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I. BENDROJI DALIS
Informacija apie įstaigą
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija) yra
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įsteigta biudžetinė įstaiga, įregistruota
valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 1997 m. birželio 6 d.,
įstaigos kodas – 188604574, asignavimų valdytojo kodas – 08.900.0008, padedanti vykdyti Vyriausybės
ir Ministro Pirmininko funkcijas.
2. Vyriausybės kanceliarija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, kitais Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko
potvarkiais, taip pat Vyriausybės kanceliarijos nuostatais ir reglamentu.
3. Vyriausybės kanceliarija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Vyriausybės
kanceliarijos buveinės adresas: Gedimino pr. 11, Vilnius.
4. Vyriausybės kanceliarijos savininkė yra valstybė. Vyriausybės kanceliarijos savininko
teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklą, tvirtina ir
teisės aktų nustatyta tvarka keičia Vyriausybės kanceliarijos nuostatus, priima sprendimą dėl
Vyriausybės kanceliarijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Vyriausybės kanceliarijos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio
patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais.
6. Vyriausybės kanceliarija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
(toliau – valstybės biudžetas) asignavimų pagal Vyriausybės patvirtintas programas ir Europos Sąjungos
(toliau – ES) paramos lėšų.
7.

Vyriausybės kanceliarijos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Vyriausybės kanceliarijos veikla
8. Vyriausybės kanceliarijos pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK) „Bendroji viešojo
valdymo veikla“, kodas 84.11.
9. Vyriausybės kanceliarija organizuoja ir padeda Vyriausybei koordinuoti Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant šias nuostatas, organizuoja Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimo prioritetinių priemonių rengimą ir užtikrina Vyriausybės programos
nuostatų prioritetinių priemonių įgyvendinimo stebėseną, rengia Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos
projektą.
10. Vyriausybės kanceliarija tvarko Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministro
Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, kontroliuoja ir apibendrina jų
vykdymą, teikia informaciją apie pavedimus ir jų vykdymą atitinkamoms ministerijoms, Vyriausybės
įstaigoms, kitoms institucijoms ir Vyriausybės kancleriui.
11. Vyriausybės kanceliarija ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Ministro Pirmininko visuomeninius konsultantus,
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Vyriausybės komitetus, Vyriausybės Peticijų komisiją, taip pat Vyriausybės darbo reglamento
nustatytais atvejais – Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes.
12. Vyriausybės kanceliarija, vadovaudamasi Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu
Nr. 637 ir Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1021, iš atitinkamiems metams patvirtintų
valstybės biudžeto asignavimų finansuoja 10 Vyriausybės atstovo tarnybų apskrityse (toliau –
Tarnybos), kurioms išlaikyti numatyta 01.001 programos „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir
pokyčių valdymas“ 01.001.01.02.03 priemonė „Atlikti išankstinę savivaldybių administravimo subjektų
parengtų teisės aktų projektų ir jau priimtų teisės aktų teisėtumo priežiūrą“.
13. Vyriausybės kanceliarija iš atitinkamiems metams patvirtintų valstybės biudžeto
asignavimų finansuoja viešąją įstaigą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (toliau –
MOSTA), kurios išlaikymui numatyta 01.001 programos „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir
pokyčių valdymas“ 01.001.02.01.01 priemonė „Vykdyti tyrimus ir vertinimus, organizuoti geriausių
praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų išteklių politikos srityse“.
14. Vyriausybės kanceliarija atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės
aktų nustatytas funkcijas.
15. Vyriausybės kanceliarijos veikla glaudžiai susijusi su visais valstybėje vykstančiais
procesais, jos veiklos rezultatai priklauso nuo kitų valstybės institucijų veiklos rezultatų.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus
16. Vyriausybės kanceliarija, vadovaudamasi Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu
Nr. 637 ir Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1021, iš atitinkamiems metams patvirtintų
valstybės biudžeto asignavimų finansuoja 10 Vyriausybės atstovo tarnybų (toliau – Tarnybos)
apskrityse, kurioms išlaikyti numatyta programos 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir
pokyčių valdymas“ 01.001.01.02.03 priemonė „Atlikti išankstinę savivaldybių administravimo subjektų
parengtų teisės aktų projektų ir jau priimtų teisės aktų teisėtumo priežiūrą“. Tvarko tarnybų buhalterinę
apskaitą, sudaro tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius.
17. Tarnybų pagrindinė veikla nesiskiria nuo pagrindinės Vyriausybės kanceliarijos veiklos.
Tarnybų pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK) „Bendroji viešojo valdymo veikla“, kodas 84.11.
18. Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1151 biudžetinė įstaiga Mokslo ir
studijų stebėsenos ir analizės centras buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centrą (toliau – MOSTA). MOSTA veiklos sritys – mokslo, studijų ir inovacijų sričių
stebėsena, vertinimas ir su tuo susijusi kita veikla. MOSTA steigėja ir savininkė yra valstybė, savininko
teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės kanceliarija, kuri iš atitinkamiems metams patvirtintų
valstybės biudžeto asignavimų ją finansuoja iš tam tikslui numatytos programos 01.001 „Efektyvus
sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“ 01.001.02.01.01 priemonės „Vykdyti tyrimus ir
vertinimus, organizuoti geriausių praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų išteklių
politikos srityse“. Nuo 2019 m. sausio 1 d. MOSTA tapo viešojo sektoriaus subjektu.
19. Valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 100 Eur iš Vyriausybės
kanceliarijos biudžeto asignavimų, kaip valstybės, kuriai atstovauja Vyriausybės kanceliarija, įnašas,
perduodamas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, viešosios įstaigos, dalininkų kapitalui
formuoti.
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 731 „Dėl
valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
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savininko kapitalo didinimo“ nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir MOSTA valdytas
patikėjimo teise ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, trumpalaikis turtas, kurių nepriklausomo
turto vertintojo 2016 m. lapkričio 28 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 153 475 Eur, investuojami
didinant MOSTA savininko kapitalą MOSTA įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
21. Informacija apie Vyriausybės kanceliarijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus
subjektus (Tarnybas ir MOSTA) yra pateikta 6 VSAFAS 1 priede „Informacija apie kontroliuojamus,
asocijuotuosius ir kitus subjektus“, 6 VSAFAS 2 priede „Informacija apie kontroliuojamus,
asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ ir 6 VSAFAS 3 priede „Valstybės
ir savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų
įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (Balansas)“.

22.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas
Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų nebuvo.

Vykdomos programos ir projektai
23. 2019 metais Vyriausybės kanceliarija vykdo 01.001 programą „Efektyvus sprendimų
priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto asignavimų, ir septynis ES
paramos projektus:
•

ES techninės paramos lėšų projektas „Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą funkcijų vykdymas“;

•

ES struktūrinių fondų lėšų projektas „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“;

•

ES struktūrinių fondų lėšų projektas „Pasirengimas bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje
konsolidavimui“;

•

ES struktūrinių fondų lėšų projektas „Viešosios politikos pokyčių koordinavimo sistemos
sukūrimas“;

•

ES struktūrinių fondų lėšų projektas „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas
ministerijose“;

•

ES struktūrinių fondų lėšų projektas „Vieningos viešuosius interesus atitinkančios ir į
rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas“;

•

ES Dvynių projektas „Parama Gruzijos valstybės tarnybos komisijai toliau vykdant valstybės
tarnybos reformą“.

•

ES Dvynių projektas „Parama Azerbaidžano valstybės tarnybos komisijai toliau vykdant
valstybės tarnybos reformą“.

•

Projektas „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“

•

Projektas „Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas“

24.
Finansinėse ataskaitose ir jų prieduose yra pateikta 2019 metų 3 mėnesių vykdytos
programos ir projektų suvestinė informacija.
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II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ, KURIAME
YRA APRAŠYTA APSKAITOS POLITIKA
25.
Vyriausybės kanceliarijos apskaitos politika buvo atnaujinta Vyriausybės kanclerio
2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos apskaitos
politikos aprašo patvirtinimo“.
26.

Apskaitos politika yra aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame

rašte.
III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

27.

Finansinės būklės ataskaitos 2019 m. kovo 31 d. likučiai:

1. Nematerialiojo turto straipsniuose nurodyta įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų, kito
nematerialiojo turto balansinė vertė.
2. Ilgalaikio materialiojo turto straipsniuose nurodyta įsigyto ilgalaikio turto balansinė vertė.
3. Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje nurodyta – 7 097,0 tūkst. Eur, iš jų:
3.1. 6 617,6 tūkst. Eur ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos
geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymu numatytoms
kompensacijoms mokėti;
3.2. vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 ir Vyriausybės 2015 m.
rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 nuostatomis apskaičiuota 325,8 tūkst. Eur grąžintina neišmokėto darbo
užmokesčio kompensacijos dalis;
3.3. 153,6 tūkst. Eur investuotas valdytas patikėjimo teise ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Iki
2019 m. sausio 1 d. MOSTA investicija apskaitoje buvo užregistruota, kaip investicija į kontroliuojamus
ne viešojo sektoriaus subjektus ir jos apskaitai buvo taikomas nuosavybės metodas. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu, nuo 2019 m. sausio 1 d. MOSTA tapus VSS, investicija buvo pergrupuota į investiciją į
kontroliuojamus VSS ir jai taikomas įsigijimo savikainos metodas.
4. Atsargų straipsnyje nurodytas 53,4 tūkst. Eur kanceliarinių ir kitų prekių, esančių sandėlyje,
bei nesunaudotų degalų likutis.
5. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta - 188,5 tūkst. Eur:
5.1. 2,4 tūkst. Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams už spaudinių prenumeratą;
5.2. 150,1 tūkst. Eur Vyriausybės kanceliarijos pervestas avansas VšĮ „Investuok Lietuvoje“ iš
2014-2020 ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“
ir VšĮ „Mes darom“ partnerio vykdomo projekto finansavimui;
5.3. 23,5 tūkst. Eur išmokėta MOSTA projektams vykdyti;
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5.4. 6,7 tūkst. Eur priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos už transporto priemonių
draudimą, leidinių prenumeratą, komandiruočių išlaidas, ilgalaikio nematerialiojo turto nuomą ir kitas
paslaugas.
5.5. 5,8 tūkst. Eur priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos informacinės paieškos sistemos
„Lexnet“ palaikymui.
6. Per vienus metus gautinose sumose nurodyta – 5 150,1 tūkst. Eur:
6.1. 0,1 tūkst. Eur gautinos sumos už turto nuomą;
6.2. 4 438,3 tūkst. Eur sukauptos finansavimo pajamos;
6.3. 706,2 tūkst. Eur sukauptas atostogų rezervas.
6.4. 5,5 tūkst. Eur kitos sukauptos gautinos sumos ryšių ir komandiruočių sąnaudoms
kompensuoti, tiekėjų nesumokėtas įsiskolinimas už suteiktas komunalines paslaugas pagal panaudos
sutartis perduotose patalpose, išmokėti darbuotojams avansai komandiruočių išlaidoms
7. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje nurodyta: esančios banko sąskaitose 470,8 tūkst. Eur
Vyriausybės kanceliarijos vykdomiems ES paramos projektams gautos ir nepanaudotos lėšos ir kitų lėšų
likutis už gautas ir nepanaudotas turto draudimo išmokas bei delspinigių ir netesybų pajamas.
8. Finansavimo sumų straipsnyje nurodytas gauto finansavimo iš valstybės biudžeto ir ES
likutis. Finansavimo sumos, jų pokyčiai ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede
„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Gautas
finansavimo iš kitų šaltinių sumas sudaro su išsinuomotais automobiliais gauti degalai iš ne viešojo
sektoriaus subjekto. Perduotas ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumas sudaro lėšos
Fondui, pervestos vadovaujantis Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių
bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi.
9. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsniuose nurodyta – 6 886,9 tūkst. Eur :
9.1. 6 617,6 tūkst. Eur ilgalaikiai atidėjiniai Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už
žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytai mokėtinos
piniginės kompensacijos likusiai sumai;
9.2. 269,3 tūkst. Eur dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) apskaičiuota grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis su socialinio
draudimo įmokomis.
10. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsniuose nurodyta - 5 229,9 tūkst. Eur:
10.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis – 3 620 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos geros
valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje
numatytos mokėtinos piniginės kompensacijos einamųjų metų dalis;
10.2. 317,3 tūkst. Eur grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio kompensacijos dalis ir socialinio
draudimo įmokos, iš jų 246,5 tūkst. Eur – 2019 metais mokėtina suma ir 70,8 tūkst. Eur – 2016-2018
metais likusi neišmokėta 50 proc. grąžintinos kompensacijos dalis;
10.3. 70,9 tūkst. Eur tiekėjams mokėtinos sumos, kurios susidarė priskaičiavus kovo mėnesio
sąnaudas už ryšių, transporto, komandiruočių, ilgalaikio materialiojo turto nuomos, komunalines ir kitas
paslaugas bei įsigytas prekes;
10.4. 283,2 tūkst. Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
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10.5. 365,0 tūkst. Eur sukauptos mokėtinos finansavimo sumos Tarnybų ir MOSTA išlaikymui
bei kitos sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams.
10.6. 566,9 tūkst. Eur sukauptos atostogų rezervo ir socialinio draudimo įmokų nuo atostogų
rezervo sąnaudos.
10.7. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6,6 tūkst. Eur mokėtinos sumos fiziniams asmenims už
suteiktas paslaugas ir įsiskolinimas atskaitingiems asmenims už komandiruočių metu patirtas išlaidas;
11. Tikrosios vertės rezervas – 5 541,0 tūkst. Eur nekilnojamosios kultūros vertybės
Vyriausybės rūmų pastato, Gedimino pr. 11, Vilnius, vertės pokytis, įvertinus pastatą draudžiamąja
verte.
12. Sukauptas perviršis – 1,1 tūkst. Eur.
28. Veiklos rezultatų ataskaitos 2019 m. kovo 31 d. sumos:
1. Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkančios per
ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms iš valstybės biudžeto, ES ir kitų šaltinių.
2. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos
Vyriausybės kanceliarijos išlaikymo sąnaudos iš valstybės biudžeto, ES ir kitų šaltinių.
3. Kitos veiklos rezultatą sudaro – 4,1 tūkst. Eur, iš jų 5,3 tūkst. Eur - iš tiekėjų gauti
nuompinigiai už išnuomotas patalpas, pajamos iš turto pardavimo viešajame aukcione bei gautos
draudiminės išmokos, 1,2 tūkst. Eur – pervestinos sumos į valstybės biudžetą gautos už nereikalingo
netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimą viešajame
aukcione ir pervestinos gautos sumos už turto nuomą.
4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą 101,5 tūkst. Eur sudaro atidėjinių ir finansinės
nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų priskaičiuotos per ataskaitinį laikotarpį
palūkanų sąnaudos.
5. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis – 1,1 tūkst. Eur ataskaitinio laikotarpio rezultatas.

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

NBFC
Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris)

_____________

Alminas Mačiulis

___________

Irena Verbovičienė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

1
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos
forma)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2019-05-23
(data)

Nr.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil.
Nr.
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos

Pastabos
Nr.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

19027331,41
111563,40

22416647,99
32834,18

106661,12
4902,28

28325,64
4508,54

11818776,22

11894963,71

795928,00
2339,88
10177684,94
419603,67

833237,12
2620,66
10177684,94
428563,67
577,27

339509,37
83710,36

364780,45
87499,60

7096991,79

10488850,10

5862773,88
53360,35

5189934,53
56936,16

4

53360,35

56936,16

5
6

188517,93
5150141,90

177014,33
4543540,05

1

2

3

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas
III.5
Sukauptos gautinos sumos
III.6
Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
D. FINANSAVIMO SUMOS
I.
Iš valstybės biudžeto
II. Iš savivaldybės biudžeto
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV. Iš kitų šaltinių
E. ĮSIPAREIGOJIMAI
I.
Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2
Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai
II.1
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.
Grąžintinos finansavimo sumos
1
II.6.
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
2
II.7
Mokėtinos socialinės išmokos
II.8
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9
Tiekėjams mokėtinos sumos
II.10
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11
Sukauptos mokėtinos sumos
II.12
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F. GRYNASIS TURTAS
I.
Dalininkų kapitalas
II. Rezervai
II.1
Tikrosios vertės rezervas
II.2
Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas
IV.1
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
IV.2
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G. MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO
TURTO IR MAŽUMOS DALIES:
III.4

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
(VSS vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

7
8

9

10

11

12

(parašas)

140,00

70,88

5144589,65
5412,25

4542340,34
1128,83

470753,70
24890105,29
7089637,23
6470654,11

412443,99
27606582,52
7039688,45
6480181,11

618962,88
20,24
12116819,96
6886899,27

559486,96
20,38
15010957,03
10405416,12

6617610,42
269288,85
5229920,69
3620000,00
317308,63

10136127,27
269288,85
4605540,91
3620000,00
317854,13

270,00

140,00

270,00

140,00

70794,63
283074,84
931835,27
6637,32
5683648,10

12592,82
3074,34
651835,45
44,17
5555937,04

5540507,46
5540507,46

5540507,46
5540507,46

143140,64
1052,52
142088,12

-126658,54
142088,12
-4126,00
146214,12

24890105,29

27606582,52

Alminas Mačiulis
(vardas ir pavardė)
Irena Verbovičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos
forma)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188604574, Gedimino pr. 11, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2019-05-23
(data)

Nr.
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil.
Nr.
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos

Pastabos
Nr.

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

19027331,41
111563,40

22416647,99
32834,18

106661,12
4902,28

28325,64
4508,54

11818776,22

11894963,71

795928,00
2339,88
10177684,94
419603,67

833237,12
2620,66
10177684,94
428563,67
577,27

339509,37
83710,36

364780,45
87499,60

7096991,79

10488850,10

5862773,88
53360,35

5189934,53
56936,16

4

53360,35

56936,16

5
6

188517,93
5150141,90

177014,33
4543540,05

1

2

3

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas
III.5
Sukauptos gautinos sumos
III.6
Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
D. FINANSAVIMO SUMOS
I.
Iš valstybės biudžeto
II. Iš savivaldybės biudžeto
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV. Iš kitų šaltinių
E. ĮSIPAREIGOJIMAI
I.
Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2
Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai
II.1
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.
Grąžintinos finansavimo sumos
1
II.6.
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
2
II.7
Mokėtinos socialinės išmokos
II.8
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9
Tiekėjams mokėtinos sumos
II.10
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11
Sukauptos mokėtinos sumos
II.12
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
F. GRYNASIS TURTAS
I.
Dalininkų kapitalas
II. Rezervai
II.1
Tikrosios vertės rezervas
II.2
Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas
IV.1
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
IV.2
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G. MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO
TURTO IR MAŽUMOS DALIES:
III.4

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
(VSS vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

7
8

9

10

11

12

(parašas)

140,00

70,88

5144589,65
5412,25

4542340,34
1128,83

470753,70
24890105,29
7089637,23
6470654,11

412443,99
27606582,52
7039688,45
6480181,11

618962,88
20,24
12116819,96
6886899,27

559486,96
20,38
15010957,03
10405416,12

6617610,42
269288,85
5229920,69
3620000,00
317308,63

10136127,27
269288,85
4605540,91
3620000,00
317854,13

270,00

140,00

270,00

140,00

70794,63
283074,84
931835,27
6637,32
5683648,10

12592,82
3074,34
651835,45
44,17
5555937,04

5540507,46
5540507,46

5540507,46
5540507,46

143140,64
1052,52
142088,12

-126658,54
142088,12
-4126,00
146214,12

24890105,29

27606582,52

Alminas Mačiulis
(vardas ir pavardė)
Irena Verbovičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):

1.1. Nepiniginiam turtui įsigyti
1.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

Finansavimo Finansavimo
sumų likutis
sumos
Finansavim Neatlygint
Perduota
ataskaitinio
(gautos),
o sumų
inai
kitiems viešojo
laikotarpio
išskyrus
pergrupavi gautas
sektoriaus
pradžioje neatlygintinai
mas*
turtas
subjektams
gautą turtą
3

4

6480181,11

6410577,78
69603,33

0,00

5

6

7

8

5200348,03

0,00

166012,28

102033,22

-2503,69

5034335,75 -102033,22

-335689,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Finansavim
o sumų
sumažėjim
as dėl turto
pardavimo

-338193,18

0,00

0,00

Finansavimo
Finansavim
sumų
Finansavimo
o sumų
sumų
sumažėjimas
Finansavim
likutis
Finansavimo
sumažėjimas
dėl jų
o sumų
ataskaitinio
sumos
dėl jų
perdavimo
(gautinų) laikotarpio
(grąžintos)
panaudojimo ne viešojo
pasikeitima pabaigoje
savo veiklai sektoriaus
s
subjektams
9
10
11
12
13

-1230036,63 -3620000,00

-269710,58
-960326,05 -3620000,00

0,00

0,00

0,00

-21645,22

0,00 6470654,11

-284,50

6406124,51

-21360,72

64529,60

0,00

0,00

0,00

2.1. Nepiniginiam turtui įsigyti

0,00

2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti

0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų (finansavimo
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):

359792,18

0,00

506554,09

359792,18

-12950,25

4. Iš kitų šaltinių:
4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti

20,38
0,34

242,00
242,00

0,00

4.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti

20,04

3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti
3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti

5.

Iš viso finansavimo sumų

559486,96

52932,87

7039688,45

0,00

-195561,43

0,00

12950,25
-195561,43
0,00

0,00

0,00

-104754,83

0,00

0,00

0,00

618962,88

-11150,31

54732,81

-93604,52

564230,07

-242,14
-242,14

0,00

0,00

0,00

20,24
0,20
20,04

5560382,21

0,00

0,00

-533754,61

0,00

-1335033,60 -3620000,00

-21645,22

0,00 7089637,23

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis,
pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aistė Galiauskienė, Pogrupio vadovė, 2-oji buhalterinės apskaitos
grupė

Sertifikatas išduotas

AISTĖ,GALIAUSKIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-24 13:06:06 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-29 13:43:45 – 2023-06-28 23:59:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Irena Verbovičienė, Grupės vadovė, 2-oji buhalterinės apskaitos
grupė

Sertifikatas išduotas

IRENA,VERBOVIČIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-24 13:12:31 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-05-25 01:28:01 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-07-26 17:41:16 – 2023-07-25 23:59:59

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Diana Marušauskienė, patarėja finansų valdymo klausimais

Sertifikatas išduotas

DIANA MARUŠAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-29 13:45:44 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-02-18 12:43:50 – 2022-02-17 12:43:50

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Renata Inokaitienė, vyriausioji patarėja finansų valdymo
klausimais

Sertifikatas išduotas

RENATA INOKAITIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-29 13:55:20 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-25 10:38:46 – 2022-01-24 10:38:46

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Alminas Mačiulis, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Sertifikatas išduotas

ALMINAS MAČIULIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT

DETALŪS METADUOMENYS
Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-05-29 12:09:08 (GMTZ)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-22 17:12:28 – 2021-11-21 17:12:28

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, į.k.304768872 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-03-18 09:53:32 iki 2022-03-17
09:53:32
"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru
centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DIVIS, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarija, į.k.188604574 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:02:02 iki 2021-12-26
14:02:02

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.2
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-05-29
15:09:45)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-05-29 15:09:45 Dokumentų informacijos
ir veiklos procesų valdymo informacinė sistema DIVIS

