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Projektų rengėjas: Finansų ministerija.
Projektų tikslas: siūloma pritarti parengtiems 2019 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniui, 2019 m.
nacionaliniam finansinių ataskaitų rinkiniui ir 2019 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų
rinkiniui.
Dabartinė situacija: pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą Finansų ministerija 2019 m. valstybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, 2019 m. nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį ir 2019 m. Rezervinio
(stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkinį teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d., o
Vyriausybė pritarusi šiems rinkiniams, turi juos pateikti Seimui ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 10 d.
Valstybės kontrolė atlieka valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, nacionalinio finansinių ataskaitų
rinkinio ir valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, ataskaitų rinkinių valstybinį auditą ir
ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d. Vyriausybei turi pateikti išvadas ir audito ataskaitas dėl šių metinių
ataskaitų rinkinių. Valstybės kontrolė pateikė išvadas ir audito ataskaitas. Valstybės kontrolė prašo neviešinti
audito rezultatų iki jų pristatymo Seimo plenariniame posėdyje.
Projektų esmė: Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro valstybės biudžeto vykdymo ir valstybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.
Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys apima informaciją apie 2019 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu) patvirtintų finansinių rodiklių vykdymą, Vyriausybės rezervo lėšų panaudojimą ir k.t.
Pagrindiniai biudžeto rodiklių vykdymo akcentai:
 Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,6 proc. Gauta 8 717,1 mln. eurų arba 49 mln. eurų daugiau nei
planuota ir 1 911 mln. eurų (28,1 proc.) daugiau nei 2018 m. (be ES ir kitos tarptautinės paramos).
Tokį ženklų pajamų augimą palyginti su praėjusiais metais lėmė dalies valstybinio socialinio
draudimo įmokų tarifo perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį;
 2019 m. išleista 385,5 mln. eurų mažiau nei Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta
asignavimų. Panaudotų asignavimų suma yra 11 320,4 mln. eurų. Nepanaudota 380,4 mln. eurų ES ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Planuota 2 242,7 mln. eurų įgyvendinamų programų
išlaidų apmokėti iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis. Panaudota 1 862,3 mln. eurų.
Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės
ir administracinės procedūros (23 proc.); užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (22
proc.); kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus (13 proc.) ir kt.;
 Vyriausybės 2019 m. laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų;
 Buvo numatyta, jog 2019 m. valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 1 116,3 mln. eurų,
faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas 1 091,6 mln. eurų.
Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus
subjektų 2019 m. finansinės ataskaitos:
o 422 biudžetinių įstaigų (2018 m. – 470; 2017 m. – 570; 2016 m. – 602);
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o 162 viešųjų įstaigų (2018 m. – 117; 2017 m. 77; 2016 m. – 81);
o 4 valstybės mokesčių ir išteklių fondų - Valstybės iždo; Licencijuotų sandėlių kompensavimo
fondas; VMI ir Muitinės mokesčių fondai (2018 m. – 4; 2017 m. – 4);
o 14 fondų fondų – Daugiabučių namų modernizavimo fondas; JESSICA II fondų fondas; INVEGOS
fondas ir kt. (2018 m. – 12; 2017 m. – 12; 2016 m. – 11).
Visas valstybės konsoliduotas turtas, parodytas finansinės būklės ataskaitoje, 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė
45 472 mln. eurų ir buvo 828 mln. eurų (2 proc.) didesnis nei 2018 m.
Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, savivaldybių
administruojamų išteklių fondų, Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojamų išteklių fondų,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo administruojamų išteklių fondų, valstybės administruojamų
mokesčių ir išteklių fondų ir kitų fondų 2019 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.
Nacionaliniame finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie viešojo sektoriaus subjektų
finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2019 m. veiklos rezultatus,
grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus:
o 3018 biudžetinių įstaigų (2018 m. – 3116; 2017 m. – 3273; 2016 m. – 3363);
o 527 viešųjų įstaigų (2018 m. – 362; 2017 m. – 337; 2016 m. – 344). Viešųjų įstaigų skaičius išaugo
pasikeitus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatoms (įtraukti pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys, kuriems valstybė daro lemiamą poveikį);
o 85 valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo
fondo administruojamų mokesčių ir išteklių fondų (2018 m. – 90; 2017 m. – 90; 2016 m. – 129);
o 14 fondų fondų (2018 m. – 12; 2017 m. – 12; 2016 m. – 11).
Visas konsoliduotas turtas, parodytas finansinės būklės ataskaitoje, 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 56 256
mln. eurų ir buvo 1 859 mln. eurų didesnis nei 2018 m.
Rezervinis (stabilizavimo) fondas yra valstybės pinigų fondas, kurio tikslas kaupti valstybės piniginius
išteklius, reikalingus valstybės biudžeto išlaidoms finansuoti, nustačius išskirtines aplinkybes. Rezervinio
(stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkinį sudaro Rezervinio (stabilizavimo) fondo biudžeto vykdymo ir
Rezervinio (stabilizavimo) fondo finansinių ataskaitų rinkiniai. Rezervinio (stabilizavimo) fondo biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinyje pateikiama ataskaitinio laikotarpio įplaukų ir išlaidų informacija. Rezervinio
(stabilizavimo) fondo finansinių ataskaitų rinkinyje atskleidžiama finansinė būklė, 2019 metų veiklos
rezultatai, grynojo turto pokyčiai, pinigų srautai, iš valstybės biudžeto sukauptos finansavimo sumos.
2019 m. sausio 1 d. Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų likutį sudarė 230,9 mln. eurų. Per 2019 m. fondo
įplaukos sudarė 56,5 mln. eurų, iš jų už akcijų paketus 2,7 mln. eurų; dividendus – 35,9 mln. eurų (2018 m. –
66 mln. eurų); NT – 5,1 mln. eurų (2018 m. - 1,4 mln. eurų); valstybės žemės sklypus – 12,9 mln. eurų (2018
m. - 1,1 mln. eurų). Į fondą pervesta mažiau dividendų nei planuota, nes į valstybės biudžetą buvo gauta
mažiau dividendų iš UAB „Ignitis grupė“. UAB „Ignitis grupė“ valdomos grupės įmonės patyrė nuostolius,
susijusius su turto perkainojimu, taip pat patyrė didesnes sąnaudas dėl elektros ir dujų įsigijimų kainos
augimo 2018 m. Išlaidos – 1,05 mln. eurų. 2019 m. gruodžio 31 d. fondo lėšų likutis sudarė 286,4 mln. eurų.
Derinimas: ataskaitų rinkiniai buvo pateikti Valstybės kontrolei. Valstybės kontrolė pateikė metinių
ataskaitų rinkinių audito išvadas ir audito ataskaitas.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektai tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei nepateikus esminių pastabų, siūloma
projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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