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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL 2019 METŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ
Finansų ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo
35 straipsnio ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 23 ir
32 straipsnių nuostatas, parengė Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinį, Lietuvos Respublikos 2019 metų nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį ir
Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinį.
Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro valstybės biudžeto vykdymo ir
valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.
Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kurio rengimo reikalavimai nustatyti
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, apima informaciją apie Lietuvos Respublikos 2019
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
patvirtintų finansinių rodiklių vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų
panaudojimą, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokas į valstybės biudžetą, skirtas
programoms finansuoti.
Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte pateikiama papildoma svarbi
informacija ir paaiškinimai apie 2019 metų valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių plano
vykdymą, analizuojamas lėšų panaudojimas, skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastys,
investicijų programos vykdymas.
Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad, laikantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino, parengtas ir 2020 m. kovo 13 d. pateiktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys,
kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 2020 m. balandžio 1 d. pasitarime (pasitarimo
protokolas Nr. 17) ir kurį pavedė Finansų ministerijai pateikti Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolei. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pastebėjimus, kuriuos ji pateikė viešojo sektoriaus
subjektų valstybinio finansinio (teisėtumo) audito ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio audito metu, buvo pataisytos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitos ir
atitinkamai – valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Parengtas ir teikiamas patikslintas
2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.
Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus 422 biudžetinių
ir 162 viešųjų įstaigų (sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų
institutų, profesinio mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, socialinės globos ir (arba)
socialinių paslaugų įstaigų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, bei šių subjektų
kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų
institutų, profesinio mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, socialinės globos ir (arba)
socialinių paslaugų įstaigų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga), 4 išteklių ir mokesčių fondų
(Valstybės iždo, Licencijuojamų sandėlių kompensavimo fondo, Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų) ir 14 fondų fondų 2019 metų finansinių ataskaitų
konsolidavimo procedūras. Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama
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informacija apie valstybės finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių
pasikeitimus, 2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.
Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus 3 018 biudžetinių įstaigų,
527 viešųjų įstaigų, pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo
sektoriaus subjektų, 60 savivaldybių administruojamų išteklių fondų, 13 Valstybinio socialinio
draudimo fondo administruojamų išteklių fondų, 6 Privalomojo sveikatos draudimo fondo
administruojamų išteklių fondų, 11 valstybės administruojamų mokesčių ir išteklių fondų, 4
asociacijų ir 14 fondų fondų 2019 metų finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.
Nacionaliniame finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie viešojo sektoriaus
subjektų finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus,
2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.
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
informacija apie ataskaitinio laikotarpio įplaukas ir išlaidas. Taip pat Rezervinio (stabilizavimo)
fondo finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie Rezervinio (stabilizavimo)
fondo 2019 metų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus, iš
valstybės biudžeto sukauptas finansavimo sumas.
Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo 32 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Valstybės kontrolei pateikė 2019 metų
valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, 2019 metų nacionalinį finansinių ataskaitų
rinkinį ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinį.
Kartu su 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniu, 2019 metų nacionaliniu
finansinių ataskaitų rinkiniu ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų
rinkiniu Finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl
Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“, „Dėl Lietuvos
Respublikos 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio“, „Dėl Rezervinio
(stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio“ ir Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
patvirtinimo“, „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo“, „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo“ projektus (toliau – nutarimų projektai).
Nutarimų projektai neprieštarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programai.
Naujų teisės aktų, kuriuos reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus
nutarimų projektus, priimti nereikės. Nutarimų projektams Europos Sąjungos teisė netaikoma.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 straipsnį Finansų ministerija
2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, 2019 metų nacionalinį finansinių ataskaitų
rinkinį ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų 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.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsnį Valstybės kontrolė atlieka
valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės
išteklių fondų ataskaitų rinkinių valstybinį auditą. Valstybės kontrolė ne vėliau kaip 2020 m.
spalio 1 d. Vyriausybei ir ne vėliau kaip 2020 m. spalio 10 d. Seimui turi pateikti valstybinio
audito išvadas ir audito ataskaitas dėl šių ataskaitų rinkinių, todėl Vyriausybės posėdyje šį
klausimą tikslinga svarstyti po to, kai Valstybės kontrolė pateiks 2019 metų valstybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir
Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio valstybinio audito
išvadas.
Nutarimų projektus parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento
(direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122) Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų
konsolidavimo skyrius (vedėja Simona Tuminienė, tel. (8 5) 219 4469), kuris atsakingas už
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valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
rengimą, ir Valstybės iždo departamento (direktorius Audrius Želionis, tel. (8 5) 239 0021) Iždo
apskaitos ir atskaitomybės skyrius (vedėja Gerda Voisiatienė, tel. (8 5) 219 9399), kuris
atsakingas už valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo
metinių ataskaitų rinkinio rengimą.
Maloniai prašome pateiktų nutarimų projektus svarstyti ne vėliau kaip 2020 m. spalio 6 d.
Tarpinstituciniame pasitarime ir 2020 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
posėdyje.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys,
120 lapų.
2. 2019 m. gruodžio 31 d. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
112 lapų.
3. 2019 m. gruodžio 31 d. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, 130 lapų.
4. Rezervinio (stabilizavimo) 2019 metų fondo metinių ataskaitų rinkinys, 21 lapas.
5. Nutarimų projektai, 7 lapai.
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