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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
Nr.
(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialusis turtas

I.1

Plėtros darbai

I.2

Programinė įranga ir jos licenzijos

I.3

Kitas nematerialusis turtas

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5

Prestižas

II.
II.1

Ilgalaikis materialusis turtas

Pastabos
Nr.

01

02

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

22.509.789,60

24.884.913,53

15.564.449,42

16.967.964,60

9.013.408,17

8.399.514,98

529.373,35

641.681,17

6.021.667,90

7.926.768,45

6.945.340,18

7.916.948,93

1.982.949,85

2.003.138,29

17.759,25

18.114,43

Žemė

II.2

Pastatai

II.3

Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4

Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5

Mašinos ir įrenginiai

104.444,05

125.054,17

II.6

Transporto priemonės

176.283,30

159.838,89

II.7

Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8

Baldai ir biuro įranga

4.663.469,30

5.610.368,72

434,43

434,43

5.331.663,92

4.164.946,18

457.858,37

189.633,51

111.081,52

68.830,50

346.776,85

120.803,01

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

IV.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS TURTAS

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

Atsargos

I.1

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

03

04

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II.

Išankstiniai apmokėjimai

05

353.017,87

245.117,97

III.

Per vienus metus gautinos sumos

06

4.137.233,72

3.360.094,22

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3

Gautinos finansavimo sumos

III.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

III.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikės investicijos

3.273,87
22.312,40
4.085.149,12

3.355.932,80

26.498,33

4.161,42
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Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

V.

07

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

08

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

383.553,96

370.100,48

27.841.453,52

29.049.859,71

22.925.199,99

25.350.745,94

17.985.618,52

19.670.485,63

4.827.212,76

5.602.018,15

112.368,71

78.242,16

4.486.745,24

3.252.863,79

4.486.745,24

3.252.863,79

09

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

I.3

Trumpalaikiai įsipareigojimai

II.
II.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

10

322.172,43

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.4

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.5

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6
II.6.1

Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

474.681,98

II.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

976.129,38

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

4.200,00

11

153.764,43

2.704.988,93

2.641.821,40

326.744,95

135.105,53

429.508,29

446.249,98

429.508,29

446.249,98

IV.1

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

-16.741,69

-255.392,65

IV.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

446.249,98

701.642,63

27.841.453,52

29.049.859,71

G.

MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS
DALIES:

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos
viršininkė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Edita Janušienė
(parašas)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Tatjana Proškina
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188659752, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 VILNIUS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
Nr.
(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Straipsniai

Eil. Nr.
A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

I.1.

Iš valstybės biudžeto

I.2.

Iš savivaldybių biudžetų

I.3.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4.

Iš kitų finansavimo šaltinių

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

III.2.

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

Pastabos Nr.
12

Ataskaitinis
laikotarpis
29.714.620,68

Praėjęs
ataskaitinis
29.009.918,86

27.896.835,39

27.284.624,63

26.282.793,89

24.973.097,88

1.602.643,91

2.304.477,17

11.397,59

7.049,58

1.817.785,29

1.725.294,23

1.817.785,29

1.725.294,23

29.800.285,90

29.160.843,36

20.360.940,70

18.105.366,14

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

4.845.793,29

4.862.295,96

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

410.151,59

678.556,83

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

36.041,02

193.603,83

V.

TRANSPORTO

52.581,79

53.520,23

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

26.970,79

43.384,60

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

272.634,10

190.051,94

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI.

NUOMOS

XII.

FINANSAVIMO

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

XIV.

KITOS

145.227,73

907.590,39

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

-85.665,22

-150.924,50

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G.

PELNO MOKESTIS

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

I.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II.

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

13

198.236,91

253.307,42

1.597.271,92

2.167.124,55

14

15

29.848,00

31.840,00

-29.848,00

-31.840,00

68.923,53

4.607,03

-16.741,69

-146.317,47

-16.741,69

-146.317,47

Edita Janušienė
(parašas)

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

139,20
1.705.902,27

31.500,00

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos
viršininkė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

363,06
1.822.573,00

(vardas ir pavardė)

Tatjana Proškina
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-11-

Nr.

I. BENDROJI DALIS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos —
centrinis mokesčių administratorius (toliau vadinama — VMI prie FM) yra Lietuvos Respublikos
Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau vadinama — Valstybinė mokesčių inspekcija) sistemos
dalis — šiai sistemai vadovaujanti įstaiga ir atskaitinga finansų ministrui.
VMI prie FM yra juridinis asmuo, turi savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos
Respublikos herbu, naudojasi Valstybinės mokesčių inspekcijos simbolika.
VMI prie FM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu,
kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais ir kitais
teisės aktais.
VMI prie FM yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
teisės aktų nustatyta tvarka. VMI prie FM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos
lėšos. VMI prie FM savininkė yra valstybė, VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendina
Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
VMI prie FM įregistruota Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 188659752, buveinės
adresas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius, Lietuvos Respublika.
VMI prie FM pavaldžios ir atskaitingos apskričių Valstybinės mokesčių inspekcijos —
vietos mokesčio administratoriai (toliau — AVMI).
Svarbiausi VMI prie FM uždaviniai yra:
— padėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti
savo teises ir pareigas;
— įgyvendinti mokesčių įstatymus;
— užtikrinti mokesčių į biudžetą sumokėjimą;
— užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam
vadovaujant.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VMI prie FM valstybės biudžeto programai „Finansų
politikos formavimas ir įgyvendinimas“ vykdyti pareigybių sąraše buvo patvirtintos 1507
pareigybės. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius — 1336.
VMI prie FM finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis
laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
II. APSKAITOS POLITIKA
VMI prie FM parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).
VMI prie FM, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais
bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2019 m. rugpjūčio
27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-433 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo". VMI prie FM
apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS
1. Per ataskaitinį laikotarpį VMI prie FM įsigijo nematerialiojo turto už 1588171,98
eurų, iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų už 282755,92 eurų (iš jų gavo neatlygintinai už 5,00
eurus), nebaigtų projektų už 1305416,06 eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu pergrupuota iš nebaigtų
projektų grupės į programinės įrangos ir jos licencijų grupę — 3210516,61 eurų. Nurašyta pilnai
amortizuoto nematerialiojo turto už 1296891,87 eurų, iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų
grupėje — 1284992,25 eurų bei patentų ir kitų licencijų grupėje — 11899,62 eurų. Per ataskaitinį
laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma 2991687,16 eurų. Ilgalaikio nematerialiojo turto
likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 16967964,60 eurų, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 15564449,42 eurų. Nematerialiojo turto likutinės vertės pokytis per ataskaitinį
laikotarpį — 1403515,18 eurų (sumažėjimas).
2. Per ataskaitinį laikotarpį VMI prie FM įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už
882830,44 eurų, iš jų: apskaitomo mašinų ir įrenginių grupėje už 11739,42 eurų, baldų ir biuro
įrangos grupėje už 826021,02 eurų, neatlygintinai gavo turto, apskaitomo transporto priemonių
grupėje, už 45070,00 eurų. Pergrupuota ilgalaikio materialiojo turto iš baldų ir biuro įrangos grupės
į mašinų ir įrengimų grupę, už 1998,92 eurų. Nurašyta pilnai nusidėvėjus ilgalaikio materialiojo
turto baldų ir biuro įrangos grupėje už 1275422,90 eurų taip pat šioje grupėje nurašyta ilgalaikio
materialiojo turto su 333,06 eurų likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimo suma — 1854106,13 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 7916948,93 eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
6945340,18 eurų. Materialiojo turto likutinės vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį — 971608,75
eurų (sumažėjimas).
3. VMI prie FM ilgalaikio finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi.
4. Atsargų likučiai per ataskaitinį laikotarpį VMI prie FM padidėjo 268224,86 eurų. Per
ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 2163651,29 eurų, iš jų: medžiagų, žaliavų ir ūkinio
inventoriaus — 188299,77 eurų, atsargų (banderolės ir UID kodai), skirtų perduoti, — 1974902,38
eurų, neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikaina — 449,14 eurų. Perleista (paskirstyta) atsargų
už 55368,44 eurų, sunaudota įstaigos veikloje atsargų už 91129,45 eurų. VMI prie FM, vykdydama
programos priemonę „Organizuoti banderolių gamybą ir platinimą“ ir siekdama tikslo užkirsti kelią
nelegaliai veiklai akcizų administravimo srityje, teikia VMI veiklos pobūdį atitinkančias paslaugas
— ūkio subjektus aprūpina apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo
specialiaisiais ženklais — banderolėmis. Ūkio subjektai Banderolių gamybos užsakymus VMI prie FM
pateikia ir banderoles iš jos atsiima vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos
Respublikos finansų ministro ir VMI prie FM priimtais teisės aktais. VMI prie FM per ataskaitinį
laikotarpį perdavė atsargų už 1748928,54 eurų. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sudaro 457858,37 eurų, iš jų atsargos skirtos perduoti 346776,85 eurų.
5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 353017,87 eurų išankstinių apmokėjimų, iš jų
ateinančių laikotarpių sąnaudos — 352221,17 eurų, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams — 645,15
eurų, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams — 151,55 eurų.
6. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra
4137233,72 eurų, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto — 3273,87 eurų, gautinos
sumos už suteiktas paslaugas — 22312,40 eurų, gautinos sumos už priskaitytas baudas — 8369,79
gautinos sumos už priskaitytus delspinigius — 1135,48 eurų, kitos gautinos sumos — 16993,06 eurų,
sukauptos gautinos sumos — 4085149,12 eurų, tai sukauptos gautinos finansavimo pajamos (gautini
asignavimai tiekėjų sąskaitoms ir darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti).
7. VMI prie FM pinigų ekvivalentų 2020 m. rugsėjo 30 dienai neturi. Visi pinigai
apskaitomi banko sąskaitose. Ataskaitinio laikotarpio piniginių lėšų likutis 383553,96 eurų, iš jų:
kitos lėšos ir lėšos gautos vykdomiems projektams apmokėti 383231,73 eurų nebiudžetinėse
sąskaitose, pajamų įmokų lėšos — 93,06 eurų, biudžetinių lėšų sąskaitoje SEB banke pinigų likučio
nėra, o biudžetinių lėšų sąskaitoje SWED banke, mokėjimo kortelėje, 2020 m. rugsėjo 30 d. pinigų
likutis 229,17 eurų.

8. Informacija apie finansavimo sumų pokyčius ir jų detalizavimas pateikiami priede
„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (pagal
20-ojo VSAFAS 4 priedo reikalavimus).
9. VMI prie FM ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi.
10. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 4486745,24
eurų, iš jų: mokėtinos socialinės išmokos 4200,00 eurų, tiekėjams mokėtinos sumos — 474681,98
eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai — 976129,38 eurų, sukauptos mokėtinos sumos, —
2704988,93 eurų (sukauptos atostoginių sąnaudos — 2604035,10 eurų, sukauptos socialinio
draudimo sąnaudos — 37786,30 eurų, kitos sukauptos sąnaudos — 63167,53 eurų), gauti išankstiniai
apmokėjimai už banderoles — 322516,89 eurų, trumpalaikiai įsipareigojimai — 4228,06 eurų.
11. VMI prie FM ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 429508,29 eurų grynojo turto,
kurį sudaro 16741,69 eurų einamųjų metų deficitas ir 446249,98 eurų sukauptas ankstesniųjų metų
perviršis.
12. Per ataskaitinį laikotarpį VMI prie FM pripažino 29714620,68 eurų pagrindinės
veiklos pajamų, kurias sudaro finansavimo pajamos — 27896835,39 eurų ir pagrindinės veiklos kitos
pajamos 1817785,29 eurų (apskaičiuotos banderolių ir UID kodų platinimo (perdavimo) pajamos).
13. Ataskaitiniu laikotarpiu VMI prie FM pripažino 29800285,90 eurų pagrindinės
veiklos sąnaudų, iš jų: VMI prie FM pareigybių sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį
laikotarpį pripažintos 20360940,70 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.
14. VMI prie FM ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiavo kitos veiklos pajamas 29848,00
eurų, kurias sudarė iš administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudos.
Apskaičiuotos pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos — 29848,00 eurų, tai pervestinos į
valstybės biudžetą administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtos baudos.
15. Ataskaitiniu laikotarpiu susidarė finansinės ir investicinės veiklos rezultatas —
68923,53 eurų, tai gautos pajamos iš baudų ir delspinigių dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios
išmokos“ pakeitimas (toliau - 24-asis VSAFAS). Dėl šių pakeitimų keičiasi materialinių pašalpų,
išmokų diplomatams ir jų šeimų nariams (atašė) ir stipendijų sąnaudų registravimo sąskaitos ir
pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka lyginamajai 2019
metų veiklos rezultatų ataskaitos informacijai pateikta I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
rinkinio priede (pagal 7-ojo VSAFAS 10 priedą) ir ji lygi nuliui, nes bendra sąnaudų suma
nepasikeitė. Kitų atvejų, kurie dėl apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo
per 2020 m. 9 mėnesius turėtų įtakos finansinės būklės ataskaitos straipsniams, nebuvo.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 491626,52 eurų.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai dėl teisinių ginčų pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios
iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos sumažėjo 246448,68 eurų ir bendra suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 245177,84 eurų. Neapibrėžtojo turto gautinos sumos nuo
ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio nepakito ir
sudaro 2156,00 eurų.
PRIDEDAMA:
1. 1 priedas „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus“, 1
lapas;
2. 2 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininkė

NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė

Edita Janušienė

Tatjana Proškina

1 Priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, 188659752, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr.
**

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

Subjekto tipas ir pavadinimas

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Buveinės adresas

3

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Ulonų g. 2, Vilnius

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Europos pr. 105, Kaunas
H. Manto g. 2, Klaipėda

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Durpyno g. 3, Panevėžio

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie
viešojo sektoriaus subjektų
...
...
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie
viešojo sektoriaus subjektų

Vilniaus g. 265, Šiauliai

...
...
Valstybės ir savivaldybių įmonės***
...
...

Valdomų akcijų
(dalininko įnašų)
dalis (procentais)
4
X
X
X
X
X
X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Grynasis
Investicijos dydis Dotacijų balansinė
Nuosavas kapitalas
ataskaitinio
nominaliąja verte
arba grynasis
vertė
laikotarpio
(Eur)
rezultatas, iš viso turtas, iš viso (Eur)
(Eur)
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
...
...
Asocijuotieji subjektai
...
...
Kiti subjektai
Administruojami išteklių fondai
...
...
Administruojami mokesčių fondai
...

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kiti subjektai

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;
*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
_____________________________

Pagrindinė veikla

9
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4
priedas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, 188659752, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 VILNIUS
(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
PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

2

1
1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

3

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai
gautas turtas

4

5

6

Finansavimo
Perduota kitiems
sumų
viešojo sektoriaus
sumažėjimas dėl
subjektams
turto pardavimo

7

8

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
Finansavimo
sumažėjimas dėl
jų perdavimo ne sumos (grąžintos)
jų panaudojimo
viešojo sektoriaus
savo veiklai
subjektams

9

19.670.485,63

24.243.535,76

-2.355,84

55.368,44

25.537.230,22

19.424.356,88

1.692.377,75

-2.165,25

55.368,44

3.429.396,72

246.128,75

22.551.158,01

-190,59

5.602.018,15

871.562,35

2.355,84

10

11
336.722,24

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

12
3.273,87

13
17.985.618,52

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

1.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

17.629.804,22

22.107.833,50

336.722,24

1.601.493,75

43.152,83

3.273,87

355.814,30

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

2.1.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

2.1.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

4.077,00

4.827.212,76

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti):
3.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

3.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

5.366.894,60
235.123,55

-12.186,73
871.562,35

1.455.325,36

14.542,57

4.077,00

146.168,39

3.899.382,51
43.152,83

927.830,25

Iš kitų šaltinių:

78.242,16

45.524,14

11.397,59

112.368,71

4.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

76.268,27

45.524,14

11.397,59

110.394,82

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

4.

5.

Iš viso finansavimo sumų:

1.973,89
25.350.745,94

1.973,89
25.115.098,11

45.524,14

59.445,44

27.150.121,56

379.875,07

3.273,87

22.925.199,99

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų
apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.
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