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ANOTACIJA 

 

Pagal 2014 m. gruodžio 11 d. mokslo taikomojo tyrimo darbų atlikimo sutartį Nr. MT-41, 

vykdytas užsakomasis tyrimas. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokį kiekį ataskaitų 

sudaro, pildo Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų (toliau – Apskaitos tvarkytojai) asociacijos 

nariai bei kurių ataskaitų duomenys tarpusavyje dubliuojasi.  

Tyrimą inicijavo Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija. Tyrimą vykdė 

Šiaulių valstybinės kolegijos Apskaitos ir finansų katedros lektorės Birutė Balčytienė, Aistė 

Padgureckienė. 

Užsakomojo tyrimo trukmė nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31.  

Parengtos ataskaitos apimtis 22 lapai, joje yra pateikta 20 paveikslų ir  3 priedai. 
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ĮVADAS 

 

Tyrimo problema. Viešojo sektoriaus institucijų apskaitos politikos gerinimas ir 

optimizavimas itin svarbus Lietuvos viešajam sektoriui. Šiuo metu viešojo sektoriaus buhalteriai 

pastebi, kad jų pildomos ataskaitos arba duomenys jose kartojasi t.y. tų pačių duomenų 

reikalaujama keliose skirtingose ataskaitose. Tad tyrimų atlikimas šioje srityje gali tapti vienu iš 

įrankių lengvinant buhalterių darbo krūvį. 

Tyrimo tikslas – atlikti viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų rūšių, sudarymo 

terminų ir jų dubliavimosi analizę. 

Tyrimo objektas – Viešojo sektoriaus subjektų sudaromos ataskaitos. 

Tyrimo uždaviniai: 

 Atrinkti ir sugrupuoti  pagal paskirtį ataskaitas, kurias pildo viešojo sektoriaus apskaitos 

tvarkytojai, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.  

 Atlikti viešojo sektoriaus asociacijos narių anketinę apklausą ir nustatyti ataskaitų, kurias 

pildo apskaitos tvarkytojai, kiekį ir periodiškumą.  

 Išskirti dubliuojančias viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų pildomas ataskaitas pagal 

sudarytas grupes: mokestines, statistines, biudžetines, finansines.  

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, LR įstatymų, duomenų grupavimo analizė ir 

sintezė, anketinė apklausa. 
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TYRIMO METODIKA 

 

Siekiant atlikti Viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų rūšių, sudarymo terminų, 

pateikimo reikalavimų ir jų dubliavimosi analizę, buvo sudaryta tyrimo metodika, kuri pateikta 1 

paveiksle. 

 

1 pav. Tyrimo metodika 

Tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa internetinėje erdvėje. Į anketoje pateiktus 

klausimus atsakinėjo Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos nariai. Tyrimo imtis – 

102 respondentai. Atrinkus ir sugrupavus viešojo sektoriaus pildomas ataskaitas, anketos 

klausimai buvo sudaryti remiantis ataskaitų grupėmis: 

 mokestinėmis, 

 statistinėmis, 

 biudžeto vykdymo, 

 finansinėmis. 

ĮVADAS 

Ataskaitų atranka, grupavimas ir analizė 

 

Mokestinės 

ataskaitos 

 

Statistinės 

ataskaitos 

 

 

Biudžeto 

vykdymo 

ataskaitos 

 

 

Finansinės 

ataskaitos 

 

Anketos talpinimas ir pildymas Google + programoje 

Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos narių apklausos vykdymas 

Apklausos 

duomenų 

analizė 

LR Finansų 

ministerijos teisės 

aktų teorinė 

analizė 

IŠVADOS 
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Anketoje buvo pateikti dviejų tipų klausimai: uždari ir atviri. Uždarais klausimais 

siekiama nustatyti, kas kiek laiko pildomos ataskaitos, prie kiekvieno anketos klausimo buvo 

pateikti keturi atsakymų variantai: ataskaitos pildomos kas mėnesį, kas ketvirtį, kartą metuose, 

ataskaitos kartojasi. Atvirais klausimais siekiama sužinoti pastabas, kurias gali pateikti apskaitos 

tvarkytojai (žr. 1 priedą). 

Pirmiausia surinkti tyrimo duomenys apdoroti Google+ programa, atlikta gautų antrinių 

duomenų analizė. Siekiant įvertinti Viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų duomenų 

struktūros dubliavimosi dažnumą, apdoroti tyrimo duomenys aprašyti. 

Siekiant išsiaiškinti, kokį kiekį ataskaitų sudaro bei pildo apskaitos tvarkytojai, jų 

periodiškumą ir duomenų kartojimąsi teikiamose ataskaitose, tyrime analizuojami ne tik 

anketinės apklausos duomenys, bet ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. LR teisės aktų analizė 

padeda interpretuoti apklausos rezultatus, išskirti dubliuojančias ataskaitas, jas charakterizuoti. 
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TYRIMO REZULTATAI 

 

Analizuojant apskaitos tvarkytojų anketinius duomenis išsiaiškintas institucijos tipas, jos 

veiklos trukmė, finansavimo rūšis, darbuotojų skaičius, regionas. 2 paveiksle pateikta 

informacija apie apklausoje dalyvavusių organizacijų tipus. 

3 paveikslas iliustruoja institucijos veiklos laikotarpį. 

 

 2 pav. Institucijos tipas                                  3 pav. Institucijos gyvavimo trukmė (metais)

Kaip matyti iš 2 paveikslo, didžioji dalis apklausoje dalyvavusių respondentų dirba  

biudžetinėse, likę – viešosiose institucijose. Iš 3 paveikslo duomenų matyti, kad daugiausiai 

institucijų veikia daugiau nei 10 m., po 4 institucijas: 5-10 m. ir iki 5 m. Apklausos metu 

paaiškėjo, kad daugiausia respondentų buvo iš Tauragės miesto ir rajono, taip pat Trakų, Plungės 

ir kt. 

 

4 pav. Institucijos finansavimo rūšis                                    5 pav. Institucijos darbuotojų skaičius 

 

 

Biudžetinė 

(96)

Viešoji (6)

10 metų ir 

daugiau (94)

iki 5 metų (4)

5-10 metų (4)

50-100 

(vidutinė), 36

100 ir daugiau 

(didelė), 19

iki 10 (smulki), 

1

10-49 (maža), 

44

Savivaldybės 

biudžeto, 83

Valstybės 

biudžeto, 17
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83 apklaustieji atsakė, kad jų institucijos finansuojamos iš savivaldybės, 17 respondentų 

nurodė, jog iš valstybės biudžeto. Iš 5 paveikslo duomenų matyti, kad 44 institucijos 

priskiriamos mažoms, 36 – vidutinėms, 19 - didelėms,  1 – smulkiai. 

Apžvelgus bendrą informaciją apie Viešojo sektoriaus subjektus, toliau analizuojami 

atsakymai apie buhalterių pildomų ataskaitų dažnumą.  

Mokestinė apskaita skirta įmonės mokamų mokesčių dydžiui nustatyti. Įstaigos 

nustatytais terminais rengia mokesčių ataskaitas, deklaracijas apie apskaičiuotus ir sumokėtus 

mokesčius. Ataskaitos teikiamos mokesčius administruojančios įstaigoms: Valstybiniam 

socialiniam draudimo fondui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.  

Valstybiniam socialiniam draudimo fondui draudėjai teikia valstybinio socialinio 

draudimo lėšų finansines apyskaitas ir informaciją apie apdraustųjų valstybinio socialinio 

draudimo laikotarpius bei draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. 

  SAM pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį teikiamas periodiškai 

mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos (žr. 6 pav.).     

 

 

 

 

 

 

6 pav. SAM pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį 

Kaip matyti iš 6 paveikslo, SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį 

kas mėnesį pildo visi respondentai. 

Mokestinės ataskaitos t.y. 2 SD pranešimas apie Valstybinio socialinio draudimo 

pabaigą, 13 SD pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat 

apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos, PT prašymas dėl apdraustųjų 

valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo, pildomos esant poreikiui: atleidus 

darbuotoją, atsiskaitant už autorines sutartis ir tikslinant duomenis. 
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Apklaustų įstaigų pranešimų, teikiamų apie darbuotojų valstybinio socialinio draudimo 

pabaigą, skaičius pateiktas 7-ame paveiksle. 

 

 

 

 

 

7 pav. 2 SD pranešimas apie Valstybinio socialinio draudimo pabaigą 

2 SD pranešimą kas mėnesį pildo 25 apklaustieji, 9 – kas ketvirtį ir 5 – kartą metuose. 40 

respondentų nurodė, kad ši mokestinė ataskaita jų darbinėje veikloje kartojasi. Šių pranešimų 

teikiamas kiekis priklauso nuo darbuotojų kaitos įstaigoje. 

Respondentų, teikiančių pranešimus apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines 

sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos, skaičius matosi 

8-ame paveiksle. 

 

 

 

 

 

8 pav. 13 SD pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip 

pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos 

13 SD pranešimą pildo institucijos, kurios turi autorinių sutarčių. Iš apklausos rezultatų 

matyti, kad iš viso ataskaitą pildo 40 proc. respondentų. Remiantis 8 paveiksle pateiktais 

atsakymais išsiaiškinta, kad 11 apklaustųjų ją pildo kartą metuose, 9 - kas mėnesį. 16 

respondentų teigia, kad ši ataskaita kartojasi.  
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Kaip dažnai įstaigos tikslina Valstybiniam socialiniam draudimui pateiktus duomenis, 

rodo PT prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (žr. 9  

pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. PT prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo 

 

Kaip matyti iš 9 paveikslo, 29 apklaustieji nurodė, kad PT ataskaita kartojasi. 11 

respondentų ją pildo kartą metuose, 9 - kartą per mėnesį ir kas ketvirtį - 5 apklaustieji. Remiantis 

apklausos rezultatais, galima teigti, kad įstaigoms yra poreikis tikslinti ataskaitas, teikiamas 

Valstybinio socialinio draudimo fondui.  

Valstybinei mokesčių inspekcijai įstaigos teikia duomenis apie gyventojų pajamų 

mokesčiu apmokestinamąsias pajamas gaunančius gyventojus. Apmokestinimo ir deklaravimo 

pajamų mokesčiu tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymas (GPMĮ). Mokestines ataskaitas apskaitos tvarkytojai privalo pateikti į Valstybinės 

mokesčių inspekcijos elektroninės sistemos duomenų bazę.  

Mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos 

priedus FR0572A, kai nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinio laikotarpio mėnesį 

išmokamos apmokestinamosios A klasės išmokos, išskyrus su darbo santykiais ar jų esmę 

atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) 

pašalpas, ir FR0572U, kai nenuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinio laikotarpio 

mėnesį išmokamos išmokos už jų parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam 

privaloma teisinė registracija ir kuris yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba 

nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, taip pat už vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę 

Lietuvoje parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą, visi 

respondentai pildo kartą per mėnesį, deklaraciją ir jos priedus pateikia iki kito mėnesio 15 d. 
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Metinę A klasės išmokų ir nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos 

FR0573 formą ir jos priedus FR0573A, FR0573U visos apklaustos organizacijos teikia iki kito 

mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario mėnesio 15 d. 

Įstaigos, išmokančios gyventojams B klasės išmokas, kasmet teikia metinę B klasės 

išmokų pažymą FR0471. Pažyma teikiama mokesčių administratoriui pasibaigus mokestinam 

laikotarpiui iki vasario 1 d. (žr. 10 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pav. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B 

klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma 

Pažymos formą FR0471 kartą metuose pildo daugiau nei pusė apklaustųjų. 

Respondentų buvo klausiama apie už studijas sumokėtos įmokos formos FR0613 

pildymą. Iš tyrimo rezultatų paaiškėjo, kad FR0613 ataskaitą pildo tik 4 institucijos (apklausoje 

dalyvavo 4 aukštosios mokyklos). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad mokestinės ataskaitos pildomos ir teikiamos teisės aktuose 

nustatytais terminais. Duomenys ataskaitose nesikartoja. 

Statistinė atskaitomybė, skirta valstybės statistikos įstaigoms. Ji sudaroma pagal šių 

institucijų reikalaujamą tvarką ir pagal įmonės apskaitoje užfiksuotus duomenis. LR Statistikos 

įstatyme pateikiama statistinių duomenų samprata – tai respondentų pateikti bei iš tvarkomųjų, 

organizacinių dokumentų, registrų ir informacinių sistemų gauti duomenys statistinėms 

suvestinėms sudaryti. Statistinė atskaitomybė yra dviejų rūšių:  

1. standartinė, kurią privalo rengti visos įmonės,  

2. specialioji, kurią rengia įmonės Statistikos departamento atrinktos vykdant statistinius 

tyrimus.  

Juridiniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, įstaigos ir 

organizacijos privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų 

programai įgyvendinti. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakyme, dėl 
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statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo, teigiama, kad statistinius 

duomenis e. statistikos sistemos naudotojas gali rengti šiais būdais:  

1. naudodamas e. statistikos sistemoje esančias priemones, prisijungęs prie e. statistikos 

sistemos,  

2. naudodamas statistinių ataskaitų elektroninių formų pildymo programinę įrangą (pvz., 

ABBYY eFormFiller), neprisijungęs prie e. statistikos sistemos.  

Kiekvienais metais institucijos iš Statistikos departamento gauna informaciją apie 

privalomų statistinių pateikimą ir terminus. Statistinės ataskaitos yra mėnesinės, ketvirtinės ir 

metinės.  

Tyrimo metu buvo apklausta dėl trylikos statistinių ataskaitų pildymo.  

Respondentų nuomonė apie dažniausiai pildomą darbo apmokėjimo statistinę ataskaitą 

DA-01  pateikta 11 paveiksle.  

 

  

 

 

 

 

11 pav. Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita DA-01 

11 paveikslo duomenys rodo, kad 59 organizacijos DA-01 ataskaitą pildo kas ketvirtį, 11 

– kartą metuose. 2 apklaustieji nurodė, kad ši ataskaita kartojasi.  

Investicijų metinę ir ketvirtinę statistines ataskaitas KS-02 pildo 75 įstaigos. 

Yra ataskaitų, kurios pildomos tik institucijose, kurios vykdo tik joms priskirtas 

funkcijas. Pavyzdžiui, iš apklausoje dalyvavusių organizacijų, reprezentatyviųjų vartojimo 

prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinę anketą KA-11, pildo tik keturios. 

Informacija apie kitas statistines ataskaitas pateikiama 2 priede. 

Respondentai statistines ataskaitas apibūdino, kaip sudėtingas, reikalaujančias daug darbo 

ir laiko sąnaudų. Ypač sudėtinga jas užpildyti tose institucijose, kurios turi daug darbuotojų 

(pavyzdžiui, 92 darbuotojus) ir kuriose apskaitos programos neformuoja statistinių ataskaitų. 

Biudžetinės vykdymo ataskaitos. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatyme nurodoma, kad biudžeto vykdymo atskaitomybė – tai duomenų apie 

biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymą periodinis rengimas pagal nustatytą formą. 
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Biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos mėnesinės, ketvirtinės ir metinės. Toliau pateikiami 

apskaitos tvarkytojams teisės aktai, reglamentuojantys biudžetinių ataskaitų pildymą: 

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo. 

 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1k-465 

valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės. 

Biudžeto vykdymo ataskaitas Finansų ministerijos atskiruose raštuose nurodytais 

terminais teikia:    

1. valstybės biudžeto asignavimų valdytojai: metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 

atskaitomybę – kitais metais po ataskaitinių metų nuo sausio 14 d. iki vasario 4 d.; ketvirčio 

biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitomybę – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio nuo 14 

d. iki 23 d.; mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2) – po 

ataskaitinio periodo iki kito mėnesio 10 dienos; 

2. valstybės biudžeto asignavimus gaunančios viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, 

įmonės ir kitos nebiudžetinės įstaigos metų, ketvirčio ir mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2) – po ataskaitinio periodo iki kito mėnesio 10 dienos; 

3. savivaldybės: metų biudžeto įvykdymo ataskaitą – kitais metais po ataskaitinių metų nuo 

vasario 1 d. iki 15 d. ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitą – po ataskaitinio ketvirčio iki kito 

mėnesio 20 dienos; pažymą dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, 

valiutas, pradinę ir likutinę trukmę (Formos Nr. 3-sav. – metinė, ketvirtinė „Savivaldybės 

skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų ataskaita“ – priedas Nr. 1) ir 

pažymą dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal pradinę trukmę (Formos Nr. 3-sav. – 

metinė, ketvirtinė „Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 

ataskaita“ – priedas Nr. 2) už ataskaitinius metus – iki kitų metų vasario 1 d. 

Asignavimų valdytojai bei savivaldybės, atsižvelgdami į nurodytus terminus savo 

pavaldžioms įstaigoms, gaunančioms biudžeto asignavimus, nurodo atskirus atskaitomybės 

pateikimo terminus. 

Duomenys apie biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš 

mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitą pateikti 12-ame 

paveiksle. 
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12 pav. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies 

ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 

 

Iš diagramos duomenų matyti, kad 45 apklaustieji, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į 

biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 

ataskaitą, pildo kartą mėnesyje. 34 respondentai šią ataskaitą pildo kas ketvirtį, 2 - kartą 

metuose.  

Duomenys apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pildymą pateikti 13-ame 

paveiksle. 

 

 

 

 

 

13 pav. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 52 organizacijos pildo kartą mėnesyje, 45 

kiekvieną metų ketvirtį, 3 - kartą metuose.   

Apie finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitą 

informacija pateikta 14-ame paveiksle. 
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14 pav. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 

 

Apklausa parodė, kad 48 respondentai finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo 

išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitą pildo kas ketvirtį, 13 respondentų – kas mėnesį ir 5 

respondentai kartą metuose.  

Duomenys apie mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos pildymo periodiškumą pateikti 15-

ame paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pav. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

Paveiksle pateikta informacija atskleidžia, jog 84 apklaustieji šią ataskaitą pildo 

kiekvieną mėnesį, 12 pildo kas ketvirtį ir 2 respondentai teigia, pildantys ją kartą metuose.  

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos pildymo periodiškumas (žr. 16 

pav.). 
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16 pav. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita S7 

 

 

Atliktos apklausos rezultatai parodė, kad 62 organizacijos S7 formą pildo kas ketvirtį, 2 - 

kiekvieną mėnesį. Po 1 respondentą pažymėjo – kartą metuose ir ataskaita kartojasi. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos: mėnesinės, ketvirtinės ir metinės. Ketvirčio ir 

mėnesio biudžeto vykdymo ataskaitas reikia pateikti  po ataskaitinio periodo iki kito mėnesio 10-

20 dienos, metines biudžeto vykdymo ataskaitas – kitais metais po ataskaitinių metų nuo sausio 

15 d. iki vasario 15 d. Asignavimų valdytojai bei savivaldybės, atsižvelgdami į nurodytus 

terminus savo pavaldžioms įstaigoms, gaunančioms biudžeto asignavimus, nurodo atskirus 

atskaitomybės pateikimo terminus.  

Anketinės apklausos rezultatai parodė, kad S7 forma dubliuojasi su biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms 

finansuoti ataskaita. 

Respondentų nuomone biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  galėtų būti teikiama 

kas pusmetį, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita galėtų būti pildoma kas pusmetį arba bendra 

visoms programoms. 

Finansinės ataskaitos. Viešojo sektoriaus subjekto finansinė atskaitomybė – tai 

finansinių duomenų apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų 

srautus ir jų aiškinimo periodinis rengimas nustatyta forma. Finansinių ataskaitų rinkiniai yra 

dviejų lygių: 

 1) žemesniojo lygio finansines ataskaitas sudaro visi viešojo sektoriaus subjektai ir 

viešojo sektoriaus subjektų grupės, išskyrus valstybę ir savivaldybes. Remiantis keliamais šio 

lygio ataskaitų reikalavimais, sudaromi viešojo sektoriaus subjektų grupių, išskyrus valstybę ir 

savivaldybes, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, 

 2) aukštesniojo lygio finansines ataskaitas sudaro tik valstybė ir savivaldybės. 

Žemesniojo ir aukštesniojo lygių metinių finansinių ataskaitų rinkinius sudaro šios 

ataskaitos: 
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 finansinės būklės; 

 veiklos rezultatų; 

 pinigų srautų; 

 grynojo turto pokyčių; 

 aiškinamasis raštas1. 

Respondentų atsakymai apie žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus 

mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos pildymo periodiškumą pateikti 

17-ame paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. Žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir 

išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma 

 

Pagal 17 paveikslo duomenis matyti, kad daugiausia apklaustųjų (92) šią ataskaitą pildo 

kas ketvirtį, 12 pildo kas mėnesį ir 4 teigia, kad ataskaita kartojasi.  

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus 

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos pildymo periodiškumas (žr. 

18 pav.).  

                                                           

1 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo 

standarto patvirtinimo. Žiūrėta 2015-04-24, prieiga per internetą:  

<http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/VSAFAS/VSAFAS_2012/1vsafas02.17.pdf> 
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18 pav. Žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir 

išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma 

 

Iš 18 paveikslo matyti, kad šią formą 89 respondentai pildo kas ketvirtį, 12 apklaustųjų 

kartą metuose ir 3 nurodė, kad ji kartojasi.  

Grynojo turto pokyčių ataskaitos pildymo periodiškumas pateiktas 19-ame paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 pav. Grynojo turto pokyčių ataskaita 

 

83 apklaustieji grynojo turto pokyčių ataskaitos formą pildo kartą metuose. 17 

respondentų nurodė, kad ją pildo kas ketvirtį.  

Respondentų atsakymų rezultatai apie žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, 

išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos pateikimo periodiškumą 

pateikti 20-ame paveiksle. 

0 20 40 60 80 100

Respondentų skaičius

Pildoma kas mėnesį Pildoma kas ketvirtį

Pildoma kartą metuose Kartojasi

0 20 40 60 80 100

Respondentų skaičius

Pildoma kas mėnesį Pildoma kas ketvirtį

Pildoma kartą metuose Kartojasi



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 pav. Žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir 

išteklių fondus, pinigų srautų ataskaita 

 

Remiantis 20 paveikslo duomenimis matyti, jog 94 apklaustieji šią formą pildo kartą 

metuose, 6 – kas ketvirtį bei 2 respondentai, teigia, kad ji kartojasi.  

Atsakymai į klausimus apie aiškinamojo rašto priedus pateikiami 3 priede. 

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad apskaitos tvarkytojai pildo finansinės būklės ir veiklos 

rezultatų ataskaitas kas ketvirtį ir teikia sutrumpintą aiškinamąjį raštą bei kartu užpildo 20 

VSAFAS informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą 

(20 VSAFAS). Rengiant metinę finansinę atskaitomybę pildomos finansinės būklės, veiklos 

rezultatų, pinigų srautų, grynojo turto pokyčio ataskaitos ir aiškinamasis raštas. Rašant 

aiškinamąjį raštą pagal VSAFAS reikalavimus yra 48 priedai. Vidutiniškai apklaustieji pildo po 

17 priedų (žr. 3 priedą).  

Aiškinamojo rašto forma 20  VSAFAS informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 

tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių 

ataskaitų  duomenys dubliuojasi su 20 VSAFAS finansavimo sumų likučių forma.   

Tyrimo rezultatai rodo, kad organizacijos rengia finansines ataskaitas dažniau negu 

reikalauja galiojantys teisės aktai.  

Respondentai pateikė informaciją, kad dalis savivaldybių prašo pateikti papildomų 

ataskaitų. 

Organizacijų parengtas finansines ataskaitas kompiuterizuotomis apskaitos programomis 

perkeliant į kontroliuojančių institucijų kompiuterines bazes, susiduriama su programų 

nesuderinamumu. Tokiu atveju ataskaitų rengėjai turi perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą. 

Pavyzdžiui, konkrečių institucijų kompiuterizuotos apskaitos programos, LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos ir Finansų ministerijos programa VSAKIS tarpusavyje nesuderintos, todėl 

susiduriama su duomenų perkėlimo problema. 
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IŠVADOS 

 

1. Atliekant Viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų rūšių, sudarymo terminų, 

pateikimo reikalavimų, duomenų struktūros ir jų dubliavimosi tyrimą, atrinktos institucijų 

pildomos ataskaitos ir sugrupuotos pagal paskirtį į keturias grupes: mokestines, statistines, 

biudžetines, finansines.  

2. Anketinėje apklausoje dalyvavo šimtas du Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų 

asociacijos nariai. Siekiant išsiaiškinti, kokį kiekį ataskaitų pildo apskaitos tvarkytojai, buvo 

atrinktos devyniasdešimt devynios ataskaitos: devynios mokestinės, trylika statistinių, 

dvidešimt keturios biudžetinės ir penkiasdešimt trys finansinės. 

3. Tyrimo rezultatai parodė, kad: 

3.1. Mokestinėse ataskaitose pateikti duomenys nesikartoja, jos pildomos ir teikiamos teisės 

aktuose nustatytais terminais.  

3.2. Statistines ataskaitas apklaustieji apibūdino, kaip sudėtingas, reikalaujančias daug darbo ir 

laiko sąnaudų. Ypač sudėtinga jas užpildyti institucijoms, kuriose apskaitos programos 

neformuoja statistinių ataskaitų bei dirba daug darbuotojų. 

3.3. Respondentų nuomone tiek biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, tiek  mokėtinų ir 

gautinų sumų ataskaita galėtų būti teikiama kas pusmetį, o pastaroji bendra visoms programoms. 

Respondentai pateikė informaciją apie tai, kad kai kurios savivaldybės prašo pateikti papildomų 

ataskaitų. Atlikus tyrimą nustatyta, kad organizacijos rengia finansines ataskaitas dažniau negu 

reikalauja galiojantys teisės aktai. Organizacijų parengtas finansines ataskaitas 

kompiuterizuotomis apskaitos programomis perkeliant į kontroliuojančių institucijų 

kompiuterines bazes, susiduriama su programų nesuderinamumu. Tokiu atveju ataskaitų rengėjai 

turi perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą.  

3.4. Anketinės apklausos rezultatai parodė, kad savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 

ataskaita S7 dubliuojasi su biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš 

mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita. Aiškinamojo rašto 

formos informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų  duomenys dubliuojasi  su 

finansavimo sumų likučių forma. 
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1 priedas 

Tyrimo apie Viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų rūšis, sudarymo 

terminus, pateikimo reikalavimus, duomenų struktūrą ir jų dubliavimąsi tarp ataskaitų 

anketa 

 

Apklausa anoniminė. Atsakydami į pateiktą klausimą, Jums tinkantį atsakymą pažymėkite varnele. 

 

Jūsų institucijos tipas yra: 

Viešoji 

Biudžetinė  

 

Jūsų institucija finansuojama iš: 

Valstybės biudžeto 

Savivaldybės biudžeto 

 

Įmonės gyvavimo trukmė (metais):  

Iki 5 metų 

5-10 metų 

10 metų ir daugiau 

 

Kuriame mieste įsikūrusi Jūsų įmonė?  

 
 

Kiek darbuotojų turi Jūsų institucija?  

Iki 10 (smulki) 

10-49 (maža) 

50-100 (vidutinė) 

100 ir daugiau (didelė) 

 

 

1. MOKESTINĖS ATASKAITOS 

 

 

1.1. 2 SD Pranešimas apie Valstybinio socialinio draudimo pabaigą 

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.2. 13 SD Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, 

gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  
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Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.3. PT Prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.4. SAM Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.5. FR0023 Pažyma apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.6. FR0471 Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės 

pajamoms, pažyma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.7. FR0572 Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.8. FR0573 Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija  

Pildoma kas mėnesį  



 26 

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
1.9. FR0613 Duomenys apie už studijas sumokėtas įmokas  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
 

 

2. STATISTINĖS ATASKAITOS 

 

 

2.1. DA-01 Darbo apmokėjimo statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.2. DUS-01 Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.3. KA-11 Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinė 

anketa  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.4. KS-02 Investicijų statistinė ataskaita (metai)  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  
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Kartojasi  

Pastabos  

 
2.5. KS-02 Investicijų statistinė ataskaita (ketvirtis)  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.6. PS-21 Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.7. SOC-01 Globos įstaigos vaikams ir šeimynos statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.8. SOC-02 Globos įstaigos vaikams ir šeimynos statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.9. SOC-03 Globos įstaigos ir savarankiško gyvenimo namų seneliams ir žmonėms su negalia statistinė 

ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.10. SOC-04 Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  
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Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.11. ŠVF-01 Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.12. ŠVF-02 Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
2.13. ŠVF-03 Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo statistinė ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
 

 

3. BIUDŽETINĖS ATASKAITOS 

 

3.1. 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, 

skiriamų programoms finansuoti ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.2. 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  



 29 

 
3.3. 3. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.4. 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.5. 5. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš 

mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.6. Forma Nr. 1 Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita (ketvirtinė, metinė), rengia 

savivaldybė  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.7. B-1 Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.8. B-2 Informacijos apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  
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Kartojasi  

Pastabos  

 
3.9. B-3 Informacijos apie išlaidų socialinei paramai natūra vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.10. B-4 Informacijos apie išlaidų socialinei paramai pinigais vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.11. B-5 Informacijos apie išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir Krašto apsaugos sistemos 

darbdavių socialinei paramai vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.12. B-6 Informacijos apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 

ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.13. B-7 Informacijos apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo 

programas ir investicijų projektus vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.14. B-8 Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių 

biudžetams, programos sąmatos vykdymą ataskaita  



 31 

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.15. B-9 Informacijos apie išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų 

viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčiui vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.16. B-10 Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo, darbo 

užmokesčiui vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.17. B-11 Informacijos apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą 

ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.18. B-12 Informacijos apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas 

ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo 

užmokesčiui vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.19. B-13 Informacijos apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  
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Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.20. B-14 Informacijos apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą 

ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.21. B-15 Informacijos apie institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą ataskaita  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.22. S5 Apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaita, ketvirtinė, rengia 

savivaldybės administracija  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.23. S6 Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita, rengia biudžetinės įstaigos, ketvirtinė  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
3.24. S7 Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita, ketvirtinė, rengia biudžetinės įstaigos  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  
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4. FINANSINĖS ATASKAITOS 

 

 

4.1. 2 VSAFAS. Žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 

fondus, finansinės būklės ataskaitos forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.2. 3 VSAFAS. Žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus 

(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.3. 4 VSAFAS. Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.4. 5 VSAFAS. Žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 

fondus, pinigų srautų ataskaitos forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.5. 6 VSAFAS. Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.6. 6 VSAFAS. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje  

Pildoma kas mėnesį  



 34 

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.7. 6 VSAFAS. Valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 

kontroliuojamų Viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.8. 6 VSAFAS. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.9. 6 VSAFAS. Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.10. 6 VSAFAS. Informacijos apie išankstinius apmokėjimus  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.11. 7 VSAFAS. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos 

straipsniams  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  
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4.12. 7 VSAFAS. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės 

ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir 

išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.13. 7 VSAFAS. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų 

ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio Viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir 

išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.14. 8 VSAFAS. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.15. 8 VSAFAS. Atsargų vertė pagal grupes  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.16. 8 VSAFAS. Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų 

balansinė vertė laikotarpio pabaigoje  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.17. 9 VSAFAS. Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  
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Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.18. 9 VSAFAS. Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.19. 9 VSAFAS. Mokesčių pajamos grynąja verte  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.20. 9 VSAFAS. Socialinių įmokų pajamos grynąja verte  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.21. 9 VSAFAS. Mokesčių pajamos pagal atskirą mokestį grynąja verte  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.22. 9 VSAFAS. Socialinių įmokų pajamos pagal atskirą socialinę įmoką grynąja verte  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.23. 10 VSAFAS. Kitos pajamos  

Pildoma kas mėnesį  
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Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.24. 12 VSAFAS. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.25. 12 VSAFAS. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.26. 13 VSAFAS. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.27. 13 VSAFAS. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo 

nematerialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.28. 14 VSAFAS. Jungimai  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  
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4.29. 16 VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje nerodomi mineraliniai ištekliai  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.30. 16 VSAFAS. Biologinio turto įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.31. 16 VSAFAS. Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.32. 17 VSAFAS. Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per 20XX m laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.33. 17 VSAFAS. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per 20XX m. 

laikotarpį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.34. 17 VSAFAS. Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  
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Pastabos  

 
4.35. 17 VSAFAS. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.36. 17 VSAFAS. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.37. 17 VSAFAS. Finansinių įsipareigojimų pokytis per 20XX m.  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.38. 17 VSAFAS. Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir 

išpirkimo laikotarpius 20XX m. X mėn. XX d.  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.39. 17 VSAFAS. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.40. 17 VSAFAS. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  
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Kartojasi  

Pastabos  

 
4.41. 17 VSAFAS. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.42. 18 VSAFAS. Atidėjiniai pagal jų paskirtį  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.43. 18 VSAFAS. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.44. 18 VSAFAS. Suteiktos garantijos dėl paskolų  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.45. 19 VSAFAS. Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.46. 19 VSAFAS. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  
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Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.47. 19 VSAFAS. Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis pagal 

laikotarpius  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.48. 19 VSAFAS. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas 

veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.49. 19 VSAFAS. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos 

nuomos sutartis pagal laikotarpius  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.50. 20 VSAFAS. Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.51. 20 VSAFAS. Finansavimo sumų likučiai  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  
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4.52. 21 VSAFAS. Valiutos perkainojimo rezervo pokyčiai  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
4.53. 25 VSAFAS. 20XX m. informacija pagal veiklos segmentus  

Pildoma kas mėnesį  

Pildoma kas ketvirtį  

Pildoma kartą metuose  

Kartojasi  

Pastabos  

 
Pasiūlymai/pastabos/pageidavimai  

 
 

Dėkojame už Jūsų kantrybę dalyvaujant apklausoje ir atsakant į klausimus! 
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2 priedas 

Apskaitos tvarkytojų atsakymai apie statistinių ataskaitų pildymą (pagal veiklos srities 

specifiką) 

Eil. 

Nr. 

Ataskaitos pavadinimas Pildoma 

kas mėnesį 

Pildoma 

kas ketvirtį 

Pildoma 

kartą 

metuose 

Kartojasi 

1. PS-21. Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos 

statistinė ataskaita 

0 6 4 0 

2. SOC-01. Globos įstaigos vaikams ir šeimynos statistinė 

ataskaita 

1 0 3 0 

3. SOC-02 Globos įstaigos vaikams ir šeimynos statistinė 

ataskaita 

1 0 9 0 

4. SOC-03. Globos įstaigos ir savarankiško gyvenimo namų 

seneliams ir žmonėms su negalia statistinė ataskaita 

0 0 5 0 

5. SOC-04. Nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos statistinė 

ataskaita 

0 0 5 0 

6. ŠVF-01. Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 1 2 15 1 

7. ŠVF-02. Ikimokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos 

lėšų, pajamų ir išlaidų statistinė ataskaita 

1 0 20 0 

8. ŠVF-03. Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų 

tyrimo statistinė ataskaita 

0 0 28 0 
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3 priedas 

Apskaitos tvarkytojų atsakymai apie aiškinamojo rašto priedus 

Eil. 

Nr. 

Ataskaitos pavadinimas 
Pildoma 

kas mėnesį 

Pildoma 

kas ketvirtį 

Pildoma 

kartą 

metuose 

Kartojasi 

1.  6 VSAFAS. Informacijos apie kontroliuojamus, 

asocijuotuosius ir kitus subjektus 
0 10 29 0 

2. 6 VSAFAS. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir 

kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
0 4 26 0 

3. 6 VSAFAS. Valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų 

akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų 

įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) 

0 6 8 0 

4. 6 VSAFAS. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir 

sąnaudas 
0 9 61 1 

5. 6 VSAFAS. Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą 0 5 50 1 

6. 6 VSAFAS. Informacijos apie išankstinius apmokėjimus 1 8 87 1 

7.  7 VSAFAS. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo 

įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams 
0 4 70 3 

8.  7 VSAFAS. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir 

klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams 

teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus 

mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte forma 

0 10 56 3 

9. 7 VSAFAS. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir 

klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams 

teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus 

mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės 

apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 

forma 

0 7 45 3 

10. 8 VSAFAS. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį 

laikotarpį 
2 7 91 1 

11. 8 VSAFAS. Atsargų vertė pagal grupes 2 5 55 1 

12.  8 VSAFAS. Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė 

laikotarpio pabaigoje 

1 3 49 0 

13. 9 VSAFAS. Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį 1 4 19 0 

14. 9 VSAFAS. Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę 

įmoką 
0 3 11 0 

15. 9 VSAFAS. Mokesčių pajamos grynąja verte 0 1 7 0 

16. 9 VSAFAS. Socialinių įmokų pajamos grynąja verte 0 1 7 0 

17. 9 VSAFAS. Mokesčių pajamos pagal atskirą mokestį grynąja 

verte 
0 0 9 0 

18. 9 VSAFAS. Socialinių įmokų pajamos pagal atskirą socialinę 

įmoką grynąja verte 
0 0 5 0 

19. 12 VSAFAS. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
1 11 90 1 

20. 12 VSAFAS. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo 

turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 

1 5 55 0 

21. 13 VSAFAS. Nematerialiojo turto balansinės vertės 

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
1 9 85 1 

22. 13 VSAFAS. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto 

balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 

1 4 47 0 

23. 14 VSAFAS. Jungimai 0 1 12 0 

24. 16 VSAFAS. Finansinės būklės ataskaitoje nerodomi 

mineraliniai ištekliai 
0 0 7 0 

25. 16 VSAFAS. Biologinio turto įvertinto tikrąja verte, vertės 0 2 8 0 
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pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

26.  16 VSAFAS. Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina 

arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per 

ataskaitinį laikotarpį 

0 1 6 0 

27. 17 VSAFAS. Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per 

20XX m laikotarpį 
0 1 11 0 

28. 17 VSAFAS. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir 

suteiktų paskolų pokyčiai per 20XX m. laikotarpį 
0 0 5 0 

29. 17 VSAFAS. Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo 

laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis 
0 2 21 0 

30. 17 VSAFAS. Informacija apie per vienus metus gautinas 

sumas 
1 5 98 1 

31. 17 VSAFAS. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. 2 4 97 2 

32. 17 VSAFAS. Finansinių įsipareigojimų pokytis per 20XX m. 0 2 44 1 

33. 17 VSAFAS. Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės 

vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius 

20XX m. X mėn. XX d. 

0 0 11 0 

34. 17 VSAFAS. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir 

palūkanų normas 
0 0 10 0 

35. 17 VSAFAS. Informacija apie kai kurias trumpalaikes 

mokėtinas sumas 
1 5 93 1 

36. 17 VSAFAS. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline 

ir užsienio valiutomis 
1 3 84 1 

37. 18 VSAFAS. Atidėjiniai pagal jų paskirtį 0 1 21 0 

38. 18 VSAFAS. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką 0 1 19 0 

39. 18 VSAFAS. Suteiktos garantijos dėl paskolų 0 0 6 0 

40. 19 VSAFAS. Finansinės nuomos paslaugos gavėjo 

įsipareigojimai pagal laikotarpius 
0 3 16 0 

41. 19 VSAFAS. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir 

jų einamųjų metų dalis 
0 3 10 0 

42. 19 VSAFAS. Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė 

pagal finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius 
0 0 8 0 

43. 19 VSAFAS. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias 

numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, 

pagal laikotarpius 

0 0 13 0 

44. 19 VSAFAS. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, 

numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis 

pagal laikotarpius 

0 0 17 0 

45. 20 VSAFAS. Informacijos apie finansavimo sumas pagal 

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 

pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 

aiškinamajame rašte forma 

0 83 20 1 

46. 20 VSAFAS. Finansavimo sumų likučiai 0 32 69 1 

47. 21 VSAFAS. Valiutos perkainojimo rezervo pokyčiai 0 1 13 0 

48. 25 VSAFAS. 20XX m. informacija pagal veiklos segmentus 0 3 96 2 

 

 

 


