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Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2019 metų šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
rinkinys

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 2019 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) yra biudžetinė įstaiga,
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos kodas – 188613242. Ministerijos
buveinės adresas – J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius.
Ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas užsienio reikalų ir saugumo politikos
sričių valstybės valdymo funkcijas ir pagal kompetenciją įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.
Ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo
pavadinimu, taip pat kitus antspaudus, būtinus ministerijos funkcijoms atlikti.
Ministerija turi keletą atsiskaitomųjų sąskaitų, kuriose laikomos lėšos pagal finansavimo šaltinius.
Pagrindinė valstybės biudžeto atsiskaitomoji sąskaita yra LT98 7300 0100 7608 6644, Swedbank AB.
Ministerijoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsteigtos 1 128,75 pareigybės, iš jų: 992,75
pareigybės , finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, 116 pareigybių, finansuojamų iš Vidaus saugumo
fondo dalies Specialiosios tranzito schemos lėšų, 20 pareigybių, finansuojamų iš Europos Sąjungos
paramos lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimta 1 041 pareigybė, iš jų: 938,75 pareigybės,
finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, 94 pareigybės, finansuojamos iš Vidaus saugumo fondo dalies
Specialiosios tranzito schemos lėšų, 8,25 pareigybės , finansuojamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.
Ministerija sudaro atskirus žemesnio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, teikia Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai, jei ši pareikalauja. Ministerija tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius
skelbia savo interneto svetainėje.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis. , jį sudaro
šios ataskaitos:
- finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2007 m . gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
2-ojo standarto patvirtinimo“ ;
- veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007
m . gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo
standarto patvirtinimo“ ;

- sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m . birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“ .
Ministerija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais VSAFAS
ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Ministerijos apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame
rašte.
Ministerijos apskaitai tvarkyti naudojama Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos
informacinė sistema. Diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių
organizacijų ir specialiosios misijos (toliau – atstovybės) ūkines operacijas registruoja finansų valdymo ir
apskaitos sistemoje „FIVASA“. Pasibaigus mėnesiui, kiekvienos atstovybės apibendrinti duomenys
registruojami minėtoje Finansų ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir esminių klaidų taisymo.
2019 m. birželio 30 d. ministerija neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto,
nebuvo įsiteisėjusių teismų sprendimų/nutarčių, iš kurių kiltų finansiniai įsipareigojimai.
Reikšmingų įvykių , turinčių įtakos tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės
ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
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