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VALSTYBINES KELIU TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2013 METU 9 MENESIU TARPINIU FINANSINIV ATASKAITU RINKINIO
SUTRUMPINTAS AISKINAMASIS NASTAS
2013-10-25 Nr.7F-60
Vilnius

I. BENDROJI DALIS
Valstybine keliq transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija)
Nr. 382. Duomenys
[steigta 1993 m. geguZes 3l d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu
t<auprami ir saugomiJuridiniq asmentl registre, kodas 188647255. Inspekcija yra biudZetine [staiga,
kurios savininkas yra Lietuvos valstybd, o savininko teises ir pareigas igyvendina Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija. Pagal valstybes funkcijas Inspekcija priklauso ekonomikos

l.

segmentui.

2. Kontroliuojamq arba asocijuotqjq subjektq tnspekcija neturi. Inspekcijos strukt0r4 sudaro:
PaneveZio regionq departamentai.
centriniai skyriai, Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliq
Inspekcijos skyriai yra 9 miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipedoje, Siauliuose, PanevdZyje, Alyfuje,
Marijarnpoleje, Taurageje ir Utenoje. Inspekcijos struktfiriniai padaliniai neturi jurtjliniq asmenq
statuso. irrplt.i;o, cenirines buveines ir Vilniaus regiono departamento adresas Svitrigailos g.
42, Vilnius. Kittlregionq departamentq adresai: Kauno - M. K. eiurlionio g.23, Kaunas; Klaipedos
- Pilies g. l2,fUipEAa; Siautiq - Aerouosto g. 9, Siauliai; PaneveZio - J. Bili[no g. 3, PaneveZys'
Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojq skaidius buvo 178 darbuotojai, faktinis
darbuotojq skaidius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 177 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje etatq s4ra5e buvo patvirtinti 189 etatai.
t".pit.ija uZsiima ,,841300 Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau jq
organizuoti,. veikla. Inspekcija atlieka keliq transporto ir su juo susijusios veiklos valstybinio
reguliavimo, prieZi[ros ir kontroles fi'mkcij as.
Vykdydama savo veiklq Inspekcija atlieka Sias pagrindines funkcijas:
siekdama uZtikrinti nustatytq keliq transporto srities reikalavimq laikym4si, vykdo keliq
transporto ir su juo susijusios veiklos valstybinq prieZifrr4
o kontroliuoj a transporto priemones;
o kontroliuoja [mones;
siekdama uZtikrinti tinkamas keliq transporto pletros s4lygas:
o formuoja keliq transporto veZejq dalyvavimo rinkoje sistem4:
o licencijuoja keliq transporto veikla uZsiimandias [mones;
iSduoda su kelitl transporto veikla susijusius juridinE gali4 turindius

ir

-

i.

-

o

dokumentus;

o [gyvendina Transporto lengvatq [statymo nuostatas;
o formuoja keliq transporto priemonit5 tikio subjektq ir asmenq susijusiq su aplinkos
apsauga ir keliq transporto sauga, dalyvavimo rinkoje sistem4:
o vertina transporto priemoniq atitikt[;
o vertina su keliq transporto sauga susijusiq [kio subjektq atitikt[;
o vertina asmenrL susijusiq su keliq transporto veikla, kompetencij4;
. tobulina su keliq transporto veikla susijusiq teisinE bazg, atstovauja Lietuvai ES
institucijose:
o tobulina su keliq transporto veikla, keliq transporto sauga ir aplinkosauga
susijusi4 teisinQ bazQ;
o perkelia ES teises aktus I nacionalinq teisE;
o atstovauja Lietuvai ES institucijose, rengia ir pristato pozicijas.
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II. APSKAITOS POLITIKA
4. Inspekcijos apskaitos politika yra Apskaitos vadovo sudetine dalis. Apskaitos vadovas
patvirtintas 2010 m. liepos 29 d. Valstybines keliq transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos vir5ininko [sakymu Nr. 2B-351 ,,Del Valstybines keliq transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo". Inspekcijos apskaitos politika uZtikrina,
kad apskaitos duomenys atitikq kiekvieno taikytino VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes standarto (toliau - VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS
reikalavimo, Inspekcija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-jame VSAFAS
,,Informacijos pateikimas finansiniq ataskaitq rinkinyje".
5. S4skaitq planas apima privalomojo bendrojo sqskaitq plano s4skaitas ir privalomus
detalizuojandius poZymius, taip pat registravimo sqskaitas ir kitus detalizuojandius poZymius.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
o valstybes funkcijq
o programq projekt4;

o
.
.

le5q Saltin[;

valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsn[;

kit4informacij4.
Sqpkaiq planq sudaro 6 sumavimo lygiq (vienaZenkles - Se5iaZenkles) s4skaitos ir
registravimo (septynZenkles) s4skaitos. [raSai daromi tik registravimo s4skaitose.
6.Inspekcija visas [kines operacijas ir [kinius [vykius apskaitoje registruoja vien4 kart4.
Ukines operacijos ir fikiniai [vykiai registruojami apskaitos informacineje sistemoje ,,Stekas apskaita", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
7. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nesaliSka, visais reikSmingais atvejais
iSsami.
8. Per ataskaitin[ laikotarp[ apskaitos politika keidiama nebuvo.
9. Inspekcijos apskaitos politika iSsamiau yra apra5yta Metiniq finansiniq ataskaiq rinkinyje
uZ metus, pasibaigusius 2012 m. gruodZio 31 d.

O. farpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaiios ir VieSojo sektoriaus atskaitomybes [statymq reikalavimais bei Viesojo
sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standa.rtais (toliau - VSAFAS).
I 1. Inspekcijos tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkin[ sudaro Sios ataskaitos:
- finaniines-U*fer ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq ministro
ZO07 m. gruodZio 19 d. [sakymu Nr. lK-378 ,,Del viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes 2 -oj o standarto patvirtini mo" (su p akeitimais) ;
- veiklos rezultatq ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq ministro
2007 m. gruodZio 19 d. [sakymu Nr. lK-379 ,,Del viesojo sekloriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybes 3 -oj o standarto patvirtinimo" (su pakeitimais);
- finansiniq ataskaitq sutrumpintas ai5kinamasis raStas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansqministro 2008 m. birZelio 1l d. [sakymuNr. 1K-213,,DeI vie5ojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybes 23-ojo standarto patvirtinimo" (su pakeitimais).
f

III. PASTABOS
12. Per ataskaitini laikotarp[ apskaitiniq [verdiq nekeitdme, todel poveikio ataskaitinio
laikotarpio ir ankstesniq laikotarpiq rezultatams nera.
13. Informacijos apie numatom4 [staigos restrukturizavim6 veiklos nutraukim4 ar kitus
faktorius, galindius paveikti tolesnE Inspekcijos veikl% neturime.
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14. NeapibreZtqjq [sipareigojimq ar neapibreZto turto pokydiq nuo ataskaitiniq finansiniq
metq pradZios iki paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
15. Sprendimq del teisminiq gindq nera.
16. Reik5mingq [vykiU po paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

PzuDEDAMA. Finansavimo sumos pagal Saltini tiksling paskirt[
ataskaitin[ laikotarp[ (20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos" 4 priedas).

ir jq

pokydiai per

Inspekcij os vir5ininkas

Vidmantas Zukauskas

Finansq skyriaus vedeja

Ana Rokicka

\-

Arfinas Lukminas tel. (8 5)275 5615, el. p. arunas.lukminas@,vkti.gov.lt

(

(
20ojo VSAFAS ,,Finansavimo

sumos"

4 priedas

(Informacijos apie Iinansavimo sumas pagal Saltini, tikslin€ peskirti ir jq pokylius per atrskaitini laikotarpi pateikimo Zemesniojo lygio
linansiniq rtrskritU aiskinamajame raste forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTINI, TIKSLIN4 PASKIRTI IR JU POKYCIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI
Per atask itini lrikoterDi

Finansevimo
sumq likutis

Eit"

etasksitinio
leikoterpio
pradZioje

Finansavimo sumos

Nr.

t

sumos (grutos),

Finansavimo

ilskyrus

sumu

neatlygintinai

pergruptvrmrs

Neaffygintinal
grut s turtas

Perduota kitiems
vieSojo sektoriaus

subjektams

gaut{ turt4

Finanssvimo

sumI

Finensevimo
sUmrl

Finansavimo

sum{

sumattjimas del
sumalf,jimes dOl jq
pcrdavimo ne
sumaZOjimas d0l
paneudojimo
turto psrdavimo ir1
savo veiklai

Finansavimo

Finansavimo

likritis ataskritinio

sumos
(grqZintos)

sumq (gautinq)
pasikeitimes

laikotrrpio

il

t2

l3

pebaigoje

subjektams

4

3

2

Finrnsrvimo

8

6

6

5

t0

9

E idbtybtr biudr€to (isskyrus
vrlstyb€s biudl:to esignavimq dali'

I

grut{

i5 EuroposSniungoq ulsienio
velstybi{ ir trrPtautiniq

18924t69,5(

334357E6,1

80r,ft

0,fi

0,fi

0,fi

0,fi

E52330l,t(

40098,8i

0,0(

22t8738,0',

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(
0.0(

0,0c

40098,81

0,0t

6304563,7t

249017 t8,0

801,0(

24mn18,o1

1(x)E99,86

19044734,5n

02575.6€

18906586.4i

ormnizrciirrl:

l.l
1.2.

t8921714.6i

nepiniginiam turtui isigyti
kitoms iSlaidoms kompensuoti

3t54.9t

2l4l

133,0{

3t294653,0:

I

7324.1

l38l48.tt

E srvivrldyb0s biud2cto (i5skyrus
srviveldyb€s biudleto asignrvimtl
a

dili, gruq $ Europos Sniungos'
ufu ienio velstybirl ir tsrptautini{
orgrnizaciju):

2.t

))

repiniginiam turtui isigyti

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(
0,0(

0,0(

<itoms iSlaidoms kompensuoti

0.0(

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,0(

0.0(
0.0(

0.0(
0.0(

t06E90,6(

s79640,$1

0,fi

0,fi

0,fi

0,fi

r7s055,4(

0,fi

0,0(

5t493t,St

1726407,46

806890,6(
0,0(

579640,61

-36 l 33, I

0,0(

138922,2

1722072,41

0.0(

36 1 33.1 t

0,0(
0,0(

10596.5!

oo(

0,0(
0,0(

5

36 t 33,1

0,0(
0,0(

0.0(

0,0(

0,u
0,u

464963J,t

0,fi

464963,3t

0.0(

0,0(

0,0(

0.0(

9163320,60

II

Europos Sniungos, ulsienio
valstybie ir trrpteutiniq orgrnizacijtl
(finensevimo sum{ drlis, kuri
3.

giunrms

i5 Europos Sqjungos,

neisloitant finanwimo sumrl i5
velstyb€s ar savivrldybts biudZcq ES
projektsEs frnansuoti)!
3.1

3.2.

4.
4.1
4.2.

nepiniginiam turtui isigyti
kitoms iSlaidoms kompensuoti

0,fl

0,0(

0,fi

I5 kitg Saltiniq:

7936287,91

206F{

neoinisiniam turtui isigyti
kitoms iSlaidoms kompensuoti

'1936287.91

206,5t
0.0(

0.01

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(
0.0(

34015633.28

0,00

0,0(

0,0(

5. I5 viso llnansavimo sumu
-$ole skilfia rodomas finansavimo sumq

0.0(

21668048,14

pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidq taisymas

ir

pinigq likudiams, susijusiems su finansavimo sumomis

4335,0(

4335,0(

0,fi

0,0(

1,471531.14

0,0(

0.0(
0.0(

0,0(
0,0(

249017LE,01

801,06

624831,4!

7471511,1
0.0(

28242673,2(

(a

