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1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:
1.1. Finansavimo šaltinis …
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* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265
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NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
2020-04- Nr.
Vilnius
I.

BENDROJI DALIS

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) yra biudžetinė įstaiga prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
vasario 7 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų
atlikimo centralizuotai“. NBFC paskirtis – nustatyta tvarka ir apimtimi centralizuotai atlikti
Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų,
atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų,
kurių savininko teises ar pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, ir šių subjektų
kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo
funkcijas. NBFC savininkė yra valstybė. Steigėjo funkcijas atlieka ir veiklą koordinuoja Lietuvos
Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija). Įstaigos juridinis kodas yra
304768872, adresas Geležinio vilko g. 12, Vilnius.
2019 metais NBFC vykdo vieną programą – Finansų politikos formavimas ir
įgyvendinimas (programos kodas 01 002) pagal priemonę (kodas – 01.002.02.01.22)
„Centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų finansų apskaitą ir administruoti personalą“.
Vykdydamas programą NBFC naudoja asignavimus vadovaudamasis patvirtinta 01 02 programos
sąmata, pagal finansavimo šaltinio kodą 1.1.1.1.1 „valstybės biudžeto lėšos“ (funkcinė klasifikacija
01.01.02.01).
NBFC yra atskiras juridinis vienetas, kuris sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių
ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Reguliuojamos šakos darbams atlikti Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 1K-338 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-58 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo“ iki 2020 m. kovo 29 d. NBFC patvirtintas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius – 423. Nuo 2020 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1K-68 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-58 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo“ NBFC patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių
skaičius – 440.
2020 m. NBFC apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinės programos „Steko alga“ darbo
užmokesčio modulį, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą, Finansų
valdymo ir apskaitos informacinę sistemą.
II.

BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATOS ĮVYKDYMAS

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti, NBFC neturėjo (forma Nr. 1).
2020 m. I ketv. bendras biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė
1 761,5 tūkst. eurų, iš jų gauta ir panaudota 1 589,8 tūkst. eurų (90,25 proc. planuotų biudžeto
asignavimų). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas parodytas formoje Nr. 2 „Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita“.

2
Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidoms planuota, įskaitant patikslinimus, 1 760,0 tūkst. eurų
asignavimų, iš jų:
darbo užmokesčiui 1 540,0 tūkst. eurų;
socialiniam draudimui 22,0 tūkst. eurų;
prekių ir paslaugų naudojimui 188,0 tūkst. eurų;
socialinėms išmokoms 10,0 tūkst. eurų.
Sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansiniams įsipareigojimams
vykdyti planuota 1,5 tūkst. eurų.
Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudota 171,7 tūkst. eurų planuotų asignavimų, iš jų:
87,6 tūkst. eurų – asignavimų darbo užmokesčiui;
3,1 tūkst. eurų – socialinio draudimo įmokoms;
78,9 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų naudojimui;
2,1 tūkst. eurų – socialinėms išmokoms.
III.

MOKĖTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra
suėjęs, NBFC neturėjo.
IV.

BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI

2020 m. sausio 1 d. biudžetinės sąskaitos likutis
2020 m. kovo 31 d. – 10,16 eurų (banko mokesčiams).
V.

AB „Swedbank“ − 0,00 eurų,

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS
FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Per 2020 m. I ketvirtį nebuvo įgyvendinami Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojami projektai, nepadaryta išlaidų iš valstybės biudžeto
lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.
VI. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA
Kitos reikšmingos nepaminėtos informacijos nėra.
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