VFSV 2001 (GFSM 2001) metodologija
Valdžios sektoriaus vienetų pagrindin÷ funkcija – nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas
visuomen÷s naudai. Valdžios sektorių sudaro:
visi valstyb÷s valdymo vienetai (išskyrus valstyb÷s ir savivaldybių įmones, kurios klasifikuojamos
nefinansiniame ar finansiniame sektoriuose), kurie administruoja ir finansuoja ne rinkos prekių ir
paslaugų, skirtų visuomenei, veiklą;
ne pelno institucijos, kurios yra savarankiški juridiniai vienetai bei ne rinkos gamintojai ir kurios
kontroliuojamos ir didžiąja dalimi finansuojamos iš kitiems sektoriams priklausančių vienetų
privalomųjų mok÷jimų.
Lietuvoje valdžios sektorių pagal Valstyb÷s finansų statistikos vadovą 2001 (VFSV 2001) sudaro
subsektoriai: centrin÷ valdžia ir vietin÷ valdžia.
Centrin÷ valdžia apima valstyb÷s biudžetą, socialin÷s apsaugos fondus („Sodra“, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetas, Užimtumo fondas) ir nebiudžetinius fondus (Privatizavimo
fondas, Santaupų atkūrimo sąskaita, Garantinis fondas, Ignalinos atomin÷s elektrin÷s eksploatavimo
nutraukimo fondas, Rezervinis (stabilizavimo) fondas, Licencijuotų sand÷lių kompensavimo fondas).
Centrinei valdžiai taip pat priskiriami VĮ Valstyb÷s turto fondas, AB Turto bankas ir kiti subjektai.
Vietin÷ valdžia apima savivaldybių biudžetus ir kitus vietos valdžiai priskirtus subjektus.
Centrin÷s valdžios duomenys skaičiuojami m÷nesiais ir skelbiami ne v÷liau kaip paskutinę kito
m÷nesio dieną. M÷nesio duomenys skaičiuojami grynųjų pinigų principu.
Valdžios sektoriaus skaičiuojami ketvirtiniai ir metiniai rodikliai.
Ketvirčio duomenys skelbiami ne v÷liau kaip paskutinę kito ketvirčio dieną, metiniai – ne v÷liau kaip
kitų metų II ketvirčio pabaigoje. Ketvirtiniai ir metiniai duomenys pagal galimybes skaičiuojami
apskaičiuotų pajamų ir išlaidų pagrindu.
M÷nesio (operatyvinių) duomenų skaičiavimo apskaitos principas ir baz÷ skiriasi nuo ketvirčio ir metų
duomenų skaičiavimo baz÷s, tod÷l m÷nesio duomenų suma nelygi ketvirčio ar metų duomenims.
Valstyb÷s biudžeto m÷nesio duomenys skaičiuojami remiantis asignavimų valdytojams perduotais
asignavimais, tuo tarpu ketvirčio ir metų – remiantis valstyb÷s biudžeto apyskaitų duomenimis, t. y.
parodant panaudotus asignavimus, tod÷l šie duomenys n÷ra palyginami.
Konsolidacija (kai neįtraukiami sandoriai subsektoriaus viduje bei tarp subsektorių) apima šias
kategorijas: palūkanas, dotacijas, vertybinius popierius ir paskolas.
Finansų ministerija, įgyvendindama Viešojo sektoriaus buhalterin÷s apskaitos ir finansin÷s
atskaitomyb÷s sistemos reformos, kurios koncepcijai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005
m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 718, įgyvendinimo priemonių planą, rengia Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartus, bendrąjį sąskaitų planą, konsolidavimo vadovus ir
kitą informaciją ir nuo 2009 m. sausio 1 d. numato pereiti prie buhalterin÷s apskaitos tvarkymo taikant
kaupimo principą.
Informacijos šaltiniai: valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų atitinkamo laikotarpio įvykdymo
apyskaitos, „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas, Užimtumo fondo apyskaitos,
nebiudžetinių fondų, AB Turto banko, VĮ Valstyb÷s turto fondo apyskaitos, Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s teikiama informacija.

