
   
UAB „Tezaurus auditas“ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA 
ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS  

2019 M. GRUODŽIO 31 D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
TURINYS 
 
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA .............................................................................................. 2 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ............................................................................................................. 4 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA ........................................................................................................... 6 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA ................................................................................................. 7 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA ...................................................................................................................... 9 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS .............................................................................................................................. 11 

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI ................................................................................................................ 23 

 



 

UAB „Tezaurus auditas“ 
 
 

 Kodas: 122740926 
Juridinių asmenų registras 
PVM kodas: LT227409219 
J. Jasinskio g. 4-15 
LT01112 Vilnius, Lietuva 
www.tezaurus.lt 

 

2 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
VŠĮ LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SAVININKO TEISES  
ĮGYVENDINANČIAI INSTITUCIJAI LR ENERGETIKOS MINISTERIJAI 
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 
 
Nuomonė 
 
Atlikome VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 
d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, 
pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.  
 
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą Įstaigos 
2019 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus 
pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 
 
Pagrindas nuomonei pareikšti  
 
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi 
nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą 
(toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su 
auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami 
ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 
 
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 
 
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai 
vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.  
 
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
 
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 
 
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos 
dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai 
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, 
priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo 
principo. Mes taip pat:  
 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome 

ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei 
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pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų 
neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba 
vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas 
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių 
atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais 
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų 
abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas 
egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, 
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, 
kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės 
toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse 
ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

 
Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei 
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 
 
 
Auditorė Aistė Perminaitė 
2020 m. birželio 3 d., Vilnius 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000592  
 
UAB „Tezaurus auditas“ 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211 



Eil. Nr.
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
A. ILGALAIKIS TURTAS 907,51 0,00

I. Nematerialusis turtas 1 907,51 0,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 907,51

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00

II.1 Žemė

II.2 Pastatai

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 93 820 817,84 148 505,18

I. Atsargos 2 92 980 352,53 0,00

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 92 980 331,80

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 20,73

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

II. Išankstiniai apmokėjimai 3 693,65

III. Per vienus metus gautinos sumos 4 307 921,38 563,81

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,28

III.3 Gautinos finansavimo sumos 751,25

III.4 174 949,61

III.5 Sukauptos gautinos sumos 25 247,60 563,81

III.6 Kitos gautinos sumos 106 972,64

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 531 850,28 147 941,37

_________įstaigos kodas 304937660, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilniaus m. sav.               ______________

________VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA_________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019  M. GRUODŽIO  31  D. DUOMENIS

___2020-03-20       Nr. 11 
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

Straipsniai

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, 
paslaugas



IŠ VISO TURTO: 93 821 725,35 148 505,18

D. FINANSAVIMO SUMOS 6 93 027 380,96 14 122,75

I. Iš valstybės biudžeto 82 439 336,65

II. Iš savivaldybės biudžeto

III. 24 727,76

IV. Iš kitų šaltinių 10 563 316,55 14 122,75

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 467 252,29 43 714,80

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 467 252,29 43 714,80

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 264 337,13 0,00

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 264 337,13

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 139 376,15

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 5 625,74

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 25 247,60 563,81

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 38 291,41 37 525,25

F. GRYNASIS TURTAS 8 327 092,10 90 667,63

I. Dalininkų kapitalas 98 000,00 98 000,00

II. Rezervai 0,00 0,00

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 229 092,10 -7 332,37

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 236 424,47 -7 332,37

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -7 332,37

G. MAŽUMOS DALIS

93 821 725,35 148 505,18
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO 
TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                (parašas) (vardas ir pavardė)

  __Direktorius____________________________________     ________________                                              Darius Biekša    

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos      (parašas) (vardas ir pavardė)

vadovas) 

       Finansininkas                                                                                ________________                                         Vaclovas Malinauskas  



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Eil. Nr.
Pastabos 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. 56 122 844,27 0,00
I. 9 4 612 543,07 0,00
I.1. 4 553 044,98
I.2.
I.3. 1 676,94
I.4. 57 821,15
II.
III. 10 51 510 301,20
III.1. 51 510 301,20
III.2.
B. 11 55 886 443,27 7 332,37
I. 374 518,66 6 569,41
II. 302,49
III. 5 886,17
IV. 19 514,56 738,29
V. 408,40
VI. 4 972,71
VII. 11 498,87
VIII. 5 351,36
IX. 49 790 050,95
X.
XI. 3 423 553,82
XII.
XIII. 764 331,73 24,67
XIV. 1 486 053,55
C. 236 401,00 -7 332,37
D. 0,00
I. 
II.
III. 
E. 12 23,47

F.

G.
H. 236 424,47 -7 332,37
I.
J. 8 236 424,47 -7 332,37
I.
II.

_______   
 (parašas)

________

  (parašas)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 

         VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA                
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

               įstaigos kodas 304937660, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilniaus m. sav.            

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019  M. GRUODŽIO  31  D. DUOMENIS

      2020-03-20      Nr. 12  
(data)

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Straipsniai

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto 
Iš savivaldybių biudžetų 
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

FINANSAVIMO

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO 

       Finansininkas                                                                                                               Vaclovas Malinauskas     

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                      (vardas ir pavardė)

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

     Direktorius                                                                                                 Darius Biekša           

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)                  (vardas ir pavardė)



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas
Kiti rezer-vai

Nuosavybės 
metodo įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus 
subjekto įtaka

x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 
įtaka

x x x

4. Kitos  rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x x
5. Kiti sudaryti rezervai x x x x
6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) 
sumos

8 98 000,00 x x -7 332,37 90 667,63

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x

9. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 98 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 332,37 90 667,63

__________VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA____________________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

__Įstaigos kodas 304937660, adresas: Gedimino pr. 38,_LT-01104 Vilnius_____________________
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

___2020-03-20____Nr. 13_
(data)

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pasta-bos 

Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso
Mažu-

mos dalis



10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus 
subjekto įtaka

x x 0,00 x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 
įtaka

x x
0,00

x

12. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x 0,00 x
13. Kiti sudaryti rezervai x x x 0,00 x
14. Kiti panaudoti rezervai x x x 0,00 x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) 
sumos

x x 0,00

16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas 8 x x x 236 424,47 236 424,47
17. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 98 000,00 0,00 0,00 0,00 229 092,10 327 092,10

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

________Direktorius__________________________  __________________ Darius Biekša______
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

____       Finansininkas       ____________________  __________________ Vaclovas Malinauskas_
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

Tiesioginiai 
pinigų srautai

Netiesioginiai 
pinigų srautai

Iš viso
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai

Netiesioginiaip
inigų srautai

Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9
A. 385 118,91 385 118,91 49 941,37 49 941,37
I. Įplaukos 9 070 371,20 9 070 371,20 50 909,71 50 909,71

I.1. 6 6 951 354,16 0,00 6 951 354,16 14 122,75 14 122,75
I.1.1 Iš valstybės biudžeto 6 852 000,00 6 852 000,00 0,00
I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00
I.1.3 28 165,00 28 165,00 0,00
I.1.4 Iš kitų šaltinių 71 189,16 71 189,16 14 122,75 14 122,75
I.2. Iš mokesčių 0,00 0,00
1.3. Iš socialinių įmokų 0,00 0,00
I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 10 1 796 932,47 1 796 932,47 0,00
I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 0,00 0,00
I.6. Gautos palūkanos 5,72 5,72 0,00
I.7. Kitos įplaukos 322 078,85 322 078,85 36 786,96 36 786,96
II. Pervestos lėšos -4 072 394,67 -4 072 394,67 0,00 0,00

II.1 Į valstybės biudžetą -114 061,00 -114 061,00 0,00
II.2 Į savivaldybių biudžetus 0,00 0,00
II.3. -1 760,30 -1 760,30 0,00
II.4 Į kitus išteklių fondus 0,00 0,00
II.5 0,00 0,00
II.6 Kitiems subjektams -3 956 573,37 -3 956 573,37 0,00
III. Išmokos 11 -4 612 857,62 -4 612 857,62 -968,34 -968,34

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -374 518,66 -374 518,66 -943,67 -943,67
III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -5 886,17 -5 886,17 0,00
III.3 Komandiruočių -19 514,56 -19 514,56 0,00
III.4 Transporto -408,40 -408,40 0,00
III.5 Kvalifikacijos kėlimo -4 972,71 -4 972,71 0,00

 Viešojo sektoriaus subjektams

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019_M.   GRUODŽIO   31 D. DUOMENIS

__2020-03-20__Nr. 14_
(data)

               Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA__________
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

________įstaigos kodas 304937660, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilniaus m. sav.__________________________
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)



III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -11 498,87 -11 498,87 0,00
III.7 Atsargų įsigijimo -1 306,79 -1 306,79 0,00
III.8 Socialinių išmokų 0,00 0,00
III.9 Nuomos -3 423 553,82 -3 423 553,82 0,00

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -764 149,42 -764 149,42 0,00
III.11 Sumokėtos palūkanos -0,55 -0,55 0,00
III.12 Kitos išmokos -7 047,67 -7 047,67 -24,67 -24,67

B. -1 210,00 -1 210,00 0,00 0,00
I. 1 -1 210,00 -1 210,00 0,00
II. 0,00
III. 0,00
IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas 0,00
V. 0,00
VI. 0,00
VII. 0,00
C. 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00
I. Įplaukos iš gautų paskolų 0,00
II. Gautų paskolų grąžinimas 0,00
III. 0,00
IV. 0,00 0,00 0,00

IV.1 Iš valstybės biudžeto 0,00
IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0,00
IV.3 0,00
IV.4 Iš kitų šaltinių 0,00
V. 0,00
VI. Gauti dalininko įnašai 98 000,00 98 000,00
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0,00
D. 0,00 0,00
I. 383 908,91 383 908,91 147 941,37 147 941,37
II. 5 147 941,37 147 941,37 0,00
III. 5 531 850,28 531 850,28 147 941,37 147 941,37

__Direktorius___________________________________________                           Darius Biekša______
 (parašas) 

__Finansininkas _________________________________________                           Vaclovas Malinauskas_
 (parašas) 

vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (vardas ir pavardė)

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam 

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  organizacijų
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. 
 
1. BENDROJI DALIS 
 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 
rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 954 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo“.  

      Agentūros įstatai 2018 m. spalio 19 d. patvirtinti Energetikos ministro. 2019 m. gruodžio 4 d. Juridinių asmenų registre 
įregistruoti atnaujinti Įstaigos įstatai. 

Agentūra įregistruota 2018 m. spalio 24 d., juridinio asmens kodas 304937660. 
Agentūros registruota buveinė yra Gedimino pr. 38, Vilniuje. 
Agentūros vienintelė savininkė (dalininkė) yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerija. 
Agentūra yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 
Agentūros veiklos tikslai - tenkinant viešuosius interesus įgyvendinti valstybės politikos priemones energetikos bei 

efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo ir Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos ir valstybės programų 
įgyvendinimo ir stebėsenos srityse ir atlikti centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos 
funkcijas. 

Agentūra rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.  
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Agentūros darbuotojų skaičius – 15,6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai patvirtinti 22 

etatai. 2019 metų darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 367899,28 eurus, socialinio draudimo sąnaudos sudarė 6619,38 eurų. 2018 
m. pabaigoje Agentūroje dirbo 2 darbuotojai. 
 
2. APSKAITOS POLITIKA 
 

 Agentūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Agentūros direktoriaus  2019 m. gruodžio 30 
d. įsakymu Nr. V–67 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros apskaitos politikos ir buhalterinių sąskaitų plano 
patvirtinimo“ patvirtinta apskaitos politika, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, 
metodus ir taisykles. Vykdant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymų nuostatas, Agentūros apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartais (VSAFAS), patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro ir kitais buhalterinę apskaitą ir finansinių 
ataskaitų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Buhalterinė apskaita Agentūroje tvarkoma dvejybine 
sistema, ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurais ir euro centais. 

 
Nematerialusis turtas 

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto 
nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.  

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto 
ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima 
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y., kad atliktas nematerialiojo turto 
pagerinimas yra esminis. 

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra 
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.   Nematerialiojo turto amortizuojamoji 
vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto 
amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito 
mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas 
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.  
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už tų 
teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui taikomi konkretūs nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, 
patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:  

          1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija   -  3 metai; 
          2. Patentai, išradimai, licencijos, įgytos kitos teisės*    -  5 metai; 
          3. Kitas nematerialusis turtas*     -  5 metai; 
          4.  Prestižas      -  8  metai. 
* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės, kitas nematerialusis turtas yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio 

laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti 
amortizacijos normatyvai netaikomi.  
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Ilgalaikis materialusis turtas 
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio 

materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.    
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką 

ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Po   pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas 
finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio 
materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. 
Nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo 
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, 
lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.  Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą (tiesinį) metodą pagal Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Agentūros direktoriaus 
įsakymu.  

Agentūros valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje 
registruojamas įsigijimo verte, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte – įsigijimo vertė sumažinama sukaupto 
nusidėvėjimo suma. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, 
nuvertėjimas, nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų kitos veiklos straipsniuose. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina 
turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte 
didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti 
darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo 
naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis.  

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nenustatoma. Nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė – 500 
eurų. 

           Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: 
          1. Mašinos ir įrenginiai   
          1.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai        15 metų; 
          1.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai   3 metai; 
          1.3. Kitos mašinos ir įrenginiai         10 metų; 
          2. Transporto priemonės   
          2.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos        7 metai;  
          2.2. Kitos transporto priemonės          8 metai; 
          3. Baldai ir biuro įranga   
          3.1. Baldai           7 metai; 
          3.2. Kompiuteriai ir jų įranga          4 metai; 
          3.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės      5 metai; 
          3.4. Kita biuro įranga           5 metai; 
          4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  
          4.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys        5 metai; 
          4.2. Specialieji drabužiai ir avalynė           2 metai; 
          4.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas          5 metai. 
 

Atsargos 
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Agentūra taiko konkrečių kainų 

atsargų įkainojimo būdą. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, kad jų balansinė vertė neviršytų 
būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti jas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat 
ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo 
pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje 
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.  Prie atsargų priskiriamas 
neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Šio inventoriaus apskaita 
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Strateginės valstybės naftos produktų atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, kurią sudaro pirkimo kaina, jeigu 
Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, skirdama valstybės biudžeto lėšas atsargų įsigijimui, nenustato 
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papildomų sąlygų. Tiesioginės valstybės atsargų gabenimo išlaidos (neįeinančios į pirkimo kainą), keitimo (atnaujinimo) išlaidos, 
natūralios netekties nuostoliai bei kontrolinėms analizėms paimtų atsargų kiekio išlaidos pripažįstamos Agentūros veiklos 
sąnaudomis, dengiamomis valstybės atsargų ar kitomis lėšomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos. 

Valstybės naftos produktų atsargas Agentūra priima, laiko saugojimo vietose, tvarko ir perduoda vadovaudamasi Naftos 
produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu, Agentūros patvirtintomis Naftos produktų valstybės atsargų laikymo saugojimo 
vietoje ir tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės atsargų kaupimą, tvarkymą ir apskaitą. 
Atsargos yra laikomos Valstybės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrintose kuro talpyklose ir patikrintuose, 
su kuro talpyklomis susijusiuose vamzdynuose. Kiekvienoje talpykloje saugomų atsargų kiekis ir kaina apskaitoje registruojami 
atskirai. 

Priimant atsargas, atvežtas geležinkelio cisternomis ir autocisternomis atliekama pirminė kontrolinė analizė, kurios tikslas 
– nustatyti, ar valstybės perkamų atsargų markė, kokybė ir kiekis atitinka pardavėjo važtaraštyje, PVM sąskaitoje faktūroje ir 
kokybės pažymėjime nurodytus produktus. Jei pirminės kontrolinės analizės metu nustatyta faktiškai gautų atsargų kiekio 
neatitiktis neviršija leidžiamos + (-) 0,5 % paklaidos (arba paklaidos, nurodytos pirkimo - pardavimo sutartyje), pajamuojamas 
gavimo dokumentuose (važtaraštis, PVM sąskaita faktūra) nurodytas atsargų kiekis.  

Laikomas ir tvarkomas valstybės naftos produktų atsargas Agentūra inventorizuoja kartą per mėnesį. Atsargos  
inventorizuojamos kiekvienoje talpykloje ir vamzdynuose atskirai. Inventorizacijos metu nustatyta natūralioji saugomų atsargų 
netektis, neviršijanti Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytų natūraliosios netekties normų ir 
pagal taisykles leistina nurašymui, priskiriama Agentūros pagrindinės veiklos sąnaudoms. Apskaičiuodama parduotų, kokybės 
analizės ėminiams sunaudotų atsargų savikainą bei įvertindama inventorizacijos metu nustatytus trūkumus ar perteklių, Agentūra 
taiko svertinio vidurkio kiekvienoje atsargų talpykloje įkainojimo būdą. 

 
Finansinis turtas 

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius 
subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.  

Agentūros finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam priskiriama: ilgalaikės investicijos į kitų 
subjektų nuosavybės vertybinius popierius; ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius; po vienerių metų gautinos sumos; 
kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam priskiriama: trumpalaikės investicijos; per vienerius metus gautinos sumos; pinigai 
ir jų ekvivalentai.  
 

Gautinos sumos 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos 

ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus 
nuvertėjimo nuostolius.   

 
Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos”. Finansavimo sumos 
pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.  

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti 
arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Agentūros įstatuose bei Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos sprendimuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Agentūros gautus arba 
gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu 
gautą turtą.      

Agentūros gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
                 -finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;  
                 -finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.  

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant 
paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.  

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) 
kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo 
sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.   Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Agentūros sąnaudomis nepripažįstamos. 
Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo 
sumos.  
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Finansiniai įsipareigojimai 
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS - „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-
ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.  

Agentūros apskaitoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.     
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 ilgalaikiai atidėjiniai (pavyzdžiui, atidėjiniai dėl Agentūrai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties 
Agentūra turės sumokėti priteistas sumas); 

 kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.  
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:  

 ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis; 
 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 
 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 
 mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos; 
 mokėtinos socialinės išmokos;  
 pervestinos sumos;  
 mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 
 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami 
taip:  
                   -susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; 
                   -iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;  
                   -kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 
                   -kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.  
 

Atidėjiniai 
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Agentūra turi dabartinę teisinę 

prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti 
patikimai įvertinta (pavyzdžiui, jei Agentūrai iškeltas ieškinys ir 90 proc. tikėtina, kad Agentūra privalės sumokėti ieškovui 
priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai 
nėra pripažįstami. Informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, 
atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

 
Veiklos nuoma 

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama 
nuomininkui, o lieka nuomotojui.  

 
Pajamos 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-jame VSAFAS 
„Finansavimo sumos“.   

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra 
patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog 
Agentūra gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Agentūra gali patikimai 
įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus PVM, jeigu jis gali būti 
traukiamas į atskaitą, ir suteiktas nuolaidas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra 
kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kita, nepriklausomai nuo pinigų gavimo 
momento.   

 
Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su 
konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą 
reglamentuojančiuose VSAFAS. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 
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padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 
ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  Sąnaudų dydis 
įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų, arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir 
palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 
palūkanų normą.  

  
Sandoriai užsienio valiuta 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”.  
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos 

Banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir 
įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.  
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos Banko skelbiamą Lietuvos Respublikos 
piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.   

Turto nuvertėjimas 
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas”.  
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų 

rinkinį, Agentūra nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Agentūra nustato 
turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami 
apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba 
kitos veiklos sąnaudas.   

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, 
tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki 
nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne 
didesne verte nei turto balansinė vertė.   

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto 
balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų 
buvęs pripažintas.  

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems 
ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nusidėvėjimo (amortizacijos) vertė po 
nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, tai yra nuvertėjimo suma nudėvima per likusį 
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

Agentūra nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir 
neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai taip pat nerodomi finansinės būklės 
ataskaitoje, veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti 
turtą įsipareigojimui padengti yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį 
turtą ir įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad 
pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte.  Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra 
aišku, ar jis duos Agentūrai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie 
neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.  

 
Poataskaitiniai įvykiai 

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame 
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Agentūros finansinę padėtį 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms 
ataskaitoms, parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

  
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, 
išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos 
yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).  Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 
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rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, 
pateikiami aiškinamajame rašte. 

 
Informacijos pagal segmentus pateikimas 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas 
pagal segmentus“.  

Agentūra tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – Agentūros veiklos dalys pagal vykdomas funkcijas, apimančias 
vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas. Apie kiekvieną segmentą gali būti atskleidžiama tokia informacija:  

           - įsipareigojimai, priskiriami konkrečiam segmentui; 
           - pagrindinės veiklos pajamos, priskiriamos konkrečiam segmentui;  
           - pagrindinės veiklos sąnaudos, priskiriamos konkrečiam segmentui;  
           - segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.  Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, 

kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią Agentūros veiklos dalį sudarančio segmento. 
 

Apskaitos politikos keitimas 
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 

klaidų taisymas“.  
Agentūra pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų 

ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Agentūros finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto 
ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.  Agentūra pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, 
pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.  

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, 
pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.  Apskaitos politika keičiama 
dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja.  

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, tai yra nauja apskaitos 
politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir 
ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio 
informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 
apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos 
politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi 
su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose 
pateikiama tokia, kokia buvo, tai yra nėra koreguojama. 

 
Apskaitinių įverčių keitimas 

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių 
keitimas ir klaidų taisymas“.   

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba 
atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių (pavyzdžiui, keičiasi palūkanų norma, pagal kurią skaičiuojama finansinių 
įsipareigojimų amortizuota savikaina).  Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaroma komisija, kuri yra atsakinga už 
tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą bei poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.    

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:  
             - laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; 
             - laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.    
Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas 

pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, 
susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

Pasirinkto apskaitos metodo (pavyzdžiui, nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu) keitimas laikomas Apskaitos 
politikos keitimu, o apskaitinio įverčio keitimu laikoma pasirinktos apskaičiavimo taisyklės (pavyzdžiui, konkretūs nusidėvėjimo 
normatyvai) keitimas.  

 
Apskaitos klaidų taisymas 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 
klaidų taisymas“.  

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse 
ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio 
klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento turto vertės.  Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos 
einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:  
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           - jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota 
klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;  

           - jei apskaitos yra klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų 
ataskaitoje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio 
laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi 
informacija detaliai pateikiama aiškinamajame rašte. 

 
Apskaitos sistema 

Apskaitai tvarkyti yra naudojama apskaitos sistema ,,Stekas-apskaita“. Apskaitos įrašai susisteminami apskaitos 
registruose (moduliuose).  Darbo užmokesčio apskaitai tvarkyti naudojama darbo užmokesčio apskaitos sistema „Stekas–alga“.   
 

Finansinių ataskaitų rinkinys 
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją vartotojams, kurie neturi galimybės pareikalauti konkrečius jų 

poreikius atitinkančių ataskaitų. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie Agentūros finansinę būklę, veiklos 
rezultatus, grynąjį turtą bei pinigų srautus.  Agentūra rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.  Finansinėse 
ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais ir centais.   

Agentūra teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.   

Agentūros finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu 
ketvirčiu.  

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:   
          - finansinės būklės ataskaita;    
          - veiklos rezultatų ataskaita; 
          - pinigų srautų ataskaita;   
          - grynojo turto pokyčių ataskaita;   
          - aiškinamasis raštas.  
Finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuotos 2–6 VSAFAS. 
 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

Aiškinamojo rašto pastabose detalizuojami, aprašomi ir paaiškinami Agentūros finansinės būklės, veiklos rezultatų, 
grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitose teikiami duomenys, taip pat pateikiama išsami papildoma reikšminga 
informacija, nuorodos į teisės aktus ir kiti detalūs metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų straipsnių paaiškinimai.  Aiškinamojo 
rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį 
ji paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos ir priedų lentelės neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.  
  

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 
                 
 Informacija apie Agentūros nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą lentelės formą „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 
ataskaitinį laikotarpį“ (1 priedas).  
 Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 1 210,00 Eur vertės buhalterinės apskaitos programinė įranga ,,Stekas“ su licencijomis.  
            

2.  Atsargos 
 

Informacija apie Agentūros atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS 
„Atsargos“ 1 priede nustatytą lentelės formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (2 priedas). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1347 ,,Dėl valstybei nuosavybės 
teise priklausančių naftos produktų atsargų perdavimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pagal valstybės turto 
patikėjimo sutartį“ ir 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybės turto patikėjimo sutartimi Nr. 8-96/S-8, sudaryta tarp valstybės turto 
patikėtojo – LR Energetikos ministerijos ir turto patikėtinio – VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, likviduojama valstybės įmonė 
Lietuvos naftos produktų agentūra 2018 m. gruodžio 31 d. aktu, kuris įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d., perdavė viešajai įstaigai 
Lietuvos energetikos agentūrai 32 924,566 t benzino, kurio likutinė vertė 16 210 435 Eur ir 153 414,603 t dyzelino, kurio likutinė 
vertė 74 729 358 Eur, iš viso 186 339,169 t naftos produktų atsargų, kurių likutinė vertė 90 939 793 Eur valdyti, naudoti ir 
disponuoti jomis turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.  
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Vykdydama LR Energetikos ministro 2019-02-14 įsakymu Nr. 1-48 patvirtintą Agentūros 2019 m. veiklos planą, birželio 
mėnesį Agentūra pirko 3 054,9 t valstybės dyzelino atsargų už 1 602 060 Eur (be PVM), gruodžio mėnesį pirkta 785,7 t atsargų už 
444 012 Eur (be PVM). Pirkimai finansuoti valstybės biudžeto lėšomis.   

Pagal 2012 m. rugpjūčio 29 d. Šviesiųjų naftos produktų talpyklų nuomos sutartį Nr. S-33 ir 2018 m. gruodžio 31 d. 
Susitarimą dėl teisių ir pareigų pagal Šviesiųjų naftos produktų talpyklų nuomos sutartį Nr. S-33 perleidimo, 92 980 332 Eur vertės 
šviesiųjų naftos produktų valstybės atsargos saugomos AB ,,Klaipėdos nafta“ Subačiaus naftos terminale.  
 

3. Išankstiniai apmokėjimai 
 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 
„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ (3 priedas). 

Išankstinius apmokėjimus sudaro iš anksto apmokėta 454,06 Eur suma VĮ Turto bankui. Ateinančių laikotarpių sąnaudas 
sudaro automobilio draudimo (176,92 Eur) ir spaudos prenumeratos (62,67 Eur) sąnaudos. 

 
4. Per vienus metus gautinos sumos. 

 
Detali per vienus metus gautinų sumų informacija pateikiama lentelėje žemiau: 

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų 
iš viso 

tarp jų iš viešojo 
sektoriaus 
subjektų 

1 2 3 4 6 7 

1. 
Per vienus metus gautinos sumos, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

307 921,38 107 705,59 563,81 0,00 

 1.1. Gautinos finansavimo sumos  751,25 751,25     

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos          

1.3. 
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, 
turtą, paslaugas  

174 949,61   0,00   

1.3.1.   Gautinos sumos už turto naudojimą         

1.3.2.   Gautinos sumos už parduotas prekes         

1.3.3.   Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 174 949,61       

1.3.3.1.   
Gautinos sumos iš VA reikalavimo teisių paslaugų 
pirkėjų 

174 949,61       

1.3.3.1.1.             Neste Lietuva UAB 68 473,42       

1.3.3.1.2.            Neste OYJ 65 922,40       

1.3.3.1.3.            Ekoenergija UAB -0,04       

1.3.3.1.4.            Oil Co UAB   1 048,34       

1.3.3.1.5.           Saurida UAB 4 432,47       

1.3.3.1.6.          Singora UAB  4 693,64       

1.3.3.1.7.          Sunergus UAB 22 070,40       

1.3.3.1.8.          JUMPS, UAB 8 308,98       

1.3.4.   Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą         

1.3.5.   Kitos         

1.4. 
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 
netesybos 

18,30       

1.5. 
Sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo 
pajamos) 

25 247,88   563,81   

1.5.1.   Iš biudžeto         

1.5.2.   Kitos (atostoginių kaupiniai) 25 247,88   563,81   

1.6. Kitos gautinos sumos 106 954,34 106 954,34     

1.6.1.    Gautini veiklos mokesčiai 106 954,34 106 954,34     

1.6.1.1.          Gautinas PVM 106 954,34 106 954,34     
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 Gautinos sumas už suteiktas paslaugas sudaro sumos už valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, kurias 
Agentūra pagal sudarytas sutartis teikia kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas įpareigotosioms įmonėms. Ataskaitiniu 
laikotarpiu atsirado problemos dėl AB ,,Singora“ neatsiskaitymo už paslaugas suteiktas nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. 
rugpjūčio 31 d., įsiskolinimas 4 693,64 Eur bei dėl UAB ,,JUMPS“ dalinio neatsiskaitymo už lapkričio mėnesį ir pilno 
neatsiskaitymo už gruodžio mėnesį, įsiskolinimas 8 308,98 eurų.  

Agentūra 2019 m. spalio 31 d. pateikė ieškinį dėl skolos ir nuostolių priteisimo iš UAB ,,Singora“. Kauno apygardos 
teismo 2019 m. gruodžio 16 d. nutartimi UAB ,,Singora“ iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius. 2020 m. 
vasario 13 d. to paties teismo nutartimi patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių, tame tarpe ir Agentūros finansiniai 
reikalavimai. Šiuo metu vykdoma bankroto procedūra.  

UAB ,,JUMPS“ 2020 metų pradžioje po kelių įspėjimų nedidelę dalį skolos ataskaitinių metų skolos apmokėjo, tačiau 
sekančių laikotarpių apmokėjimų nevykdė. 

Informacija apie Agentūros per vienerius metus gautinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama pagal 
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą „Informacija apie per vienus metus 
gautinas sumas“ (4 priedas). 
 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Informacija apie Agentūros pinigus ir pinigų ekvivalentus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama pagal 17-
ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą „Informacija apie pinigus ir pinigų 
ekvivalentus“ (5 priedas).   

Agentūra pinigų ekvivalentų neturi. Visi pinigai apskaitomi Swedbank AB banko sąskaitose. 2019 metų pradžioje 
Agentūros piniginės lėšos atsiskaitomojoje sąskaitoje banke sudarė 147 941,37 euro. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko 
sąskaitose buvo 531 850,28 eurų. 
 

6. Finansavimo sumos 
  

Agentūros finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius bei finansavimo likučius pateikiamos pagal 20-
ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede nustatytas lentelių formas “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų 
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (6 priedas) ir „Finansavimo sumų likučiai“ (7 priedas). 
 Agentūra įstatuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas pradėjo vykdyti ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Metų 
pradžios 14 122,75 Eur finansavimo sumos likutis yra pagal Agentūros ir buvusios VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros 2018-
12-31 priėmimo – perdavimo aktą 2018 m. pabaigoje gauta darbuotojų, kurių darbo santykiai (veiklos perdavimas) tęsiami 
Agentūroje, atostoginių kaupinių suma. Ataskaitinių metų pradžioje analogiškos paskirties 8 189,16 Eur suma gauta iš buvusios VĮ 
energetikos agentūros. Kitoms išlaidoms finansuoti iš kitų šaltinių (VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
fondo administravimas pagal pavedimo sutartį) taip pat buvo gauta 63 000,00 Eur suma, iš kurios panaudota 57 795,98 euro. 
 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybės turto patikėjimo sutartimi Nr. 8-96 /S-8, sudaryta tarp valstybės turto patikėtojo – LR 
Energetikos ministerijos ir turto patikėtinio – VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, likviduojama valstybės įmonė Lietuvos naftos 
produktų agentūra 2018 m. gruodžio 31 d. aktu, kuris įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d., perdavė Agentūrai 32 924,566 t benzino, kurio 
likutinė vertė 16 210 435 Eur ir 153 414,603 t dyzelino, kurio likutinė vertė 74 729 358 Eur, iš viso 186 339,169 t naftos produktų 
atsargų, kurių likutinė vertė 90 939 793 Eur valdyti, naudoti ir disponuoti jomis turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį. Šio 
turto įsigijimo finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos – 80 398 763,49 Eur, kiti šaltiniai (buvusios valstybės įmonės 
nuosavos lėšos) – 10 541 029,81 euro. 
 Naftos produktų valstybės atsargų įsigijimui šiais metais iš valstybės biudžeto buvo skirtas 2 068 000 Eur finansavimas. 
Įsigyta atsargų už 2 046 072,12 euro. 
 Pagal Pavedimo vykdymo sutartį iš valstybės biudžeto Agentūros kitoms išlaidoms finansuoti buvo gautas 4 784 000,00 
Eur finansavimas, panaudota 4 547 536,53 euro. 
 Iš ES projektus vykdančios institucijos IEECP gautas 28 165,00 Eur finansavimas Europos komisijos H2020 ENSMOV 
projekto vykdymui. Darbuotojų komandiruotei panaudota 1 676,94 Eur, grąžinta 1 760,30 Eur, likutis 24 727,76 euro. 
 

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

Informacija apie Agentūros kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama 
pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą „Informacija apie kai kurias 
trumpalaikes mokėtinas suma“ (8 priedas).  
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Detali informacija apie visus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama lentelėje: 

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena 

iš viso 
tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

iš viso 
tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

1 2 3 4 6 7 

1. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 264 337,13 264 337,13 0,00   

1.1.   Grąžintinos finansavimo sumos 264 337,13 264 337,13     

2.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00   5 625,74   

2.1.      Darbo užmokestis 0,00   3 708,20   

2.2.      GPM 0,00   747,64   

2.3.      Sodrai 0,00   1 169,90   

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 139 376,15       

3.1.   
    Mokėtinos sumos VA reikalavimo teisių paslaugų 
teikėjams 

127 768,00       

3.1.1.             Neste OYJ 84 208,00       

3.1.2.             Okseta UAB 0,00       

3.1.3.             Orlen Lietuva AB 43 560,00       

3.2.       Mokėtinos sumos už talpyklų nuomą (Klaipėdos nafta AB) 0,00       

3.3.   
    Mokėtinos sumos už pirktas valstyb. atsargas (AB ,,Orlen 
Lietuva")  

11 608,15       

4. Sukauptos mokėtinos sumos 25 247,60 0,00 563,81 0,00 

 4.1.   Sukauptos finansavimo sąnaudos         

 4.2.   Sukauptos atostoginių sąnaudos 25 247,60   563,81   

4.3.   Kitos sukauptos sąnaudos         

4.4.    Kitos sukauptos mokėtinos sumos         

5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 38 291,41 0,00 37 525,25 0,00 

5.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai         

5.2.   Gauti išankstiniai apmokėjimai         

5.3.    Kitos mokėtinos sumos 38 291,41   37 525,25   

5.3.1.            Gautos garantijos VA k ir tv paslaugų pirkimui 38 061,31   36 786,96   

5.3.2.            Skolos atskaitingiems asmenims 0,00   738,29   

5.3.3.            Skolos už kitas paslaugas ir prekes  230,10       
6. Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 467 252,29   43 714,80   

 

 Grąžintino finansavimo sumą sudaro 259 133,11 Eur į valstybės biudžetą grąžintina suma ir 5 204,02 Eur į VĮ Ignalinos 
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą grąžintina suma, iš viso 264 337,13 euro. Kiti įsipareigojimai detalizuoti 
lentelėje. 

 
8. Grynasis turtas 

 
 Agentūros grynąjį turtą ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 98 000,00 Eur Įstaigos dalininko (Energetikos 
ministerija) kapitalas ir 7 332,37 Eur per 2018 metus sukauptas deficitas, viso grynasis turtas sudarė 90 104 eurus. 2018 metų 
sukauptas deficitas praėjusio laikotarpio finansinėse ataskaitose buvo apskaičiuotas pagal VAS, o šių metų pradžioje, pradėjus 
taikyti VSAFAS, perskaičiuotas. Per 2019 metus sukauptas 236 424,27 Eur grynojo turto perviršis. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje Įstaigos dalininko kapitalas sudaro 98 000 Eur ir sukauptas perviršis 229 092,10 Eur, viso grynasis turtas sudaro 327 
092,10 euro.   
 

9. Finansavimo pajamos 
 

Ataskaitinio laikotarpio Agentūros finansavimo pajamas sudaro pajamos iš valstybės biudžeto Nacionalinės energetikos 
nepriklausomybės strategijos (NENS) programos vykdymui (finansavimas kitoms išlaidoms) 4 547 536,53 Eur bei 5 508,45 Eur 
pajamos, panaudojus ir nurašius nepiniginį turtą (naftos produktų valstybės atsargos), įsigytą valstybės biudžeto lėšomis. 
Finansavimo pajamos iš ES tarptautinių organizacijų sudaro 1 676,94 Eur (komandiruotės išlaidos). Finansavimo pajamas iš kitų 
šaltinių sudaro 57 795,98 Eur pajamos iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Agentūros patirtų šio 
fondo administravimo išlaidų kompensavimui ir 25,17 Eur pajamos, panaudojus nepiniginį turtą (naftos produktų valstybės 
atsargos), įsigytą kitų šaltinių lėšomis, viso 57 821,15 euro.  
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10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 
  

Informacija apie Agentūros kitas pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos 
pajamos“ 1 priede nustatytą formą „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ (9 priedas). 

Suteiktų paslaugų 1 721 557,04 Eur pajamas sudaro sumos už valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, kurias 
Agentūra pagal pateiktas paraiškas bei sudarytas sutartis teikia kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas įpareigotosioms 
įmonėms.  

49 788 744,16 Eur kitas pagrindinės veiklos pajamas sudaro valstybės naftos produktų atsargų keitimo metu paslaugą 
vykdančiam tiekėjui perduodamų (parduodamų) senų atsargų, kurių garantinis galiojimo terminas baigiasi, vertė sutarta kaina. 
Senos atsargos perduodamos, tiekėjui pristačius tą patį kiekį naujai pagamintų naftos produktų su nauju garantiniu galiojimo 
laikotarpiu. 
 

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 
 

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį patirtas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama lentelėje: 
 

Eil. 
Nr. 

Sąnaudų straipsniai 
Suma, Eur 

1 2 6 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 55 886 443,27 

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 374 518,66 

1.2. 
Nusidėvėjimo ir 
amortizacijos   302,49 

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 5 886,17 

1.4. Komandiruočių  19 514,56 

1.5. Transporto  408,40 

1.6. Kvalifikacijos kėlimo  4 972,71 

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 11 498,87 

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 5 351,36 

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 49 790 050,95 

1.10. Socialinių išmokų   

1.11. Nuomos 3 423 553,82 

1.12. Finansavimo   

1.13. Kitų paslaugų 764 331,73 

1.14. Kitos  1 486 053,55 
 

Didžiausią 49 790 050,96 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudaro sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina. Iš šios 
sumos, parduotų atsargų savikainą sudaro 49 788 744,16 Eur valstybės naftos produktų atsargų keitimo metu keitimo paslaugos 
tiekėjui perduotų (parduotų) senų naftos produktų savikaina. Likusią sumą sudaro veikloje sunaudotų 1 306,79 Eur vertės įvairių 
atsargų savikaina ir 5351,36 Eur - natūralios netekties normų ribose nurašytų valstybės atsargų vertė.  

Naftos produktų talpyklų, kuriose pagal 2012 m. rugpjūčio 29 d. Šviesiųjų naftos produktų talpyklų nuomos sutartį Nr. S-
33 ir 2018 m. gruodžio 31 d. Susitarimą dėl teisių ir pareigų pagal Šviesiųjų naftos produktų talpyklų nuomos sutartį Nr. S-33 
perleidimo AB ,,Klaipėdos nafta“ Subačiaus naftos terminale saugomos šviesiųjų naftos produktų valstybės atsargos, nuomos 
sąnaudos sudarė 3 421 332,71 Eur. Buhalterinės apskaitos programos ,,Stekas“ serverio nuomos sąnaudos sudarė 457,30 Eur, 
Kitoms nuomos sąnaudoms priskirtos pagal turto panaudos sutartį VĮ Turto bankui kompensuotos turto nusidėvėjimo 1763,81 Eur 
sąnaudos.  

Iš kitų paslaugų sąnaudų 764 331,55 Eur sumos, didžiausią dalį sudarė 755 713,34 Eur valstybės naftos produktų atsargų 
keitimo (atnaujinimo) sąnaudos, Hidrometeorologijos paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė 2 414,99 euro. 

Kitoms pagrindinės veiklos sąnaudoms priskirtos 1 481 247,75 valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo 
paslaugų teikimo sąnaudos, kurių didžiausią dalį sudaro iš naftos produktų saugojimo įmonių perkamos reikalavimo teisės į jų 
turimus naftos produktus, likusią dalį sudaro saugojimo sąnaudos Agentūros turimų atsargų, kurios panaudojamos kaupimo ir 
tvarkymo paslaugų teikimui.  
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12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 
 

Informacija apie Agentūros finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 
pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą „Finansinės ir investicinės 
veiklos pajamos ir sąnaudos“ (10 priedas). 
  

13. Informacija pagal veiklos segmentus 
 

Agentūros informacija pagal veiklos segmentus už ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 
priede nustatytą formą „2019 m. informacija pagal veiklos segmentus“ (11 priedas). 
 

14. Turto panauda ir pasauga 
 

Agentūra pagal 2019 m. sausio 2 d. Valstybės turto panaudos sutartį Nr.(2-49-21)S5-2/S-1 panaudos teise naudojasi 
valstybės įmonės Turto bankas administracinėmis patalpomis, esančiomis Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilniuje, bendrų patalpų 
plotas – 350,11 kv. m., perduotų patalpų įsigijimo vertė – 132 670,69 Eur.    Sutartis galioja iki 2021 m. sausio 1 d.   

Pagal 2019 m. lapkričio 20 d. Automobilio panaudos sutartį Nr.8-67/S-41 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 10 
metų laikotarpiui perdavė Agentūrai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis lengvąjį automobilį Škoda Oktavia Elegance 2,0, 
pagaminimo metai 2015 (inventorinis Nr. IT15-00006 (1538). Automobilio įsigijimo kaina 11 335,00 Eur, likutinė vertė 2019-09-
30 būklei 11 335,00 eurai. 

Pagal 2019 m. liepos 4 d. pasaugos sutartį Nr. 8-29/S-33 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija perdavė Agentūrai 
saugojimui buvusių valstybės įmonių: Lietuvos naftos produktų agentūros ir Energetikos agentūros turtą (baldai, automobiliai ofiso 
įranga, atsargos ir kitas turtas), kurio vertė 64 839,36 eurai.  

 
15. Poataskaitiniai įvykiai 

 
Po ataskaitinio 2019 metų laikotarpio toliau yra vykdoma Agentūros kreditorės UAB ,,Singora“ bankroto procedūra. 

Bankroto administratore paskirta UAB ,,Rancas“.  
Agentūros teikiamų valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų gavėja UAB ,,JUMPS“ po 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir toliau nevykdė savo įsipareigojimų laiku apmokėti Agentūrai už suteiktas paslaugas. Po kelių 
įspėjamųjų raštų Agentūra nutraukė sutartį su skolininke ir pateikė ieškinį teismui dėl 34 129 Eur skolos, delspinigių ir nuostolių 
išieškojimo. 

 
 

 

Direktorius     Darius Biekša     

     
Finansininkas           Vaclovas Malinauskas   



1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno 
kūriniai

kitas 
nematerial
usis turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
0 0,00

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 0,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 1 210,00 1 210,00

2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0,00

3.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. parduoto 0,00

3.2. perduoto 0,00

3.3. nurašyto 0,00

4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5.
0,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00

6. X
0,00

X X X
0,00

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Plėtros 
darbai

Programin
ė įranga ir 

jos 
licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš viso

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma 
per ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje



7. X X X X 0,00

8. X 302,49 X X X 302,49

9. X
0,00 0,00

X
0,00

X X
0,00 0,00

9.1. parduoto X X X X 0,00

9.2. perduoto X X X X 0,00

9.3. nurašyto X X X X 0,00

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00

11. X
302,49 0,00

X
0,00

X X
0,00 302,49

12.
0,00 0,00

13. 0,00

14.
0,00

15. 0,00

16.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto 0,00

16.2. perduoto 0,00

16.3. nurašyto 0,00

17. Pergrupavimai (+/-) 0,00

18.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.
907,51 0,00 0,00 0,00 907,51

20.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
amortizacijos suma**
 Apskaičiuota amortizacijos suma per 
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto 
turto amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvertėjimo suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)
Nematerialiojo turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)
Nematerialiojo turto likutinė vertė  
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)



2 priedas
                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“
                         1 priedas

nebaigta gaminti 

produkcija 

nebaigtos 

vykdyti sutartys

pagaminta 

produkcija

atsargos, skirtos 

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

0,00

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 142 774 609,58 1 494,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 776 103,79

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 51 834 816,28 1 494,21 51 836 310,49

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 90 939 793,30 90 939 793,30

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)

49 794 277,78 1 473,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 795 751,26

3.1. Parduota 49 788 744,16 49 788 744,16

3.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

3.3. Sunaudota veikloje 182,26 1 473,48 1 655,74

3.4. Kiti nurašymai 5 351,36 5 351,36

4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (1+2-3+/-4)

92 980 331,80 20,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 980 352,53

6.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

0,00

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų 

sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

0,00

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0,00

9.
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 

laikotarpį suma

0,00

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 

(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 

nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1. Parduota 0,00

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai
Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 

ūkinis 
inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso



10.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

10.3. Sunaudota veikloje 0,00

10.4. Kiti nurašymai 0,00

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 0,00

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-12)

92 980 331,80 20,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 980 352,53

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

_______________________________

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



6 priedas

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 3 4

1. 693,65
1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

1.2.
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti

1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai 454,06

1.7.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų 

pavedimams vykdyti

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 239,59

2. 0
3. 693,65

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

_____________________________

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“

                                                                                                           3 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių 

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Straipsnio pavadinimas

2

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina



4 priedas

7 priedas

iš viso

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 

subjektų

iš viso

tarp jų iš viešojo 

sektoriaus 

subjektų

tarp jų iš 

kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 

subjektų

1 3 4 5 6 7 8

1. 307 921,38 107 723,89 0,00 563,81 0,00 0,00

 1.1. 751,25 751,25

1.2. 0,28

1.2.1. Gautini mokesčiai 0,28

1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3. 174 949,61 0,00

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 174 949,61

1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5. Kitos

1.4. 18,30

1.5. 25 247,60 563,81

1.5.1. Iš biudžeto

1.5.2. Kitos 25 247,60 563,81

1.6. 106 954,34 106 972,64

2.

3. 307 921,38 107 723,89 0,00 563,81 0,00 0,00

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 

netesybos

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

2

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš 

viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

Gautinos finansavimo sumos 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, 

paslaugas 

Sukauptos gautinos sumos 

Kitos gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

_____________________________



5 priedas

8 priedas

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 

asignavimai

1 3 4 5 6

1. 261 932,99 237 205,23 0,00 0,00

1.1. Pinigai bankų sąskaitose 261 932,99 237 205,23

1.2. Pinigai kasoje 

1.3. Pinigai kelyje 

1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6. Pinigų ekvivalentai

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 

2.2. Pinigai kasoje 

2.3. Pinigai kelyje 

2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6. Pinigų ekvivalentai

3. 269 917,29 0,00 147 941,37 0,00

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 269 917,29 147 941,37

3.2. Pinigai kasoje 

3.3. Pinigai kelyje 

3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6. 
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų 

mėnesių 

3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 

4. 531 850,28 237 205,23 147 941,37 0,00

5. 5 204,02Iš jų išteklių fondų lėšos 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio diena

2

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 

Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)



6 priedas
          20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

          4 priedas

 Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą 

Finansa
vimo 
sumų 

pergrup

avimas* 

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektam

s

Finansavi
mo sumų 
sumažėji
mas dėl 

turto 
pardavim

o

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 
Finansavi
mo sumų 
(gautinų) 
pasikeitim

as

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1.
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto 
asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

0,00 6 852 000,00 0,00 80 398 763,49 0,00 0,00 4 553 044,98 0,00 259 133,11 -751,25 82 439 336,65

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2 068 000,00 80 398 763,49 5 508,45 21 927,88 82 439 327,16

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4 784 000,00 4 547 536,53 237 205,23 -751,25 9,49

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  savivaldybės 
biudžeto asignavimų  dalį, gautą  iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti):

0,00 28 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 676,94 0,00 1 760,30 0,00 24 727,76

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 28 165,00 1 676,94 1 760,30 24 727,76

4. Iš kitų šaltinių: 14 122,75 71 189,16 0,00 10 541 029,81 0,00 0,00 57 821,15 0,00 5 204,02 0,00 10 563 316,55

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 10 541 029,81 25,17 10 541 004,64

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 14 122,75 71 189,16 57 795,98 5 204,02 22 311,91

5. Iš viso finansavimo sumų 14 122,75 6 951 354,16 0,00 90 939 793,30 0,00 0,00 4 612 543,07 0,00 266 097,43 -751,25 93 027 380,96

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų 
apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavi
mo sumų 

likutis 
ataskaitini

o 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje



7 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

Finansavi
mo sumos 
(gautinos

)

Finansavi
mo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavi
mo sumos 
(gautinos)

Finansavimo 
sumos 

(gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1.

Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų)

0,00 82 439 336,65 82 439 336,65

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

0,00 0,00

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų  (finansavimo 

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti)

0,00 24 727,76 24 727,76

4. Iš kitų šaltinių 14 122,75 14 122,75 10 563 316,55 10 563 316,55
5. Iš viso 0,00 14 122,75 14 122,75 0,00 93 027 380,96 93 027 380,96

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 

pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje



8 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

iš viso

tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjektams

tarp jų 

kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

iš viso

tarp jų viešojo 

sektoriaus 

subjektams

tarp jų 

kontroliuojamiems ir 

asocijuotiesiems ne 

viešojo sektoriaus 

subjektams

1 3 4 5 6 7 8

1.
2. 0,00 5 625,74
3. 139 376,15
4. 25 247,60 0,00 0,00 563,81 0,00 0,00

 4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos

 4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 25 247,60 563,81

4.3. Kitos sukauptos sąnaudos

4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5. 38 291,41 201,25 0,00 37 525,25 0,00 0,00
5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai 38 061,31 36 786,96

5.3. Kitos mokėtinos sumos 230,10 201,25 738,29

6. 202 915,16 201,25 43 714,80

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)
______________________________

2

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai



9 priedas
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

        1 priedas

Eil. Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4

1. 51 510 301,20 0,00

1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2.

Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir 

įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą 

mokamų įmokų į fondus

1.3. Suteiktų paslaugų pajamos                            1 721 557,04

1.4. Kitos                                                                               49 788 744,16

2.

3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

_______________________

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Straipsnio pavadinimas

2

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos



10 priedas
                                                                                       6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

                                                                                       4 priedas               

Eil. Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4

1. 24,02

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2. Baudų ir delspinigių pajamos 24,02

1.3. Palūkanų pajamos

1.4. Dividendai

1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,55
2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,55

2.3. Palūkanų sąnaudos 

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 23,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

_____________________________

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Straipsnio pavadinimas

2

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos



11 priedas
   25-ojo VSAFAS „Segmentai“

   priedas

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Gynyba

Viešoji 
tvarka ir 

visuomenės 
apsauga

Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalin

is ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, 
kultūra ir 

religija

Švietim
as

Socialinė 
apsauga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 55 886 443,27 55 886 443,27

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 374 518,66 374 518,66

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 302,49 302,49

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 5 886,17 5 886,17

1.4. Komandiruočių 19 514,56 19 514,56

1.5. Transporto 408,40 408,40

1.6. Kvalifikacijos kėlimo 4 972,71 4 972,71

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 11 498,87 11 498,87

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 5 351,36 5 351,36

1.9. 49 790 050,95 49 790 050,95

1.10. Socialinių išmokų 0,00

1.11. Nuomos 3 423 553,82 3 423 553,82

1.12. Finansavimo 0,00

1.13. Kitų paslaugų 764 331,73 764 331,73

1.14. Kitos 1 486 053,55 1 486 053,55

2.

3. 4 612 857,62 4 612 857,62

3.1. Išmokos: 4 612 857,62 4 612 857,62

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 374 518,66 374 518,66

3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 5 886,17 5 886,17

3.1.3. Komandiruočių 19 514,56 19 514,56

3.1.4. Transporto 408,40 408,40

3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 4 972,71 4 972,71

3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 11 498,87 11 498,87

3.1.7. Atsargų įsigijimo 1 306,79 1 306,79

3.1.8. Socialinių išmokų 0,00

3.1.9. Nuomos 3 423 553,82 3 423 553,82

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 764 149,42 764 149,42

3.1.11. Sumokėtos palūkanos 0,55 0,55

3.1.12. Kitos išmokos 7 047,67 7 047,67

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMI-NIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

_____________________________

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Eil. nr. Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš  viso

2
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