
Litais

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 2790836       2813888            
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 96331                73430                     

  I.1.   Plėtros darbai

  I.2.   Patentai, licencijos

  I.3.   Programinė įranga 96331                73430                     

  I.4.   Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 2 2694505            2740458                 

  II.1.   Žemė

  II.2.   Pastatai ir statiniai 2620720            2648551                 

  II.3.   Mašinos ir įrengimai

  II.4.   Transporto priemonės 28852                40058                     

  II.5.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 44933                51849                     

  II.6.   Nebaigta statyba

  II.7.   Kitas  materialusis turtas

  II.8.   Investicinis turtas

III. FINANSINIS TURTAS

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 6752462       34867461          

I. 3 323321              19704433               

  I.1.   Atsargos 19449229               

    I.1.1.    Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

    I.1.2.    Nebaigta gamyba

    I.1.3.    Pagaminta produkcija

    I.1.4.    Pirktos prekės, skirtos perparduoti 19449229               

  I.2.   Išankstiniai apmokėjimai 323321              255204                   

  I.3.   Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 4 6123075            14385716               

  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas 514496                   

  II.2.   Kitos gautinos sumos 6123075            13871220               

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                     -                          

 III.1.   Trumpalaikės investicijos

 III.2.   Terminuoti indėliai

 III.3.   Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5 306066              777312                   

TURTO IŠ VISO: 9543298       37681349          

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

2012 METŲ I PUSMETIS

2012 m. birželio 30 d. BALANSAS

2012 m. liepos 18 d. Nr. 2A-(3.52)- 40

ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS

Pastabos 

Nr.

 Finansinių 

metų I 

pusmetis 

 Praėję 

finansiniai metai 



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. NUOSAVAS KAPITALAS 3794511       3828528            
I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 6 5777471            5777471                 

II. 

III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

IV. REZERVAI -                     -                          

  IV.1.   Privalomasis

  IV.2.   Kiti rezervai

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 7 (1982960)           (1948943)                

  V.1.   Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (33406)               (36399)                    

  V.2.   Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (1949554)           (1912544)                

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 8 1606463       838042              

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 4142324       33014779          
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR -                     -                          

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  I.1.   Finansinės skolos

  I.2.   Skolos tiekėjams

  I.3.   Gauti išankstiniai apmokėjimai

  I.4.   Atidėjiniai

  I.5.   Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

  I.6.   Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 9

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  II.1.   Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

  II.2.   Finansinės skolos 32099647               

  II.3.   Skolos tiekėjams 159638                   

  II.4.   Gauti išankstiniai apmokėjimai 116311              255592                   

  II.5.   Pelno mokesčio įsipareigojimai

  II.6.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 351902              244698                   

  II.7.   Atidėjiniai

  II.8.   Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 9 3674111            255204                   

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 9543298       37681349          

 

L. e. generalinio  direktoriaus pareigas

TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK 

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS

 Praėję 

finansiniai metai  

Pastabos 

Nr.

33014779               4142324            

Germanas Lamsodis

 Finansinių 

metų I 

pusmetis 



VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA
(įmonės pavadinimas)

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

I PUSMETIS

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos 

Nr.

 2012 m. I 

pusmetis 

 2011 m. I 

pusmetis 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 479083           22496132        

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 470740           22515228        

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 8343                (19096)              

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 43096              304935              

  IV.1   Pardavimo

  IV.2   Bendrosios ir administracinės 43096              304935              

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (34753)             (324031)            

VI. KITA VEIKLA -                       752                    

  VI.1.   Pajamos 752                    

  VI.2.   Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 1347                4615                  

  VII.1.   Pajamos 1347                4703                  

  VII.2.   Sąnaudos 88                      

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (33406)             (318664)            

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (33406)             (318664)            

XII. PELNO MOKESTIS

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (33406)             (318664)            

L. e. generalinio direktoriaus pareigas _______________ Germanas Lamsodis

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos 

tikslumo lygis)

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012 m. liepos 18 d.    Nr. 2A-(3.52)-39

Litais



                                                  (įmonės pavadinimas)

                                                  (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

I Pusmetis

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

2012 m. birželio 30 

d.

2011 m. birželio 

30 d.

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)                   (34017)                 (318664)

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                   (60628)                    89383 

I.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

I.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas               19449229              42788574 

I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas                   (68117)                1003135 

I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas 

I.7. Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas                   514496               (2850161)

1.8. Gautų dotacijų, subsidijų padidėjimas (sumažėjimas)                   768421                1124062 

I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                 7748145                2384032 

I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas

I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų 

padidėjimas (sumažėjimas)

I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 

apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

                (298919)               (4379288)

I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

I.14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                  107204                  102602 

I.15. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

I.16. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                3418907                  490732 

I.18. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas

I.19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                   205928                1705553 

I.20. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai               31750649              42139960 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                   (47640)

II.2. Ilgalaikio turto nurašymas                   131320 

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos 

tikslumo lygis)

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

110073873, L. STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS

2012 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012-07-18  Nr. 2A-(3.52)-42

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Litai



II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

II.5. Paskolų suteikimas

II.6. Paskolų susigrąžinimas

II.7. Gautos palūkanos

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai                     83680                           -   

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

III.1.

1.

Įmonės savininko kapitalo didinimas

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais             (32305575)             (51452232)

III.2.

1.

Finansinių skolų padidėjimas                           -                             -   

III.2.

1.1.

Paskolų gavimas                           -                             -   

III.2.

1.2.

Obligacijų išleidimas

III.2.

2.

Finansinių skolų sumažėjimas             (32305575)             (51452232)

III.2.

2.1.

Paskolų grąžinimas             (32099647)             (49746679)

III.2.

2.2.

Sumokėtos palūkanos                 (205928)               (1705553)

III.2.

2.3.

Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

III.2.

3.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

III.2.

4.

Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.

5.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

III.2.

6.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai             (32305575)             (51452232)

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai                           -                             -   

IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas

IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                 (471246)               (9312272)

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                   777312              11008096 

VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                   306066                1695824 

L. e. generalinio direktoriaus pareigas               Germanas Lamsodis



VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA

110073873, L.STUOKOS - GUCEVIČIAUS 9-12, VILNIUS 

2012 METŲ I PUSMETIS

Iš viso

Ilgalaikio 

materiali

o-jo turto

Finansini

o turto

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje (2010 12 31)
     5777471      (1912544)              3864927 

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas 
                          - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                           - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje (2010 12 31)
     5777471              -               -             -             -      (1912544)              3864927 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                          - 

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                          - 

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                          - 

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas /nuostoliai (2011 m. birželio 30 

d.) 

       (318664)              (318664)

9. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 

tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 

kapitalo didinimas (mažinimas)

                          - 

10. Sudaryti rezervai                           - 

11. Panaudoti rezervai                           - 

12. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                             - 

Litais

                   -                          - 

2012 m. birželio 30 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Kiti rezervaiPerkainojimo 

rezervas (rezultatai)

2012 m. liepos 18 d.   Nr. 2A-(3.52)-41

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

Privalomasis 

rezervas

Įmonės 

savininko 

kapitalas

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)



Iš viso

Ilgalaikio 

materiali

o-jo turto

Finansini

o turto

Kiti rezervaiPerkainojimo 

rezervas (rezultatai)

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

Privalomasis 

rezervas

Įmonės 

savininko 

kapitalas

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)

13. Likutis 2011 m. birželio 30      5777471              -               -             -             -      (2231208)              3546263 

14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                          - 

15. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                          - 

17. Ataskaitinio laikotarpio  grynasis 

pelnas (nuostoliai)*
         282265                282265 

18. Likutispraėjusių  finansinių metų 

pabaigoje 2011-12-31
     5777471      (1948943)              3828528 

19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                          - 

20. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                          - 

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
             (611)                    (611)

22. Ataskaitinio laikotarpio  grynasis 

pelnas (nuostoliai)
         (33406)                (33406)

23. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 

tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 

kapitalo didinimas (mažinimas)

                          - 

24. Sudaryti rezervai                           - 

25. Panaudoti rezervai                           - 

26. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                          - 

27. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 2012-06-30
     5777471              -               -             -             -      (1982960)              3794511 

*Čia ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) - tai pelnas (nuostoliai), uždirbti (patirti) per laikotarpį, prasidedantį 2011 m. liepos 1 d. ir pasibaigiantį  2011 m. gruodžio 31 d.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

                   - 

                   - 

                         - 

                         - 

Germanas Lamsodis
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2012 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės                                               

Aiškinamasis raštas 

Bendroji aiškinamojo rašto dalis 

Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų  rinkos reguliavimo agentūra 

(toliau - Agentūra) įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 

617, įregistruota 1998 m. liepos 2 d. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė registrų centras. Nauja 

įmonės įstatų redakcija juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. vasario 3 d. Įmonės turtas 

nuosavybės teise priklauso valstybei, Agentūra jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei  juo 

disponuoja patikėjimo teise. Ataskaitiniame laikotarpyje įmonės savininko kapitalas nesikeitė ir 

buvo 5777471 Lt. Įmonės savininko teises ir pareigas Valstybė įgyvendina per Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministeriją. 

Agentūra pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka įgyvendina žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, rinkos informacinės, 

eksporto skatinimo politikos priemones, dalyvauja skatinant mokslo pažangą ir inovacijas žemės ir 

maisto ūkio sektoriuje bei populiarinant tautinio paveldo produktus;  dalyvauja tautinio paveldo 

produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų 

meistrų sertifikavimo procese; vykdo išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (toliau-

IKP) sertifikavimą ir priežiūrą, IKP ir IKP ženklo populiarinimą, informacijos apie IKP apdorojimą 

ir sklaidą. 

Ataskaitiniame laikotarpyje teisminių procesų bei sandorių tarp susijusių šalių Agentūroje 

nebuvo.  Agentūros 2012 metų I pusmečio vidutinis darbuotojų skaičius – 51,  2011 metų I 

pusmečio vidutinis darbuotojų skaičius - 47.  

Apskaitos politika 

Agentūros finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, 

Verslo apskaitos standartais, 2010-07-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.1052 „Dėl 

valstybės įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo ir koordinuojančios institucijos 

paskyrimo“ nuostatomis, apskaitos metodais ir taisyklėmis, skirtomis Agentūros apskaitai tvarkyti. 

2012 metais keitėsi minimali Agentūros ilgalaikio materialiojo turto vertė. L. e. p. gen. 

direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. VĮ-(1.1)-024 patvirtinta minimali ilgalaikio materialiojo  turto 

vertė - 1000 Lt.  

Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės keitimas laikomas apskaitos politikos 

keitimu. Patvirtinus didesnę minimalią Agentūros ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę, visų 

turto vienetų, kurių įsigijimo savikaina  už patvirtintą naują minimalią vertę, ir kurie dėl to jau 

neatitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų, likutinė vertė nedelsiant pripažįstama 

sąnaudomis.  

Visais kitais atvejais Agentūra 2012 m. sausio 1 d.- 2012 m. birželio 30 d. taikė tokią 

pačią apskaitos politiką kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos 

aprašymas pateikiamas 2011 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.  
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Aiškinamojo rašto pastabos 

1. Agentūros ilgalaikis nematerialusis turtas – kompiuterinės programos, informacinės 

sistemos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialus turtas likutine verte sudarė 96,3  tūkst. 

litų. Per 2012 m. I pusmetį  iš Valstybės investicijų 2012 - 2014 m. programoje numatytų 2012 m. 

žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų lėšų, skirtų projektui „Valstybės įmonės 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros informacinių sistemų  

techninės bazės atnaujinimas ir modernizavimas“, buvo įsigyta informacinių sistemų RRPAIS 

pokyčių įgyvendinimui už 44,6 tūkst. litų.  

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta visiškai amortizuota Agentūros veikloje 

nebenaudojama programinė įranga. Programinės įrangos nurašymas apskaitoje buvo užregistruotas, 

nurašant įsigijimo savikainą ir sukauptą amortizaciją 62,2 tūkst. litų.   

Vadovaujantis  l. e. p. gen. direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. VĮ-(1.1)-024 „Dėl 

minimalios ilgalaikio materialiojo turto kainos ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvų patvirtinimo“, buvo nurašyta  visiškai amortizuota operacinė sistema „MS Windows 

XP“ bei sukaupta amortizacija 0,8 tūkst. litų.  

2012 m. pradžioje  ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija – 1900 tūkst. litų, 

laikotarpio pabaigoje – 1859 litų. Per  2012 m. I pusmetį  amortizuota  nematerialaus  turto 22   

tūkst. litų. 

 

2. Agentūros ilgalaikio materialiojo  turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį 

sumažėjo nuo 2740 tūkst. litų iki 2695 tūkst. litų.  

Vadovaujantis l. e. p. gen. direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. VĮ-(1.1)-024, kuriuo 

didinama minimali Agentūros ilgalaikio materialiojo turto vertė, įrangos, kurios įsigijimo savikaina 

mažesnė už patvirtintą naują minimalią vertę, ir kuri dėl to jau neatitinka ilgalaikio materialiojo 

turto pripažinimo kriterijų, likutinė vertė nedelsiant pripažįstama sąnaudomis. Vadovaujantis  l. e. p. 

gen. direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. VĮ-(1.1)-024 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo 

turto kainos ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“ 2012 m. I 

pusmetį fakso aparato „Panasonic KX-FL613FX“ likutinė vertė 607, 62 litai apskaitoje buvo 

pripažinta sąnaudomis, didinat ankstesnių metų nuostolį dėl apskaitos politikos keitimo.  

Taip pat 2012 m. I pusmetį buvo nurašyta visiškai nusidėvėjusi, Agentūros veikloje 

nebenaudojama įranga, kuri metinės inventorizacijos metu buvo pripažinta nebeatitinkanti turto 

priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių. Įrangos nurašymas buvo užregistruotas 

apskaitoje, nurašant įsigijimo savikainą ir sukauptą nusidėvėjimą 67,6 tūkst. litų. Per 2012 m. buvo 

I pusmetį buvo įsigytas kompiuteris už 1,8 tūkst. litų.  

Turimos  įrangos  nusidėvėjimo suma  2012 m. pradžioje sudarė  1095,4  tūkst. litų,  

laikotarpio  pabaigoj  1037,1  tūkst. litų. Per 2012 m. I pusmetį  nusidėvėjimo suma – 9,3 tūkst. litų, 

nurašytas sukauptas nusidėvėjimas 67,6 tūkst. litų.  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje  transporto priemonių nusidėvėjimo suma sudarė 

141,3 tūkst. litų, per 2012 m. nusidėvėjimo suma – 11,2 tūkst. litų. Laikotarpio pabaigoje – 152,5 

tūkst. litų.  

Agentūros pastato nusidėvėjimo suma 2012 m. pradžioje - 677,2  tūkst. litų, 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 705 tūkst. litų; per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo suma 

sudarė 27,8 tūkst. litų. 
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3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai  2012-06-01  sudarė 323,3  tūkst. litų 

 Ataskaitiniu laikotarpiu intervencinių žemės ūkio ir maisto produktų supirkta nebuvo. 

Nuo 2011 m. lapkričio mėnesio 1 d. buvo paskelbtas 2011 metų derliaus grūdų intervencinis 

supirkimas, tačiau paraiškų grūdams parduoti nebuvo gauta ir  2011 m. derliaus grūdų supirkta 

nebuvo. Intervenciniai pieno produktų pirkimai vyksta kiekvienais metais nuo kovo 1 d. iki tų pačių 

metų rugpjūčio 31 d. Vadovaujantis ES komisijos reglamentų nuostatomis, tam tikras nustatytas 

sviesto bei nugriebto pieno miltelių kiekis į intervenciją yra perkamas iš anksto patvirtinta 

intervencine kaina. Pasiekus nustatytą intervencijai perkamų pieno produktų kiekių ribą, ES 

Komisija priima sprendimus dėl tolesnio sviesto bei nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso 

tvarka, t.y. intervencines kainas ir kiekius nustato taikant  konkurso procedūras.  

2012 m. I pusmetį  į Lietuvos intervencinius sandėlius sviesto bei nugriebto pieno 

miltelių supirkta nebuvo. 

Toliau lentelėse pateikiamas sviesto ir nugriebto pieno miltelių likutis pagal šaldyklas 

ir sandėlius ataskaitinio laikotarpio pradžioje.  

SVIESTO LIKUTIS 2012-01-01 

Eil.

Nr. 

      Šaldykla Kiekis (tonomis) Suma (litais) 

1 UAB Terminal LT 0,825 6266,80 

 Iš viso: 0,825 6266,80 

                      

NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ LIKUTIS 2012-01-01 

Eil.

Nr. 

              Sandėlis Kiekis (tonomis) Suma (litais) 

1 UAB Vilniaus tranzitas 2417,225 13976390,83 

2 UAB Vingės Transphere Logistika 943,90 5466571,65 

  

Iš viso: 

 

 

3361,125 

 

19442962,48 

 

 Intervencinių grūdų, sviesto bei nugriebto pieno miltelių pardavimo tvarka ir sąlygos  

nustatytos ES komisijos reglamentais. Intervencinio pirkimo metu supirkti žemės ūkio ir maisto 

produktai teikiami pardavimui konkurso būdu. Sprendimus dėl konkursų skelbimų priima ES 

komisija. Pirkėjo siūloma kaina negali būti mažesnė už tuo metu rinkoje esančią atitinkamų žemės 

ūkio ir maisto produktų kainą bei intervencinę kainą, galiojusią pasiūlymų pateikimo termino dieną.  

Žemės ūkio ir maisto produktus pardavus didesne negu jų pirkimo kaina, kainų 

skirtumas (pelnas) pervedamas į LR žemės ūkio ministerijos pajamų įmokų į valstybės biudžetą 
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sąskaitą (nuo 2012 m. liepos 17 d. – į  valstybės iždo sąskaitą Europos žemės ūkio garantijų fondo 

(EŽŪGF) lėšoms). 

Iškilus sunkumams realizuojant grūdus, sviestą bei nugriebto pieno miltelius, išimties 

tvarka ES komisija gali nustatyti specialias kainų sąlygas. Taip pat produktai gali būti skiriami 

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje (toliau – 

MIATLNA) programai.  

Nuostolis, susidaręs išdalinus žemės ūkio ir maisto produktus, nupirktus intervenciniu 

būdu, pagal MIATLNA programą, yra dengiamas Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų 

palaikymo programos (Europos Sąjungos lėšos) lėšomis bei Žemės ūkio rinkos reguliavimo ir 

pajamų palaikymo programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM)  lėšomis.  

Vadovaujantis 2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 

Nr.562/2011, visi likę intervenciniai nugriebto pieno milteliai 3361,125 t buvo patiekti MIATLNA 

programai. Intervencinio sviesto likutis 0,825 t buvo parduotas konkursų būdu vadovaujantis 

Komisijos reglamento (ES) Nr.1272/2009 50 str. nuostatomis (valstybė narė gali pati skelbti 

konkursą dėl intervenciniuose sandėliuose esančių tam tikrų intervencinių atsargų pardavimo, kai 

bendras visuose valstybės narės sandėliuose esantis atitinkamų atsargų  likutis yra mažesnis negu 

100 tonų).  

2012 metų I pusmetį buvo realizuoti visi likę intervenciniai žemės ūkio ir maisto 

produktai.  

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje išankstinių  apmokėjimų balansinė vertė 255,2  

tūkst. litų, pabaigoje – 323,3 tūkst. litų. Per 2012 metų I pusmetį Agentūros išankstiniai 

apmokėjimai padidėjo 68,1 tūkst. litų.  

Informacija apie Agentūros išankstinių apmokėjimų ir būsimųjų laikotarpių sąnaudų 

balansinę vertę 2012-06-30 (tūkst. litų) 

Trumpalaikio turto grupė Balansinė vertė 2012-06-30 

Parodos – išankstinis mokėjimas tiekėjams už parodą  „SIAL 2012“ 51 

Išankstinis mokėjimas pagal programą „ Žemės ūkio produktams 

skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir 

trečiosiose šalyse paramos schema“ 

244,2 

Agentūros administracinės būsimųjų laikotarpių sąnaudos (iš anksto 

apmokėtas draudimas (verslo apsaugos, transporto priemonių ir 

pastato); iš anksto apmokėta prenumerata ir kt.)  

28,1 

IŠ VISO: 323,3 

4. Gautinos sumos Agentūros  balanse parodytos  tikrąja verte. Abejotinų skolų įmonė neturi.  

Gautinų sumų vertė 2012 m. birželio 30 d. – 6 123  tūkst. litų.  Tame skaičiuje: 

 gautinas PVM pagal  programą  MIATLNA – 969,3 tūkst. litų; 

 gautinas PVM už parodas – 108,5 tūkst. litų; 

 gautinas PVM  Agentūra – 20,5 tūkst. litų; 
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 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros parodos „AgroBalt 2012“ išlaidų 

dengimui – 123,7 tūkst. litų; 

 gautina suma iš LR žemės ūkio ministerijos pagal finansavimo sutartis – 1 525,5 tūkst. litų; 

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „MIATLNA  už 

transporto paslaugas – 34,4 tūkst. litų; 

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros už realizuotą sviestą – 1,7 tūkst. litų; 

 gautina suma (ES lėšos) iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „Vaisiai 

mokyklose“- 682,9 tūkst. litų;   

 gautina nacionalinės paramos suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal 

programą„Vaisiai mokyklose“ – 439,5 tūkst. litų; 

  gautina nacionalinės paramos suma  iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą 

„Pienas vaikams“ - 2 069,3 tūkst. litų;   

 gautina suma iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal programą „Pienas vaikams“ (ES 

lėšos) – 146,5  tūkst. litų; 

 Gautina suma iš Nordea Bank Finland Plc – 1,2  tūkst. litų.  

5. Agentūros turimos piniginės lėšos kasoje ir banke  turimose sąskaitose  2012-06-30 sudarė 306,1 

tūkst. litų. 

6. Ataskaitiniame laikotarpyje įmonės  kapitalas nesikeitė ir buvo 5777 tūkst. litų.  

7. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai Agentūros nuostoliai sudarė 1 949   tūkst. litų. Užregistravus  

nuostolį dėl apskaitos politikos keitimo (dėl ilgalaikio materialiojo turto minimalios vertės 

didinimo) 0,6 tūkst. litų bei  ataskaitinio laikotarpio įprastinės veiklos nuostolį 33,4 tūkst. litų,  

2012-06-30 Agentūros nuostoliai  sudarė 1 983  tūkst. litų. 

8. Balanso straipsnio „Dotacijos, subsidijos“ likutis 2012 metų pradžioje buvo 838 litų tūkst. litų. 

Tame skaičiuje:  

 dotacijos, susijusios su turtu 81,3 tūkst. litų; 

 dotacijos už parodas 234,2 tūkst. litų; 

 dotacijos patirtų intervencinių išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, kompensavimui 69,9 

tūkst. litų; 

 dotacijos intervencinių priemonių finansavimui 452,6 tūkst. litų. 

Per ataskaitinį laikotarpį  gauta ir panaudota : 

 subsidijų už parodas: gauta 323,7  tūkst. litų, panaudota 557,9 tūkst. litų.  

 dotacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu: ataskaitiniu laikotarpiu gauta nebuvo, panaudota 

27 tūkst. litų. 

 patirtų intervencinių išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, finansavimui gauta 1 462,8 

tūkst. litų, panaudota 1 423,3 tūkst. litų.  

 intervencinių priemonių finansavimui gauta  19 971,4 tūkst. litų, panaudota 20 424 tūkst. 

litų. 
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Balanso straipsnio „Dotacijos, subsidijos“ likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 606,5 tūkst. 

litų. Tame skaičiuje:  

 dotacijos, susijusios su turtu 54,3 tūkst. litų; 

 dotacijos patirtų intervencinių išlaidų, susijusių su vykdoma veikla, kompensavimui 

109,4 tūkst. litų; 

 pagal pasirašytas finansavimo sutartis gautinos dotacijos patirtų intervencinių išlaidų, 

susijusių su vykdoma veikla, kompensavimui 1442,8 tūkst. litų. 

9.  2012 m. birželio 30 d Agentūros trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 4 142,3 tūkst. litų.  

 

 Gauti išankstiniai apmokėjimai -116,3 tūkst. litų. Tame skaičiuje: 

-  iš Valstybės investicijų 2012 - 2014 m. programoje numatytų 2012 m. žemės ūkio 

ministro valdymo srities kapitalo investicijų lėšų, skirtų projektui „Valstybės įmonės 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros informacinių sistemų  

techninės bazės atnaujinimas ir modernizavimas“, Agentūros informacinių sistemų RRPAIS 

esamų funkcijų modifikavimui ir naujų įdiegimui – 60 tūkst. litų; 

-  iš įmonių parodų dalyvių už parodų organizavimo paslaugas  – 31,6 tūkst. litų; 

-  už IKP sertifikavimo paslaugas – 24,7 tūkst. litų. 

 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 351,9 tūkst. litų. 

 Kiti įsipareigojimai 3 674,1  tūkst. litų. Tame skaičiuje: 

-  UAB „Affekto Lietuva“ už RRPAIS pokyčių įgyvendinimą – 54 tūkst. litų; 

-  UAB „EIT sprendimai“ už tonerius – 2,2 tūkst. litų; 

-  AB „LESTO“  - 2,8 tūkst. litų; 

-  VĮ Infostruktūra už interneto paslaugas – 1,2 tūkst. litų; 

-  kitiems tiekėjams –5 tūkst. litų;    

-  pareiškėjams/paramos gavėjams (ES lėšos) pagal programą „Pienas vaikams“ – 146,5      

tūkst. litų; 

 - pareiškėjams/paramos gavėjams (nacionalinės lėšos) pagal programą „Pienas vaikams“ – 

2 069,3 tūkst. litų; 

- paramos gavėjams pagal programą „ Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir 

pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse paramos schemą“ – 244,2  

tūkst. litų; 

-  paramos gavėjams „MIATLNA“  už transporto paslaugas – 34,4  tūkst. litų; 

-  paramos gavėjams pagal programą „Vaisių suvartojimo skatinimas“ – 1 114,5 tūkst. litų. 

10. Per ataskaitinį laikotarpį Agentūros pardavimo pajamos sudarė 479,1 tūkst. litų. Tame skaičiuje: 

intervencinio sviesto pardavimo pajamos 1,4 tūkst. litų, pajamos už parodų organizavimą – 469,5 

tūkst. litų, suteiktų IKP sertifikavimo paslaugų pajamos – 8,2 tūkst. litų. Finansinės ir investicinės 

veiklos pajamos 2012 metų I pusmetį -1,3 tūkst. litų.   

11. Per 2012 m I pusmetį Agentūros pardavimo savikaina – 470,7 tūkst. litų. Tame sk.: 

intervencinio sviesto  pardavimo savikaina sudarė 1,4 tūkst. litų, parodų organizavimo sąnaudos – 
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469,3 tūkst. litų. Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su 

tipine Agentūros veikla. Vadovaujantis Verslo apskaitos standartais gautos lėšos, skirtos patirtoms 

sąnaudoms kompensuoti, mažina kompensuojamų  sąnaudų straipsnius. Dėl šios priežasties 

Agentūros pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos tik nekompensuotinos Agentūros patirtos 

išlaidos.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Agentūros veiklos sąnaudos (amortizacinių atskaitymų 

ir nusidėvėjimo sąnaudos) sudarė 43,1 tūkst. litų.  

 

L. e. generalinio direktoriaus pareigas                                                                 Germanas Lamsodis 

2012-07-18 


























