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FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS
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Juridinio asmens kodas 110084364
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Finansinės atskaitomybės kodas 000337165009                    Rinkinio Nr. FS0307

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės tipas METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Juridinio asmens veiklos kategorija VALSTYBĖS, SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS

Finansinės atskaitomybės kategorija -

Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas NETIESIOGINIS

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01

Finansinės atskaitomybės patvirtinimo data 2012-04-26

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 46

Veiklos rūšys:

5210 Sandėliavimas ir saugojimas

4671 Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė
prekyba

-

-

Tikslumas 1 (vienetais)

Valiuta LTL

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius 33

Metinio  pranešimo lapų skaičius 6

Auditoriaus išvados lapų skaičius 2

Audito ataskaitos lapų skaičius 4

Patvirtintų  finansinių ataskaitų lapų skaičius 7

Finansinę atskaitomybę pasirašančio asmens duomenys:

Asmens kodas 34305280679

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -

Asmens vardas Vytautas Kazimieras

Asmens pavardė Aranauskas

Pareigų pavadinimas L. e. generalinio direktoriaus pareigas

L. e. generalinio direktoriaus
pareigas

Vytautas Kazimieras Aranauskas

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



BALANSAS

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ
AGENTŪRA

Juridinio asmens kodas 110084364

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 3-33

Finansinės atskaitomybės kodas 000337165009                    Rinkinio Nr. FS0307

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+7+18+21) 106615460 103680431

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6) 1 199742 257066

3 I.1. Plėtros darbai

4 I.2. Patentai, licencijos

5 I.3. Programinė įranga 12404 23083

6 I.4. Kitas nematerialusis turtas 187338 233983

7 II. MATERIALUSIS TURTAS (8+...+15) 2 106363351 103360134

8 II.1. Žemė

9 II.2. Pastatai ir statiniai 38201794 27084220

10 II.3. Mašinos ir įrengimai 5430236 3860915

11 II.4. Transporto priemonės 177425 271697

12 II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai 225696 351229

13 II.6. Nebaigta statyba 62291026 71749096

14 II.7. Kitas materialusis turtas 37174 42977

15 II.8. Investicinis turtas (16+17) 0 0

16 II.8.1. Žemė

17 II.8.2. Pastatai

18 III. FINANSINIS TURTAS (19+20) 0 0

19 III.1. Po vienerių metų gautinos
sumos

20 III.2. Kitas finansinis turtas

21 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (22+23) 3 52367 63231

22 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

23 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas 52367 63231

24 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (25+34+37+41) 285496306 295018445

25 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

(26+32+33) 282067588 293540124

26 I.1. Atsargos (27+...+31) 5 282056653 293525014
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27 I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo
gaminiai 90617 100368

28 I.1.2. Nebaigta gamyba

29 I.1.3. Pagaminta produkcija

30 I.1.4. Pirktos prekės, skirtos
perparduoti 281966036 293424646

31 I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas,
skirtas parduoti

32 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 6 10935 15110

33 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

34 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS (35+36) 7 270134 566946

35 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 4,7 268255 506214

36 II.2. Kitos gautinos sumos 4,7 1879 60732

37 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS (38+39+40) 8 145166 486197

38 III.1. Trumpalaikės investicijos

39 III.2. Terminuoti indėliai 4,8 341031

40 III.3. Kitas trumpalaikis turtas 8 145166 145166

41 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 4,9 3013418 425178

42  TURTO IŠ VISO (1+24) 20 392111766 398698876

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

43 C. NUOSAVAS KAPITALAS (44+...+47+50) 378273885 386800409

44 I. ĮMONĖS SAVININKO
KAPITALAS 10 15179131 15179131

45 II. TURTĄ, KURIS PAGAL
ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK
VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ,
ATITINKANTIS KAPITALAS

10 289119011 298781970

46 III. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI) 11 15035370 4302260

47 IV. REZERVAI (48+49) 11 60334094 61595443

48 IV.1. Privalomasis 1517893 1379558

49 IV.2. Kiti rezervai 58816201 60215885

50 V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (51+52) 12 -1393721 6941605

51 V.1. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) -9596675 918641

52 V.2. Ankstesnių metų pelnas
(nuostoliai) 8202954 6022964

53 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 14 10771467 10922576

54 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (55+68) 13,15 3066414 975891

55 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(56+60+61+62+66+67) 15 2653300 606524

56 I.1. Finansinės skolos (57+58+59) 0 0
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57 I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai

58 I.1.2. Kredito įstaigoms

59 I.1.3. Kitos finansinės skolos

60 I.2. Skolos tiekėjams

61 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai

62 I.4. Atidėjiniai (63+64+65) 0 0

63 I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų
padengimo

64 I.4.2. Pensijų ir panašių
įsipareigojimų

65 I.4.3. Kiti atidėjiniai

66 I.5. Atidėtojo mokesčio
įsipareigojimas 13,15 2653300 606524

67 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir
ilgalaikiai įsipareigojimai

68 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

(69+70+73+...+78) 15 413114 369367

69 II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų
dalis

70 II.2. Finansinės skolos (70+71) 0 0

71 II.2.1. Kredito įstaigoms

72 II.2.2. Kitos skolos

73 II.3. Skolos tiekėjams 15 1163 60

74 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 15 220019 220019

75 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai

76 II.6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai 15,17 127194 111368

77 II.7. Atidėjiniai

78 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai 15 64738 37920

79  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (43+53+54) 392111766 398698876

L. e. generalinio direktoriaus
pareigas

Vytautas Kazimieras Aranauskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ
AGENTŪRA

Juridinio asmens kodas 110084364

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 3-33

Finansinės atskaitomybės kodas 000337165009                    Rinkinio Nr. FS0307

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 16,20 47442028 57907121

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 17,20 46974335 55638287

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 467693 2268834

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6) 17,20 10721835 2028528

5 IV.1. Pardavimo

6 IV.2. Bendrosios ir administracinės 17,20 10721835 2028528

7 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) -10254142 240306

8 VI. KITA VEIKLA (9-10) 16,20 -44294 395409

9 VI.1. Pajamos 16,20 923096 1696455

10 VI.2. Sąnaudos 20 967390 1301046

11 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA (12-13) 18,20 4054 45267

12 VII.1. Pajamos 18,20 4054 45319

13 VII.2. Sąnaudos 18,20 52

14 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11) 20 -10294382 680982

15 IX. PAGAUTĖ

16 X. NETEKIMAI

17 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (14+15-16) 12,20 -10294382 680982

18 XII. PELNO MOKESTIS 13 -104656 143582

19 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (17-18) 12 -10189726 537400

L. e. generalinio direktoriaus
pareigas

Vytautas Kazimieras Aranauskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA

Juridinio asmens kodas 110084364

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 3-33

Finansinės atskaitomybės kodas 000337165009                    Rinkinio Nr. FS0307

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Įmonės savininko kapitalas
B Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik
valstybės nuosavybė, atitinkantis
kapitalas

C Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
D Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)

E Privalomasis rezervas
F Kiti rezervai

G Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 15179131
1B 298781970

1C 5002121
1D

1E 951783
1F 58163677

1G 8502947
1S 386581629

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B

2C
2D

2E
2F

2G
2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B

3C
3D

3E
3F

3G
3S 0

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 15179131
4B 298781970

4C 5002121
4D 0

4E 951783
4F 58163677

4G 8502947
4S 386581629

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B

5C
5D

5E
5F

5G
5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B

6C
6D

6E
6F

6G
6S 0

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

7A
7B

7C -699861
7D

7E
7F

7G 381241
7S -318620

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

8A
8B

8C
8D

8E
8F

8G 537400
8S 537400

9. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo didinimas (mažinimas)

9A
9B

9C
9D

9E
9F

9G
9S 0
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10. Sudaryti rezervai 10A
10B

10C
10D

10E 427775
10F 2104752

10G -2532527
10S 0

11. Panaudoti rezervai 11A
11B

11C
11D

11E
11F -52544

11G 52544
11S 0

12. Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)

12A
12B

12C
12D

12E
12F

12G
12S 0

13. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+12)
13A 15179131
13B 298781970

13C 4302260
13D 0

13E 1379558
13F 60215885

13G 6941605
13S 386800409

14. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

14A
14B

14C
14D

14E
14F

14G
14S 0

15. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

15A
15B

15C
15D

15E
15F

15G
15S 0

16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

16A
16B

16C 10733110
16D

16E
16F

16G 593051
16S 11326161

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

17A
17B

17C
17D

17E
17F

17G -10189726
17S -10189726

18. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo didinimas (mažinimas)

18A
18B -9662959

18C
18D

18E
18F

18G
18S -9662959

19. Sudaryti rezervai 19A
19B

19C
19D

19E 138335
19F 1164781

19G -1303116
19S 0

20. Panaudoti rezervai 20A
20B

20C
20D

20E
20F -2564465

20G 2564465
20S 0

21. Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)

21A
21B

21C
21D

21E
21F

21G
21S 0

22. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(13+...+21)
22A 15179131
22B 289119011

22C 15035370
22D 0

22E 1517893
22F 58816201

22G -1393721
22S 378273885

L. e. generalinio direktoriaus pareigas Vytautas Kazimieras Aranauskas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma netiesioginiu būdu)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ
AGENTŪRA

Juridinio asmens kodas 110084364

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 3-33

Finansinės atskaitomybės kodas 000337165009                    Rinkinio Nr. FS0307

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. Pagrindinės veiklos pinigų
srautai

2 I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 -10189726 537400

3 I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos 1,2,17,20 2362765 1936504

4 I.3. Po vienerių metų gautinų sumų
(padidėjimas) sumažėjimas 3 10864 10864

5 I.4. Atsargų (padidėjimas)
sumažėjimas 5 11468361 311464

6 I.5. Išankstinių apmokėjimų
(padidėjimas) sumažėjimas 6 4175 8444

7 I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių
(padidėjimas) sumažėjimas

8 I.7. Pirkėjų įsiskolinimo
(padidėjimas) sumažėjimas 4,7 237959 -231272

9 I.8. Kitų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas 7 58853 -58894

10 I.9. Kito trumpalaikio turto
(padidėjimas) sumažėjimas 4,8 341031 1319716

11 I.10. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir
gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)

12 I.11. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir
gautų išankstinių apmokėjimų
padidėjimas (sumažėjimas)

15 1103 51

13 I.12. Pelno mokesčio įsipareigojimų
padidėjimas (sumažėjimas) 13,15

14 I.13. Su darbo santykiais susijusių
įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

15,17,19 15826 -5280

15 I.14. Atidėjinių padidėjimas
(sumažėjimas) 13,15 -104657 -67276

16 I.15. Kitų mokėtinų sumų ir
įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

15 26818 -13579

17 I.16. Ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas

18 I.17. Finansinės ir investicinės
veiklos rezultatų eliminavimas 18 -4054 -45267

19 I.18. Kitų nepiniginių straipsnių
eliminavimas 18 8189320 169107
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20  Grynieji pagrindinės veiklos
pinigų srautai (2+...+19) 12418638 3871982

21 II. Investicinės veiklos pinigų
srautai

22 II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) įsigijimas 1,2 -930993 -5382234

23 II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) perleidimas

24 II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas

25 II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

26 II.5. Paskolų suteikimas

27 II.6. Paskolų susigrąžinimas

28 II.7. Gautos palūkanos 18 4054 45319

29 II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai

30 II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai

31  Grynieji investicinės veiklos
pinigų srautai (22+...+30) -926939 -5336915

32 III. Finansinės veiklos pinigų
srautai

33 III.1. Pinigų srautai, susiję su
įmonės savininkais (34) 10 -9662959 0

34 III.1.1. Įmonės savininko kapitalo
didinimas 10 -9662959

35 III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais
finansavimo šaltiniais (36+38+42+...+45) 17,20 759500 799948

36 III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas (37) 0 0

37 III.2.1.1. Paskolų gavimas

38 III.2.2. Finansinių skolų
sumažėjimas (39+40+41) 0 0

39 III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

40 III.2.2.2. Sumokėtos palūkanos

41 III.2.2.3. Lizingo (finansinės
nuomos) mokėjimai

42 III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų
padidėjimas

43 III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų
sumažėjimas

44 III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai 17,20 2950000 2950000

45 III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai 17,20 -2190500 -2150052

46  Grynieji finansinės veiklos
pinigų srautai (33+35) -8903459 799948

47 IV. Valiutų kursų pasikeitimo
įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui

48 V. Grynasis pinigų srautų
padidėjimas (sumažėjimas) (20+31+46+47) 2588240 -664985
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49 VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pradžioje 9 425178 1090163

50 VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pabaigoje (48+49) 9 3013418 425178

L. e. generalinio direktoriaus
pareigas

Vytautas Kazimieras Aranauskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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VALSTYBöS ĮMONö LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA 
(įmon÷s pavadinimas) 

Įmon÷s kodas 110084364, S. Žukausko g. 2-33/Ulonų g. 3-33, LT-08240, Vilnius 
(įmon÷s kodas, adresas, kiti duomenys) 

 
                                                                                                                PATVIRTINTA 
                                                                                                                                 2012 m. balandžio m÷n. 26 d. 
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I. BENDROJI DALIS 

 
 Valstyb÷s įmon÷ Lietuvos naftos produktų agentūra (toliau - įmon÷) įsteigta Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s 2001 12 03 d. nutarimu Nr. 1449, reorganizavus jungimo būdu valstyb÷s įmonę 
Vilniaus mazuto saugyklą ir valstyb÷s įmonę Subačiaus kuro bazę. Naujam juridiniam asmeniui per÷jo 
visos reorganizuotų įmonių teis÷s ir pareigos. Įsteigtos įmon÷s pagrindinis uždavinys – kaupti ir tvarkyti 
valstyb÷s naftos produktų atsargas. Įmon÷ nuosavyb÷s teise priklauso valstybei ir jai perduotą, jos įgytą 
turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patik÷jimo teise. Įmon÷s savininko teises ir pareigas įgyvendina 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 

 Įmon÷s registruota buvein÷ nuo 2009 m. sausio 26 d. yra S. Žukausko g.2-33/Ulonų g.3-33, 
Vilniuje. Įmonei perduotos šviesiųjų naftos produktų valstyb÷s atsargos yra kaupiamos, saugomos ir 
tvarkomos įmon÷s Subačiaus kuro baz÷je (Kunčių kaimas, Subačiaus sen., Kupiškio rajonas). Valstyb÷s 
mazuto atsargos pagal sudarytą pasaugos sutartį saugomos AB ,,Lietuvos elektrin÷je”. Per ataskaitinį 
pusmetį įmonei priklausančios Vilniaus mazuto saugyklos (Jočionių g. 55, Vilniuje) statyba nebuvo 
vykdoma.  

 Įmon÷ įregistruota 2001 12 31 d., registravimo Nr. VĮ 01-2, įmon÷s registro tvarkytoja yra VĮ 
“Registrų centras”. Ataskaitiniais metais atnaujinti įmon÷s įstatai 2009 m. spalio 14 d. patvirtinti Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro ir 2009 m. spalio 26 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre.  
 2011 m pradžioje įmon÷s savininko kapitalas buvo 15179131 Lt, turtą, kuris pagal įstatymus 
gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas sudar÷ 298781970 Lt. Vykdant LR Vyriausyb÷s 
2011 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr.1341 ,,D÷l valstyb÷s įmon÷s Lietuvos naftos produktų agentūros turtą, 
kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo sumažinimo“, per 
ataskaitinius metus įmon÷s apskaitoje buvo registruotas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s 
nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo 9662959 Lt sumaž÷jimas, d÷l l÷šų, gautų už parduotas perteklines naftos 
produktų atsargas, perdavimo viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai. Metų pabaigoje 
įmon÷s savininko kapitalas buvo 15179131 Lt, turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s 
nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas sudar÷ 289119011 litų. 
 Ataskaitinių metų vidutinis sąrašinis įmon÷s darbuotojų skaičius – 46,5. Metų pradžioje 
įmon÷je dirbo 49 darbuotojai, metų pabaigoje – 45. 2010 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 
49,2. 
 Vadovaudamasi 2011 m. kovo 31 d. su Energetikos ministerija pasirašyta pavedimo 
vykdymo sutartimi Nr.8-28 per ataskaitinį laikotarpį įmon÷ vykd÷ jai pavestą, valstybei nuosavyb÷s teise  
priklausančių naftos produktų atsargų kaupimo bei tvarkymo turto patik÷jimo teise, programą. Šio 
pavedimo vykdymo sąnaudų daliniam kompensavimui iš valstyb÷s biudžeto buvo gautos l÷šos pavedimui 
vykdyti. Kaip ir ankstesniais metais, ataskaitiniais metais įmon÷s apskaitoje gautos l÷šos buvo 
registruojamos kaip gauta dotacija pavedimo vykdymo sąnaudoms kompensuoti. Likusi dalis sąnaudų 
nepilnai kompensuota Įmon÷s l÷šomis, gautomis iš papildomų paslaugų teikimo kitiems juridiniams 
asmenims. 
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                                      II. APSKAITOS POLITIKA 
 
    II.1. Finansinių ataskaitų parengimo teis÷s aktai 

 

 Įmon÷s finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
buhalterin÷s apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s įstatymu, 
Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos patvirtintais Verslo apskaitos standartais, kitais buhalterinę 
apskaitą ir finansinių ataskaitų rengimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teis÷s aktais bei įmon÷s 
generalinio direktoriaus patvirtinta Apskaitos politika ir kitais apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais  
dokumentais.  

         Buhalterin÷ apskaita įmon÷je tvarkoma dvejybine sistema.  
    
  II.2. Apskaitos politikos keitimas 

 

 Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisykl÷s, skirti įmon÷s 
apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti. Įmon÷s apskaitos politika keičiama d÷l teis÷s 
aktų, reglamentuojančių įmon÷s veiklą,  Verslo apskaitos standartų ar kitų apskaitą reglamentuojančių 
teis÷s aktų pasikeitimo, taip pat kai pastebima, kad taikoma apskaitos politika nepakankamai tiksliai 
atspindi įmon÷s finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Įmon÷s vadovyb÷s iniciatyva apskaitos politika 
keičiama tik tuo atveju, kai yra patikimų įrodymų, kad nustatyti apskaitos metodai, taisykl÷s 
reikšmingai iškreipia finansinę informaciją apie įmon÷s turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, ir tai 
daro reikšmingą įtaką veiklos rezultatų finansiniams straipsniams. Apskaitos politikos pakeitimai 
parodomi retrospektyviniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai taikant naują politiką taisoma ankstesnių 
laikotarpių suma negali būti tiksliai įvertinta, arba Verslo apskaitos standartuose nurodyta, kad gali 
būti taikomas perspektyvinis būdas. 
  Taikant retrospektyvinį būdą, perskaičiuojami ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 
finansin÷s atskaitomyb÷s duomenys taip, lyg nauja apskaitos politika būtų taikyta visą laiką, o gautu 
rezultatu koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) anksčiausio finansin÷je atskaitomyb÷je 
pateikiamo laikotarpio pradžios likutis. Kartu perskaičiuojama ir pagal naują apskaitos politiką 
pateikiama lyginamoji informacija. 
  Taikant perspektyvinį būdą, pra÷jusio laikotarpio finansin÷s atskaitomyb÷s informacija 
nekoreguojama. Apskaitos politikos pakeitimo poveikis einamojo ir v÷lesnių laikotarpių rezultatams 
parodomas einamojo laikotarpio finansin÷je atskaitomyb÷je ir aprašomas aiškinamajame rašte. 
 Apskaitos politikos keitimu laikomas apskaitos principų ir metodų keitimas. Pavyzdžiui, 
nusid÷v÷jimo skaičiavimo metodo keitimas, ilgalaikio materialiojo turto minimalios vert÷s keitimas, 
atsargų ar investicijų apskaitos metodo keitimas ir pan.   
 Apskaitinis įvertinimas – įmon÷s turto vert÷s pasikeitimo, nusid÷v÷jimo ar įsipareigojimų 
realumo įvertinimas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais. Apskaitinio įvertinimo pavyzdžiai gali būti 
abejotinų skolų apskaičiavimo būdo keitimas, ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo (amortizacijos) laikotarpio 
keitimas ir pan. Apskaitinio įvertinimo pakeitimas neigiamos įtakos finansin÷s atskaitomyb÷s informacijos 
patikimumui nedaro, tod÷l apskaitoje parodomas perspektyviai.    

         
          II.3.  Esmin÷s klaidos ir jų taisymo būdai    
  
 Per ataskaitinį laikotarpį pasteb÷tos pra÷jusių laikotarpių finansin÷s atskaitomyb÷s klaidos 
turi būti taisomos tada, kai jos pastebimos. Esmin÷s klaidos taisomos retrospektyviniu būdu. Esmine klaida 
laikoma klaida, d÷l kurios pra÷jusio ar kelių pra÷jusių laikotarpių finansin÷ atskaitomyb÷ teisingai 
neatspindi įmon÷s finansin÷s būkl÷s ir veiklos rezultatų. Klaida laikoma esmine, jei klaidos suma yra 
didesn÷ kaip 5 proc. viso straipsnio sumos. Jei tame pačiame straipsnyje klaidų yra daugiau kaip viena, 
klaidos laikomos neesmin÷s, jei jų visų suma neviršija 5 proc. to straipsnio bendros sumos. 
                      Jei klaidų yra keliuose straipsniuose, jos laikomos neesmin÷mis, jei visų straipsnių klaidų 
suma neviršija 10 procentų visos balanso sumos. Taisant esmines klaidas, kurios pasteb÷tos ankstesniuose 
už finansin÷je atskaitomyb÷je pateikiamus laikotarpius, koreguojamas nepaskirstytojo pelno (nuostolių) 
anksčiausio finansin÷je atskaitomyb÷je pateikiamo laikotarpio pradžios likutis, lyginamoji informacija 
pateikiama be klaidos. Taisant esmines klaidas, kurios pasteb÷tos praeitame ataskaitiniame laikotarpyje, šio  
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laikotarpio informacija perskaičiuojama ir pateikiama be klaidos. Ištaisius klaidą, finansin÷ atskaitomyb÷, 
taip pat ir lyginamoji ankstesnių laikotarpių informacija, pateikiama tokia, kokia būtų, jeigu esmin÷ klaida 
būtų ištaisyta tuo laikotarpiu, kada ji buvo padaryta. Taisymo suma, susijusi su kiekvienu ankstesniu 
laikotarpiu, įtraukiama į to laikotarpio pelną ar nuostolius. Aiškinamajame rašte pateikiami ataskaitinio 
laikotarpio, kuriame klaida buvo pasteb÷ta, duomenys, perskaičiuoti be klaidos, o taip pat ir su klaida, 
paaiškinant klaidos poveikį. 
 Jei n÷ra galimyb÷s tiksliai įvertinti esmin÷s klaidos poveikio ankstesnių laikotarpių finansinei 
atskaitomybei, tai klaida taisoma perspektyviniu būdu. Poveikis, kurį daro klaidos taisymas einamojo 
laikotarpio rezultatams, parodomas einamojo laikotarpio finansin÷je atskaitomyb÷je. Neesmin÷s klaidos 
taisomos einamojo laikotarpio finansin÷je atskaitomyb÷je. Klaidos taisymas įtraukiamas į ataskaitinių metų 
tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos arba balanso eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.  
      

           II.4. Turto įkainojimo būdai         
 
 Įmon÷s balanse parodytas turtas įkainotas:                                               
 nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą amortizaciją ir vert÷s 
sumaž÷jimą, jei jis atsiranda;    
 ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą;  
 Turtas, priskirtas grup÷ms ,,Pastatai“, ,,Statiniai“, ,,Mašinos ir įrengimai“ parodomas 
perkainota verte at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą ir vert÷s sumaž÷jimą. Kitų ilgalaikio materialiojo turto 
grupių turtas balanse parodomas įsigijimo savikaina at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą ir vert÷s sumaž÷jimą;   
 atsargos – įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę parodomos įsigijimo 
savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesn÷, įsigijimo savikainą 
sudaro pirkimo kaina, pakoreguota gautų nuolaidų sumomis;                      
 valstyb÷s atsargos apskaitoje ir sudarant finansinę atskaitomybę įvertinamos įsigijimo 
savikaina, kurią sudaro pirkimo kaina ir keitimo paslaugos mokestis (keitimo atveju);  
 gautinos sumos – grynąja verte, at÷mus abejotinas skolas. 2008 metais įmon÷ abejotinų skolų 
netur÷jo.         
       
       II.5. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos politika    

  
 Nematerialusis turtas                 
 Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 
formos, kuriuo įmon÷ disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesiogin÷s ir netiesiogin÷s ekonomin÷s 
naudos. Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus:  
 pagrįstai tik÷tina, kad įmon÷ ateityje iš turto gaus ekonomin÷s naudos;  
 turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vert÷s; 
   turto įsigijimo savikaina yra ne mažesn÷ už nustatytą minimalią nematerialaus turto vertę    
                      – 500 litų; 
 Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant 
sukauptą amortizaciją ir vert÷s sumaž÷jimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu 
(tiesiniu) metodu. Amortizacijos ir kitos nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to 
ataskaitinio laikotarpio, kada jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms arba pavedimo sutarties vykdymo 
sąnaudoms, jei jos susijusios su turtu, kuris naudojamas pavedimo sutarties vykdymui. Turto, naudojamo 
kitos veiklos pajamoms uždirbti, amortizacijos sąnaudos priskiriamos kitos veiklos sąnaudoms.   
 Nustatytas šis nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas pagal grupes: 
 
Eil÷s 
Nr. 

Turto grup÷ Amortizacijos 
laikotarpis (metais) 

1 Programin÷ įranga 3 
2 Kitas nematerialusis turtas (rezervuarų kalib- 

ravimo liudijimai, techniniai pasai ir kt.) 
 
                4-10* 

* atsižvelgiant į galiojimo laiką. 
              Nematerialiojo turto vert÷s sumaž÷jimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmon÷s veiklos 
sąnaudoms.  
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 Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas 
sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis. 
  
     Materialusis turtas 
               Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris atitinka šiuos kriterijus: 
               ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
               pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonomin÷s naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
               galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; 
               turto įsigijimo savikaina yra ne mažesn÷ už nustatytą atitinkamos grup÷s minimalią turto vertę; 
                įmonei yra perduota rizika, susijusi su tuo turtu;  
               Įmon÷je nustatytos šios minimalios turto vert÷s pagal turto grupes: 
               pastatai ir statiniai laikomi ilgalaikiu turtu nepriklausomai nuo jų vert÷s;  
               kitų turto grupių – 500 litų. 
               Į ilgalaikio materialaus turto grupę „Pastatai“ įtraukiami pastatai, garažai, katilin÷, ir kiti pastatai. 
               Ilgalaikio materialaus turto grup÷je „Statiniai“ registruojami rezervuarų įrengimai, siurblin÷s, 
lietaus nuotekų valymo įrenginiai, šviesių naftos produktų išdavimo vieta, benzino kolon÷l÷s pastog÷, 
rezervuarai, estakados, aptvarai, vandens bokštas, automobilių keliai, privažiavimo kelias, nuogrindos ir 
kiti statiniai. 
               Ilgalaikio materialaus turto grup÷je „Transporto priemon÷s“ registruojami autobusai, lengvosios, 
specialiosios ir kitos transporto priemon÷s. 
               Ilgalaikio materialaus turto grup÷je „Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai“ registruojami 
hidrantai, siurbliai, katilai, stakl÷s, kolon÷l÷s, kaloriferiai, telefonai, kompiuteriai, spausdintuvai, 
matuokliai ir kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. 
               Į ilgalaikio materialaus turto grupę „Mašinos ir įrengimai“ įtraukiami priešgaisriniai ir buitiniai 
vandentiekiai, šilumin÷s trasos, kanalizacijos įrengimai, elektros tinklai, vamzdynai, kitos mašinos ir 
įrengimai. 
                Ilgalaikio materialaus turto grup÷je „Nebaigta statyba“ registruojamos nebaigto statyti ilgalaikio 
materialiojo turto išlaidos.  
                Ilgalaikio materialaus turto grup÷je „Kitas materialusis turtas“ registruojami baldai, gesintuvai, 
elektrin÷s plytel÷s, mikrobangų krosnel÷s, šaldytuvai, stelažai ir kitas materialusis turtas, nepriskirtas 
aukščiau išvardintoms grup÷ms. 
                 Išankstiniai apmok÷jimai, avansin÷s įmokos ir kiti panašaus pobūdžio mok÷jimai už ketinamą 
įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus nebaigtą statybą, registruojami kaip ilgalaikis turtas atitinkamos 
ilgalaikio materialiojo turto grup÷s, kuriai tas turto vienetas priklauso, išankstinių apmok÷jimų sąskaitoje. 
                 Ilgalaikis materialusis turtas, jį įsigijus, apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. V÷liau 
ilgalaikio materialiojo turto grup÷ms „Pastatai“, „Statiniai“, „Mašinos ir įrengimai“ taikomas perkainotos 
vert÷s būdas, kitoms ilgalaikio materialiojo turto grup÷ms – įsigijimo savikainos būdas. 
                 Sudarant finansinę atskaitomybę, balanse turtas, kuris priskiriamas grup÷ms „Pastatai“, 
„Statiniai“, „Mašinos ir įrengimai“, parodomas perkainota verte at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimą ir vert÷s 
sumaž÷jimą. Kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių turtas balanse parodomas įsigijimo savikaina at÷mus 
sukauptą nusid÷v÷jimą ir vert÷s sumaž÷jimą. 
                 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registruose apie ilgalaikį materialųjį turtą nuo jo įsigijimo 
pradžios kaupiami šie duomenys: 
                 ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas; 
                 inventoriaus numeris; 
                 turto gavimo data ir turto dav÷jas;  
                 įsigijimo savikaina; 
                 nusid÷v÷jimo suma ir metai, kuriais paskutinį kartą bus apskaičiuotas nusid÷v÷jimas (amortizac); 
                 vert÷s padid÷jimas d÷l turto atnaujinimo; 
                 vert÷s padid÷jimas (sumaž÷jimas) d÷l turto perkainojimo; 
                 eksploatavimo vieta; 
                  informacija apie turtą: turto vienetų skaičius, matavimo vienetas – tūris, plotas, ilgis, mas÷ ir 
t. t., modelis, tipas, pagaminimo data, sud÷tin÷s dalys (kai turto techniniame pase nurodyta, kad turto 
sud÷tyje yra tauriųjų metalų, turi būti išvardijamos detal÷s, kurių sud÷tyje yra tauriųjų metalų, jų 
pavadinimai ir mas÷; duomenys kaupiami iš apskaitos dokumentų, techninių pasų ir kitų objektų įsigijimo, 
pastatymo dokumentų), remonto atlikimo data, vert÷ ir t. t. 
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                  Turto perkainojimas atliekamas vieną kartą per 5 metus, pasitelkiant nepriklausomus turto 
vertintojus. Perkainojant turto vienetą tuo pačiu metu turi būti perkainojama visa turto grup÷. 
                  Jeigu perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą jo vert÷ padid÷ja, toks padid÷jimas apskaitoje 
registruojamas kaip ilgalaikio materialiojo turto vert÷s padid÷jimas ir perkainojimo rezervas (rezultatai).  
                  D÷l perkainojimo vertei sumaž÷jus, toks sumaž÷jimas apskaitoje registruojamas kaip ilgalaikio 
materialiojo turto vert÷s sumaž÷jimas ir pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio nuostoliu d÷l turto vert÷s 
sumaž÷jimo. Turto nuvert÷jimo nuostolis parodomas pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų dalyje 
atskira eilute. 
                  Jei perkainojant turto, kuris anksčiau buvo perkainotas, vert÷ sumaž÷ja ir yra likusi nepanaudota 
perkainojimo rezervo dalis, registruojant turto vert÷s sumaž÷jimą, pirmiausia  mažinamas to turto 
perkainojimo rezervas, o jei  perkainojimo rezervo sumos nepakanka, likusi dalis pripažįstama ataskaitinio 
laikotarpio nuostoliu d÷l turto vert÷s sumaž÷jimo ir parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų 
dalyje atskira eilute. Atskirų turto vienetų vert÷s padid÷jimas ir sumaž÷jimas tarpusavyje negali būti 
užskaitomas. 
                  Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas skaičiuojamas remiantis metine nusid÷v÷jimo norma. 
Metin÷ nusid÷v÷jimo norma apskaičiuojama pagal formulę: 
                MNN = 1 /NTL, kur MNN – metin÷ nusid÷v÷jimo norma, NTL – naudingo tarnavimo laikas.  
                Turto naudingo tarnavimo laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į planuojamą naudingo tarnavimo 
laiką, turto naudojimo intensyvumą, naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo 
naudingo tarnavimo laiką, teisinius ir kitokius veiksnius, ribojančius ilgalaikio materialiojo turto naudingo 
tarnavimo laiką ir nusistatytą turto likvidacinę vertę. 
                 Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) 
metodu. Nusid÷v÷jimo sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms arba pavedimo sutarties vykdymo 
sąnaudoms, jei jos susiję su turtu, kuris naudojamas pavedimo sutarties vykdymui. Turto, naudojamo kitos 
veiklos pajamoms uždirbti, nusid÷v÷jimo sąnaudos priskiriamos kitos veiklos sąnaudoms. 
                 Ilgalaikio materialiojo turto likutin÷ vert÷, pradedant nuo laikotarpio, kai buvo patikslinta 
nusid÷v÷jimo skaičiavimo norma, naudingo tarnavimo laikas arba likvidacin÷ vert÷, nud÷vima per likusį 
(patikslintą) turto naudingo tarnavimo laiką.  
                  Nuo 2009 m. sausio 1 d. pakeista apskaitos politika d÷l nenaudojamo ilgalaikio materialiojo 
turto nusid÷v÷jimo skaičiavimo. Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 09 16 
įsakymu Nr.VAS-9 pakeitus 12-ąjį verslo apskaitos standartą ,,Ilgalaikis materialusis turtas“ nuo 2009 m. 
pradžios įmon÷s finansin÷je apskaitoje skaičiuojamas nenaudojamu laikomo užkonservuoto ilgalaikio 
materialaus turto nusid÷v÷jimas. 
                  Perkainavus ilgalaikį materialųjį turtą, ar jo vertę patikslinus d÷l atlikto remonto (esminio 
pagerinimo), nusid÷v÷jimas skaičiuojamas nuo iš naujo nustatytos vert÷s. Pagal nuomos ar panaudos 
sutartis kitų ūkio subjektų atsargų saugojimui naudojamas ilgalaikis turtas registruojamas atitinkamose 
turto grup÷se, kaip ir įmon÷s veikloje naudojamas turtas.  

     Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso 
nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei remonto (rekonstravimo) darbų atlikimo akte nenurodyta, koks yra 
atliktų darbų rezultatas, pasiūlymą d÷l remonto darbų rezultato registravimo įmon÷s vadovui pateikia turtą 
eksploatuoti perdavusi komisija. Pasiūlymas ir vadovo sprendimas patvirtinant dokumentą, įforminamas 
aktu arba pažyma.  

     Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo 
laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis. 

     Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas tik pagerina šio turto naudingąsias 
savybes, bet nepailgina turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo 
turto įsigijimo savikaina.  

     Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina šio turto naudingo 
tarnavimo laiką, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir tikslinamas 
turto naudingo tarnavimo laikas. 

     Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių 
ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vert÷ pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos 
sąnaudomis.  

 
                 Nustatyti tokie ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: 
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Eil÷s 
Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grup÷ Amortizacijos 
laikotarpis (metais) 

1 Pastatai 15 - 81 
2 Statiniai   8 - 60 
3 Transporto priemon÷s: 

Lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 m. ir kiti 
Autobusas ir krovininis automobilis  

 
  6 - 10  
  5 - 10 

4 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai   3 - 18 
5 Mašinos ir įrengimai   5 - 47 
6 Kitas materialusis turtas    4 - 13 

  
 Jei įmon÷je atsiranda turto reikšmingo nuvert÷jimo požymių, yra vadovaujamasi 23-iuoju 
Verslo apskaitos standartu ,,Turto nuvert÷jimas“ ir įmon÷s generalinio direktoriaus 2010 08 24 įsakymu 
Nr.V-26 patvirtinta Įmon÷s ilgalaikio turto, išskyrus atid÷tųjų mokesčių ir finansinio turto, nuvert÷jimo 
(nuostolio d÷l vert÷s sumaž÷jimo) įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin÷se ataskaitose 
tvarka. 

 
                  II.6. Finansinio turto apskaitos politika 

 
 Finansiniam turtui priskiriami pinigai ir jų ekvivalentai, sutartin÷ teis÷ gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą iš kitos įmon÷s ir kitos įmon÷s išleisti vertybiniai popieriai. 
 Pinigai ir jų ekvivalentai – įmon÷s kasoje ir sąskaitose bankuose esantys pinigai ir jų 
ekvivalentai įvairia valiuta. Pinigų ekvivalentams gali būti priskiriamos trumpalaik÷s (iki trijų m÷nesių) 
likvidžios investicijos į vertybinius popierius, kelion÷s čekiai ir kitas finansinis turtas, atitinkantis pinigų 
ekvivalentų apibr÷žimą. Jei įmonei sudarius trumpalaikio kreditavimo sutartį, leidžiama atlikti išlaidų 
operacijas, viršijančias pinigų likutį įmon÷s sąskaitoje banke, finansinio turto vert÷ lygi nuliui, sąskaitos 
likučio viršijimas pripažįstamas finansiniu įsipareigojimu. 
 Sutartin÷ teis÷ gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmon÷s – gautinos sumos už 
parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mok÷jimai už finansinį turtą ir kitos pagal 
sutartis užregistruotos finansin÷s skolos įmonei. 
 Balanse finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį: 
 ilgalaikiam finansiniam turtui (išskyrus gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį) 
priskiriama: 
 ilgalaik÷s investicijos į kitas įmones; 
 po vienerių metų gautinos sumos; 
 kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibr÷žimą; 
 trumpalaikiam finansiniam turtui (įskaitant gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų 
dalį) priskiriama: 
 trumpalaik÷s investicijos į kitas įmones; 
 per vienerius metus gautinos sumos; 
 pinigai ir jų ekvivalentai; 
 kitas finansinis turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibr÷žimą. 
 Pinigai rodomi balanso trumpalaikio turto dalyje. Jeigu pinigų naudojimo laikas apribojamas 
daugiau nei vieneriems metams (pvz., pinigai laikomi ind÷lių sąskaitoje), jie rodomi ilgalaikio finansinio 
turto dalyje. 
 Finansinio turto įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. Įvertinimo tikslais finansinis 
turtas skirstomas į keturias grupes: 
 skirtą parduoti; 
 laikomą iki išpirkimo termino; 
 suteiktas ilgalaikes paskolas ir gautinas sumas (įskaitant ilgalaikių paskolų ir gautinų sumų 
einamųjų metų dalį); 
 suteiktas trumpalaikes paskolas ir gautinas sumas. 
 Finansiniam turtui nepriskiriami išankstiniai apmok÷jimai už nefinansinį turtą, t. y. 
apmok÷jimai už ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį, atsargas ar paslaugas. 

 
                                              II.7. Atsargų apskaitos politika 
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                          Valstyb÷s atsargų apskaita 
                      Valstyb÷s naftos produktų atsargas įmon÷ priima, laiko saugojimo vietoje, tvarko ir perduoda 
vadovaudamasi Naftos produktų ir naftos valstyb÷s atsargų įstatymu, įmon÷s patvirtintomis Naftos 
produktų valstyb÷s atsargų laikymo saugojimo vietoje ir tvarkymo taisykl÷mis ir kitais teis÷s aktais, 
reglamentuojančiais valstyb÷s atsargų kaupimą, tvarkymą ir apskaitą. 
                     Įmon÷s kaupiamas ir saugomas valstyb÷s naftos produktų atsargas sudaro benzinas, dyzelinas 
ir mazutas. Šios atsargos yra laikomos Valstyb÷s 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. 
                     Registruojant valstyb÷s atsargas apskaitoje ir sudarant finansinę atskaitomybę, jos įvertinamos 
įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina ir keitimo paslaugos mokestis 
(keitimo atveju). 
                     Dalis tiesioginių valstyb÷s atsargų gabenimo (vagonų grąžinimas iš Subačiaus kuro baz÷s 
estakados į Subačiaus geležinkelio stotį) išlaidų, natūralios netekties nuostoliai bei kontrolin÷ms analiz÷ms 
paimtų atsargų kiekio išlaidos pripažįstamos įmon÷s veiklos sąnaudomis, dengiamomis l÷šomis iš valstyb÷s 
atsargų tą laikotarpį, kai buvo patirtos. 
                     Visos kitos valstyb÷s atsargų sand÷liavimo, laikymo, atnaujinimo, apskaitos ir kitos išlaidos 
pripažįstamos įmon÷s veiklos sąnaudomis, skirtomis valstyb÷s pavedimui vykdyti, tą laikotarpį, kai buvo 
patirtos. 
                     Į atsargų įsigijimo savikainą neįtraukiamas ir įmon÷s sumok÷tas prid÷tin÷s vert÷s mokestis. 
                     Priimant atsargas geležinkelio cisternomis ir autocisternomis atliekama pirmin÷ kontrolin÷ 
analiz÷, kurios tikslas – nustatyti, ar valstyb÷s perkamų atsargų mark÷, kokyb÷ ir kiekis atitinka pardav÷jo 
važtaraštyje, PVM sąskaitoje faktūroje ir kokyb÷s pažym÷jime nurodytus produktus. 
 Naftos produktų sand÷lyje pajamuojamas produktų siuntimo dokumentuose nurodytas 
atsargų kiekis, jei pirmin÷s kontrolin÷s analiz÷s metu nustatyta faktiškai gautų atsargų kiekio neatitiktis 
neviršija leidžiamos + (-) 0,5 % paklaidos (arba paklaidos, nurodytos pirkimo - pardavimo sutartyje). 
                       Jei gautas faktinis atsargų kiekis neatitinka kiekio, nurodyto pardav÷jo važtaraštyje arba 
PVM sąskaitoje faktūroje daugiau nei + (-) 0,5 %, vadovaujantis įmon÷s patvirtintomis Naftos produktų 
valstyb÷s atsargų laikymo saugojimo vietoje ir tvarkymo taisykl÷mis yra surašomas laisvos formos 
komercinis aktas. 
                      Laikomas ir tvarkomas valstyb÷s atsargas įmon÷ inventorizuoja kartą per m÷nesį. 
Inventorizacija atliekama pagal kiekvieno m÷nesio paskutin÷s darbo dienos duomenis. Atsargos 
inventorizuojamos kiekvienoje talpykloje ir vamzdynuose atskirai. 
                      Inventorizacijos metu nustatyta natūralioji saugomų atsargų netektis, neviršijanti Energetikos 
ministerijos nustatytų natūraliosios netekties normų, priskiriama įmon÷s veiklos sąnaudoms, dengiamoms 
iš valstyb÷s atsargų įsigijimo l÷šų. 
                      Jei nustatoma natūralioji saugomų atsargų netektis, viršijanti Energetikos ministerijos 
nustatytas natūraliosios netekties normas, tačiau neviršijanti talpyklos buhalterinio likučio matavimo 
paklaidos (+ (-) 0,5 %, + (-) 0,8 %, priklausomai nuo viso talpykloje saugomo kiekio), į sąnaudas nurašoma 
tik pagal patvirtintas normas leistina natūrali netektis. Likusioji inventorizacijos metu nustatyto trūkumo 
dalis, viršijanti Energetikos ministerijos nustatytas natūraliosios netekties normas ir leistiną matavimo 
paklaidos ribą, registruojama abejotinų valstyb÷s atsargų sąskaitoje, kuri yra kontrarin÷ valstyb÷s atsargų 
sąskaitai, ir pripažįstama to laikotarpio įmon÷s veiklos sąnaudomis. Įvertinusi šio trūkumo susidarymo 
priežastis, galutinį sprendimą d÷l trūkumo nurašymo priima Energetikos ministerija. 
                       Jei nenustatoma, kad buvo pažeisti laikymo reikalavimai, atsargų nuostoliai, susiję su 
avarijomis ir kitomis panašiomis aplinkyb÷mis, nurašomi Energetikos ministerijos sprendimu. 
                       Trūkumai, susidarę pažeidus laikymo reikalavimus, padengiami iš įmon÷s l÷šų vadovaujantis 
įmon÷s įstatų ir Lietuvoje galiojančių teis÷s aktų nustatyta tvarka. 
                       D÷l nenugalimos j÷gos (force majeure) aplinkybių susidarę nuostoliai, taip pat vartojimui 
netinkami valstyb÷s atsargų likučiai gali būti nurašomi Energetikos ministerijos leidimu, suderinus su 
Finansų ministerija. 
                          Inventorizacijos metu nustatytu pertekliumi, viršijančiu leistiną matavimo paklaidos ribą, 
mažinama anksčiau nustatytų atskiros talpyklos natūralių nuostolių suma. 
                          Apskaičiuodama parduotų, kokyb÷s analiz÷s ÷miniams sunaudotų atsargų savikainą bei 
įvertindama inventorizacijos metu nustatytus trūkumus ar perteklių, įmon÷ taiko svertinio vidurkio 
kiekvienoje valstyb÷s atsargų talpykloje įkainojimo būdą. 
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                          Įkainodama atsargas šiuo būdu įmon÷ parduotų (sunaudotų) atsargų savikainą apskaičiuoja 
šių atsargų kiekį daugindama iš ataskaitinio laikotarpio pradžioje atskiroje talpykloje buvusių ir per 
laikotarpį įsigytų atsargų kainų svertinio vidurkio. Vidutin÷ atsargų vieneto kaina apskaičiuojama 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvusių ir per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų vertę dalijant iš jų 
kiekio. Ta pačia vidutine kaina įkainojamos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios atsargos. 
                          Valstyb÷s atsargų pardavimas ar sunaudojimas kontroliniams ÷miniams įmon÷s apskaitoje 
registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra įmon÷s gautos ir parduotos (sunaudotos) 
valstyb÷s atsargos nuolat registruojamos buhalterin÷se sąskaitose, įrašant kiekvieną atsargų gavimo ar 
pardavimo (sunaudojimo) operaciją, tod÷l valstyb÷s atsargų likutis įmon÷je gali būti nustatomas po 
kiekvienos ūkin÷s operacijos.  
                       
                           Kitų atsargų apskaita 
                           Kitos įmon÷s atsargos (toliau – atsargos) tai trumpalaikis turtas, kurį įmon÷ sunaudoja 
pajamoms uždirbti ar valstyb÷s pavedimo sutarčiai vykdyti per vienerius metus. 
                           Šias įmon÷s atsargas sudaro: 
                           žaliavos ir komplektavimo gaminiai: 
                           medžiagos ir žaliavos; 
                           degalai ir tepalai; 
                           statybin÷s medžiagos; 
                           atsargin÷s dalys; 
                           pirktos prek÷s, skirtos perparduoti. 
                           Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę 
atskaitomybę parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte atsižvelgiant į tai, kuri 
iš jų yra mažesn÷. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota gautų nuolaidų sumomis. 
                          Išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu, nustatant atsargų įsigijimo savikainą ne 
pridedamos prie atsargų įsigijimo kainos, o pripažįstamos veiklos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo 
patirtos. 
                           Įmon÷s sumok÷tas prid÷tin÷s vert÷s mokestis į atsargų įsigijimo savikainą 
neįskaičiuojamas, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžintinas, o jo pripažinimas ataskaitinio 
laikotarpio veiklos sąnaudomis reikšmingai iškraipytų įmon÷s veiklos rezultatus, tokiu atveju negrąžinamas 
prid÷tin÷s vert÷s mokestis priskiriamas atsargų įsigijimo savikainai. 
                         Jeigu Įmon÷s turimos atsargos buvo sugadintos, visiškai arba iš dalies paseno ar nukrito jų 
pardavimo kaina, tai šios atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra nukainojamos iki grynosios galimo 
realizavimo vert÷s. Atsargos grynąja galimo realizavimo verte įvertinamos tod÷l, kad turto balansin÷ vert÷ 
neviršytų sumos, kurią tikimasi gauti pardavus arba sunaudojus šį turtą įprastinio įmon÷s veiklos ciklo 
metu. Kiekvienas atsargų vienetas nukainojamas iki grynosios galimo realizavimo vert÷s atskirai, o jei to 
padaryti n÷ra galimyb÷s, nukainojama visa atsargų grup÷. 
                         Grynoji galimo realizavimo vert÷ nustatoma patikimais įrodymais, kuriuos galima gauti tuo 
metu, kai atsargos įvertinamos. Nustatant grynąją galimo realizavimo vertę, įvertinami ir kainos ar 
savikainos svyravimai, tiesiogiai susiję su įvykiais, kurie vyksta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iki 
finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymo ir patvirtina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusias sąlygas. 

     Nustatant įmon÷s atsargų grynąją galimo realizavimo vertę, yra atsižvelgiama ir į šių 
atsargų laikymo tikslą. Visų atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vert÷s suma ir visi 
atsargų nuostoliai yra pripažįstami to laikotarpio, kada buvo atliekamas nukainojimas ir (ar) susidar÷ 
nuostoliai, veiklos sąnaudomis, nukainojimo sumą parodant atskira eilute. 
                           Jei po atsargų nukainojimo kitais ataskaitiniais laikotarpiais jų grynojo galimo realizavimo 
vert÷ padid÷ja, ji turi būti padidinama, bet ne daugiau, kaip iki jų įsigijimo savikainos. Bet kokio atsargų 
ankstesn÷s kainos atkūrimo, atliekamo d÷l grynosios galimo realizavimo vert÷s augimo, suma parodoma to 
ataskaitinio laikotarpio, kai atsargų vert÷ padid÷jo, pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų dalyje 
atskira eilute su minuso ženklu. 
      
                                                 II.8.  Nuosavo kapitalo apskaitos politika  

                     
 Įmon÷s nuosavą kapitalą sudaro: 

                      įmon÷s savininko kapitalas; 
                      turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas; 

       perkainojimo rezervas (rezultatai); 
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       privalomasis rezervas; 
       kiti rezervai: 
          investicijoms į įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją; 
          programoms vykdyti; 
          darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms), socialin÷ms ir kultūrin÷ms reikm÷ms;  
       nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai); 
       Įmon÷s savininko kapitalas registruojamas Įmonei perduoto turto, kuris n÷ra nei dotacija, nei 

turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, verte, nurodyta perdavimo akte ar kitame 
dokumente,  kuriuo šis turtas perduodamas Įmonei.  
                      Kai Įmonei patik÷jimo teise perduodamas turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s 
nuosavyb÷, tai  registruojant šį turtą apskaitoje, registruojamas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas.  

Kai Įmonei teis÷s aktų nustatyta tvarka perduodamas piniginis įnašas ir (ar) turtas, 
registruojant pinigus ar kitą gautą turtą, gali būti registruojamas Įmon÷s savininko kapitalas, turtą, kuris 
pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas arba dotacija.  

Perkainojimo rezervas (rezultatai) – tai Įmon÷s nuosavo kapitalo pasikeitimas d÷l ilgalaikio 
materialiojo turto perkainojimo. 

Įmonei perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą, turto vert÷s padid÷jimo suma registruojama 
turto ir nuosavo kapitalo sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo 
(rezultatų) sąskaitoje. 
   Perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas apskaitoje registruojamas: 

kai šiuo rezervu ar jo dalimi didinamas Įmon÷s savininko kapitalas; 
kai perkainotas turtas nuvert÷ja; 
kai perkainotas turtas nurašomas; 
kai perkainotas turtas perleidžiamas; 
kai perkainotas turtas neatlygintinai perduodamas kitam asmeniui; 
kai perkainotas turtas nud÷vimas. 

 Jei perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas daromas d÷l apskaitoje registruojamo anksčiau 
perkainoto turto nuvert÷jimo, tai perkainojimo rezervas (rezultatai) mažinamas suma, kuria turtas nuvert÷jo. 
Jei turto vert÷s sumaž÷jimo suma viršija to turto perkainojimo rezervo (rezultatų) sumą, registruojamas 
perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas ir nuostolis d÷l turto vert÷s sumaž÷jimo. 
 Kai perkainojimo rezervo (rezultatų) mažinimas apskaitoje registruojamas d÷l perkainoto turto 
nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo, tai perkainojimo rezervas (rezultatai) mažinamas tik ta suma, 
kuri priskiriama konkrečiam turtui. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas (rezultatai), didinamas 
nepaskirstytasis pelnas (mažinami nuostoliai). 
 Nud÷vint perkainotą turtą, apskaitoje taip pat registruojamas perkainojimo rezervo (rezultatų) 
mažinimas. Šis rezervas (rezultatai) mažinamas suma, kuria d÷l to turto perkainojimo padid÷jo nusid÷v÷jimo 
sąnaudos. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas (rezultatai), didinamas nepaskirstytasis pelnas 
(mažinami nuostoliai).  

 Privalomasis rezervas – tai įstatymų nustatyta tvarka sudaromas rezervas, skirtas Įmon÷s 
nuostoliams padengti. Rezervas sudaromas iš Įmon÷s paskirstytinojo pelno taikant Įmon÷s savininko teises 
ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyto dydžio metinius atskaitymus. Atskaitymai į privalomąjį 
rezervą sudaro ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Jie vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis 
sudarys 1/10 Įmon÷s savininko kapitalo vert÷s. 

Sudarant privalomąjį rezervą, apskaitoje registruojamas paskirstytinojo pelno sumaž÷jimas ir 
privalomojo rezervo padid÷jimas. Privalomasis rezervas naudojamas tik Įmon÷s nuostoliams padengti. 

Įmon÷je yra sudaromi šie kiti rezervai: 
rezervas programoms vykdyti; 
rezervas investicijoms į Įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją; 
rezervas darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms), socialin÷ms reikm÷ms. 
Atskaitymų į kitus rezervus dydžius nustato Įmon÷s savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija, tvirtindama pelno (nuostolių) paskirstymą. 
Rezervas programoms vykdyti sudaromas iš paskirstytinojo pelno, gauto iš valstyb÷s atsargų 

pardavimo ir valstyb÷s biudžeto l÷šų. Jis gali būti naudojamas valstyb÷s naftos produktų atsargų įsigijimui, 
jų atnaujinimui, keitimui ir kitų programos numatytų priemonių vykdymui. 

Rezervas investicijoms į Įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją sudaromas iš paskirstytinojo pelno 
kuro talpyklų, įrengimų ir kito ilgalaikio turto rekonstrukcijai, modernizavimui, remontui ir įsigijimui. Taip 
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pat jis gali būti naudojamas Įmon÷s veikloje naudojamo ar numatomo naudoti ilgalaikio turto 
rekonstrukcijai, modernizavimui, remontui ir naujo turto įsigijimui. Laikinai, iki  Įmon÷s savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančios institucijos atitinkamų sprendimų pri÷mimo, į šį  rezervą yra įtrauktos iš AB 
,,Lietuvos energija” 1999 metais perimtos Vilniaus mazuto saugyklos nebaigtos statybos finansavimo l÷šos 
– 57314463 litai. Ši suma yra stabili ir neskirstoma.   

Rezervas darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms), socialin÷ms reikm÷ms sudaromas tik 
iš paskirstytinojo pelno, gauto iš Įmon÷s veiklos, šiam tikslui neskiriant pelno, gauto iš valstyb÷s atsargų 
pardavimo. Jis gali būti naudojamas tik Įmon÷s darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms) bei 
socialin÷ms reikm÷ms pagal Įmon÷s vadovo patvirtintus nuostatus.  

Įmon÷s savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pri÷mus sprendimą sudaryti ar 
panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padid÷jimas (sumaž÷jimas), ta pačia suma 
mažinamas (didinamas) nepaskirstytasis pelnas. 

Rezervai panaikinami Įmon÷s savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
sprendimu didinant nepaskirstytąjį pelną. Per ataskaitinį laikotarpį, rezervuose numatytas sumas 
panaudojus pagal paskirtį, patirtos išlaidos registruojamos pagal jų pobūdį, rezervo suma nemažinama. 

Jei Įmon÷s savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu būtų sudaromi 
ir kiti rezervai, jie būtų registruojami atskiroje sąskaitoje, o balanse parodomi kitų rezervų straipsnyje. 

Nepaskirstytasis pelnas – tai  sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas. 
Nepaskirstytojo pelno didinimas apskaitoje registruojamas, kai registruojamas ataskaitinio 

laikotarpio grynasis pelnas, taip pat Įmon÷s savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pri÷mus 
sprendimą mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervus, registruojant esminių klaidų taisymo ir 
apskaitos politikos pakeitimo rezultatą, perkainojimo rezervo sumą, kuri priskiriama perkainoto turto 
nud÷v÷tai daliai, ir kitais teis÷s aktų nustatytais atvejais. 

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai Įmon÷s savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančioji institucija priima sprendimą pelną paskirstyti neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 

Nepaskirstytųjų nuostolių mažinimas apskaitoje registruojamas, kai registruojamas 
ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas, taip pat gavus savininkų įnašus nuostoliams padengti, Įmon÷s 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 
         

          II.9.  Dotacijų ir subsidijų apskaitos politika 

 

 Dotacijomis laikomas finansavimas, skirtas pavedimo programai vykdyti, kompensuojant 
patirtas faktines sąnaudas bei bet koks kitas finansavimas ar nemokamai gautas turtas, išskyrus įnašus, 
skirtus Įmon÷s savininko kapitalui didinti. 

Dotacijos apskaitoje registruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. 
Gautos dotacijos gali būti registruojamos: 
dotacijos, susijusios su turtu;  
dotacijos, susijusios su pajamomis. 
Dotacijoms, susijusioms su turtu, priskiriamas nemokamai gautas ilgalaikis ar trumpalaikis 

turtas ir pinigai, skirti ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti. Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo 
principu, t. y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kada patiriamos 
su dotacijomis susijusios sąnaudos. Dotacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, pripažįstamos panaudotomis 
tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas.Jei dotacija 
gaunama pinigais ilgalaikiam turtui įsigyti, jos panaudojimas nepripažįstamas tol, kol nepradedamas 
skaičiuoti įsigyto turto nusid÷v÷jimas.  

Dotacijos, susijusios su trumpalaikiu turtu, pripažįstamos panaudotomis tada, kai šis turtas 
atiduodamas naudoti arba sunaudojamas paslaugoms teikti. Dotacijos suma mažinama sunaudoto (perduoto 
naudoti) turto verte. 

Dotacijoms, susijusioms su pajamomis, priskiriamos dotacijos, skirtos negautoms pajamoms 
ar patirtoms sąnaudoms kompensuoti. 
Įmon÷s gaunamas finansavimas pavedimo programos vykdymui priskiriamas dotacijoms, skirtoms 
sąnaudoms kompensuoti. Gavus dotaciją, registruojami gauti pinigai ir gauta dotacija. Panaudojus dotaciją 
patirtoms sąnaudoms kompensuoti, apskaitoje registruojamas dotacijos sumaž÷jimas ir atitinkamai 
mažinamos kompensuojamų straipsnių sąnaudos. 
 Sudarant finansinę atskaitomybę, balanse parodoma dar nepanaudota dotacijos dalis. 
                                       

   II.10.  Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika 
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 Įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai sumok÷ti pinigus, atsiskaityti kitu turtu ar 
paslaugomis. Įsipareigojimai gali atsirasti d÷l įvykdytų ūkinių operacijų, ūkinių įvykių, sutarčių sąlygų arba 
kaip įstatymų nustatyti reikalavimai. 
                      Įsipareigojimai skirstomi į šias grupes: 
                      skolos tiek÷jams už gautas prekes ar paslaugas,  
                      mok÷tinos paskolos ir palūkanos,  
                      gauti išankstiniai mok÷jimai;  
                      skolos pagal lizingo (finansin÷s nuomos) sutartis; 
                      mok÷tini mokesčiai; 
                      su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 
                      atid÷jiniai; 
                      atid÷tieji mokesčiai; 
                      kitos mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai. 
                      Įsipareigojimai apskaitoje registruojami jų atsiradimo metu, kai įmon÷ prisiima 
įsipareigojimą sumok÷ti pinigus ar atsiskaityti kitu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir 
laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmon÷s įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka 
įsipareigojimo pripažinimo kriterijų. Jie registruojami užbalansin÷se sąskaitose. 
                      Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 
                      Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, įmon÷ įvertina jį savikaina. V÷liau jo vert÷ 
mažinama sumok÷ta suma ir balanse parodoma at÷mus sumok÷tą sumą ir prid÷jus pagal šį įsipareigojimą 
sukauptas palūkanas, jei pagal įsipareigojimo pobūdį, jos turi būti kaupiamos. 
                       Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atid÷jinių pripažinimo kriterijų, laikomi 
neapibr÷žtaisiais. Tai galimi įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir kuriuos gali patvirtinti 
arba paneigti nevisiškai Įmon÷s kontroliuojami neapibr÷žti būsimieji įvykiai arba iš praeities įvykių 
atsiradę esami įsipareigojimai. Balanse jie nepripažįstami, kadangi tokių įsipareigojimų suma negali būti 
patikimai nustatyta arba n÷ra tik÷tina, kad juos reik÷s vykdyti. Neapibr÷žtieji įsipareigojimai nei pelno 
(nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie juos turi būti pateikiama aiškinamajame 
rašte. 
                       
                                           II.11.  Pajamų apskaitos politika 

 
                                   Pajamos – tai ekonomin÷s naudos padid÷jimas, pasireiškiantis turto (arba jo vert÷s) 
padid÷jimu, d÷l kurio padid÷ja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus įmon÷s savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančios institucijos įnašus, arba įsipareigojimų sumaž÷jimu per ataskaitinį laikotarpį. 
 Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos 
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamomis laikomas tik įmon÷s 
ekonomin÷s naudos padid÷jimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir prid÷tin÷s vert÷s mokestis 
pajamomis nepripažįstama, nes tai n÷ra įmon÷s gaunama ekonomin÷ nauda ir šios sumos nedidina įmon÷s 
nuosavo kapitalo. 
                       Pajamos įvertinamos tikrąja verte. 
                       Pajamų dydis nustatomas įmon÷s ir kliento susitarimu. Šį dydį sudaro tikroji vert÷, tai yra 
pripažįstant pajamas, turi būti atsižvelgiama į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas, parduotų prekių 
grąžinimą ir nukainojimą. 
                       Parduotų prekių ar suteiktų paslaugų pajamos yra įvertinamos už prekę (ar paslaugą) gauta 
arba gautina pinigų suma, neįskaitant į ją prid÷tin÷s vert÷s mokesčio. Pajamos pripažįstamos tik tais 
atvejais, kai tikimasi, kad bus gauta ekonomin÷s naudos. 
                       Įmon÷s pajamos skirstomos į: 
                       pardavimo pajamas; 
                       kitos veiklos pajamas; 
                       finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamas; 
                       Pagrindin÷ įmon÷s vykdoma funkcija yra pavedimo programos vykdymas – valstyb÷s naftos 
produktų atsargų kaupimas, atnaujinimas ir saugojimas. Ši įmon÷s vykdoma funkcija Lietuvos Respublikos 
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo požiūriu, n÷ra priskiriama ekonominei veiklai. Ji neuždirba pajamų, o 
sąnaudos už pavedimo programos vykdymą, kompensuojamos vadovaujantis ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje sudaroma pavedimo sutartimi tarp įmon÷s ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos. 
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                       Tipinei ekonominei įmon÷s veiklai priskiriama prekyba naftos produktais – benzinu, 
dyzelinu ir mazutu, kurių garantinis saugojimo laikas baigiasi ir kuriuos reikia atnaujinti. Pajamos iš šios 
veiklos yra priskiriamos įmon÷s pardavimo pajamoms. Šios pajamos yra pripažįstamos, įmon÷s apskaitoje 
registruojamos ir finansin÷je atskaitomyb÷je pateikiamos tada, kai naftos produktai yra parduoti, o pajamų 
suma gali būti patikimai įvertinta. 
                       Naftos produktai laikomi parduotais, kai yra įvykdomos šios sąlygos: 
                       įmon÷ yra perdavusi riziką, susijusią su parduotais naftos produktais, taip pat ir šių naftos 
produktų nuosavyb÷s teikiamą naudą; 
                       įmon÷ nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų naftos produktų; 
                       tik÷tina, kad su naftos produktų pardavimu susijusi ekonomin÷ nauda bus gauta ir galima 
patikimai įvertinti jos dydį; 
                      sąnaudos, susijusios su naftos produktų pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos. 
                        Pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai tikimasi, kad pardavus naftos produktus ar kitas 
prekes, bus gauta ekonomin÷s naudos. 
                        Įmon÷s kitos veiklos pajamas sudaro: 
                        kuro laikymo ir sand÷liavimo kitiems asmenims pajamos; 
                        ilgalaikio turto perleidimo pelnas; 
                        netipin÷s veiklos pajamos: 
                        autotransporto ir kitų paslaugų pajamos; 
                        geležinkelio paslaugų pajamos (terminalo paslauga); 
                        trumpalaikio turto perleidimo pajamos; 
                        nuomos pajamos; 
                        geležinkelio paslaugų pajamos (valstyb÷s atsargų pirkimas); 
                        kitos netipin÷s veiklos pajamos. 
                        Paslaugų teikimo pajamos įmon÷je yra pripažįstamos tada, kai yra įvykdytos šios sąlygos: 
                        pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 
                        sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti 
patikimai įvertintas; 
                       tik÷tina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonomin÷ nauda; 
                       sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai 
įvertintos. 
                       Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo prad÷tas, 
pajamos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma. 
                       Kai pagal paslaugų teikimo sandorį paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį 
laikotarpį, įmon÷s uždirbtos pajamos yra proporcingai paskirstomos tiems ataskaitiniams laikotarpiams, 
kurių metu buvo teikiamos paslaugos. 
                       Pelnas ar nuostoliai, perleidus įmon÷s ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami iš gautų 
pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas. Pelnas, gautas iš 
ilgalaikio materialiojo turto perleidimo, priskiriamas to ataskaitinio laikotarpio Įmon÷s kitos veiklos 
pajamoms, o nuostoliai – kitos veiklos sąnaudoms. 
                       Įmon÷s finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamoms priskiriamos: 
                       baudų ir delspinigių pajamos; 
                       palūkanų pajamos: 
                       palūkanos už terminuotus ind÷lius; 
                       palūkanos už įmon÷s  sąskaitose laikomus pinigus; 
                       teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka; 
                       kitos finansin÷s – investicin÷s veiklos pajamos. 
                       Pelnas, gautas d÷l valiutų kursų pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, priskiriamas to 
laikotarpio įmon÷s finansin÷s - investicin÷s veiklos pajamoms. 
                              

             II.12.  Sąnaudų apskaitos politika 
 

                       Sąnaudos – tai ekonomin÷s naudos sumaž÷jimas per ataskaitinį laikotarpį d÷l turto 
sunaudojimo, turto pardavimo, turto netekimo arba turto vert÷s sumaž÷jimo ar įsipareigojimų prisi÷mimo, 
kai d÷l to sumaž÷ja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Sąnaudos įmon÷s apskaitoje 
pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su 
jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 
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                       Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių įmon÷s išlaidų dalis, 
kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio 
laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, įmon÷s apskaitoje 
registruojamos ir finansin÷je atskaitomyb÷je pateikiamos kaip turtas, būsimų laikotarpių sąnaudų 
straipsnyje. Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, įmon÷s veiklos sąnaudoms 
priskiriama atitinkamais laikotarpiais. 
                        Jeigu per ataskaitinį laikotarpį įmon÷s padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu, jos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neuždirbs pajamų, šios išlaidos 
pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įmon÷s patirtos sąnaudos yra įvertinamos 
tikrąja verte. Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumok÷ta arba mok÷tina grynųjų ar negrynųjų pinigų 
suma, neįskaitant į ją atgautino prid÷tin÷s vert÷s mokesčio. 
                      Įmon÷s sąnaudas sudaro: 
                      parduotų prekių savikaina; 
                      veiklos sąnaudos; 
                      kitos veiklos sąnaudos; 
                      finansin÷s ir investicin÷s veiklos sąnaudos. 

Pardavimo savikainos straipsnį sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius 
Įmon÷s patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį parduotiems naftos produktams. Pardavimo 
savikainą sudaro per ataskaitinį laikotarpį įmon÷s parduotų naftos produktų savikaina. 

Įmon÷s perparduotų naftos produktų ar kitų prekių savikaina yra pripažįstama, registruojama 
įmon÷s apskaitoje ir pateikiama finansin÷je atskaitomyb÷je tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai tokie naftos 
produktai ar kitos prek÷s yra parduotos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 

Perparduoti skirtų naftos produktų savikaina nustatoma taikant nuolat apskaitomų atsargų 
savikainos apskaičiavimo būdą ir svertinio vidurkio įkainojimo metodą. 
                     Įmon÷s veiklos sąnaudas sudaro: 
                     pavedimo vykdymo sąnaudos; 
                     reprezentacin÷s sąnaudos; 
                     valstyb÷s atsargų panaudojimo ir natūralios netekties sąnaudos; 
                     atid÷jinių sąnaudos; 
                     kitos administracin÷s sąnaudos. 
                     Įmon÷s sąnaudos, patirtos vykdant pavedimo sutarties funkcijas  – kaupiant valstyb÷s 
atsargas, jas atnaujinant ir saugant, - yra priskiriamos pavedimo vykdymo sąnaudoms ir, vadovaujantis 
pavedimo sutartimi, kuri ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra sudaroma tarp įmon÷s ir Lietuvos 
Respublikos energetikos ministerijos, yra kompensuojamos apmokant iš valstyb÷s biudžeto. 
                     Įmon÷s pavedimo vykdymo sąnaudas sudaro: 
                     su darbo santykiais susijusios sąnaudos: 
                     darbo užmokestis; 

socialinio ir sveikatos draudimo įmokos; 
įmokos į garantinį fondą; 
patalpų nuomos ir komunalin÷s sąnaudos; 
ryšių sąnaudos; 
transporto išlaikymo sąnaudos: 
lengvojo tarnybinio transporto išlaikymo sąnaudos; 
kito transporto išlaikymo sąnaudos; 
komandiruočių sąnaudos; 
kvalifikacijos k÷limo sąnaudos; 
ilgalaikio turto remonto ir priežiūros sąnaudos; 
draudimo sąnaudos; 
ekspertų ir konsultantų paslaugų pirkimo sąnaudos; 
turto vertinimo sąnaudos; 
trumpalaikio turto sąnaudos; 
ūkio ir kitų paslaugų sąnaudos; 
ilgalaikio turto nusid÷v÷jimas ir amortizacija; 
mokesčių sąnaudos. 
Šios sąnaudos yra pripažįstamos ir įmon÷s apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį 

kai yra patirtos. Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, įmon÷s pavedimo vykdymo sąnaudos neviršijančios 
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pavedimo sutartimi patvirtinto biudžeto yra kompensuojamos iš biudžeto l÷šų. įmon÷s apskaitoje 
registruojamas  dotacijos panaudojimas ir  pavedimo  programos sąnaudų sąskaitų uždarymas. 

Jei įmon÷s ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, skirtos pavedimui vykdyti, viršija pavedimo 
sutartimi numatytą kompensuojamų sąnaudų dydį perviršis pripažįstamas įmon÷s veiklos sąnaudomis ir 
pateikiamas to ataskaitinio laikotarpio įmon÷s pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Reprezentacin÷s, valstyb÷s atsargų panaudojimo, natūralios netekties, atid÷jinių sąnaudos ir 
kitos administracin÷s sąnaudos - tai per ataskaitinį laikotarpį įmon÷s patirtos išlaidos, kurios yra susijusios 
su tipine įmon÷s veikla, tačiau n÷ra priskiriamos iš valstyb÷s biudžeto kompensuojamoms pavedimo 
vykdymo išlaidoms. Šios sąnaudos yra  pripažįstamos, įmon÷s apskaitoje registruojamos ir finansin÷je 
atskaitomyb÷je pateikiamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. 

Įmon÷s kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos: 
kitų asmenų kuro laikymo, sand÷liavimo ir terminalo paslaugų sąnaudos; 
turto perleidimo nuostolis; 
netipin÷s veiklos sąnaudos; 
su valstyb÷s atsargų atnaujinimu susijusios sąnaudos (dalis geležinkelio sąnaudų). 
Įmon÷s paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansin÷je 

atskaitomyb÷je pateikiamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas 
paslaugas. 

Įmon÷s finansin÷je atskaitomyb÷je yra pateikiama paslaugų grynoji savikaina. Į paslaugų 
savikainą neįskaičiuojamas įmon÷s sumok÷tas prid÷tin÷s vert÷s mokestis. 

Pelnas ar nuostoliai, perleidus įmon÷s ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami iš gautų 
pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas. Nuostolis, gautas iš 
ilgalaikio materialiojo turto perleidimo, priskiriamas to ataskaitinio laikotarpio įmon÷s kitos veiklos 
sąnaudoms. 

Įmon÷s finansin÷s - investicin÷s veiklos sąnaudoms priskiriamos: 
palūkanų sąnaudos; 
baudų ir delspinigių sąnaudos; 
neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka; 
kitos finansin÷s – investicin÷s veiklos sąnaudos. 
Nuostolis, gautas d÷l valiutų kursų pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, priskiriamas to 

ataskaitinio laikotarpio įmon÷s finansin÷s – investicin÷s veiklos sąnaudoms. 
              

       II.13.  Pelno mokesčio ir atid÷tojo pelno mokesčio apskaitos politika 
 

             Įmon÷s mok÷tinas (atgautinas) pelno mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis. Jei turto ar įsipareigojimų balansin÷ vert÷ skiriasi nuo 
jų mokesčio baz÷s, susidaro apmokestinamieji arba įskaitomieji laikinieji skirtumai. 

            Apmokestinamieji laikinieji skirtumai – tai laikinieji skirtumai, d÷l kurių būsimaisiais 
laikotarpiais įmon÷s apmokestinamasis pelnas padid÷s (mokestiniai nuostoliai sumaž÷s).  

            Įskaitomieji laikinieji skirtumai – tai laikinieji skirtumai, d÷l kurių būsimaisiais laikotarpiais 
įmon÷s apmokestinamasis pelnas sumaž÷s (mokestiniai nuostoliai padid÷s). 

           Apmokestinamieji laikinieji skirtumai sukuria atid÷tojo mokesčio įsipareigojimą, o įskaitomieji 
laikinieji skirtumai – atid÷tojo mokesčio turtą. Apmokestinamieji laikinieji skirtumai atsiranda tada, kai 
turto balansin÷ vert÷ yra didesn÷ arba įsipareigojimo balansin÷ vert÷ yra mažesn÷ už jo mokesčio bazę 

            Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimas skaičiuojamas, kai, perkainojus turtą, padid÷ja turto 
vert÷, o mokesčio baz÷ lieka tokia pati arba kai skiriasi  finansin÷je apskaitoje ir apskaičiuojant mokesčius 
taikomi turto nusid÷v÷jimo  skaičiavimo metodai ar normatyvai.  

           Registruojant atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimą, jo suma pripažįstamos sąnaudos ir 
registruojamas atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimas, išskyrus atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimą, 
kuris  atsiranda d÷l ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo padid÷jus šio turto vertei. Perkainojimo  
rezervas registruojamas  suma, likusia at÷mus  atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimo sumą, ir 
registruojamas atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimas. 

          Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimas registruojamas, jei jo suma  reikšminga. Suma 
laikoma reikšminga, jei sudaro 5 procentus ataskaitinio laikotarpio  bendrojo pelno.  

          Įskaitomieji laikinieji skirtumai atsiranda tada, kai turto balansin÷ vert÷ yra mažesn÷ arba 
įsipareigojimo balansin÷ vert÷ yra didesn÷ už jo mokesčio bazę. 
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         Atid÷tojo pelno mokesčio turtas atsiranda d÷l to, kad perkainojant turtą ir įvertinant jį tikrąja ar 

grynąja galimo realizavimo verte, turto vert÷ sumaž÷ja ir d÷l to balansin÷ turto vert÷ tampa mažesn÷ už to 
turto mokesčio bazę. 

         Atid÷tojo mokesčio turtas  pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas tik tuo atveju, jei yra 
pagrįstų įrodymų, kad jį bus galima panaudoti,  tai yra  bus pakankamai pelno, kad būtų galima įskaityti 
atid÷tojo mokesčio turtą. 

         Apskaičiuojant atid÷tąjį mokestį, yra įvertinama ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais 
maž÷siančių ar išnyksiančių laikinųjų skirtumų suma. Atid÷tojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas 
apskaičiuojami taikant tokį pelno mokesčio tarifą, koks jis tur÷tų būti tais laikotarpiais, kai laikinieji 
skirtumai, d÷l kurių atsirado atid÷tasis mokestis, išnyks. 

        Atid÷tojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai negali būti diskontuojami. 
                 

          II.14.  Atlygio darbuotojams apskaitos politika 
 

 Atlygio darbuotojams įsipareigojimai gali būti parodomi trumpalaikių ir ilgalaikių 
įsipareigojimų dalyse. Įvertinimo tikslais atlygis darbuotojui skirstomas į trumpalaikį, ilgalaikį ir išeitines 
išmokas.  
 Trumpalaikis atlygis darbuotojui yra toks, kuris išmokamas per dvylika m÷nesių nuo 
laikotarpio, per kurį darbuotojas atliko darbą, pabaigos.  
 Ilgalaikis atlygis darbuotojui yra toks, kurio neprivaloma išmok÷ti per dvylika m÷nesių nuo 
laikotarpio, per kurį darbuotojas atliko darbą, pabaigos.  
 Šios nuostatos taikomos neatsižvelgiant į tai, ar atlygis išmokamas pačiam darbuotojui, jo 
sutuoktiniui, vaikams, išlaikytiniams ar kitiems asmenims.  
 Įmon÷je pripažįstamos visos sąnaudos, susijusios su trumpalaikiu atlygiu darbuotojui už 
mokamą darbo ir kompensuojamą ne darbo laiką:  
 darbo užmokestis, socialinio draudimo, garantinio fondo įmokos;  
 darbo užmokestis už atostogas;  
 kompensacijos už darbo laiką, sugaištą vykdant valstybines ir visuomenines pareigas;  
 ligos pašalpa, kurią moka darbdavys;  
 darbo užmokesčio priedai, priemokos, premijos;  
 darbo užmokestis už viršvalandinį darbą, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis;  
 nepiniginis atlygis, toks kaip sveikatos draudimas, nemokamos prek÷s ar paslaugos ir pan.  
 Kompensuojamas ne darbo laikas skirstomas į kaupiamąjį ir nekaupiamąjį laiką.  
Kaupiamasis kompensuojamas ne darbo laikas yra toks, kurį galima perkelti ir panaudoti būsimais 
laikotarpiais, jei per ataskaitinį laikotarpį jis nebuvo panaudotas, pavyzdžiui, nepanaudotos kasmetin÷s 
atostogos. Atlygio už kaupiamąjį kompensuojamą ne darbo laiką sąnaudas ir įsipareigojimą įmon÷  
pripažįsta tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai darbuotojas atlieka darbą, kuris suteikia teisę į kompensuojamą 
ne darbo laiką. Jei kompensuoti ne darbo laiką teis÷s aktų nustatyta tvarka neprivaloma, tačiau įmon÷ turi 
neatšaukiamą pasižad÷jimą, pripažįstamas įsipareigojimas darbuotojui.  
 Nekaupiamasis kompensuojamas ne darbo laikas yra toks, kurio negalima perkelti ir 
panaudoti būsimais laikotarpiais, jei per ataskaitinį laikotarpį jis nebuvo panaudotas. Jei priklausęs ne 
darbo laikas per ataskaitinį laikotarpį nepanaudojamas ir darbuotojui nesuteikia teis÷s gauti atlygį, 
įsipareigojimas darbuotojui nepripažįstamas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įmon÷ pripažįsta visus 
įsipareigojimus darbuotojui ir atlygio už mokamą darbo ir kompensuojamą ne darbo laiką sąnaudas.  
 Įmon÷ pripažįsta premijų ar kitų priedų ir priemokų sąnaudas ir įsipareigojimą, jei ji turi 
teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižad÷jimą skirti tokį atlygį darbuotojui ir gali šį įsipareigojimą 
patikimai įvertinti. Įmon÷s teisinis įsipareigojimas ar neatšaukiamas pasižad÷jimas laikomas patikimai 
įvertintu tik tada, jei atlygis gali būti nustatytu būdu apskaičiuojamas iki finansinių ataskaitų sudarymo 
datos.  
 Išeitin÷s išmokos pripažįstamos, kai priimamas sprendimas nutraukti darbo santykius su 
darbuotoju ir jei įmon÷ ketina mok÷ti išeitines išmokas. Įsipareigojimas atsiranda ne d÷l darbuotojo 
atliekamo darbo, o nutraukiant darbo santykius su juo. Įmon÷ išeitines išmokas pripažįsta, jei ji turi 
teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižad÷jimą. Išeitin÷s išmokos įmonei ateityje ekonomin÷s 
naudos neteiks, tod÷l pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį patiriamos.  

 

         II.15.  Sandorių su susijusiais asmenimis apskaitos politika 
 



 16 
 Su įmone susiję fiziniai asmenys yra jos vadovai, kuriems suteikta teis÷ priimti sprendimus, 
planuoti ir kontroliuoti įmon÷s veiklą. Įmon÷s vadovams priskiriami: generalinis direktorius, du generalinio 
direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis buhalteris. Su įmon÷s vadovais susijusiems asmenims priskiriami 
artimi jų giminaičiai, kurie per sandorius su įmone gali daryti jai poveikį. Jiems priskiriami: įmon÷s vadovų 
sutuoktiniai, asmenys, su kuriais registruota partneryst÷ (sugyventiniai), t÷vai, broliai, seserys, seneliai, 
vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai, vaikaičiai. 
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

1. Nematerialusis turtas  
Pateikiama nematerialiojo turto pokyčių lentel÷: 
                                                                                                                                                                                  (Lt) 

Rodikliai Pl÷tros 
darbai 

Presti-
žas 

Patentai 
licencijos 
ir pan. 

Progra-
min÷ 
įranga 

Kitas 
nemate-
rialusis 
turtas 

Iš viso 

Likutin÷ vert÷ pra÷jusių finansinių metų pabaigoje    23083 
 

233983 257066 

a) Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo 
 savikaina 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai:  

- turto įsigijimas 
- kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į      
        kitą+/(-) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

62145 
 

0 
 

0 
 
- 
 
 

 
 

711670 
 

47000 
 

(124737) 
 
- 

 
 

773815 
 

47000 
 

(124737) 
 
- 

Finansinių metų pabaigoje    62145 633933 696078 

b) Amortizacija 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai:  
- finansinių metų amortizacija  
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto amortizacija (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į      
       kitą+ / (-) 

    
39062 

 

10679 
- 
 

( 0  ) 
 

- 

 
477687 

 

93645 
- 
 

(124737) 
 

- 

 
516749 

 

104324 
- 
 

(124737) 
 

- 
 

Finansinių metų pabaigoje    49741 446595 496336 

c) Vert÷s sumaž÷jimas 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai:  
- finansinių metų vert÷s sumaž÷jimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto (-)  
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)  

      

Finansinių metų pabaigoje       

d) Likutin÷ vert÷ finansinių metų pabaigoje (a) - (b)-(c)    12404 187338 199742 

 
           Informacija apie nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką: 
 

Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)                                  
Nematerialiojo turto grup÷s Finansiniai metai Pra÷ję finansiniai metai 

Programin÷ įranga 3 3 

Kitas nematerialusis turtas 
     iš jo: 
     Talpyklų pasai 
     Talpyklų kalibravimo liudijimai 

 
 

10 
5 

 
 

10 
5 
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    2. Ilgalaikis materialusis turtas  

 
    Pateikiama ilgalaikio materialiojo turto pokyčių lentel÷: 

       (Lt)  
Rodikliai 

 
 
 

 

Pastatai Statiniai Mašinos ir 
įrengimai 

Transpor-
to priemo-
n÷s 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
materia-
lusis turtas 

Iš viso 

Likutin÷ vert÷ pra÷jusių finansinių 
metų pabaigoje 

 
1552679 

 
25531541 

 
3860915 

 
271697 

 
351229 

 
71749096 

 
42977 

 
103360134 

a) Įsigijimo savikaina 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai: 
b) turto įsigijimas  
c) perleistas ir nurašytas turtas (-) 
d) perrašymai iš vieno straipsnio į            
       kitą +/(-) 

 
3416836 
 
153716 

    ( -  ) 
 
     ( - ) 

 
43586262 

 
    647708 
     ( - )       

 

   90684 

 
5430898 

 
24797 

       (-)     
 

- 

 
785229 

 
- 

(  -   ) 
 

- 

 
1151320 

 
       772 
  (5500) 

 

- 

 
71749096 

 
    56100 

   (- ) 
 

  (90684) 

 
127376 

 
     900 
(20729) 

 

- 

 
126247017 

 
    883993 
   (26229) 

 

0 

Finansinių metų pabaigoje 3570552 44324654 5455695 
 

785229 1146592 71714512 107547 127104781 

b) Perkainojimas 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai: 
e) vert÷s padid÷jimas (sumaž÷jimas)+/ (-)      
f) kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto perkainojimas (-)  
g) perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

(138055) 
 
   734610 

 
6494103  

 
12124408 

 
(  -   ) 

      19140 

 
67481 

 
1852885 

 
(-) 

     
6423529 

 
14711903 

 
(-) 

    19140 

Finansinių metų pabaigoje 596555 18637651 1920366     21154572 

c) Nusid÷v÷jimas 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
h) finansinių metų nusid÷v÷jimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto nusid÷v÷jimas (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 

+/(-) 

 
1748029 
 

49797 
 
 
- 

 
21800331 

 
1926048 

 
( -  ) 

 
- 

 
1595836 

 
268361 

 
(-) 
 
- 

 
513532 

 
94272 

 
( -   ) 

 
- 

 
800091 

 
126288 

 
(5483) 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
84399 

 
6577 

 
(20603) 

 
- 

 
26542218 

 
2471343 

 
(26086) 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 

Finansinių metų pabaigoje 1797826 23726379 1864197 607804 920896  70373 28987475 

d) Perkainojimo nusid÷v÷jimas 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje  
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusid÷v÷jimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir  
         nurašyto turto nusid÷v÷jimas (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į  
       kitą  +/(-) 
 

 
(21927) 

 
37530 

( - ) 

 
2748493 

 
620177 

( - ) 
 

( -  ) 
 
 

1077492 

 
41628 

 
40000 

(- ) 
 

(- ) 
 
 

28460 

     
2768194 

 
 697707 

( - ) 
 

(-) 
 
 

1105952 Finansinių metų pabaigoje 15603 3368670 81628     3465901 

e) Vert÷s sumaž÷jimas 
Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų vert÷s sumaž÷jimas 
- atstatantys įrašai (-) 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
         turto vert÷s sumaž÷jimas (-) 
- perrašymai iš vieno straipsnio į  
       kitą +/(-) 
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9423486 
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9423486 
 
 

(0) 
        
       19140 

Finansinių metų pabaigoje     19140 -   9423486  9442626 

f) Likutin÷ vert÷ finansinių metų   
pabaigoje (a) + (b) - (c)  - (d)-(e) 
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35848116 

 
5430236 
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62291026 
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106363351 
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 2011 m. spalio 17 d. UAB Korporacija ,,Matininkai“ atliko įmon÷s Subačiaus kuro baz÷s 
ilgalaikio materialaus turto (su nebaigta statyba) ir Vilniaus mazuto saugyklos nebaigtos statybos turto 
vertinimą ir pateik÷ vertinimo ataskaitas. Kadangi įmon÷s apskaitos politikoje numatyta pastatų, statinių 
bei mašinų ir įrengimų grupių turtą apskaityti perkainota verte, šių grupių turto likutin÷ vert÷ po vertinimo 
buvo perkainota, atsižvelgiant į vertintojų nustatytą kiekvieno objekto tikrąją vertę.  
 Po perkainojimo, Subačiaus kuro baz÷s pastatų vert÷, atsižvelgus į ankstesnių perkainojimų 
metu nustatyto vert÷s sumaž÷jimo (152214 Lt) atstatymą, padid÷jo 582396 litais, statinių vert÷, atsižvelgus 
į ankstesnių perkainojimų metu nustatyto vert÷s sumaž÷jimo (191714 Lt) atstatymą, padid÷jo 11932694 
litais, mašinų ir įrengimų vert÷, atsižvelgus į ankstesnių perkainojimų metu nustatyto vert÷s sumaž÷jimo 
(25090 Lt) atstatymą, padid÷jo 1827795 litais. D÷l vert÷s padid÷jimo buvo pailginti perkainoto turto 
naudingo tarnavimo laikotarpiai. 
 Vertintojai taip pat nustat÷ reikšmingą daugumos Subačiaus kuros baz÷s ir Vilniaus mazuto 
saugyklos nebaigtos statybos objektų vert÷s sumaž÷jimą, nes jų statybos pradžia yra 1993 – 1996 metai, 
n÷ra aiškumo d÷l jų statybos užbaigimo bei tolimesnio panaudojimo, blog÷ja jų fizin÷ būkl÷.  
 D÷l to, vadovaujantis 23-iojo Verslo apskaitos standarto ,,Turto nuvert÷jimas“ 4, 18.3 ir 30 
punktais, įmon÷s generalinio direktoriaus 2010 08 24 įsakymu Nr.V-26 patvirtinta Įmon÷s ilgalaikio turto, 
išskyrus atid÷tųjų mokesčių ir finansinio turto, nuvert÷jimo (nuostolio d÷l vert÷s sumaž÷jimo) įvertinimo, 
registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin÷se ataskaitose tvarka, bei turto vertinimą atlikusios UAB 
Korporacijos ,,Matininkai“ ataskaitomis, nustatytas atskirų Subačiaus kuro baz÷s objektų vertinimo 
neigiamas skirtumas (-1563618 Lt) bei Vilniaus mazuto saugyklos atskirų objektų vertinimo neigiamas 
skirtumas (-7859868 Lt), iš viso -9423486 Lt, tarp buvusios šių objektų įsigijimo savikainos ir nustatytos 
tikrosios vert÷s, pripažintas turto nuvert÷jimu. Dalimi šios sumos (865291 Lt Vilniaus mazuto saugyklos 
indeksavimo vert÷) nustatyta tvarka sumažintas Perkainojimo rezervas, o likęs 8558195 Lt nebaigtos 
statybos nuvert÷jimo skirtumas priskirtas veiklos sąnaudoms pelno (nuostolio) ataskaitoje.    
 Investicinio turto įmon÷ neturi. 
  

Informacija apie laikinai nenaudojamą (užkonservuotą) ilgalaikį materialųjį turtą: 

                                                                                                                             (Lt) 

Finansiniai metai  Pra÷ję finansiniai metai  Turto grup÷s 
pavadinimas Įsigijimo 

savikaina 
metų 
pabaigoje 

Apskaičiuo- 
tas nusid÷- 
v÷jimas per 
metus 

Likutin÷ 
vert÷ metų 
pabaigoje 

Įsigijimo 
savikaina 
metų 
pabaigoje 

Apskaičiuo- 
tas nusid÷- 
v÷jimas per 
metus 

Likutin÷ 
vert÷ metų 
pabaigoje 

Statiniai   6742020 2263240 4478780 5510624 176738 3403142 

Mašinos ir įrengimai 0 0 0 0 791 0 

Kita įranga, prietaisai, 
įrankiai 

0 0 0 0 4259 0 

Iš viso: 6742020 2263240 4478780 5510624 181788 3403142 

 
 

                     Naudojamas nusid÷v÷jęs ilgalaikis materialusis turtas 
                                                                                                                      

                Įsigijimo savikaina (Lt) Turto grup÷s pavadinimas 
2011 m.   2010 m.  

Pastatai  40144 21369  
Statiniai 2033949 947983  
Transporto priemon÷s 155137 64793  
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 516234 398291  
Mašinos ir įrengimai 404246 22220  
Kitas materialusis turtas 49627 59899  
                                             Iš viso: 3199337 1514555  
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                   3. Kitas ilgalaikis turtas 
 

 Kito ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitoma šviesių naftos produktų siurblin÷s statybos 
neatskaityto PVM suma, kuri į sąnaudas nurašoma palaipsniui, proporcingai nusid÷v÷jimui. Metų pradžioje 
ši suma buvo 63231 Lt, metų pabaigoje – 52367 litai.   
 

                             4. Finansinis turtas 
 
            Įmon÷je finansinis turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį finansinį turtą. Per 

ataskaitinius metus įmon÷je buvo tik trumpalaikis finansinis turtas. Duomenys pateikiami lentel÷je. 
                                                                                                                                               (Lt) 

Finansinis turtas Finansiniai 
metai  

Pra÷ję finansiniai 
metai 

Trumpalaikis finansinis turtas 3063552 1113155 

Per vienerius metus gautinos sumos 270134 566946 
Pirk÷jų įsiskolinimas 268255 506214 

Kitos gautinos sumos 1879 60732 

Pinigai 2793418 205178 
Pinigai banko sąskaitose 2793381 204704 

Pinigai įmon÷s kasose 37 474 

Pinigų ekvivalentai - - 
Kitas trumpalaikis finansinis turtas - 341031 
Terminuotas ind÷lis banke - 341031 

Ilgalaikis finansinis turtas - - 
tsi      Ilgalaik÷s investicijos į kitas įmones  - - 

Po vienerių metų gautinos sumos - - 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas - - 

IŠ VISO 3063552 1113155 

 
 
                                 5. Informacija apie atsargas 
 

     (Lt) 

Rodikliai Žaliavos ir 
komplektavimo 
gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Pagaminta 
produkcija 

Pirktos prek÷s, 
skirtos 
perparduoti 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina 
pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 

 
100368 

 

   
293424646 

 
293525014 

Finansinių metų III ketvirčio pabaigoje 90617 
 

  281966036 282056653 

b) Nukainojimas iki grynosios galimo 
realizavimo vert÷s (atstatymas) 
 Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 

     

Finansinių metų III ketvirčio pabaigoje      

c) Grynoji galimo realizavimo vert÷ III 
ketvirčio pabaigoje (a) - (b) 

 
90617 

   
281966036 

 
282056653 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 
taikomas LIFO būdas 

     

Įkeistų atsargų vert÷      

Atsargos pas trečiuosius asmenis*    23488293 23488293 

 
* Pagal pasaugos sutartį AB ,,Lietuvos elektrin÷je” (Elektrin÷s g.21, Elektr÷nai) saugomos valstyb÷s 
mazuto atsargos.         
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                                      6. Išankstinių apmok÷jimų detalizavimas  
                                                                                                                                                    (Lt) 
Išankstiniai apmok÷jimai pagal rūšis Finansiniai 

metai  
Pra÷ję finansi- 
niai metai 

Išankstiniai apmok÷jimai paslaugų tiek÷jams:  337 3858 

Iš jų:   Valstyb÷s įmon÷ Registrų centras 10 1017 

           AB ,,Lietuvos paštas“ 149 730 

           UAB ,,Verslo žinios“  61 581 

           UAB ,,Pačiolio prekyba“ 117 1483 

           kiti - 47 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 10598 11252 
Iš viso 10935 15110 

  
Visi išankstiniai apmok÷jimai yra laikino pobūdžio. 

                      
          7. Pirk÷jų skolų ir kitų gautinų sumų detalizavimas  

 
Sumos, Lt, gautinos: 

per vienerius metus po vienerių 
metų, bet ne 
v÷liau kaip per 
penkerius 
metus 

po penkerių 
metų 

Pirk÷jų skolų ir kitų gautinų sumų skaidymas 
pagal rūšis 

2011 12 31 2010 12 31 2011 
12 31 

2010 
12 31 

  2011    
   12 31 

 2010  
 12 31 

Pirk÷jų skolos:              268255            506214 

iš jų:    
AB ,,Orlen Lietuva“ (terminalo paslaugos) 

AB „Kauno tiltai“ 

 
264044 

3630 

 
506214 

- 

AB „Klaip÷dos nafta“ 581 - 

Kitos gautinos sumos: 1879 60732 
Gautinas PVM 
Biudžeto skola įmonei 

40 
1839 

58893 
1839 

Abejotinos skolos - - 

Iš viso 270134 566946 
  

 Pirk÷jo AB ,,Orlen Lietuva“ skola susidar÷, įmonei paskutinę metų darbo dieną išrašius 
sąskaitas apmok÷jimui už suteiktas naftos produktų pasaugos, įpylimo, atleidimo bei už valstyb÷s atsargų 
kaupimo ir tvarkymo paslaugas per 2011 m. gruodžio m÷nesį. Analogiškai susidar÷ ir LR Ūkio ministerijos 
skola įmonei už valstyb÷s rezervo pledų pasaugą bei AB ,,Kauno tiltai“ skola už suteiktas transporto 
saugojimo paslaugas.  
 

                                          8. Informacija apie kitą trumpalaikį turtą  
                                                                                                                                                 (Lt) 
Kitas trumpalaikis turtas Finansiniai 

metai  
Pra÷ję finansiniai 
metai 

Terminuoti ind÷liai - 341031 

Kitas trumpalaikis turtas: 145166 145166 
iš jo:         Iš anksto sumok÷tas pelno mokestis 145166 145166 

                 Kitas trumpalaikis turtas - - 

Iš viso 145166 486197 
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                         9.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                                                                

                                                                                                                                                                     (Lt)   
Pinigai ir pinigų ekvivalentai Finansiniai 

metai  
Pra÷ję finansiniai 
metai 

Pinigų ekvivalentai - - 
Sąskaitos bankuose: 3013381 424704 

Atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke 1375585 204698 

Atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke (valstyb. ats. l) 1417794 2 

Biudžetin÷ sąskaita Vilniaus banke - - 

Valiutin÷ sąskaita (eurais) 1 1 

Valiutin÷ sąskaita (JAV doleriais) - - 

Atsiskaitomoji sąskaita ,,Swedbanke“ 1 3 

Deponuotos l÷šos akcizo mokesčio laidavimui gauti 220000 220000 

Kasa: 37 474 
Kasa (Vilniuje) 37 142 

Kasa (Subačiuje) - 332 

IŠ VISO 3013418 425178 
                                               
                                             10. Įmon÷s kapitalo sud÷tis 
                                                                                                                                               (Lt) 

Rodikliai Finansiniai 
metai  

Pra÷ję finansiniai 
metai 

Įmon÷s savininko kapitalas 15179131 15179131 

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, 
atitinkantis kapitalas 

 
289119011 

 
298781970 

Iš viso: 304298142 313961101 
  

 Įmon÷s savininko kapitalas 2011 m. pradžioje buvo 15179131 Lt. Turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas metų pradžioje buvo 298781970 litų.  
 Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas nuo įmon÷s 
savininko kapitalo atskirtas LR Seimui pri÷mus Valstyb÷s ir savivaldyb÷s įmonių įstatymo atskirų straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymą (Nr.X-353, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr.122-4360). Šio įstatymo 8 straipsnio 2 
dalyje nurodyta, kad jei valstyb÷s įmon÷je iki šio įstatymo įsigaliojimo į apskaitą įtraukiamas turtas, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, įsigaliojus šiam įstatymui tokio turto vert÷ turi būti registruojama 
turtą, kuri pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo dalyje, kartu turi būti 
registruojamas įmon÷s savininko kapitalo atitinkamas sumaž÷jimas.  
    Vykdant LR Vyriausyb÷s 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr.1341 ,,D÷l valstyb÷s įmon÷s 
Lietuvos naftos produktų agentūros turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, 
atitinkančio kapitalo sumažinimo“, per ataskaitinius metus įmon÷s apskaitoje buvo registruotas turtą, kuris 
pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo 9662959 Lt sumaž÷jimas, d÷l l÷šų, 
gautų už parduotas perteklines naftos produktų atsargas, perdavimo viešajai įstaigai Centrinei projektų 
valdymo agentūrai. Metų pabaigoje įmon÷s savininko kapitalas buvo 15179131 Lt, turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas sudar÷ 289119011 Lt 
 

  11. Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai  
                                                                                                                                                           (Lt) 

   Rodikliai Finansiniai metai  
 

Pra÷ję finansiniai 
metai 

Perkainojimo rezervas (rezultatai) 15035370 4302260 
Rezervai 60334094 61595443 
Privalomasis rezervas 1517893 1379558 

Kiti rezervai 58816201 60215885 

Rezervas programoms vykdyti (valstyb÷s atsargų įsigijimui) 341033 329752 

Rezervas investicijoms į įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją 58452963 59867565 

Rezervas darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms), 
socialin÷ms reikm÷ms 

 
22205 

 
18568 
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              Perkainojimo rezerve apskaitomas ilgalaikio materialaus turto grupių ,,Pastatai“, ,,Statiniai“, 
,,Mašinos ir įrengimai“ turto vert÷s padid÷jimo po perkainojimų, kurie buvo atlikti 2005 metais, 2010 metų 
sausio 31 d. būklei ir šių metų rugpjūčio 31 d. būklei, rezultatai. Įmon÷s apskaitos politikoje turto 
perkainojimas numatytas d÷l to, kad dauguma pastatų ir statinių  pastatyti 1963-1968 metais ir jų vert÷ 
neatitiko realiai vertei. 
   Ataskaitinių metų pradžioje Perkainojimo rezervo likutis buvo 4302260 litų. 2011 m. 
rugpjūčio 31 d. būklei atlikus turto perkainojimą, atskirų turto vienetų vert÷s padid÷jimas Perkainojimo 
rezervą padidino 12191452 Lt. Ataskaitinių metų b÷gyje perkainojimo rezervas buvo sumažintas per 2011 
metus priskaičiuoto perkainotos turto dalies nusid÷v÷jimo suma, atitinkančia Perkainojimo rezervo dalį, t. 
y. 593051 Lt, bei Vilniaus mazuto saugyklos nebaigtos statybos indeksacijos 865291 Lt suma, kuri taip pat 
sumažino šios nebaigtos statybos nuvert÷jimo nuostolį. Metų pabaigoje Perkainojimo rezervo likutis sudaro 
15035370 litų.  
             Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno, gauto iš įmon÷s veiklos, šiam 
tikslui neskiriant pelno, gauto iš valstyb÷s atsargų pardavimo. Taikomi ne mažesni kaip 1/20 dydžio 
paskirstytinojo pelno metiniai atskaitymai iki tol, kol sudarys 1/10 nuosavo kapitalo vert÷s. Rezervas 
numatytas naudoti tik įmon÷s nuostoliams dengti. Metų pradžioje nepanaudotas rezervas sudar÷ 1379558 
Lt, metų pabaigoje – 1517893 Lt. Ataskaitiniais metais rezervas padid÷jo, į jį paskyrus 138335 Lt 2010 m. 
paskirstytinojo pelno.  

          Iš kitų rezervų yra sudaromi: 
              Rezervas programoms vykdyti sudaromas iš paskirstytinojo pelno, gauto iš valstyb÷s atsargų 
pardavimo. Naudojamas valstyb÷s naftos produktų atsargų įsigijimui, atnaujinimui, keitimui bei kitų 
programose numatytų priemonių vykdymui. 2011 m. pradžioje šio rezervo likutis buvo 329752 litai. Per 
ataskaitinį pusmetį, skirstant 2010 m. pelną, Energetikos ministro 2011 04 27 įsakymu Nr.1-108 į šį rezervą 
skirti 11281 Lt paskirstytinojo pelno ir metų pabaigoje rezervas sudar÷ 341033 litus.  
                  Rezervas investicijoms į įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją sudaromas iš paskirstytinojo pelno 
įmon÷s ilgalaikio materialaus turto rekonstrukcijai, modernizavimui, remontui, įsigijimui. Kaip jau min÷ta, 
laikinai, iki  Įmon÷s savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priims atitinkamus sprendimus, 
šiame rezerve yra apskaitoma iš AB ,,Lietuvos energija” 1999 metais perimtos Vilniaus mazuto saugyklos 
nebaigtos statybos finansavimo l÷šų suma – 57314463 litai (be Perkainojimo rezerve registruotos 865291 
Lt indeksacijos sumos). Ši rezervo suma nuo Įmon÷s įsteigimo yra neskirstoma.   
                  Viso rezervo likutis metų pradžioje buvo 59867565 litai. Ataskaitiniais metais rezervas 
padid÷jo, IMT modernizavimui paskyrus 1138500 Lt 2010 m. paskirstytinojo pelno ir sumaž÷jo 2553102 
Lt, patvirtinus šio rezervo panaudojimą IMT modernizavimui. Tai patvirtinta min÷tu Energetikos ministro 
2011 04 27 įsakymu. Metų pabaigoje bendras rezervo likutis sudar÷ 58452963 Lt (57314463 Lt – Vilniaus 
mazuto saugyklos nebaigta statyba ir 1138500 Lt – IMT investicijoms ir modernizacijai skirta suma).   
                      Rezervas darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms), socialin÷ms, laisvalaikio ir 

kultūrin÷ms reikm÷ms sudaromas tik iš paskirstytinojo pelno, gauto iš įmon÷s veiklos, šiam tikslui 
neskiriant pelno, gauto iš valstyb÷s atsargų pardavimo. Naudojamas dirbančiųjų materialinei paramai,  
socialin÷ms, laisvalaikio ir kultūrin÷ms reikm÷ms pagal įmon÷s generalinio direktoriaus patvirtintus 
nuostatus. Metų pradžioje nepanaudotas rezervas sudar÷ 18568 Lt. Iš 2010 metų paskirstytinojo pelno 
rezervas buvo padidintas 15000 Lt, o sumažintas 11363 Lt, Energetikos ministrui patvirtinus šios sumos 
panaudojimą įmon÷s socialin÷ms reikm÷ms per 2010 metų laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
apskaitoje skaitosi 22205 Lt  rezervo likutis.   
                                                                                       
                                              12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
 
 Pra÷jusių (2010) metų nepaskirstytasis pelnas įmon÷je sudar÷ 8202954 litus. Per ataskaitinius 
2011 metus įmon÷ patyr÷ 10294382 Lt apskaitinį nuostolį. Į valstyb÷s biudžetą mok÷tinas ataskaitinio 
laikotarpio pelno mokestis neapskaičiuojamas, tačiau pelno (nuostolio) ataskaitoje pelno mokesčio suma (0 
Lt) sumažinama ankstesniais metais suformuoto Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimo 2011 m. 
apskaičiuota ir pripažinta panaudota suma – 104656 Lt,  grynasis nuostolis sudaro 10189726 litus 
{10294382-(0-104656)}. Kaip numatyta įmon÷s apskaitos politikoje, į 2011 metų veiklos rezultatą 
paskirstymui įtrauktas pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas pelnas – 593051 Lt, kurį sudaro per 2011 
metus priskaičiuoto ilgalaikio materialaus turto perkainotos dalies nusid÷v÷jimo sumos (697707 Lt) ir nuo 
šios sumos apskaičiuoto 15% atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimo panaudojimo (104656 Lt) skirtumas. 
Šių metų nepaskirstytasis rezultatas tur÷tų būti didinamas panaikinus per 2011 metus panaudotų rezervų 
l÷šų dalį, tai yra pervedimais iš rezervų iš viso 933632 Lt, iš jų 2639 Lt suma  tur÷tų būti mažinamas 



 23 
Rezervas darbuotojų materialinei paramai (pašalpoms), socialin÷ms, laisvalaikio ir kultūrin÷ms reikm÷ms, 
per 2011 metus panaudota šio rezervo dalimi bei 930993 Lt suma tur÷tų būti mažinamas Rezervas 

investicijoms į įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją,, per 2011 metus panaudota (įsigytų investicijų) šio rezervo 
dalimi. Paskirstytinasis nuostolis ataskaitinių metų pabaigoje yra 460089 litai.  
 Siūlomas pelno paskirstymo projektas. 
                                                                              
Straipsniai Suma (Lt) 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 8202954 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) 593051 

Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) -10189726 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje -1393721 

Pervedimai iš rezervų     933632 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -460089 

Pelno paskirstymas:  
- pelno dalis, skiriama į privalomąjį  rezervą 
- pelno dalis, skiriama į kitus rezervus, naudojamus darbuotojų   
premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams 
- pelno dalis, skiriama į kitus rezervus: 
  į rezervą investicijoms į įmon÷s pl÷trą ir modernizaciją 

    į rezervą programoms vykdyti (valstyb÷s naftos produktų atsargoms  įsigyti ir jų 
pakeitimui apmok÷ti)   

 
- 
 

- 
554200 
554200 

 
- 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus -1014289 

 
   13. Pelno ir atid÷tieji mokesčiai 
 
                       Įmon÷je pelno mokestis apskaitomas taikant kaupimo principą. Ataskaitinio laikotarpio 
pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) sudaro -104656 litus. Šią sumą sudaro už 2011 metų pelno mokesčio 
(0 Lt) sąnaudų (+) ir ankstesniais metais d÷l ilgalaikio turto perkainojimo priskaičiuoto atid÷tojo pelno 
mokesčio įsipareigojimo 2011 metų pajamų (-104656 Lt) suma, kuri yra parodyta pelno (nuostolių) 
ataskaitoje.  
         Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) būkl÷: 

                                                                                                                                                                          (Lt) 

Rodikliai Finansiniai metai 
Pra÷ję finansiniai 

metai 

Rezultatas prieš apmokestinimą (nuostolis) -10294382 680982 

Neapmokestinamosios pajamos - 5423 

Neleidžiami atskaitymai 9116675 730172 

Mokestiniai nuostoliai -1177707 - 

Apmokestinamas rezultatas - 1405731 

15% pelno mokestis  - 210860 

Pra÷jusių ataskaitinių laikotarpių  pelno mokesčio koregavimai - - 

Atid÷tojo mokesčio turto pokytis - - 

Atid÷tojo mokesčio įsipareigojimo pokytis -104656 -67278 

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) -104656 143582 

  
 2011 m. neleidžiamiems atskaitymams priskirtos ilgalaikio materialaus turto (IMT) 
perkainotos vert÷s nusid÷v÷jimo sąnaudos – 697707 Lt, nenaudojamo IMT nusid÷v÷jimo sąnaudos – 
211186 Lt, reprezentacin÷s sąnaudos – 121 Lt, IMT vert÷s sumaž÷jimas – 8189177 Lt, neatskaitomas 
pirkimo PVM nuo reprezentacinių sąnaudų – 21 Lt, panaudoto rezervo darbuotojų socialin÷ms ir 
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kultūrin÷ms reikm÷ms sąnaudos – 2639 Lt, darbuotojų atostogų rezervo per metus padid÷jusi suma – 15824 
Lt, iš viso 9116675 litai.   
 Atid÷tojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimai) susidar÷ d÷l toliau pateiktų straipsnių 
pripažinimo finansin÷je ir mokestin÷je apskaitose laikinųjų skirtumų:  
                                                                                                                                                     (Lt)  

Laikinieji skirtumai: Finansiniai metai 
Pra÷ję finansiniai 

metai 
 Skirtumas 

tarp 
mokestin÷s 

baz÷s ir balan-
sin÷s vert÷s 

Turtas 
(Įsipareigojima

i) 

Skirtumas 
tarp mokesti-
n÷s baz÷s  ir 
ba- lansin÷s 

vert÷s 

Turtas 
(Įsipareigojimai

) 

Atsargų vert÷s nukainojimas iki 
galimo realizavimo vert÷s - - - - 

Gautinų sumų vert÷s 
sumaž÷jimas - - - - 

  Skirtumai d÷l sąnaudų 
pripažinimo 

      iš jų: 
      IMT vert÷s perkainojimo 
rezultato nenud÷v÷ta dalis 17 688 670 -2653300 4 043 493 -606 524 

Atostogų rezervas - - - - 

Iš viso: 17 688 670 -2653300 4 043 493 -606524 

  
 Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimas įmon÷je buvo priskaičiuotas po 2005 m. atlikto 
ilgalaikio materialaus turto perkainojimo padid÷jus turto vertei bei buvo koreguojamas atlikus ilgalaikio 
materialaus turto (toliau – IMT) perkainojimą 2010 ir 2011 metais, o taip pat buvo koreguojamas 
priklausomai nuo Perkainojimo rezervo maž÷jimo d÷l IMT perkainotos vert÷s nusid÷v÷jimo. Šis 
įsipareigojimas pripažintas įmon÷s ilgalaikiu įsipareigojimu. Ataskaitinių metų pradžioje jo likutis buvo 
606524 litai. Šio įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pajamos (sumaž÷jimas) sudar÷ iš viso 104656 Lt. 
Įsipareigojimas sumažintas apskaičiavus pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintą 104656 Lt (šia suma 
sumažintas 2011 m. pelno mokestis) pelną nuo IMT 2011 metų perkainotos dalies nusid÷v÷jimo sumos 
(697707 Lt), kuria buvo sumažintas Perkainojimo rezervas. Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimo 
sąnaudomis (padid÷jimu) pripažinta  2151433 Lt suma, apskaičiuota nuo 2011 m. spalio 17 d. atlikto IMT 
perkainojimo vert÷s padid÷jimo sumos (14342885 Lt), kuria padidintas Perkainojimo rezervas ir Atid÷tojo 
pelno mokesčio įsipareigojimas. D÷l 2011 m. atlikto perkainojimo Atid÷tojo pelno mokesčio 
įsipareigojimas per metus padid÷jo iš viso 2046777 Lt (14342885 – 2151433). Ataskaitinių metų pabaigoje 
šio įsipareigojimo likutis sudaro 2653300 litų.   
 

                   14. Dotacijos ir kitas finansavimas 
                                                                                                                                     (Lt) 

Dotacijų (subsidijų) rūšis  Likutis fi-
nansinių 
metų pra-
džioje 

Gautos 
dotacijų 
(subsidijų) 
sumos  

Panaudotų 
dotacijų  
(subsidijų) 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 
sumos 

Likutis 
finansinių 
metų   
pabaigoje 

Finansavimas iš valstyb÷s biudžeto 
investiciniams projektams vykdyti 
(turtui įsigyti) 

 
765654 

 
- 

 
151109 

 

 
- 

 
614545 

Finansavimas iš valstyb÷s biudžeto 
pavedimo sutarties vykdymo sąnaudų 
kompensavimui  

 
 
- 

 
 

2950000 

 
 

2950000 

 
 
- 

 
 
- 

Finansavimas parduoto valstyb÷s turto 
l÷šomis 

 
- 

 
9662959 

 
- 

 
- 

 
   9662959 

Finansavimas Phare programos l÷šomis 9999909 - - 9662959 336950 

Finansavimas iš AB ,,Lietuvos energija“ 157013 - - - 157013 

Iš viso dotacijų (subsidijų): 10 922 576 2950000 2950000 - 10 771 467 
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Sąskaitoje ,,Finansavimas iš valstyb÷s biudžeto investiciniams projektams vykdyti (turtui 

įsigyti)“ metų pradžioje skait÷si 765654 Lt likutis, iš jų 10758 Lt - 2000 metais Vilniaus mazuto saugyklos 
statybai iš Vyriausyb÷s rezervo fondo ir valstyb÷s biudžeto gautos l÷šos nebaigtos statybos tiesiogin÷ms 
išlaidoms finansuoti ir 754896 Lt – likusi dalis 2006 metais iš valstyb÷s biudžeto gautų l÷šų investicinio 
projekto ,,Subačiaus kuro baz÷s rekonstrukcija – Biokuro gamybos ir priedų įvedimo linijos įrengimas“ 
įgyvendinimo finansavimui. Per ataskaitinį laikotarpį šios subsidijos likutis sumaž÷jo, apskaitoje 
įregistravus subsidijos panaudojimą priskaičiuoto subsidijos l÷šomis įsigyto turto nusid÷v÷jimo, tai yra 
151109 Lt sumai. Laikotarpio pabaigoje šioje sąskaitoje skaitosi 614545 Lt likutis, iš jo 10758 Lt - 2000 
metais Vilniaus mazuto saugyklos statybai iš Vyriausyb÷s rezervo fondo ir valstyb÷s biudžeto gautos l÷šos 
nebaigtos statybos tiesiogin÷ms išlaidoms finansuoti ir 603787 Lt – likusi dalis 2006 metais iš valstyb÷s 
biudžeto gautų l÷šų investiciniam projektui ,,Subačiaus kuro baz÷s rekonstrukcija – Biokuro gamybos ir 
priedų įvedimo linijos įrengimas“ finansuoti. 

Iš 2011 metams skirtų 2950000 Lt valstyb÷s biudžeto l÷šų pavedimo sutarties vykdymo 
sąnaudų kompensavimui, faktiškai buvo panaudota 2950000 litų.   

Sąskaitoje ,,Finansavimas Phare programos l÷šomis“ metų pradžioje skait÷si 9999909 Lt. Tai 
yra technin÷ pagalba Lietuvai ES Phare programos l÷šomis, kuri 2000 m. panaudota Vilniaus mazuto 
saugyklos statybai. 2011 m. rugpjūčio 23 d. raštu Europos Komisijos pl÷tros direktoratas pareikalavo, kad 
Europos Komisijai būtų grąžinti 9662959 Lt šios paramos l÷šų, nes nebuvo įvykdyti mūsų šalies 
įsipareigojimai iš valstyb÷s biudžeto Vilniaus mazuto saugyklai papildomai skirti 2,7 mln. eurų. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr.1341 ,, D÷l 
valstyb÷s įmon÷s Lietuvos naftos produktų agentūros turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s 
nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo sumažinimo“ buvo parduota dalis perteklinių dyzelino valstyb÷s atsargų ir 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pervesta 9662959 Lt suma d÷l jos grąžinimo Europos Komisijai. 
Įmon÷s pervestos 9662959 Lt sumos dydžiu sumažintas įmon÷s turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas, o taip pat sumažintas sąskaitos ,,Finansavimas Phare programos 
l÷šomis“ likutis ataskaitinių metų pabaigoje, kuris sudaro  336950 litų.  

Kadangi Phare technin÷s pagalbos l÷šos grąžintos, tačiau pati dotacija įmon÷je panaudota 
nebuvo (Vilniaus mazuto saugykla į eksploataciją neįvesta ir turto nusid÷v÷jimas neskaičiuojamas), o tik 
pasikeit÷ jos finansavimo šaltinis (l÷šos grąžintos pardavus perteklines valstyb÷s naftos produktų atsargas), 
9662959 Lt dotacijos suma įmon÷s apskaitoje iškelta į buhalterinę sąskaitą ,,Finansavimas parduoto 
valstyb÷s turto l÷šomis“.   

Sąskaitoje ,,Finansavimas iš AB ,,Lietuvos energija““ skaitosi iš AB “Lietuvos energijos” 
1999 m. gautos l÷šos (likutis 157013 Lt) Vilniaus mazuto saugyklos nebaigtos statybos išlaidoms 
finansuoti. 
                                                                                                                                                                                       
  

          15.  Įsipareigojimai  
 

 

              (Lt) 
Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmok÷tinos 

Per vienerius 
finansinius metus 

Po vienerių metų, bet 
ne v÷liau kaip per 
penkerius metus 

Po penkerių metų Mok÷tinų sumų skaidymas pagal rūšis 

2011 12 31 2010 12 31 2011 12 31 2010 12 31 2011 12 31 2010 12 31

Finansin÷s skolos: 
    Kredito įstaigoms  
    Kitos finansin÷s skolos 

 
- 
- 

 
- 
- 
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Skolos tiek÷jams  
       UAB ,,Ardenas“ 
        UAB ,,Lukoil Baltija“ 
        UAB ,,Astveda“ 
Gauti išankstiniai apmok÷jimai 
        AB ,,Orlen Lietuva“ 
Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimai  
Pelno mokesčio įsipareigojimai 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
     Mok÷tinas darbo užmokestis 
     Mok÷tinas gyventojų pajamų mokestis 
     Mok÷tinos socialinio draudimo įmokos 
     Mok÷tinos garantinio fondo įmokos 
     Atostoginių kaupimas 
Kitos mok÷tinos sumos ir įsipareigojimai 

       Vilniaus apskrities VMI  
            aplinkos teršimo mokestis 
            mok÷tinas PVM 
        AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ (vagonų at- 
        varymo-nuvarymo paslaugos)          
        UAB LESTO (elektros energija)           
        UAB Energijos tiekimas (elektros energija) 
        Advokatas Vaidas Mackonis (teisin÷s pasl.) 
         UAB ,,Indastrus“ (el. įreng. tech. priežiūra) 
         Advokatų kontora ,,Borenius/Švirinas ir 
partneriai“ 
         UAB ,,Alternative solutions“ 
         UAB ,,Vandens tyrimai“ 
         Kitos įmon÷s (ryšių, komunalinių, tiekimo ir 
         kitų paslaugų)  

 

1163 
- 

1158 
5 

220019 
220019 

- 
- 

127194 
- 
-  
- 
1 

127193 
64738 

 
1360 

45345 
 

1278 
6837 
4581 

- 
- 
 

545 
561 
599 

 
3632 

 

60 
60 

- 
- 

220019 
220019 

- 
- 

111368 
- 
-  
- 
- 

111368 
37920 

 
3910 

- 
 

825 
11593 
10912 
5264 
1271 

 
- 
- 
- 
 

4145 
 

 
 
 
 
 
 

1942800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

606524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

710500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IŠ VISO       413314 369367 1942800 606524 710500 - 
  
 Gautų išankstinių apmok÷jimų sąskaitoje apskaitoma 220000 Lt suma, kurią pagal atskirus 
susitarimus įmonei perved÷ AB ,,Orlen Lietuva“. Šios l÷šos panaudotos banko laidavimo raštų (garantijų) 
gavimui, kad būtų užtikrintos įmon÷s, kaip akcizais apmokestinamų prekių sand÷lio savinink÷s mokestin÷s 
prievol÷s saugant ir gabenant min÷tos bendrov÷s naftos produktus, kurie saugomi įmon÷s Subačiaus kuro 
baz÷je.     

Kiti įmon÷s įsipareigojimai yra laikino pobūdžio, susidarę ataskaitinių metų gruodžio m÷nesį 
ir buvo apmok÷ti 2012 metų pradžioje. 
                        
                                               16. Veiklos pajamos 
  

 Pagrindin÷s veiklos pajamos detalizuojamos šioje lentel÷je:     
                                                                                                                                                 (Lt) 

Rodikliai Finansiniai 
metai  

Pra÷ję finansi-
niai metai 

Pardavimo pajamos 47442028 57907121 
Valstyb÷s atsargų pardavimo pajamos 45619078 54525046 

iš jų:   Benzinas - 19101120 

 Dyzelinas 45619078 35423926 

  Valstyb÷s atsargų saugojimo ir tvarkymo už kitus    

asmenis paslaugos 1822950 3382075 

Kitos veiklos pajamos 923096 1696455 
Kitų asmenų kuro laikymo, sand÷liavimo ir terminalo 
paslaugų pajamos 

 
866097 

 
1638091 

Netipin÷s veiklos pajamos  15677 18695 

Kitų asmenų valstyb÷s atsargų pasaugos pajamos 41322 39669 

Pagrindin÷s veiklos pajamų iš viso 48365124 59603576 



 27 
                          
     17. Sąnaudos 
 
                          17.1. Veiklos sąnaudos 
 
 Pagrindin÷s veiklos sąnaudos detalizuojamos šioje lentel÷je:     
                                                                                                                                               (Lt)                                   

Rodikliai Finansiniai 
metai  

Pra÷ję finansi-
niai metai 

Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 46974335 55638287 
          Parduotų valstyb÷s atsargų savikaina  46305345 54525254 

  Valstyb÷s atsargų saugojimo ir tvarkymo už kitus asmenis   
paslaugos 668990 1113033 

Veiklos sąnaudos 10721835 2028528 
Bendrosios ir pavedimo vykdymo sąnaudos 13640658 4762324 
Valstyb÷s atsargų panaud. ir natūralios netekties sąnaudos 31177 216204 
Kompensuotos pavedimo vykdymo sąnaudos (-) - 2950000 - 2950000 

    
                           17.2. Pavedimo vykdymo sąnaudos 
 

Informacija apie programos ,,Valstyb÷s nuosavyb÷s teise priklausančių naftos produktų ir 
naftos valstyb÷s atsargų kaupimas ir tvarkymas turto patik÷jimo teise“ vykdymo sąnaudas pateikiama šioje 
lentel÷je:     

                                                                                                                           (Lt) 
Kompensuota valstyb. 
biudžeto l÷šomis pagal 
Pavedimo vykd. sutartį 

     
     Pavedimo vykdymo sąnaudų pavadinimas 

Faktin÷s 
2011 metų  
sąnaudos 

Skirta pa-
gal sąmatą 

Panaudo-
ta suma 

Kompensuo
ta l÷šomis iš 
kitų paslau-
gų teikimo, 
arba padidi 
no nuostolį 

Viso sąnaudų 5448423 2950000 2950000 2498423 
iš jų:     
Darbo užmokesčiui 1203046 646000 646000 557046 
Socialinio draudimo įmokoms 372769 200100 200100 172669 
Ryšių paslaugoms 29174 13300 13300 15874 

Transporto išlaikymui, iš jų: 53022 27900 27900 25122 

         Lengvojo transporto išlaikymui 38240 27900 27900 10340 

         Kito transporto išlaikymui 14782 - - 14782 

Spaudiniams 4578 - - 4578 

Kitoms prek÷ms 8276 3200 3190 5086 

Komandiruot÷ms 369 300 300 69 

Ilgalaikio materialiojo turto nuomai 31440 17000 17000 14440 

Ilgalaikio material. turto ein. remontui ir priežiūrai  125686 104200 104200 21486 

Kvalifikacijos k÷limui 2542 2500 2537 5 

Ekspertų ir konsultantų paslaugų pirkimui 10794 5600 5600 5194 

Turto vertinimo paslaugoms 42687 42700 42687 - 

Komunalin÷ms paslaugoms 60025 10000 10000 50025 

Kitoms paslaugoms 868216 868200 868160 56 
Kitiems einamiesiems tikslams (amortizacija, turto 
naudojimo, aplinkos taršos ir garant. f. mokesčiai) 

 
2635799 

 
1009000 

 
1009026 

 
1626773 

 
                     Faktin÷s įmon÷s 2011 m. pavedimo vykdymo sąnaudos sudar÷ 5448423 Lt, iš kurių  2950000 Lt 

sąnaudų kompensuotos valstyb÷s biudžeto l÷šomis, skirtomis pavedimui vykdyti. Dalis likusios 2498423 Lt 
sąnaudų sumos kompensuota pajamomis, gautomis iš įmon÷s papildomos veiklos, o kita dalis padidino pavedimo 
vykdymo nuostolius. 
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        Informacija apie su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusias sąnaudas (Lt): 

Su audito įmonių teikiamomis 
paslaugomis susijusios sąnaudos 

Finansiniai metai Pra÷ję finansiniai metai 

Finansinių ataskaitų audito 4760 9322 

Užtikrinimo ir kitų paslaugų - - 

Konsultacijų mokesčių klausimais - - 

Kitų paslaugų - - 

Iš viso: 4760 9322 

 
17.3.  Atlygis darbuotojams 
 

Įmon÷s apskaitoje pripažįstamas ir įvertinamas tik trumpalaikis atlygis darbuotojams. Už per 
ataskaitinius 2011 metus atliktą darbą pagal sudarytas darbo sutartis su darbuotojais atsiskaityta iki  
ataskaitinių metų pabaigos, gruodžio m÷nesį. Metų pabaigoje užfiksuotas 127193 Lt sukauptų atostoginių 
įsipareigojimas darbuotojams. 

Jokių įsipareigojimų darbuotojams pagal apibr÷žtų įmokų ir apibr÷žtų išmokų planus įmon÷ 
neturi ir iki šio laiko netur÷jo. Taip pat pagal šiuos planus nebuvo įtrauktos sumos į pelno (nuostolių) 
ataskaitą. 

 
                           18. Finansin÷s ir investicin÷s veiklos rezultatai 
                                                                                                                          (Lt) 

 

Rodikliai Finansiniai metai Pra÷ję finansin. metai 

a) FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS PAJAMOS 4054 45319 

Reikšmingų sumų detalizavimas:   

Gautos banko palūkanos 4054 45319 

b) FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS SĄNAUDOS - - 
Reikšmingų sumų detalizavimas:   

Baudos ir delspinigiai - 52 

c) FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS REZULTATAS 
(a - b) 

4054 45267 

             
            Informacija apie pinigų srautų ataskaitoje pateiktus nepiniginius sandorius 

Pinigų srautų ataskaitoje eliminuoti nepiniginiai sandoriai: 

Rodiklis Suma (+/-), Lt Pastaba 

Ilgalaikio turto nurašymas (perk÷l. į atsargų sąsk.) 143 Likutin÷ vert÷ 

Lizingu įsigyto turto pirkimo PVM -  

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka nepiniginiams 
straipsniams 

-  

IMT vert÷s sumaž÷jimas, pripažinus nebaigtos 
statybos turto nuvert÷jimą, po atlikto turto vertinimo 

 

8189177 

 

Vert÷s sumaž÷jimas nurašytas į veiklos sąnaudas 

Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimo 
koregavimas, atsižvelgiant į 2011 m. IMT 
perkainotos vert÷s sumaž÷jimo ir padid÷jimo 
skirtumą 

 

 

-104656 

2011 m. apskaičiuota perkainoto turto 
nusid÷v÷jimo suma sumažinus perkainojimo 
rezervą ir 104656 litais sumažinus anksčiau 
suformuotą atid÷tojo pelno mokesčio 
įsipareigojimą, ši įsipareigojimo suma padidino 
šių metų pelno mokesčio pajamas ir tuo pačiu  
104656 litais sumažino piniginius srautus 

Iš viso: 8084664  
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19. Sandoriai su susijusiais asmenimis 
 
 Įmon÷s neturi dukterinių ar asocijuotųjų įmonių, n÷ra patronuojanti įmon÷, neturi kitų 
įmonių akcijų, visas įmon÷s turtas priklauso valstybei. Įmon÷ neturi su įmone susijusių juridinių asmenų.  
 Su įmone susiję fiziniai asmenys yra jos vadovai, kuriems suteikta teis÷ priimti sprendimus, 
planuoti ir kontroliuoti įmon÷s veiklą. Įmon÷s vadovams priskiriami: generalinis direktorius, du 
generalinio direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis buhalteris. Su įmon÷s vadovais susijusiems 
asmenims priskiriami artimi jų giminaičiai, kurie per sandorius su įmone gali daryti jai poveikį. Jiems 
priskiriami: įmon÷s vadovų sutuoktiniai, asmenys, su kuriais registruota partneryst÷ (sugyventiniai), 
t÷vai, broliai, seserys, seneliai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai, vaikaičiai. 
 Per ataskaitinius metus įmon÷ netur÷jo turto ar įsipareigojimų atlygintino ar neatlygintino 
perleidimo arba paslaugų teikimo sandorių su susijusiais asmenimis.   
   Įmon÷s vadovams priskaičiuotos sumos pateikiamos lentel÷je: 
                                                                                                                                        (Lt) 
 

Rodikliai Finansiniai 
metai 

Pra÷ję 
finansiniai 
metai 

Likutis 
finansinių  
metų pabaigoje 

A.1. Per metus vadovams priskaičiuotos sumos, 
susijusios su darbo santykiais,  
        iš jų: 
1) pagrindinis darbo užmokestis (pastovioji dalis) 
2) darbo užmokesčio kintamoji dalis   
3) premijos 
4) materialin÷s pašalpos 
5) Išeitin÷s kompensacijos 
2. Kitiems susijusiems asmenims 

 
299598 

 
165507 
  83657 

- 
- 

  44434 
- 

 
333037 

 
225562 
107475 

- 
- 
- 
- 
 

 
25056 

 
25056 (atostoginių 

kaup.) 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 

B. Neatlygintinai perduotas turtas,  suteiktos 
paskolos ir dovanos:  
1.Vadovams 
2. Kitiems susijusiems asmenims 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

- 
- 

C. Suteiktos įvairios garantijos įmon÷s vardu: 
  1.Vadovams 
 2. Kitiems susijusiems asmenims 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

D. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų 
skolų suma:  
1.Vadovams 
2. Kitiems susijusiems asmenims  

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

E. Kitos reikšmingos sumos, per metus 
priskaičiuotos:  
1.Vadovams 
2. Kitiems susijusiems asmenims 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
 

Vidutinis vadovų skaičius per metus 3,3 4 - 



                                                      20. Įmon÷s verslo segmentai   
 

Informacija apie įmon÷s verslo segmentus yra atskleidžiama šioje lentel÷je: 
                                                                                                                                                                                                                                                 (Lt) 

Segmentai Eliminavimas Įmon÷s suvestin÷ 
Pavedimo sutarties 
vykdymas 

Valstyb.atsargų pirkimas 
keitimas, pardavimas 

Kita veikla (įmon÷s 
papildoma veikla) 

  
Eil. 
Nr. 

Rodikliai 

2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m.  2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m.  2010 m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dotacijos, pajamos, sąnaudos ir rezultatai 
A Dotacija, kompensuo- 

janti pavedimo sutarties 
vykdymo sąnaudas 2950000 2950000       - 2950000    - 2950000  - - 

B Pajamų iš viso - -     45622630     54536327    2746548    5112568 - -    48369178   59648895 
B.1. 
 
 

Pardavimo pajamos iš 
sandorių su išoriniais 
klientais 

   
 
    45619078 

 
 
    54525046 

 
 
    2745895 

 
 
    5072879 

 
 

 
 

 
 
   48364973 
 

 
 
  59597925 
 

B.2. Kitos pajamos              -            -             151           5651                151            5651 

B.3. Finansin÷s investicin÷s 
veiklos pajamos 

   
       3552 

 
       11281 

 
           502         

 
        34038        

                         
      4054 

                       
   45319 

 
C 

 
Sąnaudų iš viso    5448423    4591408     46336522     54741458    9828615     2585047  - 2950000  - 2950000     58663560     58967913 

C.1. Pavedimo vykdymo 
sąnaudos     5448423     4591408       - 2950000   - 2950000 2498423 1641408 

C.2. Pardavimo savikaina          46305345        54525254       668990     1113033          46974335 55638287 

C.3. Veiklos sąnaudos              31177          216204     8414564       482405                   8445741                 698609 

C.4. Kitos veiklos sąnaudos   - -       745061       989557       745061     989557 

C.5. Neskirstomos sąnaudos                             -                     -  
C.6. Finansin÷s investicin÷s 

veiklos sąnaudos                                   52                          52 

D Tipin÷s veiklos pelnas 
(nuostoliai) -2498423     - 1641408        -713892         -205131     -7082067 

                 
    2527521               -               -  -10294382       680982 

      Kita informacija                              

E Turto iš viso          392111766  398698876 
E.1. Segmentams priskirtas 

turtas      283383830       293765679      1956375     1092490    285340205  294858169 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
E.1.1. Atsargos                 -                 -    281966036    293424646          90617         100368       282056653     293525014 

E.1.2. Gautinos sumos                 -                 -                 -                 -        270134         566946             270134           566946 

E.1.3. Pinigai ir terminuoti 
ind÷liai                 -                 -       1417794           341033      1595624         425176   

                
        3013418           766209 

E.2. Neskirstomas turtas      106771561    102070097  
F. Įsipareigojimų iš viso                3066414          975891 
F.1. Segmentams priskirti 

įsipareigojimai                 -                 - 
                 
            -                     -        413114        369367            413114          369367 

F.2. Neskirstomi 
įsipareigojimai         2653300          606524 

 

G. Ilgalaikio materialiojo 
ir nematerialiojo turto 
įsigijimų iš viso                 930993       5382234 

G.1. Segmentams priskirti 
ilgalaikio materialiojo 
ir nematerialiojo turto 
įsigijimai                          -                  - 

G.2. Neskirstomi ilgalaikio 
materialiojo ir nemate-
rialiojo turto įsigijimai          930993       5382234 

 

H. Ilgalaikio materialiojo 
ir nematerialiojo turto 
nusid÷v÷jimo (amorti-
zacijos) iš viso                      2172563       2726504 

H.1. Segmentams priskirtas 
ilgalaikio materialiojo 
ir nematerialiojo turto 
nusid÷v÷jimas (amorti-
zacija)      2635799 

                    
      1728406             -                    -      637575 

      
      1149208        -151109      -151110    3122265    2726504 

H.2. Neskirstomas turto 
nusid÷v÷jimas (amorti-
zacija)  

                            
 
                   - 

                          
 
                   - 
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                                               21. Nebalansiniai įsipareigojimai 
 
                                               21.1. Valstybin÷s žem÷s ir negyvenamųjų patalpų nuoma ir panauda 
 
 Pagal 2006 m. birželio 12 d. valstybin÷s žem÷s panaudos sutartis Nr.K01/2006-507 ir 
Nr.K01/2006-508 įmon÷ naudojasi dviem valstybin÷s žem÷s sklypais, esančiais Jočionių g.55, Vilniuje. 
Sklypų plotas atitinkamai 18,5174 ha ir 1,6051 ha, vert÷ atitinkamai 5542998 Lt ir 480566 litai. Dalis 
18,5174 ha sklypo užimta Vilniaus mazuto saugyklos nebaigtos statybos statiniais. Pagal sutartis suteikta 
teis÷ naudotis sklypais atitinkamai iki 2098 m. rugs÷jo 19 d. ir iki 2098 m. rugs÷jo 23 d. 
 Pagal 1996 m. kovo 13 d. valstybin÷s žem÷s nuomos ne žem÷s ūkio veiklai sutartis 
Nr.N57/96-0001 ir Nr.N57/96-0002 įmon÷ naudojasi 0,0336 ha sklypu Kupiškio raj., Subačiuje, Aukštaičių 
a. 2, (sklype pastatytas automobilių garažas) ir 45,7118 ha sklypu Kupiškio raj., Subačiaus sen., Kunčių 
kaime (Subačiaus kuro baz÷s teritorija). Sklypų vert÷ atitinkamai 3414 Lt ir 118485 Lt. Sutartys galioja iki 
2020 m. kovo 24 d.   
 Pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. patalpų nuomos sutartį administracin÷ms funkcijoms vykdyti 
įmon÷ nuomojasi 99,78 m2  patalpas adresu: S. Žukausko g. 2-33/Ulonų g. 3-33, Vilniuje. Už nuomą iki šių 
metų rugs÷jo 30 d. buvo mokama 3300 Lt per m÷nesį, nuo spalio 1 d. nuomos kaina 2471 Lt per m÷nesį.  
Patalpų vert÷ 303000 litų. Nuomos sutartis pratęsta galioti iki 2013 m. rugs÷jo 30 d. 
 Pagal 2009 m. geguž÷s m÷n. 29 d. garažo nuomos sutartį lengvųjų automobilių saugojimui 
įmon÷ nuomojosi 16,13 m2  požeminio garažo patalpą adresu: S. Žukausko g. 2/Ulonų g. 3, Vilniuje.  
Patalpos vert÷ 19000 litų. Sutartis nuo 2011 m. geguž÷s 30 d. nutraukta. 
  
                                              21.2. Panaudai perduotos įmon÷s patalpos 

 
Remiantis LR Vyriausyb÷s 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr.1668 ,,D÷l valstyb÷s įmon÷s 

Lietuvos naftos produktų agentūros įstatinio kapitalo ir turto perdavimo“ (Žin., 2002, Nr.102-4571) pagal 
2002 m. gruodžio 21 d. Patalpų panaudos sutartį Nr.9/4-1-1752 įmon÷ panaudos gav÷jui – Priešgaisrin÷s 
apsaugos ir gelb÷jimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos perdav÷ laikinai (15 metų terminui) ir 
neatlygintinai valdyti ir naudotis 220,99 m2  ploto administracinių patalpų (vert÷ 117595 Lt) ir 136,21 m2 
ploto garažą (vert÷ 26371 Lt), esančius Kupiškio raj., Subačiaus seniūnijoje, Kunčių kaime. Perduotos 
patalpos naudojamos Subačiaus kuro baz÷s priešgaisrinei apsaugai vykdyti. Panaudos sutartis galioja iki 
2017 m. gruodžio 21 d.  
       
                          21.3. Trečiųjų asmenų turtas įmon÷je 
 
 Įmon÷ pagal 2007 12 28 Terminalo paslaugos sutartį Nr.2007-2/TP Subačiaus kuro baz÷je 
saugo AB ,,Orlen Lietuva“ priklausančius naftos produktus. Abiejų pusių susitarimu ši informacija yra 
konfidenciali. 
 Nuo 2009 m. birželio m÷nesio pradžios pagal valstyb÷s rezervo materialinių išteklių 
pasaugos sutartį su Ūkio ministerija įmon÷ saugo valstyb÷s rezervui priklausančius pledus. Ši informacija 
yra riboto naudojimo. 
   
                           22. Veiklos tęstinumas 
 
                Įmon÷s veiklos laikotarpis yra neribotas. Įmonei pavesta saugoti ir tvarkyti valstyb÷s l÷šomis 
sukauptas valstyb÷s naftos produktų atsargas. Pagal Europos Sąjungos teis÷s aktus ir Lietuvos Respublikos 
naftos produktų ir naftos valstyb÷s atsargų įstatymo nuostatas valstyb÷je – ES nar÷je šiuo metu turi būti 
sukaupta naftos produktų atsargų 90 – čiai dienų. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstyb÷s l÷šomis turi būti 
sukaupiama ir tvarkoma tiek naftos produktų atsargų, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų. Įmon÷ 
tokiam laikotarpiui atsargų yra sukaupusi pakankamai. 
 
                                                23. Pobalansiniai įvykiai 
  
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m. vasario 15 d. nutarimu Nr.204 
,,D÷l valstyb÷s turto investavimo ir akcin÷s bendrov÷s ,,Klaip÷dos nafta” įstatinio kapitalo didinimo”  
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VALSTYBöS ĮMONö LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA 
(įmon÷s pavadinimas) 

 

Įmon÷s kodas 110084364, S. Žukausko g. 2-33/Ulonų g. 3-33, LT-08240, Vilnius 
(įmon÷s kodas, adresas, kiti duomenys) 

 
 

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

       2012 m. kovo  01 d.    Nr. 25____   
(ataskaitos sudarymo data) 

 

__2011 metai____          
(ataskaitinis laikotarpis) 

 
1. Bendra informacija 

 
  
 Valstyb÷s įmon÷s Lietuvos naftos produktų agentūros (toliau - Įmon÷) pagrindinis tikslas – 
kaupti, saugoti ir tvarkyti valstyb÷s naftos produktų atsargas. Įmon÷ įsteigta Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2001 12 03 d. nutarimu Nr. 1449, reorganizavus jungimo būdu valstyb÷s įmonę Vilniaus 
mazuto saugyklą ir valstyb÷s įmonę Subačiaus kuro bazę. Įmon÷ nuosavyb÷s teise priklauso valstybei ir 
jai perduotą, jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patik÷jimo teise. Įmon÷s savininko teises ir 
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 
 Įmon÷s buvein÷ yra S. Žukausko g.2-33/Ulonų g.3-33, Vilniuje. Įmonei perduotos šviesiųjų 
naftos produktų valstyb÷s atsargos yra kaupiamos, saugomos ir tvarkomos Įmon÷s Subačiaus kuro baz÷je 
(Kunčių kaimas, Subačiaus sen., Kupiškio rajonas). Valstyb÷s mazuto atsargos pagal sudarytą pasaugos 
sutartį saugomos Lietuvos energija, AB. 
 Įmonei pavesta saugoti ir tvarkyti valstyb÷s l÷šomis sukauptas valstyb÷s naftos produktų 
atsargas. Pagal Europos Sąjungos teis÷s aktus ir Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstyb÷s 
atsargų įstatymo nuostatas valstyb÷je – ES nar÷je šiuo metu turi būti sukaupta naftos produktų atsargų 90 
– čiai dienų. Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstyb÷s l÷šomis turi būti sukaupiama ir tvarkoma tiek naftos 
produktų atsargų, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų. Įmon÷ tokiam laikotarpiui atsargų yra 
sukaupusi pakankamai. 
 Įmon÷s registravimo duomenys per ataskaitinius 2011 metus  nepasikeit÷, išskyrus tai, kad 
nuo sausio 4 d. generalinio direktoriaus pareigas laikinai eiti paskirtas Vytautas Kazimieras Aranauskas. 
Iki  2011 m. sausio 3 d. šias pareigas ÷jo Evaldas Bivilis.   
 2011 m. pradžioje įmon÷s savininko kapitalas buvo 15179131 Lt, turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas sudar÷ 298781970 Lt. Vykdant LR 
Vyriausyb÷s 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr.1341 ,,D÷l valstyb÷s įmon÷s Lietuvos naftos produktų 
agentūros turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo 
sumažinimo“, per ataskaitinius metus įmon÷s apskaitoje buvo registruotas turtą, kuris pagal įstatymus 
gali būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkančio kapitalo 9662959 Lt sumaž÷jimas, d÷l l÷šų, gautų už 
parduotas perteklines naftos produktų atsargas, perdavimo viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo 
agentūrai. Metų pabaigoje įmon÷s savininko kapitalas buvo 15179131 Lt, turtą, kuris pagal įstatymus gali 
būti tik valstyb÷s nuosavyb÷, atitinkantis kapitalas sudar÷ 289119011 Lt 
 Ataskaitinių metų vidutinis sąrašinis įmon÷s darbuotojų skaičius – 46,5. Metų pradžioje 
įmon÷je dirbo 49 darbuotojai, metų pabaigoje – 45, darbuotojų vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis – 
2545 Lt (2010 m. - 2677 Lt). 2010 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 49,2. Įmon÷s 2011 m. 
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Benzino A-95 ir dyzelino (C klas÷) valstyb÷s atsargų natūralios netektys t/m÷n. 2010 ir 2011 metais

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 ir 2011 metų m÷nesiai

N
a

tū
ra

li
o

s
 n

e
te

k
ty

s
, 

t

Benzinas 2010 m.

Dyzelinas 2010 m.

Benzinas 2011 m.

Dyzelinas 2011 m.

finansinių ataskaitų rinkiniai, nepriklausomo auditoriaus išvados ir veiklos ataskaita bus paskelbti Įmon÷s 
internetin÷je svetain÷je, kuri bus sukurta artimiausiu metu.  

  
2. Veiklos apžvalga 

 
 2011 metais Įmon÷ įvykd÷ pagrindinį jai pavestą uždavinį – iki 2011 m. balandžio 1 dienos 
tur÷ti sukaupus ir saugoti valstyb÷s naftos produktų atsargų atitinkamą kiekį, nustatytą Energetikos 
ministro riboto naudojimo 2011 03 31 įsakymu Nr.21-3 RN ,,D÷l naftos produktų ir naftos valstyb÷s 
atsargų sud÷ties, kiekių ir metinių kaupimo užduočių valstyb÷s įmonei Lietuvos naftos produktų 
agentūrai nustatymo 2011 metais”.  
 Pagal su Energetikos ministerija pasirašytą 2011 m. kovo 31 d. pavedimo vykdymo sutartį 
Nr.8-28, vykdydama Energetikos ministerijos pavedimą ,,Valstyb÷s nuosavyb÷s teise priklausančių 
naftos produktų ir naftos atsargų kaupimas bei tvarkymas turto patik÷jimo teise“, per 2011 metus Įmon÷ 
atliko visus numatytus sukauptų naftos produktų valstyb÷s atsargų saugojimo, jų kokyb÷s rodiklių 
pastovios kontrol÷s, apskaitos, talpyklų parko pastatų, statinių, įrengimų, prietaisų, teritorijos priežiūros, 
remonto, apsaugos ir kitus einamuosius darbus.  
 Įmon÷s 2011 metų faktin÷s pavedimo vykdymo sąnaudos sudar÷ 5448423 Lt, iš kurių 
2950000 Lt sąnaudų kompensuota valstyb÷s biudžeto l÷šomis, skirtomis pavedimui vykdyti. Iš likusios 
2498423 Lt sąnaudų sumos, dalis (1153960 Lt) kompensuota pajamomis, gautomis iš Įmon÷s papildomos 
veiklos, o likęs 1344463 Lt skirtumas liko nekompensuotas ir padidino veiklos nuostolį.   
 Saugomų valstyb÷s naftos produktų atsargų kokyb÷ atitinka Lietuvos Respublikoje 
galiojančius privalomuosius kokyb÷s rodiklius. Nustatyta tvarka kiekvieną m÷nesį buvo atliekama 
įmon÷je saugomo benzino ir dyzelino atsargų inventorizacija. Metin÷ visų valstyb÷s naftos produktų 
atsargų inventorizacija, vadovaujantis nustatyta tvarka, atlikta 2011 m. lapkričio 30 d. būklei. 
Inventorizacijų metu nustatyta valstyb÷s naftos produktų atsargų natūrali netektis neviršijo Energetikos 
ministro 2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.1-84 ,,D÷l valstyb÷s įmon÷s Lietuvos naftos produktų agentūros 
kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ patvirtintų normų. 
 Per ataskaitinius metus buvo imtasi priemonių valstyb÷s atsargų benzino A-95 ir dyzelino 
(C klas÷) natūralios netekties nuostoliams sumažinti. Palyginus su pra÷jusių 2010 m. laikotarpiu, 2011 
metais šių produktų natūralių netekčių nuostoliai iš viso sumaž÷jo 8,5 karto. 2010 metais nuostoliai 
sudar÷ 285174 Lt, iš jų nugaravo 68,6 t. benzino ir 102,8 t dyzelino. 2011 metais nuostoliai sudar÷ 33504 
litus, iš jų nugaravo 2,5 t benzino ir 18,5 t dyzelino. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 1 pav. 2010 ir 2011 metų benzino ir dyzelino kiekvieno m÷nesio natūralių netekčių  
                                 nuostolių palyginimas  
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 Viso likusio turto ir atsiskaitymų metin÷ inventorizacija atlikta 2011 m. spalio 31 d. būklei. 
turto trūkumas arba perteklius nenustatytas.  
 Ataskaitiniais metais taip pat buvo imtasi įvairių taupymo priemonių išlaidoms Įmon÷je 
sumažinti, kurias įgyvendinus 2011 metais, palyginus su 2010 metais, Įmon÷s bendrosios veiklos 
sąnaudos (administravimo, transporto išlaikymo, ryšių, elektros energijos ir kt.), neskaitant nuo Įmon÷s 
administravimo veiksmų nepriklausančių ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo ir amortizacijos bei turto vert÷s 
sumaž÷jimo sąnaudų, sumaž÷jo beveik 350 tūkst. litų. 
 Ataskaitiniais metais Įmon÷ pilnai įvykd÷ Energetikos ministro 2011 m. kovo 29 d. 
įsakymu Nr.1-73 patvirtintą 2011 m. veiklos planą: 

          1) 2011 12 31 d. būklei sukaup÷ ir tvark÷ naftos produktų valstyb÷s atsargų ne mažiau kaip 
30 dienų;  

          2) pakeit÷ 22,02 tūkst. t privalomųjų kokyb÷s rodiklių neatitinkančio valstyb÷s atsargų 
dyzelino (C klas÷);  

          3) atliko 4 vnt. 5000 m3 talpos talpyklų Nr.13,26,27 ir Nr.28  ir 2-jų 100 m3 talpos talpyklų 
(prie katilin÷s) išor÷s paviršiaus dažymą  už 316240 Lt (be PVM); 

          4) atliko 6 vnt. 5000 m3 talpos talpyklų Nr.10, 21, 22, 25, 27, 28 dugnų dažymą ir užbaig÷ 
10000 m3 talpos talpyklos Nr.75 dugno dažymą, iš viso už  410592 Lt (be PVM); 

          5) atliko Subačiaus kuro baz÷s administracinio pastato stogo remontą už 130691 Lt (be 
PVM); 

  6) sumontavo 10 kW elektros kabelį ir įsigijo kito turto už 26470 Lt (be PVM); 
 7) atliko 7 vnt. talpyklų kalibravimo darbus už 47000 Lt (be PVM), įsigijo kompiuterių 

antivirusines programas. Iš viso 2011 m. investicijos sudar÷ 930993 litus. 
 2011 metų pardavimo pajamas sudar÷ pirkimo – pardavimo būdu pakeistų (parduotų) 

valstyb÷s atsargų pajamos - 34880726 Lt, parduoto perteklinio dyzelino (C klas÷) pajamos – 10738351 Lt 
ir už kitiems juridiniams asmenims suteiktas valstyb÷s atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas gautos 
pajamos – 1822950 Lt , iš viso 47442028 Lt pajamų.  

 Parduotų produktų ir suteiktų paslaugų savikaina sudaro 46974335 Lt, bendrasis pelnas 
467693 litai. Pagal keitimo paslaugos sutartį su keitimo paslaugas atlikusiu tiek÷ju, pakeistų (parduotų) 
atsargų pardavimo kaina buvo prilyginta Įmon÷je buvusių senų atsargų savikainai. Įmon÷s bendrosios 
sąnaudos kitiems juridiniams asmenims suteiktų valstyb÷s atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų 
savikainai priskirtos proporcingai pagal sutartį kauptam ir tvarkytam valstyb÷s atsargų kiekiui.  

 Pagrindinei veiklai priskirtų bendrųjų veiklos sąnaudų dalis ir pavedimo vykdymo 
sąnaudos sudar÷ 13671835 Lt, iš jų pavedimo vykdymo sąnaudos sudar÷ 5448423 Lt, iš kurių 2950000 
Lt kompensuota valstyb÷s biudžeto l÷šomis (dotacija), skirtomis Įmonei pagal Pavedimo vykdymo sutartį 
(sąnaudų sumos pagal atskirus straipsnius išd÷stytos metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte). 
Didžiausią pagrindin÷s veiklos sąnaudų dalį sudar÷ Įmon÷s Vilniaus mazuto saugyklos (6994577 Lt) ir 
Subačiaus kuro baz÷s (1194600 Lt) nebaigtos statybos objektų vert÷s sumaž÷jimo sąnaudos, iš viso 
8189177 litai. Šio turto vert÷s sumaž÷jimas nustatytas vadovaujantis 23-iojo Verslo apskaitos standarto 
,,Turto nuvert÷jimas“ ir Įmon÷je patvirtintos Ilgalaikio turto nuvert÷jimo (nuostolio d÷l vert÷s 
sumaž÷jimo) įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansin÷se ataskaitose tvarkos 
nuostatomis, bei 2011 m. spalio m÷nesį turto vertinimą atlikusios UAB Korporacijos ,,Matininkai“ 
ataskaitomis. 

  Likusią sąnaudų dalį sudar÷ valstyb÷s atsargų natūralios netektys ir laboratoriniams 
tyrimams panaudotų atsargų sąnaudos – 31177 Lt, sąnaudos darbuotojų socialin÷ms ir kultūrin÷ms  
reikm÷ms sudaryto rezervo ribose – 2639 Lt, kitos administracin÷s sąnaudos – 420 Lt.  

 Įmon÷s tipin÷s veiklos nuostolis sudar÷ 10254142 litus. 
 Iš įmon÷s vykdytos kitos (papildomos) veiklos gauta 923096 Lt pajamų, iš jų: 
 - už kitoms įmon÷ms priklausančių naftos produktų ir valstyb÷s rezervo pledų pasaugą bei 

naftos produktų pakrovimo – iškrovimo paslaugas – 877447 Lt, (2010 metais buvo gauta 1641862 Lt 
pajamų); 

         - už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas autotransporto ir kitas paslaugas – 15526 Lt  
 (2010 m. - 13044 Lt); 

 - geležinkelio paslaugų išlaidų kompensacija, kurią kompensavo naftos produktų terminalo 
paslaugų gav÷jai  – 29972 Lt;  

 - kitos netipin÷s veiklos pajamos –  151 Lt; 
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 Kitai (papildomai) veiklai priskirtos sąnaudos sudar÷ 967390 Lt, iš jų kitos veiklos 
sąnaudoms priskirta 192174 Lt neatskaitomo PVM nuo įsigyto ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto esminio 
pagerinimo darbų, kurie nesiejami su kitos veiklos pajamomis, gautomis iš papildomų paslaugų teikimo.  

          Iš finansin÷s ir investicin÷s veiklos gauta 4054 Lt pajamų, iš jų: 
  - palūkanos nuo l÷šų valstyb÷s atsargoms įsigyti ind÷lių – 3552 Lt; 
 - palūkanos nuo įmon÷s veiklos l÷šų – 502 Lt; 
          Iš viso per 2011 metus susidar÷ 10294382 Lt nuostolis (2010 m. buvo gauta 680982 Lt  

pelno), tame skaičiuje iš valstyb÷s atsargų ir jų l÷šų tvarkymo veiklos gautas 713892 Lt nuostolis (2010 
m. buvo gautas 205131 Lt nuostolis). Iš pavedimo – Naftos produktų valstyb÷s atsargų kaupimas ir 
tvarkymas turto patik÷jimo teise – vykdymo veiklos gautas 2498423 Lt nuostolis (2010 m. buvo gautas 
1641408 Lt nuostolis), kuris susidar÷ d÷l nepakankamo šios veiklos finansavimo iš valstyb÷s biudžeto.    
Iš įmon÷s bendrosios ir kitos (papildomos) veiklos gautas 7082067 Lt nuostolis  (2010 m. buvo gauta 
2527521 Lt pelno), kurį pagrinde sudar÷ nuo veiklos sprendimų nepriklausančios įmon÷s atskirų 
nebaigtos statybos objektų vert÷s sumaž÷jimo sąnaudos (8189177 Lt). Apskaičiuotas nuostolis prieš 
apmokestinimą – 10294382 Lt, pelno (nuostolio) ataskaitoje pakoreguotas (sumažintas) panaudojus 
104656 Lt Atid÷tojo pelno mokesčio įsipareigojimą. Grynasis ataskaitinių metų nuostolis sudaro 
10189726 litus.  
            

3. Veiklos planai ir prognoz÷s 
 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m. vasario 15 d. nutarimu Nr.204 
,,D÷l valstyb÷s turto investavimo ir akcin÷s bendrov÷s ,,Klaip÷dos nafta” istatinio kapitalo didinimo” 
artimiausiu metu Įmon÷s patik÷jimo teise valdoma Subačiaus kuro baz÷, kuri, kaip min÷ta, yra Kunčių 
kaime, Subačiaus sen., Kupiškio rajone, su visu valstybei nuosavyb÷s teise priklausančiu nekilnojamuoju 
ir kilnojamuoju turtu bus perduota akcinei bendrovei ,,Klaip÷dos nafta”, kaip įnašas į bendrov÷s įstatinį 
kapitalą.  
 Nutarime nustatyta, kad turtas perduodamas su sąlyga, kad turto dalį, reikalingą naftos 
produktų ir naftos valstyb÷s atsargų kaupimui ir tvarkymui, AB ,,Klaip÷dos nafta” įsipareigos išnuomuoti 
Įmonei ne trumpiau kaip 10 metų ir tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų, kad Įmon÷ per visą nuomos 
laiką nepatirtų daugiau sąnaudų, negu būtų patiriama atitinkamą laiką valdant šį turtą patik÷jimo teise.  
            Valstyb÷s naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo 2012 metų užduotys artimiausiu 
metu bus patvirtintos Energetikos ministro įsakymu. Pagrindinis Įmon÷s uždavinys 2012 metais, kaip ir 
iki šiol buvusiais metais, yra su kuo mažesniais nuostoliais išlaikyti, saugoti ir tvarkyti sukauptus naftos 
produktų valstyb÷s atsargų kiekius, neviršijant Valstyb÷s įmon÷s Lietuvos naftos produktų agentūros 
kuro natūralios netekties normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 17 
d. įsakymu Nr. 1-84, užtikrinti, kad valstyb÷s naftos produktų atsargos atitiktų standartų ir  Lietuvos 
Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokyb÷s rodiklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 (Žin., 2010, 
Nr. 153), reikalavimus.  
             2012 metų valstybei nuosavyb÷s teise priklausančių naftos produktų ir naftos valstyb÷s 
atsargų kaupimo bei tvarkymo turto patik÷jimo teise programos vykdymui numatomoms Pavedimo 
vykdymo sąnaudoms kompensuoti iš valstyb÷s biudžeto skirta 2800,0 tūkst. litų. Šią sumą viršijančias 
sąnaudas Įmon÷ tur÷s kompensuoti iš kitos papildomos veiklos numatomomis gauti pajamomis, teikiant 
naftos produktų saugojimo ir kitas paslaugas kitiems juridiniams asmenims. 
            L÷šų investicijoms iš valstyb÷s biudžeto įmonei artimiausiais metais nenumatyta. 2012 
metais iš valstyb÷s biudžeto numatytomis skirti bei iš papildomos veiklos numatomomis gauti  l÷šomis 
ilgalaikio turto nusid÷v÷jimo ir amortizacijos sąnaudų kompensavimui planuojame atlikti vienos 10000 
m3 talpos talpyklos išor÷s paviršiaus dažymą ir 3 vnt 5000 m3 talpos talpyklų dugnų dažymą, numatoma 
kalibruoti 13 vnt  5000 m3 talpos ir 3 vnt 10000 m3 talpos talpyklų, įsigyti lazerinį spausdintuvą (įvairių 
spalvų), keltuvą (25 t) talpyklų pak÷limui, dokumentų skanerį, trimerį teritorijos priežiūrai ir kompiuterių 
antivirusines programas. Planuojama, kad visų šių darbų atlikimui ir turto įsigijimui, priklausomai nuo 
viešųjų pirkimų konkursų rezultatų, bus panaudota iki 554,2 tūkst Lt amortizacinių atskaitymų sąnaudų 
kompensavimui numatomų gauti l÷šų.     
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4. Informacija apie Valstyb÷s valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 
nuostatų laikymąsi 

  
 4.1. Veiklos strategija ir tikslai. 
 
 Pagrindiniai įmon÷s veiklos tikslai yra: 1) kaupti (pirkti ir laikyti saugojimo vietose), 

tvarkyti (atnaujinti, keisti, parduoti, nurašyti, atkurti) valstyb÷s naftos produktų atsargas ir vesti jų 
apskaitą, 2) eksploatuoti, modernizuoti naftos produktų saugyklas, pl÷sti, remontuoti, rekonstruoti kuro 
talpyklas, 3) vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešiuosius interesus. Šie tikslai įvardyti  valstyb÷s 
įmon÷s Lietuvos naftos produktų agentūros įstatuose, patvirtintuose Energetikos ministro 2009 m. spalio 
14 d. įsakymu Nr. 1-191. Kad šie tikslai būtų įgyvendinti, įmon÷ kiekvienais metais vykdo Energetikos 
ministerijos kuruojamą specialiąją Valstyb÷s naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programą. 
Programa parengta atsižvelgiant į Naftos produktų ir naftos valstyb÷s atsargų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 
72-3008) 4 straipsnio 1 dalies nuostatas: „Atsargos kaupiamos ir tvarkomos įmonių l÷šomis, valstyb÷s 
biudžeto asignavimais, kurie nustatyti valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatyme atskirai specialiajai programai, kitomis teis÷tai gautomis l÷šomis“.   
 Programa įgyvendina:  
 1) Energetikos ministerijos strateginį tikslą – „Mažinti priklausomybę nuo vienintelio 
išorinio energijos išteklių tiek÷jo“: energijos tiekimo nutraukimo (ekstremalios energetikos pad÷ties) 
atveju bus sudarytos sąlygos Lietuvos ūkiui funkcionuoti.  
 2) Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programoje įvardytą nuostatą ryžtingai siekti 
užtikrinti šalies energetinį saugumą, t. y. tvarų ir nenutrūkstamą energijos tiekimą vartotojui 
prieinamomis kainomis (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programos 329 punktas).  
 Įmon÷s veiklos rezultatai atitinka įmon÷s veiklos tikslams. 
 Valstyb÷s naftos produktų atsargas pavesta saugoti tik VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūrai, kitos įmon÷s naftos produktų valstyb÷s atsargų nesaugo. 
 Duomenys apie įmon÷s 2011 m. investicijas pateikti ataskaitos skyriuje ,,Veiklos apžvalga“ 
 Per 2011 metus nebuvo investuota l÷šų tyrimų ir pl÷tros veiklai, Įmon÷ nevykd÷ tyrimų bei 
socialin÷s ir aplinkosaugos iniciatyvų. 
   
 4.2. Darbo užmokestis 
 
 Įmon÷s 2011 metų darbo užmokesčio fondas sudar÷ 1508,6 tūkst. Lt. 2011 metų 
apibendrintos vidutin÷s m÷nesin÷s algos pagal einamas pareigas: 
 l. e. p. generalinio direktoriaus – 1992 Lt (nustatytas 10 val. per savaitę darbo laikas), 
           generalinio direktoriaus pavaduotojų – 6397 Lt; 
 tarnybų vadovų    - 4172 Lt; 
    vadovaujančiųjų ir vyresniųjų specialistų    - 4789 Lt; 
 specialistų       - 2807 Lt; 
 operatorių       - 2383 Lt; 
 mašinistų        - 2046 Lt; 
 naftos produktų pilstytojų    - 1955 Lt; 
 apsaugos darbuotojų (bud÷tojų)   - 1092 Lt; 
 darbininkų  (elektrošaltkalviai, vairuotojai, suvirintojas ir kt.)    - 1499 Lt. 
2011 metų apibendrintos vidutin÷s m÷nesin÷s algos pagal padalinius: 
 Subačiaus kuro baz÷s (SKB) naftos produktų sand÷lio     - 2339 Lt; 
 SKB energetikos tarnybos      - 2294 Lt; 
 SKB ūkio tarnybos       - 1968 Lt; 
 SKB laboratorijos          - 2804 Lt;   
 Vilniaus mazuto saugyklos tarnybos       -  1026 Lt. 
  
 4.3. Esmin÷s reikšm÷s įmon÷s veiklai turintys įvykiai pasibaigus finansiniams metams 
 
 Kaip jau min÷ta, ataskaitos skyriuje ,,Veiklos planai ir prognoz÷s”, 2012 metais,  
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m. vasario 15 d. nutarimu Nr.204 ,,D÷l valstyb÷s 
turto investavimo ir akcin÷s bendrov÷s ,,Klaip÷dos nafta” istatinio kapitalo didinimo”, Įmon÷s patik÷jimo 




