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BALANSAS

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė Energetikos agentūra

Juridinio asmens kodas 222251110

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 38/
Vasario 16-osios g. 2

Finansinės atskaitomybės kodas 000367673013                    Rinkinio Nr. FS0115

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-11          Nr.

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

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+7+18+21) 124996 232844

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6) 2. 18318 28952

3 I.1. Plėtros darbai

4 I.2. Patentai, licencijos

5 I.3. Programinė įranga 18318 28952

6 I.4. Kitas nematerialusis turtas

7 II. MATERIALUSIS TURTAS (8+...+15) 3. 106678 203892

8 II.1. Žemė

9 II.2. Pastatai ir statiniai 1 2210

10 II.3. Mašinos ir įrengimai

11 II.4. Transporto priemonės 1600 12003

12 II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai 105077 189679

13 II.6. Nebaigta statyba

14 II.7. Kitas materialusis turtas

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) 0 0

22 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

23 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

24 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (25+34+37+41) 4. 3266124 3141231

25 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

(26+32+33) 5. 7442 6218

26 I.1. Atsargos (27+...+31) 5.1. 4011 214
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27 I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo
gaminiai 4011 214

28 I.1.2. Nebaigta gamyba

29 I.1.3. Pagaminta produkcija

30 I.1.4. Pirktos prekės, skirtos
perparduoti

31 I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas,
skirtas parduoti

32 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 5.2. 3431 6004

33 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

34 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS (35+36) 6. 761 5885

35 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas

36 II.2. Kitos gautinos sumos 6. 761 5885

37 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS (38+39+40) 7. 2723230 2714932

38 III.1. Trumpalaikės investicijos

39 III.2. Terminuoti indėliai 7. 2723230 2714932

40 III.3. Kitas trumpalaikis turtas

41 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 8. 534691 414196

42  TURTO IŠ VISO (1+24) 3391120 3374075

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

metai

43 C. NUOSAVAS KAPITALAS (44+...+47+50) 9. 3135843 3016464

44 I. ĮMONĖS SAVININKO
KAPITALAS 9.1. 2288955 2288955

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

46 III. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

47 IV. REZERVAI (48+49) 237600 204200

48 IV.1. Privalomasis 9.2. 228000 204200

49 IV.2. Kiti rezervai 9.2. 9600

50 V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (51+52) 609288 523309

51 V.1. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) 9.3. 119379 180491

52 V.2. Ankstesnių metų pelnas
(nuostoliai) 9.4. 489909 342818

53 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 10. 183829 257618

54 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (55+68) 11. 71448 99993

55 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(56+60+61+62+66+67) 0 0

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

67 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir
ilgalaikiai įsipareigojimai

68 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

(69+70+73+...+78) 11. 71448 99993

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 11.1. 320 2065

74 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

75 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 11.2. 21067 45123

76 II.6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai 11.3. 47944 51353

77 II.7. Atidėjiniai

78 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai 11.4. 2117 1452

79  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (43+53+54) 3391120 3374075

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

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė Energetikos agentūra

Juridinio asmens kodas 222251110

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 38/
Vasario 16-osios g. 2

Finansinės atskaitomybės kodas 000367673013                    Rinkinio Nr. FS0115

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-11          Nr.

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

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 0 0

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6) 12. 9817 734

5 IV.1. Pardavimo

6 IV.2. Bendrosios ir administracinės 12. 9817 734

7 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) 12. -9817 -734

8 VI. KITA VEIKLA (9-10) 12. 5235 6429

9 VI.1. Pajamos 12. 5235 6429

10 VI.2. Sąnaudos

11 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA (12-13) 12. 145028 219919

12 VII.1. Pajamos 12. 145060 220095

13 VII.2. Sąnaudos 12. 32 176

14 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11) 12. 140446 225614

15 IX. PAGAUTĖ

16 X. NETEKIMAI

17 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (14+15-16) 12. 140446 225614

18 XII. PELNO MOKESTIS 12. 21067 45123

19 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (17-18) 12. 119379 180491

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

Juridinio asmens pavadinimas Valstybės įmonė Energetikos agentūra

Juridinio asmens kodas 222251110

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2

Finansinės atskaitomybės kodas 000367673013                    Rinkinio Nr. FS0115

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-11          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 2288955
1B

1C
1D

1E 186100
1F 63000

1G 297918
1S 2835973

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 2288955
4B 0

4C 0
4D 0

4E 186100
4F 63000

4G 297918
4S 2835973

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
7D

7E
7F

7G
7S 0

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

8A
8B

8C
8D

8E
8F

8G 180491
8S 180491

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 18100
10F

10G -18100
10S 0

11. Panaudoti rezervai 11A
11B

11C
11D

11E
11F -63000

11G 63000
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 2288955
13B 0

13C 0
13D 0

13E 204200
13F 0

13G 523309
13S 3016464

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
16D

16E
16F

16G
16S 0

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

17A
17B

17C
17D

17E
17F

17G 119379
17S 119379

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

18A
18B

18C
18D

18E
18F

18G
18S 0

19. Sudaryti rezervai 19A
19B

19C
19D

19E 23800
19F 9600

19G -33400
19S 0

20. Panaudoti rezervai 20A
20B

20C
20D

20E
20F

20G
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 2288955
22B 0

22C 0
22D 0

22E 228000
22F 9600

22G 609288
22S 3135843

Direktorius Marijus Franckevičius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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VALSTYBĖS ĮMONĖ ENERGETIKOS AGENTŪRA 

 

222251110, GEDIMINO PR. 38 / VASARIO 16-OSIOS G. 2, LT-01104 VILNIUS 
 

 

 

 

PATVIRTINTA 

LR energetikos ministro 2011 m. kovo 18 d. 

įsakymu Nr. 1-68 

 

 

 

2010 M. GRUODŢIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2011-01-11 Nr. F - 14 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Valstybės įmonė Energetikos agentūra (toliau tekste – Agentūra) įsteigta 1993 m. 

lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 1993 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.193/K. 

Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendino Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, o nuo 

2009 m. rugpjūčio 3 dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr.722 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (Ţin., 

1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24; 2010, Nr. 1-16) buvo pakeisti Agentūros įstatai ir Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodţio 2 d. įsakymu Nr. 1-238 patvirtinta įstatų 

nauja redakcija. 2009 m. gruodţio 8 d. Agentūros įstatai įregistruoti Valstybės įmonės Registrų 

centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registre. 2004 m. rugpjūčio 26 d. Juridinių asmenų 

registre buvo pakeistas Agentūros kodas ir išduotas naujas registravimo paţymėjimas Nr. 

000093. 

Agentūros savininko kapitalas 2010 metais nesikeitė, 2010 m. gruodţio 31 d. jo dydis– 

2288955 Lt. 

Agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

 Agentūros buveinė: Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius. 

Agentūros pagrindinė veikla – vykdyti Energetikos ministerijos pavedimus energetikos, 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityse.  

Agentūros funkcijos apibrėţtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Ţin., 2002, 

Nr. 56-2224; 2009, Nr. 10-352) 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) įstatymo (Ţin., 2001, Nr. 

64-2331; 2007, Nr. 140-5753; 2009, Nr. 10-357) 2 straipsniu.  

Agentūros finansiniai metai trunka 12 mėnesių, prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodţio 

31 d. 

 2010 m. gruodţio 31 d. Agentūroje dirbo 26 darbuotojai, iš jų 2 vaiko prieţiūros 

atostogose (2009 m. gruodţio 31 d. dirbo 30 darbuotojų). 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

Agentūra apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą. 

Agentūros du rodikliai – pardavimo grynosios pajamos ir balanse nurodyto turto vertė 

paskutinių finansinių metų dieną neviršija Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatyme nurodytų dydţių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus. Todėl 

pradedant 2007 metais Agentūra rengia pilnas balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo 

pokyčių ataskaitas ir pilną aiškinamąjį raštą. Pinigų srautų ataskaitos nuo 2007 metų Agentūra 

neberengia. 

 Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, naudojant 

Lietuvos Respublikos piniginį vienetą - litą ir pagrįstos pirminėmis ūkinėmis operacijomis ir 

faktais. 

 Apskaitos dokumentai surašomi, apskaitos registrai ir finansinės ataskaitos sudaromos 

lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir uţsienio kalbomis. 

 Agentūros veikla neribota, todėl finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis veiklos 

tęstinumo principu, taikant įsigijimo savikainos įvertinimo būdą. Agentūros finansiniai metai 

sutampa su kalendoriniais metais. 

 Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai išaiškinus, kad Agentūros veikla yra 

valstybės veikla ir ne PVM objektas, Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 

Vilniaus skyriaus 2006 m. birţelio 22 d. sprendimu Nr. (27.260)-333-746, nuo 2006 m. liepos 1 

d. Agentūra buvo išregistruota iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro. Į ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto įsigijimo savikainą PVM neįskaitomas. 

 

 

2. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politika 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal tryliktąjį 

verslo apskaitos standartą. 

Ilgalaikiam nematerialiajam turtui Agentūra priskiria tokį nematerialųjį turtą: 

- iš kurio Agentūra ateityje tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės 

naudos; 

- kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito 

turto vertės ir jei ji yra 900 Lt ir daugiau; 

- ir  kai Agentūra gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti kitų teisę juo 

naudotis. 

Agentūros balanse parodytas ilgalaikis nematerialusis turtas įkainotas įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumaţėjimą. Amortizacija finansinėje ir mokestinėje 

apskaitoje skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu atsiţvelgiant į nustatytus 

ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus ir į likvidacinę vertę. 

 

Nustatytos šios ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos normatyvai 

metais: 
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Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė Amortizacijos normatyvai (metais) 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialusis turtas 4 

 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. Nematerialiojo turto nurašymo nuostoliai 

priskiriami Agentūros veiklos sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) 

ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostoliai. 

 

 

3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 

 

 Ilgalaikis materialusis turtas pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal dvyliktąjį 

verslo apskaitos standartą. 

Ilgalaikiam materialiajam turtui Agentūra priskiria tokį materialųjį turtą, kurį ketina 

naudoti ilgiau nei vienerius metus, Agentūra tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais 

laikotarpiais, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina yra 900 Lt ir daugiau ir, kai yra perduota su materialiuoju turtu susijusi 

rizika. 

Ilgalaikis materialusis turtas Agentūros apskaitoje registruojamas įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. 

Finansinėse ataskaitose jis parodomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumaţėjimo sumą. Nusidėvėjimas finansinėje ir mokestinėje 

apskaitoje skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu atsiţvelgiant į nustatytus 

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus ir likvidacinę vertę. 

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir tokie turto nusidėvėjimo normatyvai 

metais: 

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė Nusidėvėjimo normatyvai (metais) 

Statiniai 15 

Mašinos ir įrengimai (Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 

įrenginiai) 

5 

Transporto priemonės 6, 10 

Kompiuterinė technika (kompiuteriai, jų tinklai ir 

įranga) 

5 

Ryšių priemonės 3 

Baldai 10 

Kitas materialusis turtas 4 

 

 Jeigu visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas ir toliau naudojamas Agentūros 

veikloje, apskaitos registruose ir finansinėse ataskaitose rodoma jo likvidacinė vertė. 

 

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita: 

 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir 

pagerina naudingąsias savybes. 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikas. 
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Pagerina turto naudingąsias savybes, bet 

nepailgina turto naudingo tarnavimo laiko. 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina. 

Nepagerina naudingųjų savybių, bet pailgina 

turto naudingo tarnavimo laiką. 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

ir patikslinamas naudingo tarnavimo 

laikotarpis. 

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir 

nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik 

palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę. 

Darbų vertė pripaţįstama ataskaitinio 

laikotarpio veiklos sąnaudomis. 

 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to laikotarpio, kuriuo jos 

buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. 

 

 

4. Trumpalaikio turto apskaitos politika 

 

 Atsargos registruojamos apskaitoje pagal devintąjį verslo apskaitos standartą. 

 Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį Agentūra sunaudoja pajamoms uţdirbti per vienerius 

metus ir kurio įsigijimo savikaina yra maţesnė nei 900 Lt. 

 Vadovaujantis reikšmingumo principu nupirkto maţesnės vertės, nei Agentūros nustatyta 

minimali ilgalaikio turto vertė – 900 Lt., turto, kuris Agentūroje bus naudojamas ilgiau nei 

vienerius metus, vertė nelaikoma reikšminga ir nurašoma į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, 

apskaitant nebalansinėse sąskaitose. 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Agentūra, apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą, taiko FIFO būdą. 

 

 

5. Gautinų sumų apskaitos politika 

 

Gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Metų 

pabaigoje yra perţiūrimos ir įvertinamos visos abejotinos ir beviltiškos gautinos sumos. Gautinų 

sumų likutis balanse yra maţinamas įvertintu abejotinų ir beviltiškų skolų dydţiu. Blogos skolos 

nurašomos į veiklos sąnaudas tais metais, kuriais jos buvo nustatytos. 

Pirkėjų įsiskolinimo straipsnyje parodomos su paslaugų pardavimu susijusios pirkėjų skolos 

atėmus pirkėjų abejotinų skolų dalį. 

 Sukauptos pajamos parodomos gautinų sumų straipsnyje, o ateinančio laikotarpio sąnaudos 

– išankstinių apmokėjimų straipsnyje. 

 

 

6. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos politika 

 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra apskaitomi sandorio verte. 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų 

numatyti reikalavimai. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai atsiranda: įsigijus prekių arba gavus 

paslaugų, gavus avansą, pagal mokesčių įstatymus atsiranda įsipareigojimas mokėti mokesčius, 

pagal Darbo kodeksą atsiranda įsipareigojimas mokėti darbuotojams atlyginimus. Agentūra, 

atsiţvelgdama į informacijos reikšmingumą ir palyginimo principą ir siekdama teisingai įvertinti 

finansinės būklės pokyčius, sudaro kaupimus atostoginiams. 
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7. Pajamų ir sąnaudų pripaţinimo apskaitos politika 

 

Pardavimo pajamos pripaţįstamos, vadovaujantis dešimtuoju verslo apskaitos standartu, – 

kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik Agentūros ekonominės naudos padidėjimas, kai tą 

naudą galima pakankamai tiksliai įvertinti. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės 

vertės mokestis pajamomis nepripaţįstamas. Pajamų dydis nustatomas Agentūros ir kliento 

susitarimu. 

Sąnaudos pripaţįstamos, vadovaujantis vienuoliktuoju verslo apskaitos standartu, – 

kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uţdirbamos su jomis susijusios 

pajamos, neatsiţvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Perparduoti skirtų prekių savikaina nustatoma 

periodiškai, taikant FIFO būdą. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripaţįstamos tą 

ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos pripaţįstamos kompensuojamomis, jei jos 

patirtos vykdant atitinkamą pavedimą, kuriam gauta dotacija. 

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio 

materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio turto perleidimo rezultatas, pajamos ir sąnaudos iš 

nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos. 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, nepanaudota dotacija, baudos, 

delspinigiai, uţsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripaţįstami 

pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro. 

 Mokėtinas pelno mokestis apskaičiuojamas pagal pelno mokesčio apskaičiavimo 

taisykles, o pelno mokesčio sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal duomenų kaupimo 

principą. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pelno mokesčio tarifas yra 15 procentų. 

 
 

8. Sandorių uţsienio valiutomis apskaitos politika 
 

Sandoriai uţsienio valiutomis pripaţįstami ir registruojami apskaitoje pagal dvidešimt 

antrąjį verslo apskaitos standartą. 

Sandoriai uţsienio valiutomis apskaitomi pagal sandorio sudarymo metu galiojančius 

valiutų keitimo kursus: pelnas ir nuostoliai, atsiradę dėl šių sandorių įvykdymo ir dėl piniginio 

turto bei piniginių įsipareigojimų, išreikštų uţsienio valiutomis, perskaičiavimo, įtraukiami į 

pelno (nuostolių) ataskaitą. Mėnesio pabaigos likučiai perskaičiuojami taikant mėnesio pabaigoje 

galiojančius valiutų keitimo kursus. 

 

 

9. Dotacijų apskaitos politika 

 

 Dotacijos pripaţįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal dvidešimt pirmąjį verslo 

apskaitos standartą. 

 Dotacijos yra dviejų rūšių: 

 - dotacijos, susijusios su turtu (ilgalaikiu ir trumpalaikiu); 

 - dotacijos, susijusios su pajamomis. Tai dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio 

laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti. 

 Dotacijų apskaita Agentūroje tvarkoma kaupimo principu. 

 Dotacijos, susijusios su turtu, pripaţįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios 

gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas, t. y. maţinama dotacijų 

suma tiek, kiek to turto nudėvima. 
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 Dotacijos, gaunamos patirtoms sąnaudoms kompensuoti, pripaţįstamos panaudotomis 

tiek, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti skirta dotacija, t. y. maţinama dotacijų suma, 

kartu maţinant kompensuojamų sąnaudų straipsnį. 

 Nepanaudotos dotacijos likutis perkeliamas į kitą ataskaitinį laikotarpį. 

Dotacijos uţregistruojamos apskaitoje tada, kai jos faktiškai gaunamos. Jei yra 

patvirtintas sprendimas ar kitas įrodymas, kad dotacija bus gauta ir Agentūra atitinka dotacijos 

suteikimo sąlygas, tada apskaitoje gali būti registruojama kaip gautina dotacija. 

 

 

10. Susijusios šalys 

 

 Susijusiomis laikomos šalys, kai viena šalių turi galimybę kontroliuoti kitą šalį ar turi 

ţymią įtaką kitos šalies priimamiems veiklos ir finansiniams sprendimams. Susijusiomis šalimis 

laikomi darbuotojai, jų šeimos nariai ir artimi giminės bei įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 

per vieną ar kelis tarpininkus yra kontroliuojamos arba kuriuos šios įmonės kontroliuoja. 

 

 

11. Įvykiai po balanso sudarymo datos 

 

Po metų pabaigos įvykę įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Agentūros 

padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra apskaitomi. 

Įvykiai po metų pabaigos, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi aiškinamajame rašte, jei 

jie yra reikšmingi. 

 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 

1 pastaba. Bendrosios nuostatos 

 

Aiškinamojo rašto pastabos – reikšmingus finansinių ataskaitų straipsnius paaiškinančios 

lentelės ir tekstinė informacija. Aiškinamojo rašto pastabose taip pat pateikiama papildoma 

reikšminga informacija nenurodyta finansinėse ataskaitose. Aiškinamojo rašto pastabos 

grupuojamos pagal finansinių ataskaitų – balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių – 

straipsnius. 

 Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandţio 17 d. nutarimą Nr. 370 

„Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 2010 m. lapkričio 30 d. ir 2010 m. gruodţio 31 d. 

būklei buvo atlikta metinė inventorizacija. Inventorizacijos metu nei trūkumo, nei pertekliaus 

nenustatyta. Taigi visi apskaitos duomenys pateikti finansinėse ataskaitose pagrįsti 

inventorizavimo duomenimis. 

 

 

2 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta nematerialiojo turto – programinės 

įrangos – likutinė vertė 28952 Lt. 

Turto, kurio likutinė vertė buvo parodyta praėjusių finansinių metų balanse, įsigijimo 

savikaina buvo: programinė įranga – 50006 Lt, kitas nematerialusis turtas – 2700 Lt. 
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Per finansinius metus jokių turto pokyčių, kurie parodomi lentelės a dalyje „Įsigijimo 

savikaina“ nebuvo. 

Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, sukaupta praėjusių finansinių metų 

nematerialiojo turto amortizacijos suma buvo: programinė įranga – 21054 Lt, kitas nematerialusis 

turtas – 2700 Lt; 

Finansiniais metais buvo: 

- priskaičiuota programinės įrangos amortizacija – 10634 Lt. 

Agentūroje naudojami 8 vienetai visiškai amortizuoto ilgalaikio nematerialiojo turto, 

kurio bendra įsigijimo savikaina sudaro 23784 Lt arba 45,1 %. 

Energetikos ministerijai atjungus Agentūros vartotojus nuo savo dokumentų valdymo 

sistemos DocLogix, 7 vienetai DocLogix vartotojų licencijų, kurių likutinė vertė 2010 m. 

gruodţio 31 d. sudarė 6276,76 Lt ir 7 vienetai Microsoft SQL Server 2008 klientų prieigos 

licencijų, kurių likutinė vertė 2010 m. gruodţio 31 d. sudarė 2778,47 Lt Agentūroje 2010 m. 

lapkričio 11 d. aktu Nr.3 pripaţintos nereikalingos ir nenaudojamos. Šiuo metu Energetikos 

ministerija rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl 7 vienetų DocLogix 

vartotojų licencijų perdavimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. 7 vienetai Microsoft SQL 

Server 2008 klientų prieigos licencijų priėmus Energetikos ministerijai sprendimą bus nurašytos. 

 

Naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina, 

litais 

1. Programinė įranga 21084,00 

2. Interneto tinklalapis 2700,00 

 Iš viso 23784,00 

 

Agentūros direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V – 09 patvirtinta 

inventorizacijos komisija, inventorizuodama turtą nustatė, kad ilgalaikio nematerialiojo turto 

nuvertėjimo poţymių nėra. 

 

Nematerialusis turtas 

 

Rodikliai Programinė 

įranga 

Kitas 

nematerialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 
28952  28952 

a) Ilgalaikio nematerialiojo turto 

įsigijimo savikaina 
   

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 50006 2700 52706 

Finansinių metų pokyčiai    

- Turto įsigijimas    

- Turto nurašymas (-)    

- Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą 

+ / (-) 
   

Finansinių metų pabaigoje 50006 2700 52706 

b) Amortizacija    

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 21054 2700 23754 
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Finansinių metų pokyčiai    

- Finansinių metų amortizacija 10634  10634 

- Atstatantys įrašai (-)    

- Nurašyto turto 

amortizacija (-) 
   

- Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą 

+ / (-) 
   

Finansinių metų pabaigoje 31688 2700 34388 

c) Vertės sumaţėjimas    

Praėjusių finansinių metų pabaigoje    

Finansinių metų pokyčiai    

- Finansinių metų vertės sumaţėjimas    

- Atstatantys įrašai (-)    

- Kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-) 
   

- Perrašymas iš vieno straipsnio į kitą 

+ / (-) 
   

Finansinių metų pabaigoje    

d) Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje (a) – (b) – (c) 
18318 - 18318 

 

 

3 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė 

vertė šiuose straipsniuose: pastatai ir statiniai – 2210 Lt, transporto priemonės – 12003 Lt, kita 

įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 189679 Lt. 

Turto, kurio likutinė vertė buvo parodyta praėjusių finansinių metų pabaigos balanse, 

įsigijimo savikaina buvo: pastatai ir statiniai – 13526 Lt, transporto priemonės – 151069 Lt, kita 

įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 667896 Lt. 

Per finansinius metus įvyko turto pokyčių, kurie parodomi lentelės a dalyje „Įsigijimo 

savikaina“: 

- perduota Energetikos ministerijai Agentūros patikėjimo teise valdomas valstybei 

nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas – baldai ir kompiuteriai, kurių 

įsigijimo savikaina 22145 Lt. Perdavus šį ilgalaikį materialųjį turtą, jo bendra likutinė vertė 

10083 Lt pagal 2010 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą Nr. 12 

uţregistruota dotacijos dalyje; 

- parduota aukcione automobilis VW Sharan valstybinis Nr. AFK 724, kurio įsigijimo 

savikaina 69940 Lt, nebenaudojami kopijavimo aparatai ir duomenų kaupiklis, kurių įsigijimo 

savikaina 83048 Lt.  

Praėjusių finansinių metų pabaigoje buhalterinės apskaitos registruose sukauptos 

nusidėvėjimo sumos pagal turto grupes perkeliamos į lentelės b dalį. Nusidėvėjimo buvo 

sukaupta: pastatai ir statiniai – 11316 Lt, transporto priemonės – 139066 Lt, kita įranga, 

prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 478217 Lt. 

Per finansinius metus įvyko tokių nusidėvėjimo pokyčių: 

- apskaičiuota nusidėvėjimo suma per finansinius metus: pastatai ir statiniai – 2209 Lt, 

transporto priemonės – 9603 Lt, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 74519 Lt, 

- nurašyta perduoto Energetikos ministerijai turto nusidėvėjimo suma – 12062 Lt, 
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- nurašyta parduoto aukcione automobilio nusidėvėjimo suma – 69140 Lt, kopijavimo 

aparatų ir duomenų kaupiklio nusidėvėjimo suma – 83048 Lt. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Rodikliai 
Pastatai ir 

statiniai 

Transporto 

priemonės 

Kita įranga, 

prie-taisai, 

įrankiai ir 

įrenginiai 

Kitas 

materialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė 

pra-ėjusių metų 

pabai-goje 

2210 12003 189679  203892 

a) Įsigijimo 

savikaina 
     

Praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 
13526 151069 667896  832491 

Finansinių metų 

pokyčiai 
     

- Turto įsigijimas      

- Parduotas turtas 

aukcione (-) 
 (69940) (83048)  (152988) 

- Turto nurašymas  

(-) 
  (22145)  (22145) 

- Perrašymas iš vie-

no straipsnio į kitą 

+ / (-) 

     

Finansinių metų 

pabaigoje 
13526 81129 562703  657358 

b) Nusidėvėjimas      

Praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 
11316 139066 478217  628599 

Finansinių metų 

po-kyčiai 
     

- Finansinių metų 

nusidėvėjimas 
2209 9603 74519  86331 

- Atstatantys įrašai 

(-) 
     

- Parduoto turto 

aukcione 

nusidėvėji-mas (-) 

 (69140) (83048)  (152188) 

- Nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-) 
  (12062)  (12062) 

-Perrašymas iš 

vieno straipsnio į 

kitą +/(-) 

     

Finansinių metų 

pabaigoje 
13525 79529 457626  550680 
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c) Vertės 

sumaţėji-mas 
     

Praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 
     

Finansinių metų 

pokyčiai 
     

Finansinių metų 

vertės sumaţėjimas 
     

- Atstatantys įrašai 

(-) 
     

- Kitiems asmenims 

perleisto ir nurašyto 

turto (-) 

     

- Perrašymas iš vie-

no straipsnio į kitą 

+ / (-) 

     

Finansinių metų 

pabaigoje 
     

d) Likutinė vertė 

fi-nansinių metų 

pa-baigoje (a) – 

(b) – (c) 

1 1600 105077  106678 

 

Agentūra naudoja savo veikloje ilgalaikį turtą, kurių likutinė vertė lygi 1 litui, tačiau jų 

būklė dar patenkinama ir jie tebenaudojami Agentūros veikloje. 

Agentūroje naudojami 32 vienetai visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, kurio 

bendra įsigijimo savikaina sudaro 271398 Lt arba 41,3 %. Nenaudojamo turto Agentūroje nėra. 

 

Naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas: 

 

Eil. 

Nr. 
Turto grupės pavadinimas 

Įsigijimo 

savikaina, 

litais 

1. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 50169 

2. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 19976 

3. Baldai 8924 

4. Transporto priemonės 81129 

5. Kopijavimo aparatai 58995 

6.  Garaţo boksas 13526 

7. Kitas materialusis turtas 38679 

 Iš viso 271398 

  

 

Agentūros direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V – 09 patvirtinta 

inventorizacijos komisija, inventorizuodama turtą nustatė, kad ilgalaikio materialiojo turto 

nuvertėjimo poţymių nėra. 

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos pagal panaudos sutartį 5 (penkiems) metams iš 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2009 m. gruodţio 1 d. perduotos negyvenamosios 
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patalpos Vilniuje, Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2  9 aukšte 424,27 m
2
 bendro ploto 

Agentūros veiklai vykdyti. Šių patalpų įsigijimo vertė 893813,85 Lt. 

 

 

4 pastaba. Trumpalaikis turtas 

 

Bendra trumpalaikio turto balansinė vertė     3266124 Lt, iš jų: 

- atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys       7442 Lt 

- per vienerius metus gautinos sumos           761 Lt 

- kitas trumpalaikis turtas      2723230 Lt 

- pinigai          534691 Lt 

 

 

5 pastaba. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

 

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje atsargų, išankstinių apmokėjimų suma 7442 Lt, iš 

jų pagal grupes: 

- 5.1. atsargos – 4011 Lt, iš jų: degalai – 140 Lt, energetikos auditorių kvalifikacijos 

atestatai –3864 Lt  ir kiti blankai – 7 Lt); 

- 5.2. išankstiniai apmokėjimai – 3431 Lt. Tai iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos 

tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms (prenumerata, draudimas).  

 

 

6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 

 

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudaro 761 Lt. 

Tai sukauptos gautinos pajamos iš bankų uţ terminuotus indėlius – 761 Lt. 

 

 

7 pastaba. Kitas trumpalaikis turtas 

 

 Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje terminuoti indėliai iki 6 mėnesių – 2723230 Lt, iš 

jų: 

 - AB SEB banke 1400000 Lt, 

 - AB „Swedbank“ banke 550000 Lt, 

 - Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje 223942,88 EUR (773230 Lt). 

 

 

8 pastaba. Pinigai 

 

 Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje pinigai bankuose – 534691 Lt, iš jų: 

- AB SEB banke 589 Lt ir 536,98 EUR (1854 Lt), 

 - AB „Swedbank“ banke 471153 Lt ir 17694,31 EUR (61095) Lt. 

 

 

9 pastaba. Nuosavas kapitalas 

 

Agentūros nuosavas kapitalas – 3135843 Lt, iš jų: 

- 9.1. įmonės savininko kapitalas  2288955 Lt, 
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- 9.2. privalomasis rezervas      228000 Lt, 

- kiti rezervai (darbuotojų premijoms)       9600 Lt, 

- 9.3. ataskaitinių metų pelnas      119379 Lt, 

- 9.4. ankstesnių metų pelnas      489909 Lt. 

 

Agentūros nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 523309 Lt. 

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandţio 29 d. įsakymą Nr. 1-129 

2009 metų pelnas buvo paskirstytas taip: 

- pervesta iš rezervų        - Lt, 

- paskirstytinasis pelnas      523309 Lt, 

- pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą      23800 Lt, 

- pelno dalis, skiriama darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams     9600 Lt. 

Vadovaujantis pirmo verslo apskaitos standarto 34.1 punktu, įmonės savininkų 

sprendimai dėl pelno paskirstymo, priimti tvirtinant praėjusiųjų metų finansinių ataskaitų rinkinį, 

priskiriami to ataskaitinio laikotarpio, kada jie buvo priimti, ūkinėms operacijoms ir pateikiami to 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

Taigi, 2009 metų pelno paskirstymas buvo uţregistruotas apskaitoje 2010 m. balandţio 

mėnesį ir pateikiamas 2010 metų finansinėse ataskaitose. 

Agentūros nepaskirstytasis pelnas po šio paskirstymo buvo 489909 Lt. 

Per finansinius metus gauta 119379 Lt pelno. Vadovaujantis pirmojo ir aštuntojo verslo 

apskaitos standartų reikalavimais, Agentūros vadovybė pasiūlė savininkui – Energetikos 

ministerijai pervesti į paskirstytinąjį pelną iš rezervo 9600 Lt ir gautą paskirstytinojo pelno sumą 

618888 Lt paskirstyti taip: į įstatymu numatytą privalomąjį rezervą skirti 1000 Lt, į rezervus, 

naudojamus darbuotojų premijoms – 102800 Lt ir 515088 Lt nepaskirstytojo pelno perkelti į 

kitus finansinius metus. 

 Vadovaujantis minėtu pirmu verslo apskaitos standartu, 2010 metų pelnas bus 

paskirstytas 2011 metais, kai Energetikos ministerija patvirtins 2010 metų finansinių ataskaitų 

rinkinį ir paskirstys 2010 metų pelną, todėl 2010 metų pelno paskirstymo rezultatai bus 

uţregistruoti apskaitoje 2011 metais. 

 

2010 metų paskirstytinojo pelno paskirstymo projektas 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai Suma litais 

1. 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 

pradţioje 
489909 

2. Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) 119379 

3. 
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje 
609288 

4. Pervedimai iš rezervų 9600 

5. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 618888 

5.1. Paskirstytinojo pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą  1000 

5.2. Paskirstytinojo pelno dalis, skiriama į rezervą investicijoms - 

5.3. 

Paskirstytinojo pelno dalis, skiriama į darbuotojų premijoms, 

socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams naudojamus 

rezervus 

102800 

6. 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į 

kitus finansinius metus 
515088 
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10 pastaba. Dotacijos ir subsidijos 

 

Iš PHARE programos projektų Agentūra 1998–2004 m. gavo dotaciją turtu. Dotacija turtu 

pripaţįstama panaudota dalimis tada, kai turtas buvo pradėtas naudoti, maţinant balanso straipsnį 

„Dotacijos ir subsidijos“, tiek kiek to turto nudėvima. 2010 m. šio turto nusidėvėjimo suma 9603 

Lt, nepanaudota dotacijos suma 800 Lt pripaţinta ataskaitinio laikotarpio finansinės ir 

investicinės veiklos pajamomis. 

Iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos NES programos lėšų Agentūra 2006-2008 

metais gavo dotaciją turtu. Dotacija turtu pripaţįstama panaudota dalimis tada, kai turtas buvo 

pradėtas naudoti, maţinant balanso straipsnį „Dotacijos ir subsidijos“, tiek kiek to turto 

nudėvima. 2010 m. šio turto nusidėvėjimo suma 78103 Lt.  

Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu 

Nr. 12, perduoto Energetikos ministerijai Agentūros patikėjimo teise valdomo valstybei 

nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – baldų ir kompiuterių likutinė vertė 

10083 Lt buvo uţregistruota dotacijos dalyje.  

Iš Energetikos ministerijos Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos 

lėšų Agentūra 2009 metais gavo dotaciją turtu. Gautam ilgalaikiam nematerialiajam turtui 2010 

metais priskaičiuota 9259 Lt amortizacijos. 

Pagal 2010 m. sausio 19 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-8/S-4 su Energetikos 

ministerija sąnaudų kompensavimui iš Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 

programos gauta 1675000 Lt, iš šios sumos grąţinta atgal į Energetikos ministeriją nepanaudoti 

pinigai – 170500 Lt ir į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją – 247 Lt. 

2010 metais iš Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos panaudota 

sąnaudų kompensavimui 1501905 Lt. 

Pagal 2010 m. sausio 13 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-4/S-2 su Energetikos 

ministerija sąnaudų kompensavimui iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 

fondo lėšų gauta 285000 Lt, iš šios sumos grąţinta į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją 

nepanaudoti pinigai – 24980 Lt. 2010 metais iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo fondo lėšų panaudota sąnaudų kompensavimui 260288 Lt. 

Pagal 2008 m. birţelio 17 d. sutartį Nr. IEE/CA/08/001/S12.503473 su Olandijos įmone 

SenterNovem sąnaudų kompensavimui vykdant Europos Komisijos programos „Paţangi 

energetika Europai“ projektą 2010 metais gauta 5775 EUR (19940 Lt) , panaudota 17830 Lt. 

Olandijos įmonės SenterNovem 2010 m. gruodţio 31 d. nepanaudotos dotacijos likutis – 6446 Lt. 

Pagal 2010 m. birţelio 17 d. sutartį Nr. IEE/CA/10/001/S12.568776 su Austrijos 

energetikos agentūra sąnaudų kompensavimui vykdant Europos Komisijos programos „Paţangi 

energetika Europai“ projektą 2010 metais gauta 12480 EUR (43091 Lt), panaudota 13222 Lt. 

Austrijos energetikos agentūros 2010 m. gruodţio 31 d. nepanaudotos dotacijos likutis – 29869 

Lt. 

 

Dotacijos 

 

Dotacijų rūšis 

Likutis 

laikotarpio 

pradţioje 

Gautos 

dotacijų 

sumos 

Gautinos 

dotacijų 

sumos 

Panaudotų 

dotacijų 

sumos 

Grąţintos 

dotacijų 

sumos 

Likutis 

laikotarpio 

pabaigoje 

Dotacija gauta turtu iš 

Phare programos 

projektų 

10414   10403  11 

Dotacija skirta turtui 

įsigyti iš Lietuvos 
194853   88186  106667 
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Respublikos ūkio 

ministerijos 

Nacionalinės 

energetikos strategijos 

įgyvendinimo 

programos 

Dotacija skirta turtui 

įsigyti iš Lietuvos 

Respublikos 

energetikos ministerijos 

Nacionalinės 

energetikos strategijos 

įgyvendinimo 

programos 

27577   9259  18318 

Dotacija gauta iš 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos 

Nacionalinės 

energetikos strategijos 

įgyvendinimo 

programos sąnaudų 

kompensavimui 

20152 1675000  1501905 170747 22500 

Dotacija gauta iš 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos 

Ignalinos AE 

eksploatavimo 

nutraukimo fondo lėšų 

sąnaudų 

kompensavimui 

286 285000  260288 24980 18 

Dotacija iš Olandijos 

įmonės SenterNovem 

sąnaudų 

kompensavimui 

4336 19940  17830 - 6446 

Dotacija iš Austrijos 

energetikos agentūros 

sąnaudų 

kompensavimui 

 43091  13222 - 29869 

Iš viso 257618 2023031  1901093 195727 183829 

 

 

11 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų iš viso yra 71448 Lt. 

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Agentūra turi: 

11.1. skolų tiekėjams 320 Lt, 

11.2. pelno mokesčio įsipareigojimų 21067 Lt,  

11.3. įsipareigojimų darbuotojams dėl nepanaudotų atostogų 47944 Lt, 
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11.4. kitų mokėtinų sumų 2117 Lt, iš jų:  

 - mokestis uţ aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių - 11 Lt,  

 - nepanaudoti pinigai, gauti pagal pavedimo vykdymo sutartis iš Energetikos 

ministerijos, grąţintini Lietuvos Respublikos finansų ministerijai - 252 Lt,  

 - nepanaudoti pinigai gauti iš Europos Komisijos komandiruočių sąnaudų kompensacijai 

– 1854 Lt. 

Agentūra, atsiţvelgdama į informacijos reikšmingumą ir palyginimo principą ir siekdama 

teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius, sudaro kaupimus atostoginiams. Ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje paskaičiuojamos uţdirbtos ir nepanaudotos atostogų dienos. Kiekvieno 

darbuotojo nepanaudotų atostogų dienų skaičius dauginamas iš jo vidutinio dienos darbo 

uţmokesčio, ir taip nustatoma darbo uţmokesčio uţ nepanaudotas atostogas suma. Į atostoginių 

kaupimų sąnaudas nuo apskaičiuotos uţ atostogas darbo uţmokesčio sumos skaičiuojamos 

valstybinio socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. 

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų pradelstu terminu Agentūra neturi. 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė 2010 metų gruodţio mėnesį. 

 

 

12 pastaba. Pelno (nuostolių) ataskaita 

 

 Finansinėje ataskaitoje pajamos ir sąnaudos pateikiamos atskirai, išskyrus 

ilgalaikio turto perleidimą, kompensaciją uţ patirtus nuostolius ir uţsienio valiutos keitimą, 

kuomet pateikiamas tik grynasis rezultatas (pelnas arba nuostoliai). 

 Aukcione pardavus ilgalaikį turtą, iš turto perleidimo pajamų atimama turto likvidacinė 

vertė bei su perleidimu susijusios išlaidos ir pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamas galutinis 

rezultatas – pelnas arba nuostoliai. 

 Taip pat tarpusavyje uţskaitomos ir pajamos bei sąnaudos dėl valiutos kursų pasikeitimo. 

Finansinėje ataskaitoje parodomos tik galutinis rezultatas. 

 Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą sudaro 140446 Lt: 

 - nuostoliai iš tipinės veiklos 9817 Lt, 

 - pelnas iš kitos veiklos 5235 Lt, 

 - pelnas iš finansinės ir investicinės veiklos 145028 Lt (banko palūkanos 144260 Lt, 

nepanaudotos dotacijos suma 800 Lt, nuostolis iš valiutos kursų pasikeitimo 32 Lt). 

 Nuostoliai iš tipinės veiklos 9817 Lt susidarė, nes pagal verslo apskaitos standartus 

reikalaujama visą apskaičiuotą 2009 m. pelno paskirstymą darbuotojų premijoms ir kitiems 

tikslams - (9600 Lt) parodyti 2010 metų finansinėje ataskaitoje veiklos sąnaudų straipsnyje ir 217 

Lt tai sąnaudos uţ banko paslaugas, kurių Energetikos ministerija nekompensavo. 

Pelno mokestis biudţetui 21067 Lt, grynasis pelnas 119379 Lt. 

 

2010 metų pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklų rūšis 

Litais 

 

        Pajamos Sąnaudos Pelnas 

                 (nuostoliai) 

Tipinė veikla 

Veiklos sąnaudos        9817  (9817) 

 

 Iš viso         9817  (9817) 
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Kita veikla 

Turto perleidimo pelnas     5235  -  5235 

 

 Iš viso       5235    5235 

 

Finansinė ir investicinė veikla 

1. Palūkanų pajamos      144260  - 144260 

2. Nepanaudota dotacija     800    800 

3. Valiutos kursų pasikeitimo sąnaudos     32  (32) 

 

 Iš viso       145060 32  145028 

 

Pagautė           - 

 

Netekimai           - 

 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą       140446 

 

Pelno mokestis                    21067 

 

Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                119379 

 

 

Ataskaitiniais finansiniais metais Agentūra nepatyrė netekimų nei pagautės. 

 

Veiklos sąnaudos 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandţio 29 d. 

įsakymu Nr. 1-129, skirstant 2009 metų pelną, 9600 Lt buvo skirta darbuotojų premijoms ir 

kitiems tikslams. 

Pagal aštuntojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ 35 ir 37 punktų 

reikalavimus visa apskaičiuota premijos suma 9600 Lt priskiriama ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudoms ir parodoma ataskaitinio 2010 metų laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje veiklos 

sąnaudų sudėtyje.  

Be to, veiklos sąnaudas 217 Lt padidino sąnaudos uţ banko paslaugas, kurių Energetikos 

ministerija nekompensavo. 

 

Vadovaujantis Agentūros įstatais, vienasmenis valdymo organas – Agentūros direktorius. 

Valdyba nesudaroma. Per ataskaitinius metus Agentūros direktoriui buvo priskaičiuotas darbo 

uţmokestis 77741 Lt. 2009 metais Agentūros direktoriui buvo priskaičiuotas 89509 Lt darbo 

uţmokestis. Paskolų, garantijų, dovanų, neatlygintinai perduoto turto ir kitokių nesusijusių su 

darbu išmokų direktoriui ir jo giminaičiams nebuvo. 

 

Pagal 2008 m. rugsėjo 3 d. Audito paslaugų pirkimo sutartį Nr. 8-325/ S-8, UAB 

„Tezaurus auditas“ 2010 metais atliko Agentūros 2009 metų metinių finansinių ataskaitų auditą ir 

dalyvavo 2009 metų ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinėje inventorizacijoje. Uţ šias paslaugas 

sumokėta 2820 Lt, kurios parodytos 2010 metų kompensuotų sąnaudų sudėtyje - kitų ūkio 

sąnaudų straipsnyje. 
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Kompensuojamos sąnaudos 

 

Ataskaitinių finansinių metų sąnaudos, patirtos vykdant pavedimus „Nacionalinės 

energetikos strategijos programų priemonių įgyvendinimas“ ir „Valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas“, kurias kompensuoja 

Energetikos ministerija, pelno (nuostolių) ataskaitoje nerodomos. 

Ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių finansinių metų sąnaudos, patirtos vykdant 

Energetikos ministerijos pavedimus, pateiktos šioje lentelėje. 

(tūkst.Lt) 

Kompensuotų sąnaudų pavadinimas 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

Darbo uţmokestis 1155,9 1359,1 

Socialinio ir sveikatos draudimo įmokos  361,1 419,4 

Įmokos į garantinį fondą  1,2 1,4 

Patalpų išlaikymo ir komunalinės sąnaudos 32,5 50,2 

Ryšių sąnaudos 19,8 33,9 

Lengvojo tarnybinio transporto išlaikymo sąnaudos 28,0 37,8 

Komandiruočių sąnaudos 34,3 90,8 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2,8 1,8 

Ilgalaikio turto remontas ir prieţiūra 50,6 62,7 

Draudimo sąnaudos 3,5 5,5 

Kitos ūkio sąnaudos 17,8 2,0 

Trumpalaikio turto sąnaudos (menkos vertės inventorius, kanceliarinės 

prekės, popierius ir kitos ūkio reikmėms skirtos atsargos) 

8,9 16,4 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija  - 

Mokesčiai (uţ valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, aplinkos taršą ir 

kiti) 

45,8 51,9 

Iš viso 1762,2 2132,9 

 

 Ataskaitinių finansinių metų sąnaudos, patirtos pagal 2008 m. birţelio 17 d. sutartį Nr. 

IEE/CA/08/001/S12.503473 vykdant Europos Komisijos programos „Paţangi energetika 

Europai“ projektą, kurias kompensuoja Olandijos įmonė SenterNovem, pelno (nuostolių) 

ataskaitoje nerodomos. 

 

Ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių finansinių metų sąnaudos pagal šį projektą 

pateiktos šioje lentelėje. 

 

           (tūkst. Lt) 

Kompensuotų sąnaudų pavadinimas 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

Komandiruočių sąnaudos 17,8 10,3 

Iš viso 17,8 10,3 

 

Taip pat ataskaitinių finansinių metų sąnaudos, patirtos pagal 2010 m. birţelio 17 d. 

sutartį Nr. IEE/CA/10/001/S12.568776 vykdant Europos Komisijos programos „Paţangi 
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energetika Europai“ projektą, kurias kompensuoja Austrijos energetikos agentūra, pelno 

(nuostolių) ataskaitoje nerodomos. 

 

Ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių finansinių metų sąnaudos pagal šį projektą 

pateiktos šioje lentelėje. 

 

           (tūkst. Lt) 

Kompensuotų sąnaudų pavadinimas 

Finansiniai 

metai 

Praėję 

finansiniai 

metai 

Komandiruočių sąnaudos 13,2 - 

Iš viso 13,2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius         Marijus Franckevičius 


