
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės  
Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

Finansinės ataskaitos  
už laikotarpį, 

 pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. kovo 17d. 

  



Uždarosios akcinės bendrovės 
Viešųjų investicijų plėtros agentūros 

Juridinio asmens kodas 303039520 
Buveinės adresas Lukiškių g. 2, LT-01512,Vilnius 

2 
 

 

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
(įmonės pavadinimas) 

303039520, Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva 
(įmonės kodas, adresas) 

 

BALANSAS 
2013 m. gruodžio 31 d. 

 

2013.01.01 – 2013.12.31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Eil. 
Nr. Straipsnis Pastabos 

Nr. 

Paskutinė ata-
skaitinio laiko-

tarpio diena 

Paskutinė praėju-
sio ataskaitinio 

laikotarpio diena 
A. ILGALAIKIS TURTAS  137 460,42  
I. NEMATERIALUS TURTAS 1 32 727,13  

I.1 Programinė įranga ir licencijos  32 727,13  
II. MATERIALUS TURTAS 2 104 733,29  

II.1 Mašinos ir įrengimai  7 197,74  
II.2 Kita įranga, įrankiai ir įrenginiai  97 535,55  
III. FINANSINIS TURTAS  0,00  
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  0,00  
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  69 143 365,26 350 000,00 

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS  28 360,34  

I.1 Atsargos 3 3 074,45  

I.2 Išankstiniai mokėjimai ir būsimų laiko-
tarpių sąnaudos 4 25 285,89  

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SU-
MOS 5 10 721,47  

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  0,00  
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 6 69 104 283,45 350 000,00 

TURTAS IŠ VISO 69 280 825,68 350 000,00 
C. NUOSAVAS KAPITALAS  203 025,60  
I. KAPITALAS  350 000,00  

I.1 Įstatinis pasirašytasis 7 350 000,00  

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTA-
TAI)  0,00  

III. REZERVAI  0,00  

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTO-
LIAI)  -146 974,40  

IV.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 7 -146 974,40  
D. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS  0,00  

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJI-
MAI  69 077 800,08  

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI 9 68 710 720,00  

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS 
SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 10 367 080,08 350 000,00 

II.1 Skolos tiekėjams  16 810,44  
II.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  29 311,65  

II.3 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai  320 957,99 350 000,00 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 69 280 825,68 350 000,00 
 
 

Generalinis direktorius   Gvidas Dargužas 
 
 

Finansininkė    Ieva Šileikaitė 
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Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
(įmonės pavadinimas) 

303039520, Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva 
(įmonės kodas, adresas) 

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
2013 m. gruodžio 31 d. 

 

2013.01.01 – 2013.12.31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 
 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 
Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
I. Pardavimo pajamos  157 977,41  
II. Pardavimo savikaina    
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)  157 977,41  
IV. Veiklos sąnaudos 8 304 967,72  
V. Tarpinės veiklos pelnas (nuostoliai)  (146 990,31)  
VI. Kita veikla    
VII. Finansinė ir investicinė veikla  15,91  
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)  (146 974,40)  
IX. Pagautė    
X. Netekimai    
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą  (146 974,40)  
XII. Pelno mokestis    
XIII. Grynasis pelnas (nuostolis)  (146 974,40)  

 
 
 

 
Generalinis direktorius   Gvidas Dargužas 

 
 

Finansininkė    Ieva Šileikaitė 
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Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

(įmonės pavadinimas) 

303039520, Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva 
(įmonės kodas, adresas) 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ 
2013 m. gruodžio 31 d. 

2013.01.01 – 2013.12.31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

Eil. 
Nr. Rodikliai 

Apmokėtas 
įstatinis 

kapitalas 

Ak-
cijų 
prie
dai 

Savos 
akci-

jos (-) 

Perkainojimo re-
zervas (rezultatai) 

Įstatymo numatyti 
rezervai 

Kiti rezer-
vai Nepaskirsty-

tasis pelnas 
(nuostoliai) 

Iš viso Ilgalaikio 
materia-

liojo turto 
Finansi-
nio turto 

Priva-
lomasis 

rezervas 

Savoms 
akcijoms 

įsigyti   

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje            2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas            3. Esminių klaidų taisymo rezultatas            
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigo-

je            
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės (padidėjimas) sumažėjimas            6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)            7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)            8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)            9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)            10. Dividendai            11. Kitos išmokos            12. Sudaryti rezervai            13. Panaudoti rezervai            14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinamas)            

15. Įnašai nuotoliams padengti            
16. Likutis praėjusio ataskaitinio pabaigoje            
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės (padidėjimas) sumažėjimas            18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)            19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)            
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)            

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)          (146 974,40) (146 974,40) 
22. Dividendai            
23. Kitos išmokos            
24. Sudaryti rezervai            
25. Panaudoti rezervai            
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinamas) 350 000,00          350 000,00 
27. Įnašai nuotoliams padengti            
28. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 350 000,00         (146 974,40) 203 025,60 

 
Generalinis direktorius   Gvidas Dargužas 

 
Finansininkė    Ieva Šileikaitė 



Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
(įmonės pavadinimas) 

303039520, Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva 
(įmonės kodas, adresas) 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
2013 m. gruodžio 31 d. 

2013.01.01 – 2013.12.31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 
I. Pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos  68 904 052,33 350 000,00 

I.1. Grynasis pelnas (nuostolis)  -146 974,40  
I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  12 324,37  
I.3. Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)  -3 074,45  
I.4. Gautinų sumų vertės sumažėjimas (padidėjimas)  -10 721,47  
I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas  -25 285,89  

I.6. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)  367 080,08  

I.7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)  0,00  

I.8. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)  68 710 720,00 350 000,00 

I.9. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas  -15,91  
 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  68 904 052,33 350 000,00 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai  - 149 784,79 0,00 
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas  -149 784,79  

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  68 754 267,54 350 000,00 
III. Finansinės veiklos pinigų srautai  0,00 0,00 

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais    
III.1.1. Akcijų išleidimas    

 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  68 754 267,54 350 000,00 

IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 
pinigų ekvivalentų likučiui  15,91  

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  68 754 283,45 350 000,00 
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  350 000,00 0,00 
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  69 104 283,45 350 000,00 

 
 
 
 

Generalinis direktorius   Gvidas Dargužas 
 
 

Finansininkė    Ieva Šileikaitė 
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2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

BENDROJI DALIS 
  
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) yra ribotos 

civilinės atsakomybės juridinis asmuo, Juridinių asmenų registre įregistruota 2013 m. balandžio 11 d., 
įmonės kodas 303039520, registracijos adresas – Lukiškių g. 2, Vilnius, Lietuva. 

Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra finansinių paslaugų teikimas, finansinių 
priemonių, skirtų viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui įgyvendinti, 
administravimas ir įgyvendinimas. 

VIPA vykdydama savo veiklą įgyvendina finansinius instrumentus, dalyvaudama juose kaip 
finansinis tarpininkas, administruoja fondų lėšomis teikiamas finansines paslaugas, t. y. teikia paskolas 
miestų viešosios infrastruktūros, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų vykdytojams, 
atlieka finansiniais instrumentais finansuojamų viešojo sektoriaus projektų vertinimą, atranką ir 
įgyvendinimo priežiūrą, teikia informaciją ir pasiūlymus rengiant ir tobulinant teisės aktus, 
reglamentuojančius finansinius instrumentus, įgyvendinant finansinius instrumentus, pritraukia 
privataus sektoriaus investicijas į viešąjį sektorių; viešina finansinius instrumentus, teikia techninę ir 
metodinę pagalbą rengiant finansinių instrumentų projektus; teikia informaciją ar pasiūlymus 
rengiant ir (arba) tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius finansinius instrumentus bei verčiasi 
kita, įstatuose numatyta, veikla. 

VIPA administracijos vadovas – generalinis direktorius Gvidas Dargužas, einantis šias pareigas 
nuo 2013 m. gegužės 2 d. 

2013 m. gruodžio 31 d. VIPA dirbo 8 darbuotojai,  vidutinis darbuotojų skaičius – 6. 
 

VIPA VEIKLOS JURIDINIS PAGRINDAS 
 
VIPA veiklos juridinis pagrindas nustatytas uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų 

plėtros agentūros įstatų patvirtinimo LR Finansų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. 1K-059. 
VIPA įstatinį kapitalą, lygų 350 tūkst. litų, sudaro 3 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių 

vienos nominali vertė 100 litų. Visos akcijos 2013 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos. 2013 m. 
gruodžio 31 d. VIPA neturėjo įsigijusi savų akcijų. 100 proc. VIPA akcijų priklauso valstybei, kurios 
savininko nuosavybės teises įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.  

Įstatuose nustatytas VIPA veiklos tikslas - pelno siekimas, įgyvendinant bei administruojant 
finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų 
paslaugų modernizavimui, ir teikiant su šiomis finansinėmis priemonėmis susijusias finansines 
paslaugas. 

 
APSKAITOS POLITIKA 

 
REIKŠMINGI APSKAITOS PRINCIPAI 

 
VIPA apskaita yra tvarkoma remiantis VIPA apskaitos principais, paremtais Lietuvos Respubli-

kos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartais, kiek tai ne-
prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei kitais Lietuvos Respublikoje 
finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovės apskaita vedama laikantis kaupimo, 
atsargumo, palyginimo, įmonės veiklos tęstinumo, turinio svarbos bei kitų apskaitos principų.  

VIPA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Atsižvelgiant į tai, kad VIPA juridinių 
asmenų registre įregistruota tik 2013 m. balandžio 11 d., todėl finansinės ataskaitos už laikotarpį, pa-
sibaigusį 2013 m.  gruodžio 31 d., yra sudaromos nuo 2013 m. balandžio 11 d. iki 2013 m. gruodžio 31 
d.  

Apskaita vedama ir finansinės ataskaitos sudaromos bei pateikiamos litais. 
 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS 
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Nematerialusis ir materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina mažesnė negu 1 000 litų, 
nepriklausomai nuo jo naudojimo laiko, įtraukiamas į sąnaudas, pradėjus jį naudoti. Minimali įsigijimo 
savikaina yra bendra visoms nematerialiojo turto grupėms.  

VIPA nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir licencijos. Nematerialusis turtas yra 
apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą (jei toks yra). 
Nematerialusis turtas yra amortizuojamas per naudingą tarnavimo laikotarpį, taikant tiesinį 
amortizacijos skaičiavimo metodą, naudingas nematerialiojo turto tarnavimo laikas yra 3 metai.  

Išlaidos susijusios su nematerialiojo turto ekonominės naudos išlaikymu, yra pripažįstamos 
laikotarpio sąnaudomis, kai yra suteikiamos remonto ar priežiūros paslaugos. 

VIPA materialųjį turtą ataskaitų sudarymo dieną sudaro kompiuterinė ir biuro įranga, kurios 
įsigijimo savikaina yra daugiau nei 1 000 litų. Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo 
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius (jei tokių yra). 
Ilgalaikis materialusis turtas yra nudėvimas per naudingą tarnavimo laiką, taikant tiesinį nusidėvėjimo 
metodą. Naudingo tarnavimo laikas (metais) skirtingoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra 
nustatomas vadovaujantis 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu ir 
tvirtinamas uždarosios akcinės bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. Kompiuterinei technikai  
ir ryšių priemonėms taikomas naudingo tarnavimo laikas yra 3 metai, mašinos ir įrengimams – 5 
metai. 

 
MOKESČIAI 

 
Mokesčius ir kitas įmokas į valstybės biudžetą ir fondus VIPA apskaičiuoja ir moka Mokesčių 

administravimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.  
2013 m. VIPA privalėjo sumokėti įmokas į garantinį fondą (0,2 proc. nuo priskaičiuoto 

darbuotojų darbo užmokesčio), darbdavio socialinio draudimo įmokas (30,98 proc. nuo darbuotojams 
priskaičiuoto darbo užmokesčio), išskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (15 proc. nuo 
darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, atėmus neapmokestinamąjį pajamų dydį), išskaičiuoti 
ir sumokėti privalomąjį pensijos ir sveikatos draudimą (9 proc. nuo darbuotojams priskaičiuoto darbo 
užmokesčio). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu įmonės apmokestinamajam 
pelnui būtų taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad įmonė 
nagrinėjamu laikotarpiu neuždirbo pelno, pelno mokesčio apskaičiuoti ir sumokėti nereikėjo. 

 
PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI 

 
VIPA pinigus sudaro pinigai, esantys bankų sąskaitose. Pinigų srautų ataskaita sudaroma 

netiesioginiu metodu, kuomet ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) yra 
perskaičiuojamas į ataskaitinio laikotarpio pinigų kiekį, gautą arba išleistą pagrindinėje įmonės 
veikloje.  

 
FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra įvertinami įsigijimo savikaina, o su 
sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomi amortizuota savikaina, 
naudojant efektyvią palūkanų normą. 

 
NEAPIBRĖŽTUMAI 

 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra apskaitomi finansinėje atskaitomybėje, tačiau jie yra 

atskleidžiami, išskyrus tuos atvejus, kai jų įtaka finansiniams rezultatams nereikšminga. 
Neapibrėžtas turtas nėra apskaitomas finansinėje atskaitomybėje, tačiau yra atskleidžiamas 

aiškinamajame rašte, jei iš jo tikimasi gauti ekonominės naudos. 
  

ĮSTATINIS KAPITALAS IR REZERVAI 
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Įstatinis kapitalas ir rezervai apskaitomi nominaliąja verte.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovė privalo pervesti 5 

proc. ataskaitinio laikotarpio pelno į privalomuosius rezervus, kol rezervas sudarys ne mažiau 10 proc. 
įstatinio kapitalo vertės. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams 
padengti. Finansinių ataskaitų sudarymo dieną privalomasis rezervas nebuvo sudarytas, nes įmonė 
2013 m. vykdydama veiklą neuždirbo pelno. 

 
ĮVYKIAI PO BALANSO SUDARYMO DIENOS 

 
Visi po balanso sudarymo dienos įvykę įvykiai (koreguojantys įvykiai) yra apskaitomi 

finansinėje atskaitomybėje, jei jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu ir turi reikšmingos įtakos finansinei 
atskaitomybei.  

 
 

 
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
1 pastaba: Nematerialusis turtas (Lt) 

 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena (2012.12.31) 

Įsigijimo vertė 
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 

Įgytas turtas 35 559,48 0,00 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 35 559,48 0,00 

Sukaupta amortizacija 
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 

Apskaičiuota amortizacija 2 832,35 0,00 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 832,35 0,00 

Likutinė vertė 
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0 0,00 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 32 727,13 0,00 
 
VIPA neturi pagal lizingo sutartis įsigyto ar įsigyjamo nematerialaus turto. 
 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (Lt) 
 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 
Įsigijimo vertė 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 
Įgytas turtas 114 225,31 0,00 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 114 225,31 0,00 
Sukaupta amortizacija 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 
Apskaičiuota amortizacija 9 492,02 0,00 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 492,02 0,00 
Likutinė vertė 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 104 733,29 0,00 

 
VIPA neturi pagal lizingo sutartis įsigyto ar įsigyjamo materialiojo turto. 
 

3 pastaba. Atsargos (Lt) 
 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 0,00 
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Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 15 882,04 0,00 

Nurašymai per ataskaitinį laikotarpį 12 807,59 0,00 
Likutinė vertė 3 074,45 0,00 

 
 

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai (Lt) 
 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: 17 613,01 0,00 

- UAB "Omnitel" 258,01 0,00 
- UAB "ISKU baldai" 17 355,00 0,00 

Būsimų laikotarpių sąnaudos: 7 672,88 0,00 
- darbo skelbimų prenumerata 128,23 0,00 

-automobilio draudimas 373,64 0,00 
- žurnalų ir laikraščių prenumerata 662,48 0,00 

- anglų kalbos kursai 6 508,53 0,00 
Iš viso 25 285,89 0,00 

 
5 pastaba. Gautinos sumos (Lt).  

 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 
Susijusios su VIPA vykdomu projektu 10 231,35 0,00 

Su darbo santykiais susiję  469,72 0,00 
Iš atskaitingų asmenų 20,40 0,00 

Iš viso 10 721,47 0,00 
 

6 pastaba. Pinigai banko sąskaitoje (Lt) 
 

 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2012.12.31) 

VIPA lėšos 393 587,65 350 000,00 
Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos lėšos 34 527 988,92 0,00 
Bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos lėšos 34 182 706,88 0,00 

Iš viso 69 104 283,45 0,00 
 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės lėšos gali būti išimtinai 

naudojamos tik daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui), tai yra lėšų pervedimui rangos 
darbus vykdančioms įmonėms, VIPA valdymo mokesčio sumokėjimui, lėšų grąžinimui Europos 
Investicijų bankui. 

Bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) priemonės lėšos gali būti išimtinai naudojamos tik 
bendrabučių atnaujinimui (modernizavimui) tai yra lėšų pervedimui rangos darbus vykdančioms 
įmonėms, VIPA valdymo mokesčio sumokėjimui, lėšų grąžinimui Europos Investicijų bankui. 

Siekiant išvengti rizikos, atsiskaitymai galimi ir pavedimai vykdomi tik banko pavedimu. 
 
 
 
 

7 pastaba. Akcininkų nuosavybė 
 

Akcininkas 
Paprastųjų akcijų 

skaičius (vnt.) 
Paprastųjų akcijų 

vertė (Lt) Proc. 

2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 
Lietuvos Respublikos 

finansų ministerija 3 500 350 000 100 
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Iš viso 3 500 350 000 100 
 

Pelnas (nuostoliai) tenkantys vienai akcijai, apskaičiuoti dalijant bendrovės ataskaitinių metų 
grynuosius nuostolius iš vidutinio svertinio akcijų skaičiaus. 

 
Straipsnis 2013.12.31 

Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai), Lt (146 974,40) 
Akcijų skaičius, vnt. 3 500 

Pelnas (nuostolis) tenkantis vienai akcijai, Lt 41,99 
 

Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti 
mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2013 m. gruodžio 31 d. VIPA šį 
reikalavimą atitiko. 

 
8 pastaba. Sąnaudos (Lt) 

 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2012.12.31) 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 85 368,92 0,00 
Atostogų kaupimo sąnaudos 29 311,65 0,00 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 3 697,31 0,00 
Darbo vietų nuomos sąnaudos 13 866,51 0,00 

Automobilio eksploatacijos sąnaudos 9 133,60 0,00 
Ryšių paslaugų sąnaudos 858,72 0,00 
Komandiruočių sąnaudos 5 505,79 0,00 
Konsultacinės paslaugos 9 892,50 0,00 

Teisinės paslaugos 43 475,30 0,00 
Ilgalaikio turto priežiūros paslaugos 3 494,43 0,00 
Apmokėjimų partneriams sąnaudos 44 733,00 0,00 

Kitos sąnaudos 55 628,59 0,00 
Iš viso 304 966,32 0,00 

 
VIPA įgyvendina projektą „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo 

laikotarpį pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją 
įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“, kurio metu padarytos išlaidos yra 
kompensuojamos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis. Iš viso 2013 m. vykdydama veiklą 
VIPA padarė 640 540,76 Lt sąnaudų, iš kurių kompensuota buvo 335 574,44 Lt institucijos išlaikymo 
išlaidų. 

 
   

Straipsnis 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 

Administracija   
Darbo užmokesčio sąnaudos 39 286,60 0,00 

Socialinio draudimo įmokų sąnaudos 12 170,99 0,00 
 Įmokų į garantinį fondą sąnaudos 78,59 0,00 

   
Ekspertai   

Darbo užmokesčio sąnaudos 25 791,06 0,00 
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos 7 990,07 0,00 

 Įmokų į garantinį fondą sąnaudos 51,61 0,00 
   

Iš viso 85 368,92 0,00 
 
2013 m. gruodžio 31 d. VIPA dirbo 8 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius 2013 m. 

gruodžio 31 d. buvo 6. 
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9, 10 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (Lt)  
 

Kreditoriai 

Skolos apmokėtinos 
Per vienerius metus Po vienerių metų 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (2012.12.31) 

Tiekėjams 16 810,44 0,00 0,00 0,00 
Įsipareigojimai 
atskaitingiems 

asmenims 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Sukauptos sąnaudos 24 794,51 0,00 0,00 0,00 
Kitos mokėtinos 

sumos ir 
įsipareigojimai 

296 163,48 0,00 68 710 720,00 0,00 

Atostogų kaupimas 29 311,65 350 000,00 0,00 0,00 
Iš viso 367 080,08 350 000,00 68 710 720,00 0,00 

 
2013 m. gruodžio 31 d. atostogų rezervas apskaičiuotas atsižvelgiant į vidutines darbo 

užmokesčio sąnaudas bei sukauptas nepanaudotas atostogų dienas iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai už 2013 m. gruodžio mėn. suteiktas 
teisines, ilgalaikio turto priežiūros, kuro, ryšio, nuomos paslaugas. Kitų mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų straipsnyje apskaityti įsipareigojimai panaudoti gautas projekto „VIPA pasirengimo 
įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“ lėšas 
projekto tikslais bei iš Europos Investicijų banko gautas avansinis valdymo mokestis. 

Ilgalaikių įsipareigojimų dalyje apskaityti įsipareigojimai Europos Investicijų bankui: 
- pagal 2013 m. liepos 18 d. pasirašytą sąlyginės paskolos sutartį dėl bendrabučių 

atnaujinimo (modernizavimo); 
- pagal 2013 m. rugpjūčio 19 d. pasirašytą sąlyginės paskolos sutartį dėl daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo). 
 

11 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai. 
 
18-ajame Verslo apskaitos standarte „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 28 

punkte, minima, kad „finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima 
įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir 
laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmonės finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie 
neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo“, todėl finansinėse ataskaitose už laikotarpį, 
pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 d. nėra įtraukti duomenys, apie VIPA prisiimtą įsipareigojimą 
padengti 11 proc. nemokių paskolų, susijusių su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu), 
pagal 2013 m. rugpjūčio 19 d. Sąlyginės paskolos sutartį su Europos Investicijų Banku Nr. 2013-0376.  

Taip pat svarbu paminėti, kad 2013 m. VIPA priėmė 64 sprendimus skirti finansavimą 
daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui), kurių bendra vertė – 46,2 mln. Lt. Paskolos sutartis 
numatoma pasirašyti 2014 m. I, II ketvirčiais. 

 
12 pastaba. Kita aktuali informacija.  
 

2013 m. liepos 18 d. VIPA kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir Europos 
Investicijų Banku pasirašė Sąlyginės paskolos sutartį dėl 69,056 mln. Litų universitetų bendrabučių 
atnaujinimui (modernizavimui). 

2013 m. rugpjūčio 19 d. VIPA kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir Europos 
Investicijų Banku pasirašė Sąlyginės paskolos sutartį dėl 34,528 mln. Litų daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo). 

2013 m. gruodžio 31 d. VIPA buvo sudariusi 3 paskolų sutartis dėl daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo), kurių bendra suma sudaro 1 545,7 tūkst. litų. 
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2013 m. gruodžio 31 d. VIPA 5 paskolų sutartis dėl aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo), kurių bendra suma sudaro 9 910,1 tūkst. litų. 

2013 m. gruodžio 31 d. VIPA buvo priėmusi  64 sprendimus skirti paskolą daugiabučių namų 
atnaujinimui (modernizavimui), kurių bendra suma lygi 46 211,8 tūkst. Lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius   Gvidas Dargužas 
 
 
 
Finansininkė    Ieva Šileikaitė 
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BENDROJI INFORMACIJA 
 
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) Juridinių asmenų 

registre įregistruota 2013 m. balandžio 11 d. Pranešimas parengtas už 2013 m. balandžio – gruodžio 
mėn.  

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys įmonės veiklą: Akcinių bendrovių įstatymas, 
Finansų įstaigų įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
gairių aprašas, Buhalterinės apskaitos įstatymas bei mokesčių apskaičiavimą bei mokėjimą 
reglamentuojantys teisės aktai. 

 
PAGRINDINIAI DUOMENYS 

 
Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

Registracijos adresas Lukiškių g. 2, Vilnius 
Telefonas (8 5) 203 4977 
El. paštas info@vipa.lt 

Įstatinis kapitalas 350 000 Lt 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės privatus 
juridinis asmuo 

Veiklos laikotarpis Neribojamas 
Įmonės kodas 303039520 

PVM mokėtojo kodas Įmonė nėra PVM mokesčio mokėtoja 
Juridinių asmenų registro 

tvarkytojas 
Valstybės įmonė Registrų centras 

Įstatai Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2013 m. balandžio 11 d. 
 

ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJOS 
 
VIPA akcinis kapitalas yra 350 000 Lt. Jį sudaro 3 500 šimto litų nominaliosios vertės 

paprastųjų vardinių akcijų. Visos VIPA akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos. 
Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Visų VIPA 

akcijų savininkė yra valstybė. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų 
suteikiamas teises bendrovėje, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

 
VIPA TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 
Vadovaujantis bendrovės įstatais VIPA teikia finansines paslaugas, įgyvendina bei 

administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros 
bei viešųjų paslaugų modernizavimui įgyvendinti. 

Vykdydama savo veiklą, įmonė atlieka šias pagrindines funkcijas: 
- įgyvendina	 finansinius	 instrumentus	 dalyvaujant	 juose	 kaip	 kontroliuojantysis	 fondas	

(fondų	fondas),	finansinis	tarpininkas	ir/	ar	kitomis	formomis; 
- administruoja/	 įgyvendina	 fondų	 lėšomis	 teikiamas	 finansines	 paslaugas,	 t.y.	

lengvatinėmis	 sąlygomis	 teikia	 paskolas,	 finansinius	 laidavimus	 ir	 finansines	 garantijas,	 kaip	 tai	
nurodyta	LR	Finansų	įstaigų	įstatymo	3	straipsnyje,	miestų	plėtros,	viešosios	infrastruktūros,	energijos	
vartojimo	efektyvumo	didinimo	projektų	vykdytojams; 
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- atlieka	finansiniais	instrumentais	finansuojamų	viešojo	sektoriaus	projektų	vertinimą	ir	
atranką	pagal	atsakingų	ministerijų	finansiniams	instrumentams	nustatytus	reikalavimus; 

- įgyvendindama	 finansinius	 instrumentus	 pritraukia	 privataus	 sektoriaus	 investicijas	 į	
viešąjį	sektorių; 

- viešina	finansinius	instrumentus,	teikia	techninę	ir	metodinę	pagalbą	rengiant	finansinių	
instrumentų	projektus; 

- teikia	 informaciją/	 pasiūlymus	 rengiant	 ir/	 ar	 tobulinant	 teisės	 aktus,	
reglamentuojančius	finansinius	instrumentus. 

 
BENDROVĖS KLIENTAI IR PAGRINDINĖS JŲ GRUPĖS 

 
VIPA veikla nukreipta viešosios infrastruktūros gerinimui. Ir nors viešojo sektoriaus subjektai 

yra pagrindinė grupė, kurios gerovės skatinimui yra nukreipta VIPA veikla, tačiau jos veiklos rezultatų 
naudą patiria ir privatūs asmenys. 

 
SVARBIAUSI 2013 METŲ ĮVYKIAI 

 
2013 m. gegužės mėn. į darbą buvo priimtas VIPA generalinis direktorius.  
2013 m. liepos 18 d. VIPA pateikė paraišką VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – 

CPVA) dėl projekto „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį 
pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias 
veiksmų programas, funkcijų vykdymas“ įgyvendinimo. VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 
patvirtinus paraišką, 2013 m. spalio mėn. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, 
pagal kurią VIPA skirta iki 500 tūkst. litų Europos Sąjungos struktūrinė paramos lėšų minėto projekto 
įgyvendinimui.  

2013 m. liepos 18 d. VIPA kartu su CPVA (veikdami kartu kaip finansinis tarpininkas) pasirašė 
Sąlyginės paskolos sutartį su Europos Investicijų Banku dėl 69,056 mln. Lt paskolos aukštųjų mokyklų 
ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo 
pagal JESSICA iniciatyvą (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, Jungtinė 
Europos parama tvarioms investicijoms miestuose). 

2013 m. rugpjūčio 19 d. VIPA kartu su CPVA (veikdami kartu kaip finansinis tarpininkas) 
pasirašė Sąlyginės paskolos sutartį su Europos Investicijų Banku dėl 34,528 mln. Lt paskolos 
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo pagal JESSICA iniciatyvą. 

2013 m. buvo priimti 64 sprendimai skirti finansavimą daugiabučių namų atnaujinimui 
(modernizavimui). Bendra VIPA priimtų įsipareigojimų suteikti paskolą vertė sudaro 46,2 mln. litų.  

2013 m. buvo pasirašytos 3 paskolos sutartys su UAB „Admituras“ dėl daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo). Bendra sutarčių vertė – 1,5 mln. litų. 

2013 m. buvo priimti 5 sprendimai ir pasirašytos 5 paskolų sutartys dėl aukštųjų mokyklų ir 
profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo). Sutartys sudarytos su Vilniaus 
Gedimino technikos universitetu, Marijampolės ir Panevėžio kolegijomis. Minėtų sutarčių vertė – 9,9 
mln. litų. 

 
VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

 
Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Stebėtojų taryba, Valdyba ir 

generalinis direktorius. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams prilyginami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
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priimti raštiški sprendimai. Stebėtojų taryba, kurią sudaro 3 nariai, yra kolegialus bendrovės veiklą 
prižiūrintis ir Visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus teikiantis organas. Bendrovės valdyba 
yra kolegialus organas, kurį sudaro penki nariai, renkami ketveriems metams. Valdybos narius renka 
Stebėtojų taryba. Valdybos pirmininką iš savo narių išsirenka Valdyba. 

 
Stebėtojų tarybos nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 
 

Vardas, pavardė Darbovietė 
Kadencijos 

pradžia 
Aloyzas Vitkauskas 

(pirmininkas) LR Finansų viceministras 2012-12-21 

Audrius Zabotka 
UAB Investicijų ir verslo garantijos generalinis 

direktorius 
2012-12-21 

Živilė Turevičienė 
LR Finansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros 

skyriaus vedėja 
2012-12-21 

 
Valdybos nariai (2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 
 

Vardas, pavardė Darbovietė 
Kadencijos 

pradžia 
Aušra Vičkačkienė (valdybos 

pirmininkė) 
LR Finansų ministerijos Turto valdymo 

departamento direktorė 
2013-02-08 

Audrius Želionis (valdybos 
pirmininko pavaduotojas) 

LR Finansų ministerijos Valstybės iždo 
departamento direktorius 

2013-02-08 

Daiva Pipirienė 
LR Finansų ministerijos Ekonomikos 

departamento direktorė 
2013-02-08 

Lina Frejutė 
LR Finansų ministerijos Įstaigų veiklos 
priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja 

2013-02-08 

Jūratė Lepardinienė 
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros direktoriaus pavaduotoja 
2013-02-08 

 
Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina 

pareigybės nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra bendrovės vadovas. 
Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus 
organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą. Nuo 2013 m. gegužės 2 d. generalinio direktoriaus pareigas 
eina Gvidas Dargužas. 

Informacija apie atlyginimo išmokėjimą bendrovės vadovaujantiems darbuotojams per 2013 
m. pateikiama lentelėje. Vadovaujantis 2010 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų 
akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, teikiant 
informaciją apie vadovaujančius darbuotojus, prie jų priskiriami įmonės vadovas ir vyr. buhalteris.  

 
2013 m.  Atlyginimas, Lt 

Vidutiniškai vienam vadovybės nariui (per mėn.) 6 531,22 
Bendrai vadovybės nariams 104 499,55 
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2013 m. bendrovės Stebėtojų ir Valdybos nariams atlyginimo, tantjemų ar kitokių išmokų 
priskaičiuota nebuvo. 

2013 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 7 darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs generaliniam 
direktoriui.  

 
VIPA struktūra 

 

 
 

PAGRINDINIAI 2013 METŲ RODIKLIAI 
 

2013 m. sausis-gruodis1 
Visos pajamos, Lt 157 993,32 

Grynasis pelnas (nuostoliai), Lt (146 974,40) 
Visas turtas, Lt 69 280 807,08 

Akcininkų nuosavybė, Lt 203 205,60 

Pelnas (nuostoliai) tenkantys vienai akcijai, Lt 41,99 

Akcijų skaičius 3 500 

                                                             
1 VIPA veiklos ataskaitos ir metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 11 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d., nes įmonė faktiškai savo veiklą pradėjo ir Juridinių asmenų registre įregistruota buvo 2013 m. 
balandžio 11 d. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas (FM)

Stebėtojų taryba (2 FM atstovai, 1 Invega)

Valdyba (4 FM atstovai, 1 CPVA)

Direktorius

Direktoriaus 
pavaduotojas

Vidaus auditorius

Finansininkas Administracijos specialistas

Ekspertas (2)

Techninis ekspertas

Finansų ekspertas (2)

Projektų vadovas (5)
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2013 m. sausis-gruodis1 
Investicijos,. Lt 149 784,79 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (žm.) 8 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt/ etatui) 3 982,15 
 

INVESTICIJOS 
 
2013 m. investicijos į ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą sudarė 149 784,79 Lt. Buvo 

įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga (spausdintuvai, projektorius, telefonai), skirta 
sklandžiam VIPA funkcijų vykdymui ir darbuotojų aprūpinimui būtinomis darbo priemonėmis. 
 
PAJAMOS 
 

Pirmosios veiklos, kurias VIPA pradėjo įgyvendinti buvo susijusios su daugiabučių namų ir 
aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) 
programų įgyvendinimu. Nors palyginus ir per trumpą laikotarpį VIPA uždirbo 157 977,41 Lt pajamų 
iš vykdomų programų. Likusią dalį pajamų sudaro pajamos iš teigiamo valiutų kurso pasikeitimo. 
 
VEIKLOS SĄNAUDOS 

 
2013 m. VIPA vykdydama veiklą padarė 304 966,32 litų sąnaudų. Didžiausią dalį sudaro su 

darbo santykiais susijusios išlaidos. Kitas sąnaudas sudaro darbo vietų nuomos, ryšių paslaugų, 
komandiruočių, teisinių paslaugų ir pan. sąnaudos.  

2013 m. spalio 8 d. VIPA pasirašė sutartį su LR Finansų ministerija ir Centrine projektų 
valdymo agentūra dėl projekto „VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo 
laikotarpį pakeisiančią 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją 
įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas“, kurio lėšomis yra kompensuojamos dalis 
institucijos išlaikymo išlaidų. 

Žemiau lentelėje pateikta VIPA išlaidų detalizacija jau įvertinus sąnaudų kompensavimą. 
 

Straipsnis 
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2013.12.31) 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena 

(2012.12.31) 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 85 368,92 0,00 

Atostogų kaupimo sąnaudos 29 311,65 0,00 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 3 697,31 0,00 
Darbo vietų nuomos sąnaudos 13 866,51 0,00 

Automobilio eksploatacijos sąnaudos 9 133,60 0,00 
Ryšių paslaugų sąnaudos 858,72 0,00 
Komandiruočių sąnaudos 5 505,79 0,00 
Konsultacinės paslaugos 9 892,50 0,00 

Teisinės paslaugos 43 475,30 0,00 
Ilgalaikio turto priežiūros paslaugos 3 494,43 0,00 
Apmokėjimų partneriams sąnaudos 44 733,00 0,00 

Kitos sąnaudos 55 628,59 0,00 
Iš viso 304 966,32 0,00 
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2014 METŲ PLANAI 
 
VIPA siekia išplėsti savo veiklos sritį ne vien tik skatinant investicijas į energetikos efektyvumo 

priemones, stengiamasi prisidėti prie kitų finansinių instrumentų kūrimo, kurie prisidėtų prie viešųjų 
investicijų daugkartinio panaudojimo. Tikimasi tapti susigrąžintiną paramą administruojančia 
institucija bei tęsti šiuo metu įgyvendinamas programas ir užtikrinti sėkmingą jų administravimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generalinis direktorius Gvidas Dargužas 
  
  
  
  

Finansininkė Ieva Šileikaitė 
 
 


