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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Lietuvos Respublikos finansq ministerij ai

Bvada d6l finansiniq ataskaitq audito

Nuomond

Mes aflikome Valstyb6s imones ,,Lietuvos prabavimo rflmaf' (toliau - lmone) finansiniq ataskaihg
tnrias sudaro 2020 m. gruodZio mdn. 3l d. balansas ir t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq)
rtackaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita, pinigq srautq ataskaita ai3kinamasis raitas, iskaitant
reik5mingg apskaitos metodq santrauk4 audit4.

Mlsr+ nuomone, pridetos finansin6s ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais parodo tikr4 ir teising4
vaizd4 apie lmones 2020 m. gruodZio m6n. 3l d. finansing paded ir t4 dien4 pasibaigusiq metq
finansinius veiklos rezultatus ir pinigrl srautus pagal verslo apskaitos standarhrs.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MUsq atsakomybe pagal Siuos

stmdartus i5samiai apibtrdinta Sios i5vados skyriuje ,"A,uditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
adit4". Mes esame nepriHausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalterirl etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (skaitant Tarptautinius nqrriHausomumo
rcftalavimus) (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaiq audito istatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes ta:ip pat laikomes kitq etikos
reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV
todeksu. Mes tikime, kad miisq swinlci audito irodymai yra pakarkami ir ti*ami miisq nuomonei
pagristi.

Kita informacija

Kit4 informacii4 sudaro informacli4 pateikta fmones veiklos ataskaitoje, tadiau ji neapima finansiniq
dskaitq ir mfrsq auditoriaus iSvados apie jas. Vadoryb6 pa atsakinga uZ kitos metin€je veiklos
etaskaitoje info. rmacij os pateikim4.

r MEs{ nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos uZtikrinimo iSvados apie j4.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4 miisq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacij4 ir apsvarst5rti,
r yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansindse ataskaitose, Epa mtsU Xnioms,
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lagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai i5kraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu
rastebime reik5ming4 kitos informacijos i3kraipym4, mes turime atskleisti 3i fakt4. Mes neturime su
::o susijusiq pastebej imq.

\Ies taip pat privalome ivertinti, ar lmones veiklos ataskaitoje pateikta finansine informacija atitinka
:,r padiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomq
:eisiniq reikalavimq. Mtisq nuomone, pagrista finansiniq ataskaiq audito metu atliktu darbu, visais
:eik5mingais atZvilgiais :

o lmones veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq furansiniq meq
finansiniq ataskaitq duomenis; ir

o lmones veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR Valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo
reikalavirnq.

\-adoryb6s ir uZ valdym4 atsakingq asmenrl atsakomybd uZ finansines ataskaitas

\-adorybe yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal verslo
apskaitos standartus, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra bltina finansinems
ataskaitoms parengti be reikSmingq i3kraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti fmonds gebejim4 tQsti veikl4 ir atskleisti

_iei bltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
iSskyrus tuos atvejus, kai vadorybe ketina likviduoti fmong ar nutraukti veikl4 arba neturi kiq realiq
alternatyrq, tik taip pasielgti.

L2 valdym4 atsakingi asmenys privalo priZiurdti lmonds finansiniq ataskaitrl rengimo proces4.

-{uditoriaus atsakomybd uZ finansiniq ataskaitq auditq

\I[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
:eik5mingai i5kraipl'tos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i3vad4, kurioje pateikiama miisq
ruomond. Pakankamas uZtikrinimas - tai aukito lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSmingq
:skaipym4, jeigu jis y'ra, visada galima nustaty'ti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,
surie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad
arskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
:emiantis finansinemis ataskaitomis.

-{tlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu pri6meme profesinius sprendimus ir laikemes profesinio

-.kepticizmo principo.

\Ies taip pat:

. Nustatdme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaulbs arba klaidq
rizikg suplanavome ir atlikome procedtras kaip atsak4 i toki4 rizik4 ir surinkome pakankamq
tinkamr4 audito irodymq mflsrl nuomonei pagristi. ReikSmingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo i5kaipymo del klaidq neaptikimo rizik4 nes apgaule
gali buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq
nePairyT nas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedfiras, o ne tam, kad galdtume pareikiti nuomong apie fmones
vidaus kontroles veiksmingum4.

. I\.ertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybds atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.
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Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamrrmo ir del to, ar,

remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del [mones gebejimo tgsti veikl4. Jeigu
padarome i5vad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalome
atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba,jeigu tokiq atskleidimq
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M[sq i5vados pagristos audito irodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, biisimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad [mone
negales toliau tgsti savo veiklos.

[vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateiki*?, struktiir4 ir turini, lskaitant atskleidimus, ir tu,
ar finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcrje.

be visq kitr+ dalykq, privalome informuofi uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir
laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles tr[kumus,

nustateme audito metu.

1 m. balandlio mdn. 26 d.

us

dpskaitos ir kontroles uZdaroji akcin€ bendrove ,,A{-IDITAS"
ito imones paZymejimo Nr. 001454

fredimino pr. 24-11, Vilnius

/2
Auditorius Artiifas Vitkauskas

aus palymejimo Nr. 00
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vALSTYBES IMONES OOLIETUVOS PRABAVIMO RUMAI,'

2020 m. gruodili,o 3l d.

VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie imong

{mones pavadinimas: V{ ,,Lietuvos prabavimo r[mai" (toliau - {mone).

Teisine forma: valstybes imone.

Registro tvarkytojas: Valstybes imone Registrtl centras, registravimo palymejimas

i5duotas 2004 m. rugsejo 16 d., Juridiniq asmenq registro Nr.003702.

fmones kodas: 152035320. '

Buveines adresas: M.K. eiurlionio g. 65,LT 66164 Druskininkai.

{mones filialai: Vilniuje Lirmln4 g. 70, Kaune Gedimino g. 28, Klaipedoje

Tomo 9.20.

Telefonas: (8 3 13) 51 183.

Interneto svetaind: www.lpr.lt .

Finansiniai metai prasidej o 2020 m. sausio 1 d., baigesi -202A m. gruodLio 3l d.

Esmind informacija

Del 2020 metq pradLioje paskelbto karantino (uZdrausta bet kokia prekyba, iskaitant

prekyb4 tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, jq gaminiais, uZdraustas paslaugq teikimas,

iskaitant juvelyrq teiktas tauriqjq metalq ir brangakmeniq gaminiq gamybos ir taisymo paslaugas),

reik5mingai nukentejo juvelyrikos verslas, tiesiogini poveiki dargs ir fmones vykdomai valstybinei

taurirtrj rtr metalq ir brangakmeniq prieLiur ai.

fmonds veiklos tikslai ir funkcijos

fmones veiklos tikslai - istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka siekti, kad prie5

patekdami i rink4 tauriqjq metaltl ir brangakmeniq gaminiai bfltq kokybi5kai patikrinti ir

paZenklinti pagal galiojandiq teises aktq reikalavimus. Tai atliekama, panaudojant Siuolaikinius

bandym.q metodus ir technologijas, ir laiduoj ama derama darbuotojq kvalifikac4a, Ieidliandia

disponuoti Siuolaikine technologine iranga, nuolat atnaujinant gaminiq tyrimo metodus,

bendradarbiaujant su uZsienio valstybiq institucijomis bandymrl bei technologijq srityje. Kad i

Lietuvos rink4 nepatektq falsifikuoti ir nekokybi5ki tauriqjq metalq ir brangakmeniq gaminiai,

prie5 paZenklinant atitinkamais Zenklais arba iSduodant atitinkamus kokybes paZymejimus, jie yra

kruop5diai patikrinami, laikantis Salies teises aktuose ir tarptautiniuose standartuose numatytq

reikalavimu.
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Kita svarbi funkcija [kio subjektq, uZsiimandiq veikla su tauriaisiais metalais ir

brangakmeniais, sistemine kontrole. Siekiant sekmingrtr rezuItafi4, nuolat tobulinama tauriqjq

metalq ir brangakmeniq valstybines prieZi[ros sistema, apimanti rizikos veiksniq, pagal kuriuos

tikrinimams atrenkami [kio subjektai bei flkio subjektq tikrinimo metodikq perZiflras.

Siekiant Siq pagrindiniq tikslq igyvendinimo, Lietuvos Respublikos tauriqjq metalq ir
brangakmeniq valstybines prieZilros istatymu [mone paskirta kompetetinga institucijai, kuriai
pavesta atlikti tauriqjq metalq ir brangakmeniq valstybing prieZi[r4 Lietuvos Respublikoje:

o prabuoti [kio subjektq ir gyventojq pateiktus tauriuosius metalus, brangakmenius, jq
gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) lau1q, juos ispauduoti arba i5duoti jr'l kokybes

pa?ymejimus;

o priZi[reti, kad [kio subjektai laikytqsi Lietuvos Respublikos tauriqjq metalq ir
brangakmeniq valstybines prieZitros istatymo ir kitq su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais

susij usi4 veikl4 reglamentuoj andiq teises aktq reikalavi*ru

o konsultuoti ir teikti eksperting pagalb4 valstybes ir savivaldybiq institucijoms, iikio
subj ektams ir vartotoj ams.

Paslaugq tarifai

Pagrindiniq fmones teikiamq prabavimo, ispaudavimo bei kokybes pa1ymejimq i5davimo

paslaugq tarifai patvirtinti Vyriausybes 2016 m. gegules 2 d. nutarimu Nr. 434, kitrl teikiamq

paslaugq taifai p atvirtinti {mones direktoriaus i sakymai s.

II. IMONES TURTAS IR KAPITALAS

Vienas i5 svarbiausiq fmones valdymo efektyvum4 lemiandiq veiksnirl uZtikrinti
racionalq {mones i5tekliq valdym4.

|mones savininko kapitalas

[mones savininko kapitalas 2020 m. gruodLio 31 d. sieke | 572 201 Eur (1 pav.). {mones
savininko kapitalas ataskaitiniais metais sumaZejo 101 778,82 Eur del Turto bankui perduoto

nekilnojamojo turto: 2020 metais, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. rugsejo 9
d. nutarim4 Nr. 985, valstybes imonei Turto bankui perduotas patikejimo teise valdytas fmones
nekilnojamas turtas - administracinds patalpos, M. K. iiurlionio g. 65-3, Druskininkuose, kuriq
likutine vertd - 98 386,11 Eur, Specialiqiq tyrimq tarnybai perduotas garaLaS, S. Daukant o g. 4A,
Kaune, kurio likutines verte - 3392,71 Eur.
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Del sumoketos pelno imokos, fmones savininko kapitalo ir kitq rczerv\ pokydio nuosavas

kapitalas finansiniais metais sumaZejo nuo I g5g 852 Eur metq pradhioje iki I 840 891 Eur metq

pabaigoj e (2 pav.).

lm*:nes r'lussavas kapitalas, Er-rr (gruodiio 31 d-)
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2 pav.2018 - 2020 m. fmones nuosavas kapitalas, Eur (gruodZio 3 I d.).

fmon6s turtas

{glstybes perduot4fixtq[mone valdo patikejimo teise. Turto, kuris pagalistatymus gali

bUti tik valstybes nuosavybe, fmone neturi.

fmones turtas 2020 m. gruodZio 31 d. sudare 1927 5i93 Eur (3 pav.), i5 to :skaidiaus

ilgalaikis - 698 769 Eur. trumpalaikis - I 227 544 Eur. Per ataskaitinius metus fmones turto verte
,

sumaZej o 92 077 Eur.

2020 metais isigyta ilgalaikio turto vL70 661 Eur ir 21800 Eur padidinta ilgalaikio turto

ftlastatq) verte. Svarbiausi [rnones isigijimai: rentgeno fluorescencinis spektrometras, vedinimo

siste,ma, mikroskopas, kompiuteriai ir kiti technologiniai prietaisai.

:[959452 .

1,57397E

254O731

1a4$AS1



? {}" * r'r-: -

; l]3I r-r-r "

: r.] 3- {3 s-}-:r ,

4

lrrrsr-res tLJrtaS" 'fr'.rr {gnt-ioelii* 3l- d"}

1-92 7593

2{}l_s6&9

r] :1- LJ{}{H}(.}C} ") 
r:iri]{.}:}t,{}

26354r*3CI

ii{}{f,*il{}ff

3 pav. 2018 -2020 m. {monds turtas; Eur (gruodZio 31 d.).

U ,olietuvos prabavimo r[mai66 savininko teises ir pareigas igyvendinaniios

institucijos nustatytq siektinq veiklos rodikliq vykdymas

[mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti Lietuvos Respublikos finansq ministerija

2020 - 2023 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansq ministro

2020 m. gruodLio 11 d. isakymu Nr. 1K-435, {monei nustate siektinus rodiklius.

2020 metais Finansq ministerijos 2020 -2022 metq strateginiame plane numatytq rodikliq

vykdymas pateikiamas 1 lenteleje (1 lentele):

1 lentele

III. IMONES VALDYMAS

.:;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tauriqjq metalq ir brangakmeniq valstybines

prieZilros istatymu ir {mones istatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos finansq ministro Lietuvos

Respublikos finansq ministro 2013 m. gruodLio 31 d. isakymu Nr. lK-421 (Lietuvos Respublikos

finansq ministro 2014 m. sausio 10 d. isakymo Nr. lK - 009 redakcrja) 9 punktu {mones valdymo

organai yra:

1. savininko teises ir pareigas fgyvendinanti institucij a - Lietuvos Respublikos finansq

ministerija;

Veiklos pelningumas (EBIDTA) (mln. Eur)

Patikrintq ir paZenklintq tauriqiq metalq ir
b-r*gphpS*iq -g?miniq pkaidirp (-lt1 

_v_St,

Rinkoje patikrintq tauriqf q metalq ir
brangakmeniq gaminiq skaidius (mln. vnt.)



5

2. vienasmenis {mones valdymo organas imones vadovas, direktorius Gintautas

Bagotyrius.

dmones organizacine strukt[ra, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq ministro

2005 m. kovo 29 d. isakymu Nr. 1K-083 (kartu su 2013 m. rugsejo 6 d. isakymo Nr. 1K-313

redakcija).

Ataskaitinio laikotarpio pradZioje {moneje 2020 m. sausio 1 d. dirbo 25, pabaigoje -
202A m. gruodLio 31 d. - 25 darbuotojai.

{moneje dirba auk5tos kvalifikacijos specialistai, sukaupg didelg patirti tauriqjq metalq ir

brangakmeniq valstybines prieZilros (prabavimo, brangakmeniq ekspertizitl ir inspektavimo)

srityje.

fmones vykdomq paslaugq kokybe bes4lygi5kai susijusi su specialiqjq gebejimq

reikalaujandiais Zmogi5kaisiais i5tekliais, todel vienas i5 prioritetiniq tikslq - sustiprinti |mones

darbuotojq profesionalum4, tobulinti jr'l kompetencijas. Specialistai Lietuvoje nerengiami, o

s4lygos kelti kvalifikacq4yra minimalios, darbuotojams suteikiarna galimybe tobulintis uZsienyje.

Siekdami sekmingai igyvendinti fmones strateginius tikslus bei pagerinti {mones paslaugq

kokybg, darbuotojq profesionalum4, padidinti jq kompetenc|Q, nuolat perskirstomos esamos

darbuotojq atsakomybes sritys, ataskaitiniu laikotarpiu perZilreta darbo uZmokesdio skaidiavimo

sistema.

IV. IMONES VEIKLA

fmonds klientai ir pagrindinds jq grupOs

Klientq ratas yra ribotas - fmone teikia paslaugas fikio subjektams, uZsiimantiems su

tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla: tauriqjq metalq gaminiq gamintojams,

importuotojams, prekybininkams, o taip pat - ftziniams asmenims, pateikusiems i5tirti asmeninius

daiktus, bei valstybes institucijoms (del konfiskuotq tauriqjq metalq gaminiq ekspertizes atlikimo).

Pagrindiniai klienati - 1927 Lietuvoje veikl4 deklaravg ukio subjektai.

DidZioji dalis veikl4 su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais deklaravusiq ukio subjektq

planavo y\at i kelet4 su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusias veiklas (pavyzdliui,

ganyb4, taisym4 ir prekyb4 gaminiais arba prekyb4 gaminiais, supirkim4 ir lombard4, kt.).

Daugiausiai - net 59 (31 juridinis asmuo ir 28 fiziniai asmenys) naujq [kio subjektq

numato vykdyi prelEbq tauriqjq metalq gaminiais,46 (32 juridiniai asmenys ir 14 fizinl4 asmenq)

- tauriqjq metahl ir brangakmeniq gaminiq gamybq, 32 - tauriqiq metalr.i gaminiq prelqtbq,

naudojant ryiio priemonemis (22 juridiniai asmenys ir 10 fiziniq asmenq). Veikl4 su tauriaisiais

metalais ir brangakmeniais nutrauke 109 flkio subjektai, i5 jq: 70 -juridiniq asmenr+ ir 39 -
fiziniai asmenys.
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Pa|ymetina, kad pirm4 kart4 per pastaruosius kelerius metus veikl4 2020 m. pradejusiq

[kio subjektq skaidius (99) yra mailesnis nei veikl4 nutraukusiq trkio subjektq skaidiq (109).

COVID-l9 pandemrja galimai yra viena i5 tokio esminio pasikeitimo prieZasdiq.

Tauriqjq metalq gaminig prabavimas ir ispaudavimas

2020 metais teikdama prabavimo, ispaudavimo ir Zenklinimo uZsakovo atsakomybes

Zenklu paslaugas, fmone ispaude i tauriqjq metalq gaminius 0,73 mln. Zenklq.

Visi pateikti tauriqjq metalq gaminiai, prie5 juos ispauduojant Lietuvos valstybiniu

kontroliniu prabavimo Zenklu, buvo tinkamai patikrinti, o uZsakovui pageidauj ant,pahenklinti ir jo

atsakomybes Zenklu. Ataskaitiniu laikotarpiu,[mond patikrino (prabavo) 726326 gaminius arba

158040 vienetais I 17,9 proc. maLiau nei 2019 m. (7 pav.).

Prabr-.rotl ir jspauduoti taurir-;jN{ n^!eta lr-1

ga n'li nia i, vnt"
8843S6

,7?63?6

"?,319) tt'',

7 pav. 2018 - 2020 m. prabuotq ir f spauduotq gaminiq kiekis, vnt.

2020 metais prabuotq tauriqjq metalq gaminiq kiekis palyginti su 2019 metais del

neigiamos COVID-l9 itakos (apribojus prekybing veikl4, iskaitant prekyb4 tauriqirtr metalq ir

brangakmeniq gaminiais) sumaZejo 17,9 proc.

Brangakmeniq ekspertizes

Vienas i5 sekmingiausirtr ir perspektyviausiq fmones pletros krypdi\, Yra brangakmenirl

tyrimo laboratorijos steigimas. 1995 metais ikurta Brangakmeniq tyrimo laboratorija, kurioje

sukoncentruoti geriausi Sios sritie specialistai bei naujausi laboratoriniai irengimai, yra viena i5

paLangiausiq tokiq laboratorijq Baltijos regione. Palymetina, kad brangakmeniq parametry tyrimai

atliekami pagal Pasaulio juvelyrikos konfederacijos (CIBJO) standartut, naudo; ant paLangiausi4

gemologijai pritaikyt4 spektring analiting irang4: FTIR, Raman, UV-VIS-NIR spektrometrus.

2020 metais Brangakmeniq tyrimo laboratorija atliko 44,7 t[kst. gaminiq su brangakmeniais

ekspertizes arba beveik 8 t[kst. maLiaunei 2019 metais (8 pav.).
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8 pav. 2018 -2020 m. prabuoti brangakmeniai ir jq gaminiais, vnt.

Rinkos prieZitrra.

I]kio subjektq veiklos kontroles funkcij4 atlieka Teises ir revizijq skyriaus specialistai.

Rinkos prieZiiiros veiksm ai 2020 metais kaip ir ankstesniais metais buvo nukreipti i didziausius

rizikos veiksnius - tauriqjq metalq gaminiq Zenklq (ispaudq) ir kilmes (isigijimo) dokumentq

atitikimo galiojantiems teises aktams, veiklos legalumo vertinim4 bei su verslo liudijimais

dirbandiq asmenq veiklos prieZiur4, prekybos investiciniu auksu rizik4, i5vengiant pridetines

vertds mokesdio klausimais.

Karantino valstybeje s4lygomis keitesi {mones darbo organizavimas - rinkos ptiellira

buvo perorentuota i veikl4 nuotoliniu budu: [kio subjektq veiklos patikrinimai karantino

laikotarpiu buvo atliekami pagal kontrolinius klausimynus ir anketas, vertinant flkio subjektq

vedamos tauriqiq metalq ir brangakmeniq, jq gaminiq apskaitos, vykdomos pinigq plovimo

prevencijos atitikti galiojandiq teises aktq reikalavimams. Tauriqiq metalq ir brangakmeniq

gaminiq ispaudq patikra [kio subjektq veiklos vietose Siuo laikotarpiu atliekarrra nebuvo.

Nepaisant del pandemijos apsunkintq verslo ir [mones specialistq darbo s4lygq, visos

rinkos prieZi[ros uZduotys buvo atliekamos laiku ir kokybi5kai.

Detali rinkos prieZiuros ataskaita pateikta Finansq ministerijai 2021 m. vasario 3 d. ra5tu

(1.5)43-1 8 "Del prieZiflros ataskaitos".

Pinigq plovimo ir teroristq finansavimo prevencija ir antikorupcind veikla

fmone - viena i5 Lietuvos valstybes institucijq, atsakingLl vZ pinigq plovimo ir teroristq

finansavimo prevencij4, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pinigq plovimo ir teroristq

finansavimo prevencijos istatyme (4 str. B d.). 
;.)

{mone aktyviai bendradarbiauja ir keidiasi informaclja su Finansiniq nusikaltimq tyrimo

tarnyba (FNTT) apie atliktq subjektq veiklos, susijusios su pinigq plovimo ir (at) teroristq

finansavimo prevencijos priemoniq igyvendinimu, patikrinimq rezultatus.



B

fmones atstovai dalyvavo Finansinirl nusikaltimq tyrimo tarnybos organrzuotame

Nacionaliniame pinigq plovimo ir teroristq finansavimo rizikos vertinime (aptarime), uZpilde

Finansiniq nusikaltimq tyrimo tarnybos pateikt4 Lietuvos paLangos vertinimo Europos tarybos

Moneyval komiteto klausimyn4, taip pat dalyvavo MONEYVAL ekspertq atliktame 5-ame

Lietuvos palangos vertinimo etape.

Siekiant minimalizuotr korupcijos pasirei5kimo poveiki {mones veiklai, fmoneje ai5kiai

aptbreitos darbuotojq teises ir pareigos, grieZtai atskirtos |mones vykdomos tauriqjrl metalq ir

brangakmeniq valstybines prieZiuros funkcijos, kuriq atlikim4 reglamentuoja galiojantys teises

aktai.

Visos {mones sudarytos sutartys derinamos ir vizuojamos skirtingq padaliniq atstovr+.

[gyvendindama Finansq ministerijos antikorupcing program4, {mones svetaineje paskelbta

nuoroda i Specialiqi.l tyrimq tarnybos svetaing, kur asmenys gali kreiptis del pastebetq korupcijos

apraiSkq.

V. IMONES FINANSAI

Svarbiausias uZdavinys fmones finansq srityje - efektyviai valdyti, paskirstyti ir investuoti

i5teklius, siekiant maksimalios naudos. Racionalus finansiniq i5tekliq naudojimas uZt\I<rina tvari4

ir stabili4 [mones veikl4.

2020 m. fmones pajamos sieke 608,4 ttkst. Eur (4 pav.) ir buvo 103,70 t[kst. Eur arba

74,56 proc. maZesnds nei praejusiais ataskaitiniais metais (712,1 t[kst. Eur) ir 8,1 tiikst. Eur arba

1,34 proc. didesnes nei201B m. Pajamq struktDra pateikiama2Ierfieleje.

2 lentele

PAJAMOS 2018 m. 2019 m. 2020 m.
Tauri4jt1 metalry ir brangakmeni4,

.i4 gaminiq prabavimo, ispaudavimo
593,5 709,7 604,r

Kitos pajamos 6,8 214 4,3
I5 viso: 600,3 712,1 608,4

Fajaffi-]$s, tukst" [ur

712 .1

{;0*,.3 608,4

4 pav. fmones pajamos 2018 - 2020 m., t[kst. Eur
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|mones s4naudos 2020 m. sieke 515,6 tiikst. Eur, 2019 m. - 676,2 ttkst. Eur, ir 2018 m.

573 ttkst. Eur. (5 pav.). S4naudq strukttra pateikiama 3 lenteleje.

DidLiq4 s4naudq dali ataskaitiniu laikotarpiu sudare [mones darbuotojq darbo uZmokesdio

bei kitos su personalo darbo apmokejimu susijusios s4naudos - 480,6 Eur, kurios buvo 4,3 proc.

maZesnds nei 2019 m. (502,2 ttkst. Eur) ir 8 proc. maZesnds nei 2018 m. (444,8 Eur). DidZiausi4

itakE s4naudq sumaZejimui turejo darbuotojq i5leidimas i prastovas del COVID-19 sumaZejusiq

{mones paslaugq uZsakymq.

entele. S strukt[ra (t[kst. Eur
2018 m. 2019 m. 2020 m.

Ii viso sqnaudry, tame tarpe:
darbo apmokejimo s4naudos

kitos s4naudos
nusidevejimo s4naudos
mokesdiu sanaudos

656,8
444,8
I08,7
60,6
42,7

776,2
502,3
I 77,5
5 3,3
43, I

674,3
480,5
96,0
64, l
3 3,7

Sqnaudtl kompens avimas b iudZeto le i omis
Subsidiios

-83,8
0

-1 00
0

-78,9
-79,8

Likutines sqnaudos po kompensavimo ir subsidiiu 573,0 676,2 5I5,60

Sqnaudos, tukst. Eur

8{x-}

6i}J.

"l!i}-l

7L{i
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:)/ ->
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d

?:{-11 I i''r':.

515,6

l\
"f\#{dq

6-/6,]

'1

! *{l:Xilrfq164h#' xh#qedi*

}Ci"'j rr.-

5 pav. fmones 201 8 - 2020 m. sQnaudos, tfkst. Eur.

Vidaus kontrolds sistema

{moneje idiegta vidaus kontroles sistema, apimarfti strateginiq veiklos planq vykdymo,

finansq valdymo ir paslaugq kokybes, [mones valdomo valstybes turto naudojimo ir disponavimo

juo kontrolg, sutartiniq fsipareigojimq vykdym4, turto bei fsipareigojimq inventorizacljas.

|moneje idiegtas ir sekmingai praktikuojamas ,,keturiq akiq" principas, kuris uZtikrina

teikiamq paslaugq kokybE, nesali5ku-Q, sumaZina klaidq atsiradim4. Specialisto atlikto tauriqjq

metalq gaminio ispaudavimo paslaugos kokybg tikrina kitas specialistas. Palynetina, jog, siekiant

patikimai nustatyti tauriojo metalo kieki gaminyje, po prabavimo bandymq gamini nesuardandiais

bandymq metodais, papildomai atliekama chemine analize naudojant pamatinius bandymrl

metodus. Tauriqjq metalq gaminiai ispauduojami tik isitikinus prabavimo rezultatq teisingumu.



10

VI. SOCIALINES IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS

{mones siekis - vykdyti socialiniais, aplinkosauginiais ir skaidrumo principais pagrist4

veikr4' * t": 
ffiiTffiJ:li-u *,,*osausos bei darbuotoiq sausos ir sveikatos

reikalavimu:

o pagal galimybes vykdyr "Laliuosius" pirkimus;

o sudaryti s4lygas darbuotojq kvalifikacijai kelti;

o taupiai ir racionaliar naudoti i5teklius;

o sudaryti ir palaikyti saugias ir sveikatai palankias darbo s4lygas.

VII. RIZIKOS VEIKSNIAI IR GRESMES

{mones paslaugq pirkejai turi didelg gaIiE {monei, nes gali laisvai rinktis kitq ES

prabavimo paslaugas teikiandi4 imong. Pirkejq derybines pozicijos yra geresnds nei {mones: del

palankesniq sidabro prabavimo paslaugq tarifrl, dalis paslaugq uZsakovq perka kaimyniniq Saliq

prabavimo institucijq paslaugas, del to {mones klientq skaidius gali reikjmingai sumaZeti, kas

neigiamai itakotq fmones finansinius rezultatus.

Pa1ymetin% kad kaimyniniq valstybiq (Lenkijos ir Latvijos) prieLi[ros institucijose

stebimas tiek veiklos, tiek ir struktDrinis stabilumas, o Lenkijos prabavimo prieZifiros institucija

ketina steigti brangakmeniq tyrimo laboratorij4, kas s4lygott1 i5 esmds pasikeitusios kitos

konkurencinds aplinkos fmonei atsiradim4.

Tauriqjq metalq gaminius iveZant i5 kit l valstybiq, i5lieka sunkiai identifikuojamq

valstybiniq kontroliniq prabavimo, Vienos konvencijos ir atsakomybes Zenklq klastodiq

,,cirkuliacija" rinkoje, kas nei5vengiamai ilgina rinkos prieZilros proced[ras, maLina darbo

na5um4 ir padidina finansing na5t4 {monei.

Elektroniniq priemoniq pagalba vykdoma prekyba tauriqjrtr metalq ir brangakmeniq

gaminiais, veikla pagal verslo liudijimus bei teise ja vykdyi gyvenamosiose patalpose, nesilaikant

Sia veikl4 reglamentuojandiq teises aktr1, ne tiktai ,,iSkreipia" konkurencines s4lygas, bet ir
apsunkina tauriqjq metalq ir brangakmeniq rinkos priehiira,, didina nelegaliq gaminiq patekimo i
Lietuvos rinkas rizikq, ir taip didinant vartotojrl teisiq paieidimq mast4 bei paZinant fmones
pajamas.

{mones veiklos finansinius rezultatus s4lygoja fmones veiklos metq eigoje kintamumas -
didZioji dalis pajamq yra gaunamos IV ketvirti - apsunkina investicijq plan avim4{moneje.
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VIII. APSKAITOS TVARKYMAS IR FINANSINIIJ ATASKAITU RINKINIAI

{mones finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos ir |moniq finansines atskaitomybes istatymais, Verslo apskaitos standartais. Metiniq

finansiniq rinkiniq audit4 atlieka [mones savininko vie5o pirkimo b[du parinkta nepriklausoma

i5ores audito fmone. Veiklos ataskaita, finansiniq ataskaitq rinkiniai ir nepriklausomo auditoriaus

i5vada ne veliau kaip iki balandLio 30 d. viesai skelbiamos interneto svetaineje PDF formatu

metams pasibaigus.

IX. ASMENS DUOMENIJ APSAUGA

2020 metais Finansq ministerijos Vidaus audito skyriaus specialistai atliko asmens

duomenttr tvarkymo ir apsaugos reikalavimq igyvendinimo {moneje vidaus audit4 (Lietuvos

Respublikos finansq ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito 2020 m.

liepos 22 d. ataskaitaNr. 16.28-A-5).

fmoneje sukurta ir veikianti asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos reikalavimrl

igyvendinimo vidaus kontrole ivertinta "Gerai", kadangi visa riztka, susijusi su asmens duomenq

tvarkymu, yra nustatyta ir valdoma.

Darbuotojq ir kitq asmenq asmens duomenys (toliau asmens duomenys) fmoneje
renkami ir tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tauriqjq metalq ir brangakmeniq

valstybines prieZi[ros istatymu, kitais teises aktais, reglamentuojandiais [mones veik14, bei

laikantis Bendrojo duomenq apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenq

teisines apsaugos istatymo, kitq teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaug4 ir
sudarytq sutardiq nuostatq.

Tvarkant asmens duomenis, fmoneje gneLtai laikomasi Bendrajame duomenq apsaugos

reglamente itvirtintq principtl, uZtikrinant, kad asmens duomenys b[tq tvarkomi teisetai, tiksliai,

skaidriai, s4Ziningai ir tokiu b[du, kad b[tq uZtikrintas tvarkomq asmens duomenq tikslumas,

tapatumas, saugumas, kad nebttq tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ir kad asmens

duomenys b[tq tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra butina. [mone tvarko minimalius (bfitiniausius)

asmens duomenis, reikalingus vykdyti fmonei pavest4 teising prievolg.

X. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS APIE SKAIDRUMO GAIRIIJ NUOSTATU

LAIKYMASI

{mone vadovaujasi Valstybes ir savivaldybir} imoniq istatymo
Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimo Nr. l05z ,,Ddl valstybes

tr 2010 m. liepos 14 d.

valdomq imoniq veiklos
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skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo" nuostatomis, del {mones veiklos ataskaitoje

pateikto s informacij o s.

{mone vie5ai skelbia savo internetineje svetaineje [mones tikslus ir uZduotis, finansinius ir

kitus veiklos rezultatus, informacij4 apie darbuotojq skaidiq, darbo uZmokesti, finansiniais metais

ivykdyus, vykdomus ir planuojamus pirkimus.

AtskleidLiama informacija objektyviai atspindi {mones veiklos pobtdi, esamas ir tolesnes

fmones veiklos kryptis, uZdavinius ir tikslus, pasiekimus ir veiklos rezultatus.

xr. svARBus 2020 METV IVYKIAT,

ITAKOJ4 IMONES VEIKLA IR FINANSINIUS RODIKLIUS

Svarbiausias 2020 metq valstybes mastu paskelbtas karantinas ddl COVID- 19

pandemijos, tiesiogiai ir labai reik5mingai itakojgs {mones veiklos organizavi^4, paslaugq

paklausos ir investavimo galimybiq sumaZej im4.

Vienas svarbiausiq 2020 metq ivykiq Finansq ministerijos inicijuotas Lietuvos

Respublikos tauriqf q metalq ir brangakmeniq valstybines prieZi[ros istatymo pakeitimas,

numatantis ir fmones teisines formos pakeitim4, {mong pertvarkant i vie54j4 istaig4.

Ukio subjektq su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos atitikties

vertinimas - viena i5 pagrindiniq {mones funkcijq, kuri4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos

tauriqjq metalq irbrangakmeniq valstybines prieZitros istatymas bei Lietuvos Respublikos vie5ojo

administravimo istatymas, Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodeksas. Siai

[mones veiklos funkcijai igyvendinti 2020 metais skirtos valstybes biudZeto le5os (100 t[kst. Eur).

2020 m. kartu su kitomis uL, pinigq plovimo ir teroristrl finansavimo prevencij4

atsakingomis institucijomis [mone aktyviai dalyvavo Europos Tarybos Ekspertq komiteto del

priemoniq, nukreiptq kovai su pinigq plovimu bei teroristq finansavimu (MONEYVAL)

ekspertams vertinant Lietuvos Respublikos atitikim4 FATF rekomendacijoms, o taip pat ginant

palanki4 Lietuvos Respublikos vertinimo iSvad4 MONEYVAL plenarineje sesijoje Strasb[re.

Siekdama irodyi kompetenclj4 bei gebejim4 gauti patikimus cheminiq tyrimq rezultatus,

{mones specialistai dalyvavo aukso ir sidabro tarplaboratoriniuose bandymuose.

Prabavimo ir ispaudavimo laboratorija po periodinio nacionalinio akreditacijos biuro

vertinimo, akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 standart4 penkeriq metq laikotarpiui.

Direktorius @ O:r +/2 4tautas Bagotyrius


