4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M.GRUOGŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. F6-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil
.
Nr.

Straipsniai

1
2
1. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.

Sukauptas perviršis ar
PastaTikrosios
Dalininkų
Kiti rezer- Nuosavybės metodo
deficitas prieš
bos Nr.
vertės
nuosavybės metodo
kapitalas
vai
įtaka
rezervas
įtaką

3

4

5

6

7
-188.826.124,12

8
19.122.185,97

Iš viso

9
-169.703.938,15

Mažumos dalis

10

2.

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x

x

x

3.

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

x

x

x

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
5. Kiti sudaryti rezervai
4.

6. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
7.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
8.
perviršis ar deficitas
9. Kiti pokyčiai (jungimai)

x
x
x

x

x
x

x

x

5.908.190,00

-40,66

5.908.149,34

-190.090.235,12

19.122.145,31

-170.968.089,81

x

x

12.

Perduoto arba parduoto ilgalaikio
turto kitam subjektui įtaka

x

x

15. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo
16.
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis
17.
perviršis ar deficitas
18. Kiti pokyčiai (jungimai)

x

x

x
x

-7.172.301,00

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto įtaka

x
x

x
x
x

11.

Kitos rezervų padidėjimo
(sumažėjimo) sumos
14. Kiti sudaryti rezervai

x

x

10. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

13.

x

x
x

-7.172.301,00

x
0,00

x

x

x
x

x
x

x

x

-17.088.309,81

x

x

-119.481.989,27

0,00

-119.481.989,27

-326.660.534,20

19.122.145,31

-307.538.388,89

19. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

x

-17.088.309,81

Ministerijos kancleris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Dilba
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Irena Verbovičienė
(vardas ir pavardė)

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. F6-18
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Eil.
Nr.
1
A.
I.
I.1.
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2.
1.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
II.
II.1
II.2
II.3.
II.4
II.5
II.6
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
C.
I.
II.
III.
IV.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir
atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)
sumažėjimas

3

.

Ataskaitinis laikotarpis
Tiesioginiai
pinigų srautai
4

Netiesioginiai
pinigų srautai
5

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Tiesioginiai Netiesioginiaipi
pinigų srautai nigų srautai
7
8

Iš viso
6

-9.071,01

0,00

-9.071,01

10.642,85

0,00

Iš viso
9
10.642,85

5.278.278,38

53.163.720,43

58.441.998,81

4.506.847,15

42.752.699,97

47.259.547,12

5.179.263,95

53.163.720,43

58.342.984,38

4.505.421,72

42.738.304,38

47.243.726,10

5.092.620,46

10.466.127,26

15.558.747,72

4.383.827,96

10.781.704,17

15.165.532,13

86.643,49

42.697.593,17

42.784.236,66

121.593,76

31.956.600,21

32.078.193,97

99.014,43
-416.984,74
-95.980,44

-51.902.605,06

99.014,43
-52.319.589,80
-95.980,44

1.425,43
-341.393,30
-14.752,84

14.395,59
-41.470.586,65
-14.395,59

15.821,02
-41.811.979,95
-29.148,43

-321.004,30

-326.640,46

-321.004,30

-2.684,91

-51.751.473,06
-151.132,00
-1.261.115,37
-806.761,62
-28.942,27
-141.277,09
-18.254,83
-15.118,71
-8.250,22
-25.193,98

-265.693,56

-3.221,68

-51.751.473,06
-151.132,00
-6.131.480,02
-1.968.780,34
-30.037,50
-189.896,85
-18.732,14
-24.330,20
-8.250,22
-27.878,89
0,00
-18.958,01
-3.575.700,63
0,00
-268.915,24

-3.380.563,67

-18.958,01
-195.136,96

-50.000,00

-81.296,59

-131.296,59

-33.296,59

-33.296,59

-4.870.364,65
-1.162.018,72
-1.095,23
-48.619,76
-477,31
-9.211,49

-326.640,46

-53.845,00
-6.749,73
-6.947,70
-464,00
-869,22

-31.857.477,06
-9.598.714,00
-1.282.113,32
-750.681,92
-36.608,69
-143.917,94
-18.740,50
-26.814,26
-21.433,50
-30.498,98

-340.990,05

-24.744,17

-31.857.477,06
-9.598.714,00
-5.436.924,32
-1.813.341,66
-36.608,69
-197.762,94
-25.490,23
-33.761,96
-21.897,50
-31.368,20
0,00
-20.904,61
-2.890.054,31
0,00
-365.734,22

-2.682.285,56

-20.904,61
-207.768,75

0,00

-37.374,40

-37.374,40

-37.374,40

-37.374,40

-4.154.811,00
-1.062.659,74

0,00

0,00
0,00

-50.000,00

-48.000,00

-98.000,00

50.000,00

81.296,59

135.077,68

0,00

37.374,40

26.137,97

50.000,00

45.366.418,06

45.416.418,06

0,00

27.488.208,66

27.488.208,66

50.000,00

267.710,96

317.710,96
0,00

953.229,06

953.229,06

45.098.707,10

45.098.707,10

26.534.979,60

26.534.979,60

-27.450.834,26

-27.462.070,69
0,00

0,00

0,00

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti:

Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
IV.3
organizacijų
Iš kitų šaltinių
IV.4
V. Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos
VI. Gauti dividendai
VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
D. ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
IV.1
IV.2

-3.781,09

0,00
-45.281.340,38
0,00
-3.781,09

0,00

409,28

-45.281.340,38

409,28

-11.236,43
11.236,43

-8.661,73

-8.661,73

10.642,85

10.642,85

32.898,86

32.898,86

22.256,01

22.256,01

24.237,13

24.237,13

32.898,86

32.898,86

Ministerijos kancleris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Ramūnas Dilba
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Verbovičienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. F6-17
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Eil. Nr.

Straipsniai

A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.

NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Pastabos Nr.

72.831.498,21
72.831.498,21
15.798.326,62
0,00
56.888.283,58
144.888,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-72.832.123,74
-1.749.517,29
-37.910,42
-36.639,95
-190.938,41
-26.222,94
-38.373,82
-21.268,25
0,00
-34.629,75
0,00

P14

-16.759,10
-113.142.902,78
-2.437.410,78
-247.565,54
-280,57
0,00
0,00
0,00
0,00
280,57

-23.149,77
-65.348.373,13
-5.101.205,55
-223.894,46
-625,53
0,00
0,00
0,00
0,00
584,87

P15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40,66

-119.481.989,27
-119.481.989,27

5.908.190,00
5.908.149,34

P11

P12

P12

P13

Ramūnas Dilba
(parašas)

Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

118.101.444,94
118.101.444,94
13.359.923,38
0,00
104.575.351,56
166.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-118.101.725,51
-1.915.973,41
-43.114,44
-30.381,07
-189.639,74
-20.094,40
-23.216,41
-7.098,15
0,00
-26.550,45
-1.019,24

Ministerijos kancleris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Ataskaitinis
laikotarpis

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. F6-16
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai

Eil. Nr.
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastabos
Nr.

P1

P2

P3

P4

P5
P6

P7

IŠ VISO TURTO:
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

P8

P9

P10

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
3.327.104.874,16
1.959,35
0,00
1.959,35
0,00
0,00
0,00
117.008,41
0,00
0,00
0,00
0,00
46.421,42
0,00
0,00
66.837,98
3.749,01
0,00
3.326.985.906,40
0,00
0,00
15.438.664,78
16.669,70
0,00
16.669,70
0,00
0,00
0,00
14.829.969,07
567.788,88
0,00
0,00
0,00
0,00
567.788,88
0,00
0,00
24.237,13

933.909.371,55
810,43
0,00
810,43
0,00
0,00
0,00
127.975,18
0,00
0,00
0,00
0,00
49.951,54
0,00
0,00
73.641,94
4.381,70
0,00
933.780.585,94
0,00
0,00
18.204.204,42
13.675,43
0,00
13.675,43
0,00
0,00
0,00
15.454.954,14
2.702.675,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2.659.251,99
43.424,00
0,00
32.898,86

3.342.543.538,94

952.113.575,97

1.080.696.708,83
733.490.547,74
0,00
345.053.325,69
2.152.835,40
2.569.385.219,00
2.568.815.691,14
0,00
2.568.741.180,53
74.510,61
569.527,86
0,00
74.228,37
0,00
3.564,67
0,00
21,31
0,00
21,31
0,00
0,00
351.717,25
2.818,73
137.177,53
0,00
-307.538.388,89
0,00
0,00
0,00
0,00
-326.660.534,20
19.122.145,31
0,00
19.122.145,31
0,00

1.120.230.860,79
733.396.789,21
0,00
384.558.243,18
2.275.828,40
2.850.804,99
148.740,72
0,00
0,00
148.740,72
2.702.064,27
0,00
74.363,17
0,00
147.200,04
0,00
40.137,23
40.137,23
0,00
0,00
0,00
1.776.890,50
891,46
662.581,87
0,00
-170.968.089,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.090.235,12
19.122.145,31
-40,66
19.122.185,97
0,00

3.342.543.538,94

952.113.575,97

Ministerijos kancleris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Ramūnas Dilba
(parašas)

Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena

(vardas ir pavardė)

Irena Verbovičienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Nebaigti projektai ir
išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialusis turtas
Eil.
Nr.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos
suma*
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto

Plėtros
darbai

3

Programinė
patentai ir
įranga ir jos kitos licencijos literatūros,
kitas
licencijos
(išskyrus
mokslo ir
nematerialusis
nurodytus 4 meno kūriniai
turtas
stulpelyje)
4

5

6

7

nebaigti
projektai

išankstiniai
apmokėjimai

8

9

Prestižas

Iš viso

10

11

70.110,75
3.344,93
3.344,93
-

70.110,75
-

-

-

-

-

-

3.344,93
3.344,93
-

-

-

-

-

-

-

-

73.455,68

73.455,68

X

-69.300,32

X

X

X

-69.300,32

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

-2.196,01

X

-

X
X

-

-

X
X
X

-

-2.196,01
-

-

10.3
Nurašyto
11. Pergrupavimai (+/-)
12. Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio
13.
laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
14.
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
15.
suma*
16.

X
X

-

X

-71.496,33

X
X
-

X

-

X
X

X
X

X

X

-

-

-

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
18.
nuvertėjimo suma
18.1
Parduoto
18.2
Perduoto
18.3
Nurašyto
19. Pergrupavimai (+/-)
20. Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
21.
pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
22.
1.959,35
laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
23.
810,43
laikotarpio pradžioje (1-7-14)
x – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

-71.496,33

-

17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.959,35

-

-

-

-

-

-

810,43

2 priedas
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Pastatai

Eil.
Nr.

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
11.
12.

Straipsniai

Žemė

2
Įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
(2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto
įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto
turto suma per ataskaitinį
laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo
savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nusidėvėjimo suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir
nurašyto turto nusidėvėjimo suma
(10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos
kiti pokyčiai

3

Infrastruktūros ir
kiti
GyvenaKiti pastatai
statiniai
mieji
4

5

6

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

7

8

9

10

11

20.502,20

6.251,32

-

6.251,32

-

121.640,41

-

-

-

121.640,41

411,26

-

-

121.640,41

411,26

-

-

X

94.670,50

-38.878,90
121.640,41

X

20.502,20

-

-

411,26

-

X
X
X

121.640,41

411,26

-

489.913,92

23.700,34

-

-

-

23.700,34

-

-

-

-

-

-

-

121.640,41

-

-

-

-

133.382,73

-

11.331,06

4.678,62
-

384.539,97

151.592,07
29.951,66

133.382,73
-

3.731,97

X

4.678,62

-4.028,89

X

-

16

3.731,97

-298.528,75

-9.781,44

Iš viso

372.170,69

-

121.640,41

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas
IšankstiNebaigta
Kitas
niai apmostatyba
Kitos
ilgalaikis
kėjimai
vertybės materialusis
turtas
12
13
14
15

11.331,06

-20.502,20

X

X

Kilnojamosios Baldai ir biuro
kultūros
įranga
vertybės

88.830,44
121.640,41

X

Nekilnojamosios
kultūros
vertybės

-632,69

-

-

508.123,26

X

X

-361.938,74

X

X

121.640,41

X

X

-40.918,43

-30.504,30

X

11.331,06

X

X

X

133.382,73

11.331,06

X
X
X

X
X
X

X
X
X

133.382,73
-

X

X

X

-

Sukaupta nusidėvėjimo suma
13. ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio
14.
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
15.
nuvertėjimo suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per
16.
ataskaitinį laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per
17.
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir
18. nurašyto turto nuvertėjimo suma
(18.1+18.2+18.3)
18.1
Parduoto
18.2
Perduoto
18.3
Nurašyto
19. Pergrupavimai (+/-)
20. Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio
21. laikotarpio pabaigoje (14+15+1617-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio
22.
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito
23. subjekto sukauptos tikrosios vertės
pokytis
24.

Tikrosios vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X

-

-

-

-

-48.249,08

-20.502,20

-

-317.701,99

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X
X
X

-

X
X
X

X

-4.661,58

X

X

-391.114,85

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parduoto, perduoto ir nurašyto
X
X
25. turto tikrosios vertės suma
(25.1+25.2+25.3)
X
X
Parduoto
25.1
X
X
25.2
Perduoto
X
X
Nurašyto
25.3
X
X
26. Pergrupavimai (+/-)
X
X
27. Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio
X
X
28. laikotarpio pabaigoje (22+23+/24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto
29. likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj (6-13Ilgalaikio materialiojo turto
30. likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
x – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
*- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

-

46.421,42

-

-

66.837,98

3.731,97

17,04

-

49.951,54

-

-

73.641,94

3.731,97

649,73

117.008,41

0,00

-

127.975,18

3 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil.
Nr.
**

Subjekto tipas ir pavadinimas

1
1.

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

1.1.

Valstybinė energetikos inspekcija prie
Energetikos ministerijos

2.

3.

Kontroliuojamos viešosios įstaigos,
priskiriamos prie viešojo sektoriaus
subjektų
Kontroliuojamos viešosios įstaigos,
nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus
subjektų

3.1. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra

4.

Valstybės ir savivaldybių įmonės***

Buveinės adresas

3
X
Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius

4
X
X

X

X

100,00

98.000,00

0,00

-7.896,00

90.104,00

X
Įgyvendinti valstybės politikos priemones
energetikos bei efektyvaus energijos ir
energijos išteklių vartojimo ir
Nacionalinės energetikos
nepriklausomybės strategijos ir valstybės
programų įgyvendinimo ir stebėsenos
srityse ir atlikti centrinės naftos produktus
ir naftos atsargas kaupiančios ir
tvarkančios organizacijos funkcijas

100,00

98.000,00

0,00

-7.896,00

90.104,00

X

X

X

521.374.244,00

-5.559.554,00

111.028.725,00

X

X

489,00

-48.500,00

865.229,00

X

X

521.373.755,00

-3.517.048,00

19.221.795,00

X

X

0,00

-1.934.474,00

90.924.627,00

X

X

0,00

-59.532,00

17.074,00

136.772.000,00

4.642.000,00

-34.202.000,00

378.180.000,00

4.2. VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k.,
31152 Visagino sav.
S. Žukausko g. 2-33/Ulonų g. 3-33,
Vilnius

4.4. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Verkių g. 26, LT-09109 Vilnius
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios
akcinės bendrovės
5.1. UAB EPSO-G

Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

100,00

22.483.000,00

0,00

-45.745.000,00

182.724.000,00

5.2. AB Klaipėdos nafta

Burių g. 19, Vilnius

72,32

114.289.000,00

4.642.000,00

11.543.000,00

195.456.000,00

X

X
X

X

5.

6. Asocijuotieji subjektai
7. Kiti subjektai
7.1. Administruojami išteklių fondai

X

X
X

9
X

X

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Gedimino pr. 38/2, Vilnius

Pagrindinė veikla

Vykdo energetikos objektų bei energetikos
įrenginių valstybinę kontrolę

X

X

4.1. VĮ Energetikos agentūra

4.3. VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra

Valdomų akcijų
(dalininko) dalis
(procentais)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Grynasis
Nuosavas kapitalas
Investicijos dydis
ataskaitinio
Dotacijų balansinė
nominaliąja verte
arba grynasis
laikotarpio
vertė
(Eur)
rezultatas, iš viso turtas, iš viso (Eur)
(Eur)
5
6
7
8
X
X

X
Verslo veiklos reguliavimas ir parama
efektyviau ją organizuoti
Elektros energijos gamyba
521000 - Valstybės n/p atsargų
saugojimas, keitimas, atnaujinimas
Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas,
gabenimas ir apdorojimas
X
Energetika, alternatyvioji energetika
Naftos produktų krovimo į transporto
priemones ir iškrovimas iš transporto
priemonių paslaugos
X

7.2. Administruojami mokesčių fondai
7.3. Kiti subjektai

7.3.1. Energijos efektyvumo fondas

X

Lukiškių g. 2, Vilnius

X

X
X

X

X
X

X

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;
*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

0,00

0,00
Finansinių priemonių įgyvendinimas:
paskolų centrinės valdžios viešųjų pastatų
renovacijai ir garantijų už finansuotojų
suteiktas paskolas gatvių apšvietimo
modernizavimo projektams finansuoti.

4 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
2 priedas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS
IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PABAIGOJE

Eil.
Nr.
1
1.
2.

Subjekto tipas ir pavadinimas

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo
sektoriaus subjektų

Subjektų skaičius

3
1

3.

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo
sektoriaus subjektų

1

4.

Valstybės ir savivaldybių įmonės*

4

5.

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

2

6.
7.
8.
9.

Asocijuotieji subjektai
Administruojami išteklių fondai
Administruojami mokesčių fondai
Kiti subjektai

1

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus
subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
_____________________________

5 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
3 priedas

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

2
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
Kitos per vienus metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
D. Nuosavas kapitalas
I.
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė,
II.
atitinkantis kapitalas
III.
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV.
Rezervai
V.
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E. Dotacijos ir subsidijos
F. Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G. Kiti įsipareigojimai
I.
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II.
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
1
A.
I.
II.
III.
B.
C.
I.
II.
III.
IV.
V.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
303.234.624,00
414.206,00
287.537.724,00
15.282.694,00
0,00
414.285.157,00
157.221.438,00
0,00
203.381.457,00
77.343,00
53.604.919,00
717.519.781,00
111.028.725,00
566.112.964,00

4
302.939.704,00
91.897,00
302.547.807,00
300.000,00
0,00
493.086.217,00
187.117.833,00
0,00
232.343.915,00
7.849.952,00
65.774.517,00
796.025.921,00
194.136.245,00
566.148.079,00

82.762.292,00

82.762.292,00

0,00
11.421.008,00
-549.267.539,00
-5.559.554,00
-543.707.985,00
521.374.244,00
74.432.770,00
10.684.042,00
0,00
10.684.042,00
717.519.781,00

0,00
11.423.901,00
-466.198.027,00
-6.889.355,00
-459.308.672,00
588.384.043,00
0,00
13.505.633,00
0,00
13.505.633,00
796.025.921,00

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir
pareigas.

_____________________________

6 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
3 priedas

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ,
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

2
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
Kitos per vienus metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
D. Nuosavas kapitalas
I.
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė,
II.
atitinkantis kapitalas
III.
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV.
Rezervai
V.
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E. Dotacijos ir subsidijos
F. Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G. Kiti įsipareigojimai
I.
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II.
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
1
A.
I.
II.
III.
B.
C.
I.
II.
III.
IV.
V.

_____________________________

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
733.465.000,00
9.593.000,00
708.681.000,00
15.191.000,00
0,00
234.348.000,00
6.164.000,00
0,00
109.654.000,00
35.415.000,00
83.115.000,00
967.813.000,00
378.180.000,00
136.772.000,00

4
834.689.000,00
5.156.000,00
824.424.000,00
5.109.000,00
0,00
237.586.000,00
4.143.000,00
0,00
129.234.000,00
79.387.000,00
24.822.000,00
1.072.275.000,00
435.725.000,00
136.772.000,00

0,00

0,00

216.000,00
158.090.000,00
83.102.000,00
-34.202.000,00
117.304.000,00
4.642.000,00
0,00
584.991.000,00
405.844.000,00
179.147.000,00
967.813.000,00

5.246.000,00
159.776.000,00
133.931.000,00
3.285.000,00
130.646.000,00
5.529.000,00
0,00
631.021.000,00
438.965.000,00
192.056.000,00
1.072.275.000,00

7 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
3 priedas

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

2
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
Kitos per vienus metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
D. Nuosavas kapitalas
I.
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė,
II.
atitinkantis kapitalas
III.
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV.
Rezervai
V.
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
V.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
V.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
E. Dotacijos ir subsidijos
F. Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
G. Kiti įsipareigojimai
I.
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II.
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
1
A.
I.
II.
III.
B.
C.
I.
II.
III.
IV.
V.

_____________________________

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.941,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.941,00
147.941,00
90.104,00
98.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-7.896,00
-7.896,00
0,00
0,00
0,00
57.837,00
0,00
57.837,00
147.941,00

0,00
0,00
0,00

0,00

8 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
5 priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
754.916.338,24

4
932.167.333,57

754.916.338,24

932.167.333,57

0,00

0,00

2.568.822.891,14

155.940,72

3.246.677,02
3.326.985.906,40

1.457.311,65
933.780.585,94

2
1
1. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1.1.
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
Po vienų metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Iš viso

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
_____________________________

9 priedas
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2

1.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį
laikotarpį: (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikaina
Atsargų sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti
pokyčiai

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
7.
laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį
8. gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo
suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimoper ataskaitinį
9.
laikotarpį suma
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per
10.
ataskaitinį laikotarpį suma
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų,
perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir
11. nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)
6.

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

Medžiagos,
žaliavos ir
ūkinis
inventorius

3

4

Nebaigta gaminti produkcija ir
nebaigtos vykdyti sutartys
nebaigta gaminti
nebaigtos
produkcija
vykdyti sutartys
5

6

Pagaminta produkcija ir
atsargos, skirtos parduoti
pagaminta
produkcija

atsargos, skirtos
parduoti

7

8

Ilgalaikis
materialusis ir
biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

9

10

13.675,43
-

13.675,43

31.204,83

-

-

-

-

-

31.204,83

31.204,83
31.204,83
-

-

-28.210,56

-

-

-

-

-

-28.210,56
0,00
-28.210,56

-28.210,56

-

-

-

16.669,70

-

-

-

-

-

-

16.669,70

-

-

-

-

-

-

Parduota
11.1
Perleista (paskirstyta)
11.2
Sunaudota veikloje
11.3
Kiti nurašymai
11.4
12. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
13.

-

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
14. laikotarpio pabaigoje (7+8-9-1011+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
15. laikotarpio pabaigoje (6-14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.669,70

-

-

-

-

-

16.669,70

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
16. laikotarpio pradžioje (1-7)

-

13.675,43

-

-

-

-

-

13.675,43

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

10 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

2
1
1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
1.1.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.2.
1.3.
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4.
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5.
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6.
Kiti išanktiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams
1.7.
vykdyti
1.8.
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)
_____________________________

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
14.829.969,07
20.235,18
12.629.475,22

4
15.454.954,14
1.021,89
13.419.136,79

23,69
2.052.228,43

1.931.398,08

128.030,24

103.373,69

14.829.969,07

15.454.954,14

11 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
6 priedas

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR
JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Grąžinimo terminas

Eil. Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3

3.

2
Suteiktų paskolų:

Įsigijimo savikaina

Balansinė vertė

3
0,00

4
0,00

4.085.835.710,61

2.568.822.891,14

35.755.710,61
4.050.080.000,00

34.877.660,65
2.533.945.230,49

4.085.835.710,61

2.568.822.891,14

Per vienus metus *
Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų:
Per vienus metus *
Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų

Iš viso

* Nurodoma einamųjų metų dalis

_____________________________

12 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil.
Nr.

iš viso

tarp jų iš
viešojo
sektoriaus
subjektų

tarp jų iš
kontroliuojamų
ir asocijuotųjų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena

iš viso

tarp jų iš
viešojo
sektoriaus
subjektų

tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne
viešojo sektoriaus
subjektų

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo
savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

567.788,88

567.788,88

0,00

2.702.675,99

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

567.788,88
567.788,88
0,00
0,00

567.788,88
567.788,88
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.659.251,99
2.659.231,14
20,85
43.424,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

567.788,88

567.788,88

0,00

2.702.675,99

0,00

0,00

1.1. Gautinos finansavimo sumos
1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą,
1.3.
parduotas prekes, turtą, paslaugas
1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį
1.3.4.
turtą
1.3.5. Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą,
1.4.
baudos ir kitos netesybos
1.5. Sukauptos gautinos sumos
1.5.1. Iš biudžeto
1.5.2. Kitos
1.6. Kitos gautinos sumos
Per vienus metus gautinų sumų
2. nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė
3.
vertė (1-2)

_____________________________

13 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

3

biudžeto
asignavimai
4

5

biudžeto
asignavimai
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.237,13

0,00

32.898,86

0,00

iš viso
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant
Europos Sąjungos finansinę paramą)
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena

24.237,13

24.237,13

iš viso

32.898,86

0,00

32.898,86

0,00

14 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Finansavimo sumos

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimų dalį, gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų (finansavimo
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus Finansavimo sumų
neatlygintinai gautą pergrupavimas
turtą

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

6

7

733.396.789,21

15.876.458,68

0,00

35,00

-194.514,91

733.272.766,41
124.022,80

347.251,65
15.529.207,03

35,00

-194.514,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto pardavimo
savo veiklai
8
9
0,00

0,00

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne
viešojo sektoriaus
subjektams
10

Finansavimo
sumos
(grąžintos)

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

11

12

13

0,00

733.490.547,74

-6.263.297,85

-9.268.009,08

-56.913,31

-63.167,22
-6.200.130,63

-23.275,14
-9.244.733,94

-3.781,09
-53.132,22

0,00

0,00

0,00

733.335.314,70
155.233,04
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

384.558.243,18

87.882.943,76

0,00

17.522.370,00

-40.317.285,36

372.516.226,60
12.042.016,58
2.275.828,40
2.275.079,82
748,58
1.120.230.860,79

9.838.077,56
78.044.866,20
0,00

38.205.389,11
-38.205.389,11
0,00

17.522.370,00
43.178,00
43.178,00

-765.501,89
-39.551.783,47
-1,00
-1,00

103.759.402,44

0,00

17.565.583,00

-40.511.801,27

0,00

-181.576,74

-104.411.296,78

-72,37

0,00

0,00

-8.175,34
-173.401,40
0,00

-104.392.964,78
-18.332,00
-166.170,00
-166.170,00

-72,37
0,00

0,00

0,00

-6.444.874,59

-113.845.475,86

-56.985,68

0,00

345.053.325,69

332.915.421,26
12.137.904,43
2.152.835,40
2.152.086,82
748,58
1.080.696.708,83

15 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinis

1

2

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
1.
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Finansavimo
Finansavimo
sumos
sumos (gautos)
(gautinos)

Iš viso

Finansavimo
sumos
(gautinos)

Finansavimo
sumos (gautos)

Iš viso

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

0,00

733.396.789,21

733.396.789,21

0,00

733.490.547,74

733.490.547,74

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
2. dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų)

0,00

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri
3. gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų
ES projektams finansuoti)

0,00

384.558.243,18

4. Iš kitų šaltinių

0,00

5. Iš viso

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

0,00

0,00

384.558.243,18

0,00

345.053.325,69

345.053.325,69

2.275.828,40

2.275.828,40

0,00

2.152.835,40

2.152.835,40

1.120.230.860,79

1.120.230.860,79

0,00

1.080.696.708,83

1.080.696.708,83

16 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
Įsipareigojimų dalis
valiuta

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Eil.
Nr.

_____________________________

2.850.804,99

644.038,47

2.850.804,99

644.038,47

17 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
9 priedas
ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2018 M.

Eil. Nr.

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.

Finansinių įsipareigojimų
pavadinimas

2

Ilgalaikiai skoliniai
įsipareigojimai
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Trumpalaikiai skoliniai ir
ilgalaikių skolinių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
Išleistos obligacijos
Išleisti iždo vekseliai
Gautos paskolos
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Kiti įsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
Iš viso

Per ataskaitinį laikotarpį
Balansinė
įvykdyti įsipareigojimai
vertė
prisiimti
valiutos
finansinių
(grąžintos skolos,
ataskaitinio įsipareigojimai
amortizacijos kurso
nurašyti
įsipareigojimų
sumokėtos
palūkanos,
laikotarpio
(įsigijimo
suma*
pokyčio
įsipareigojimai
pergrupavimas
išpirkti vertybiniai
pradžioje
savikaina)
įtaka
popieriai)
6

7

8

Balansinė
vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

3

4

5

9

10

223.103,89
148.740,72

0,00
0,00

-74.364,91
-74.230,11

148.738,98
74.510,61

74.363,17

0,00

-134,80

74.228,37

223.103,89

0,00

-74.364,91

148.738,98

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį.
_____________________________

18 priedas
18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis
turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
3 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atidėjinių paskirtis

2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei
8. LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti
arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams,
9.
turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų
daliai padengti
10. Santaupoms atkurti
11. Kita*
12. Iš viso atidėjinių
* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Atidėjinių vertės
Atidėjinių vertė
ataskaitinio
padidėjimas,
laikotarpio
išskyrus padidėjimą
pradžioje
dėl diskontavimo
3
4

0,00
0,00

4.085.754.000,00
4.085.754.000,00
____________________

Atidėjinių vertės
pasikeitimas dėl
diskontavimo

Panaudota
atidėjinių suma

Panaikinta
atidėjinių suma

5

6

7

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
8

-1.515.692.819,47
-1.515.692.819,47

-1.320.000,00
-1.320.000,00

0,00
0,00

2.568.741.180,53
2.568.741.180,53

19 priedas
18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
4 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas

1

2

1. Per vienus metus
1.1. Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų
1.2. metų dalis
2. Nuo vienų iki penkerių metų
3. Po penkerių metų
4. Atidėjinių suma, iš viso

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota)

Diskontuota vertė

3
0,00
0,00

4
0,00
0,00

0,00

0,00

35.674.000,00
4.050.080.000,00
4.085.754.000,00
____________________

34.795.950,04
2.533.945.230,49
2.568.741.180,53

20 priedas
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
iš viso

tarp jų
kontroliuojamiems
tarp jų viešojo
ir asocijuotiesiems
sektoriaus
ne viešojo
subjektams
sektoriaus
subjektams

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
tarp jų

iš viso

tarp jų
kontroliuojamiems
viešojo
ir asocijuotiesiems
ne viešojo
sektoriaus
sektoriaus
subjektams
subjektams

5.1.

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos
ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo
Sukauptos atostoginių
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos
sumos
Kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

0,00

0,00

0,00

0,00

Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių
6. mokėtinų sumų balansinė vertė
(1+2+3+4+5)

0,00

0,00

0,00

0,00

495.278,18

30.014,73

2.587.563,87

29.825,72

1
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

5.3.

3

4

3.564,67

5

6

3.564,67

147.200,04

2.818,73

7

8
128.868,04

891,46

351.717,25
137.177,53
8.707,04
128.470,49

0,00
30.014,73
0,00
30.014,73

0,00

0,00

0,00

0,00

8.707,04
8.707,04

0,00

12.271,71

______________________________

1.776.890,50
662.581,87
544.411,61
115.531,46
0,00

197,73
29.627,99
0,00
26.989,19
0,00

2.638,80

2.638,80

0,00

0,00

544.411,61
544.411,61

0,00

673.279,65

21 priedas
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis
laikotarpis

1
2
3
Kitos veiklos pajamos
1.
0
Pajamos iš atsargų pardavimo
1.1
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
1.2
Pajamos iš administracinių baudų
1.3
Nuomos pajamos
1.4
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.5
Kitos
1.6
Pervestinos
į biudžetą kitos veiklos pajamos
2.
0
Kitos veiklos sąnaudos
3.
0
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.1
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.2
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.3
Paslaugų sąnaudos
3.4
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.5
Kitos veiklos sąnaudos
3.6
Kitos veiklos rezultatas
4.
0
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
0

0
0

0

22 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

2
1
1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1.
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2.
Baudų ir delspinigių pajamos
1.3.
Palūkanų pajamos
1.4.
Dividendai
1.5.
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6.
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
2.1.
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2.
Baudų ir delspinigių sąnaudos
2.3.
Palūkanų sąnaudos
2.4.
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
_____________________________

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

3
61.474.503,03
885,65
0,00
0,00
0,00
61.473.617,38
0,00
-61.474.222,46
-476,37
-128,71
0,00
-61.473.617,38
280,57

4
1.180,78
1.174,86
0,00
0,00
0,00
5,92
0,00
-595,91
-574,18
-24,93
0,00
3,20
584,87

23 priedas
7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
7 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
Paskutinė praėjusio

Eil.
Nr.
1
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.

Straipsniai
2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IŠ VISO TURTO:
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai

Pastabos
ataskaitinio laikotarpio
Nr.
diena
3

4
933.909.371,55
810,43
0,00
810,43
0,00
0,00
0,00
127.975,18
0,00
0,00
0,00
0,00
49.951,54
0,00
0,00
73.641,94
4.381,70
0,00
933.780.585,94
0,00
0,00
18.204.204,42
13.675,43
0,00
13.675,43
0,00
0,00
0,00
15.454.954,14
2.702.675,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2.659.251,99
43.424,00
0,00
32.898,86

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaka
Padidėjimas (+)
Sumažėjimas (-)
5
6
2.631.534.797,91
0,00

2.631.534.797,91

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena, įvertinus
apskaitos politikos keitimo ir
klaidų taisymo įtaką

7=4+5+6
3.565.444.169,46
810,43
0,00
810,43
0,00
0,00
0,00
127.975,18
0,00
0,00
0,00
0,00
49.951,54
0,00
0,00
73.641,94
4.381,70
0,00
3.565.315.383,85
0,00
0,00
18.204.204,42
13.675,43
0,00
13.675,43
0,00
0,00
0,00
15.454.954,14
2.702.675,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2.659.251,99
43.424,00
0,00
32.898,86

952.113.575,97

2.631.534.797,91

0,00

3.583.648.373,88

1.120.230.860,79
733.396.789,21
0,00
384.558.243,18
2.275.828,40
2.850.804,99
148.740,72
0,00
0,00
148.740,72
2.702.064,27
0,00
74.363,17
0,00
147.200,04
0,00
40.137,23
40.137,23
0,00
0,00
0,00
1.776.890,50
891,46
662.581,87
0,00
-170.968.089,81
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.120.230.860,79
733.396.789,21
0,00
384.558.243,18
2.275.828,40
2.634.385.602,90
148.740,72
0,00
2.631.534.797,91
148.740,72
2.702.064,27
0,00
74.363,17
0,00
147.200,04
0,00
40.137,23
40.137,23
0,00
0,00
0,00
1.776.890,50
891,46
662.581,87
0,00
-170.968.089,81
0,00
0,00
0,00
0,00

2.631.534.797,91

2.631.534.797,91

0,00

0,00

III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
IV.1
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
IV.2
G. MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,
GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

-190.090.235,12
19.122.145,31
-40,66
19.122.185,97
0,00

952.113.575,97

-190.090.235,12
19.122.145,31
-40,66
19.122.185,97

2.631.534.797,91

0,00

3.583.648.373,88

24 priedas
7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
10 priedas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil.
Nr.

1
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Straipsniai

Pastabos Nr.

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

3

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

4
72.831.498,21

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaka

Padidėjimas (+)

Sumažėjimas
(-)

5

6

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis, įvertinus
apskaitos politikos
keitimo ir klaidų
taisymo įtaką

7=4+5+6

584,87

72.831.498,21
72.831.498,21
15.798.326,62
0,00
56.888.283,58
144.888,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-72.832.123,74
-1.749.517,29
-37.910,42
-36.639,95
-190.938,41
-26.222,94
-38.373,82
-21.268,25
0,00
-34.629,75
0,00
-23.149,77
-65.348.373,13
-5.101.205,55
-223.894,46
-625,53
0,00
0,00
0,00
0,00
584,87

0,00

0,00

-40,66

-40,66

5.908.190,00
5.908.149,34

5.908.190,00
5.908.149,34
0,00
0,00

72.831.498,21
15.798.326,62
0,00
56.888.283,58
144.888,01
0,00
0,00
0,00
0,00

-72.832.123,74
-1.749.517,29
-37.910,42
-36.639,95
-190.938,41
-26.222,94
-38.373,82
-21.268,25
0,00
-34.629,75
0,00
-23.149,77
-65.348.373,13
-5.101.205,55
-223.894,46

-625,53
0,00
0,00
0,00
0,00

25 priedas
25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas
2017 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai
Eil.
Nr.

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

Finansinių atsaskaitų
straipsniai

2

PAGRINDINĖS VEIKLOS
SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir
eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
APSKAITOS POLITIKOS
KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PAGRINDINĖS VEIKLOS
PINIGŲ SRAUTAI
Išmokos:
Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir
ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir
eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Viešoji
Bendros
tvarka ir
valstybės Gynyba
visuomenės
paslaugos
apsauga
3

4

5

Ekonomika

Aplinkos
apsauga

6

7

-72.496.216,27

Poilsis,
Būstas ir
Sveikatos kultūra
komunalinis
apsauga
ir
ūkis
religija

-335.907,47

8

9

10

Švietimas

Socialinė
apsauga

Iš viso

11

12

13

-72.832.123,74

-1.749.517,29
-37.910,42
-36.639,95
-190.938,41
-26.222,94
-38.373,82

-1.749.517,29
-37.910,42
-36.639,95
-190.938,41
-26.222,94
-38.373,82

-21.268,25

-21.268,25
0,00
-34.629,75
0,00
-23.149,77
-65.348.373,13
-5.101.205,55
-223.894,46

-34.629,75
-23.149,77
-65.012.465,66
-5.101.205,55
-223.894,46

-335.907,47

-5.436.924,32

0,00
-5.436.924,32

-1.813.341,66

-1.813.341,66

-36.608,69
-197.762,94
-25.490,23
-33.761,96

-36.608,69
-197.762,94
-25.490,23
-33.761,96

-21.897,50
-31.368,20

-21.897,50
-31.368,20
0,00
-20.904,61
-2.890.054,31
0,00
-365.734,22

-20.904,61
-2.890.054,31
-365.734,22
_____________________________

26 priedas
25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas
2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai
Eil.
Nr.

Finansinių atsaskaitų
straipsniai

1

2 VEIKLOS
PAGRINDINĖS
SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos
kėlimoir
Paprastojo
remonto
eksploatavimo
Nuvertėjimoir irparduotų
nurašytųatsargų
sumų
Sunaudotų
savikaina
Socialinių išmokų
Nuomos
Finansavimo
Kitų paslaugų
Kitos
APSKAITOS POLITIKOS
PAGRINDINĖS
VEIKLOS
KEITIMO IR ESMINIŲ
PINIGŲ SRAUTAI
Išmokos:
Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.

Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir
eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

Viešoji
Bendros
tvarka ir
valstybės Gynyba
visuomenės
paslaugos
apsauga
3

4

5

Ekonomika

6

-117.793.246,26
-1.915.973,41
-43.114,44
-30.381,07
-189.639,74
-20.094,40
-23.216,41
-7.098,15
-26.550,45
-1.019,24
-16.759,10
-112.834.423,53
-2.437.410,78
-247.565,54

Aplinkos
apsauga

Būstas ir
komunalinis
ūkis

Sveikatos
apsauga

7

8

9

-308.479,25

-308.479,25

Poilsis,
Socialinė
kultūra Švietimas
apsauga
ir religija
10

11

12

Iš viso

13

-118.101.725,51
-1.915.973,41
-43.114,44
-30.381,07
-189.639,74
-20.094,40
-23.216,41
-7.098,15
0,00
-26.550,45
-1.019,24
-16.759,10
-113.142.902,78
-2.437.410,78
-247.565,54

-6.131.480,02
-6.131.480,02

-6.131.480,02
-6.131.480,02

-1.968.780,34

-1.968.780,34

-30.037,50
-189.896,85
-18.732,14
-24.330,20

-30.037,50
-189.896,85
-18.732,14
-24.330,20

-8.250,22
-27.878,89

-8.250,22
-27.878,89
0,00
-18.958,01
-3.575.700,63
0,00
-268.915,24

-18.958,01
-3.575.700,63
-268.915,24
_____________________________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. kovo 15 d. Nr. F6-15
I. BENDROJI DALIS
Energetikos ministerijos Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas parengtas pagal bendruosius finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto (toliau – aiškinamasis raštas) sudarymo ir turinio reikalavimus nustatytus 6-ajame
VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, kurie padėtų finansinių ataskaitų informacijos vartotojams
suprasti Energetikos ministerijos finansines ataskaitas.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau vadinama – Energetikos ministerija, ministerija)
valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Ministerija įregistruota 2009 m. vasario 21 d. Valstybės įmonės Registrų centre, įregistravimo Nr. 133280.
Energetikos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos
valstybės herbu ir savo pavadinimu. Energetikos ministerijos kodas 302308327, buveinės adresas: Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Energetikos ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas energetikos srities valstybės valdymo
funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.
Svarbiausieji Energetikos ministerijos uždaviniai siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą,
gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus yra įgyvendinti Nacionalinę
energetikos strategiją, modernizuoti šalies energetikos ūkį, suderinti jį su valstybės poreikiais, ekonomiškumo,
energetinio saugumo, darnios plėtros, konkurencingumo, aplinkosaugos ir valdymo tobulinimo srities tarptautiniais
reikalavimais; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, nutraukti
valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau vadinama – VĮ Ignalinos AE) eksploatavimą; tobulinti
energetiką reglamentuojančius teisės aktus.
Energetikos ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: - koordinuoja
investicijų į energetikos projektus programų rengimą, kontroliuoja, kaip jų įgyvendinamą; - koordinuoja Lietuvos ir
kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos sistemų sujungimo įgyvendinimą; - organizuoja branduolinės
energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą
branduolinės energetikos srityje; - organizuoja VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą, derasi su Europos
Komisija dėl jo finansavimo; - valdo VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondą; - organizuoja
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių
2
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radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo; organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones Energetikos
ministerijos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose; - formuoja ir užtikrina valstybės politikos
įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje; - rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius patikimą
energijos ir jos išteklių tiekimą, energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, efektyvų energijos ir jos išteklių
naudojimą; - rengia šilumos ūkio plėtros kryptis; - rengia ministerijai priskirtos licencijuotinos veiklos
licencijavimo taisyklių projektus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina šias taisykles; - teisės
aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina
savininko teises ir pareigas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo
sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas.
Ministerija rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
Finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais.
Energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. buhalterinės
apskaitos duomenis. Apskaitos duomenys, kuriais remiantis sudarytas ministerijos 2018 metų finansinių ataskaitų
rinkinys, pagrįstas ministerijos turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis, atliktos vykdant Energetikos
ministro įsakymą1 ir vadovaujantis Energetikos ministro patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis2. Ministerijos
2018 metų turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenys sutapo buhalterinės apskaitos duomenimis.
Inventorizacijos metu, turto ir įsipareigojimų, turinčio nuvertėjimo požymių, nerasta.
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta 3 priede. Informacija apie
kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 4 priede.
Ataskaitinio laikotarpio vidutinis ministerijos darbuotojų skaičius – 83. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
patvirtinti 95 etatai, iš jų: 84 valstybės tarnautojai3 ir 11 darbuotojai4, dirbantys pagal darbo sutartį. Darbo
užmokesčio sąnaudos 2018 m. sudarė 1.467.393,21 eurus, socialinio draudimo sąnaudos sudarė 448.580,20 eurų.
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis ministerijos darbuotojų skaičius – 83. Darbo užmokesčio sąnaudos
sudarė 1.338.870,29 eurų, socialinio draudimo sąnaudos sudarė 410.647,00 eurus.

II. APSKAITOS POLITIKA
Sudarant Energetikos ministerijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujamasi Energetikos
ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1–347 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ patvirtinta apskaitos politika, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių
pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika
1

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 57-3 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2018 metų
inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“.
2
Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 57-5 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
3
Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-270 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valstybės tarnautojų
pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
4
Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
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ir ūkinių įvykių bei ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama
informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti, patikima, nes teisingai nurodo ministerijos finansinius
rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę,
nešališka, netendencinga, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atvejais išsami.
Ministerija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos
duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu konkretaus VSAFAS reikalavimo nėra,
ministerija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų
rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams,
kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.
Ministerijos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plane
eurais ir euro centais, sumas apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
Ministerija taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus, išskyrus:
-9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos”;
-16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“;
-26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“;
- 27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“.

Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“,
nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto
nuvertėjimas“. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir
nematerialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos,
patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo
savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę
ekonominę naudą, t.y., kad atliktas nematerialiojo turto pagerinimas yra esminis. Po pirminio pripažinimo
nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo
tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio,
kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises,
neturi būti ilgesnis už tų teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui taikomi konkretūs nematerialiojo
4
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turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Ministerijoje nustatytos šios nematerialiojo
turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įgytos kitos teisės*
Kitas nematerialusis turtas
Prestižas

Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai metais
2
5
5
8

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo
tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis
turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Po pirminio
pripažinimo ministerijos turimas ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo
laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai
apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą
pagal Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Energetikos ministro įsakymu.
Energetikos ministerijos valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise valdomas ilgalaikis
materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte –
įsigijimo vertė sumažinama sukaupto nusidėvėjimo suma.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra,
nuvertėjimas, nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos
straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje tvarkos apraše.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto
pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina
jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba)
patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio
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materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie
nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nenustatoma.
Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali kiekvienos grupės turto vertė:
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio;
perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai, betoniniai); monolitinio gelžbetonio
pastatai, stambių blokų pastatai
Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų
šlako blokų, perdengimai gelžbetoniai, betoniniai, mediniai)
Tašytų rąstų pastatai
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Infrastruktūros statiniai
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens
Metaliniai
Mediniai
Kiti statiniai
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo
įrenginiai ir įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos
Specialūs automobiliai
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Atsargos
Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
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100

75
40
15

50
30
25
20
20
15
8
3
5
10
7
5
8
7
4
5
5
5
2
5
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Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų
mažesnė.
Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, ministerija taiko
„pirmo į, pirmo iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. Ūkiniam inventoriui ir konkretiems atsargų vienetams, kai
atsargų vienetų nėra daug, atsargos įsigytos konkretiems projektams vykdyti ir negali būti paprastai pakeičiamos
viena kita, taip pat ilgalaikiam turtui, skirtam parduoti nurašymui, taikomas konkrečių kainų būdas.
Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, kad jų balansinė vertė neviršytų
būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti jas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai
atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama
sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai
buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš
karto įtraukiama į sąnaudas. Šio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į
asocijuotuosius subjektus“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į
kontroliuojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.
Ministerijos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam priskiriama: ilgalaikės
investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius;
po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam priskiriama: trumpalaikės
investicijos; per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai.

Investicijos į vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamuosius subjektus (kuriuose ministerija turi 50 proc. ir daugiau balsavimo
teisių), asocijuotuosius subjektus (kuriuose ministerija turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisių) ir kitus
subjektus (kuriuose ministerija turi mažiau nei 20 proc. balsavimo teisių) ministerijos apskaitoje pirminio
pripažinimo momentu ir vėliau registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina.
Investicijos į asocijuotuosius subjektus, išskyrus viešąsias įstaigas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinyje parodomos taikant nuosavybės metodą. Iš asocijuotųjų subjektų gauti dividendai sumažina investicijos
balansinę vertę. Investicijas registruojant apskaitoje savikainos metodu, po įsigijimo jų vertė nėra koreguojama

7

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104Vilnius
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
_________________________________________________________________________________________________

priklausomai nuo įmonės ar viešosios įstaigos veiklos rezultato, tačiau koreguojama įvertinant investicijų
nuvertėjimą.
Dividendų pajamos (kai investicija registruojama savikainos metodu) yra registruojamos finansinės ir
investicinės veiklos pajamų sąskaitose. Paskelbus dividendus, ministerija pripažįsta apskaitoje dividendų pajamas
ir pervestinas dividendų pajamas, atitinkamai gautinas dividendų sumas ir mokėtinas į biudžetą dividendų sumas.
Investicijos į kitus nuosavybės vertybinius popierius ir skolos vertybinius popierius pirminio pripažinimo
metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau šis finansinis turtas įvertinamas taip:
- ilgalaikis finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui, – tikrąja verte. Investicijos į vertybinius
popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių tikrosios vertės negalima nustatyti 17-ajame
VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” nurodytais būdais, finansinėse ataskaitose turi būti
įvertintos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius;
- ilgalaikis finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, – amortizuota savikaina;
- trumpalaikis turtas, laikomas iki išpirkimo termino,– įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos
sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos
įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos
Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos”.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio
paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas ministerijos nuostatuose nustatytiems tikslams ir
programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir ministerijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą
pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.
Ministerijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: -finansavimo sumas
nepiniginiam turtui įsigyti; -finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba
atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos
visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis
tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
8

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104Vilnius
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
_________________________________________________________________________________________________

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, ministerijos sąnaudomis
nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos ir
registruojamos perduotos finansavimo sumos.
Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas ir
dotacijas, registruojamos kaip ministerijos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo
skirtas šiam tikslui, pajamas.
Ministerijos apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos ir tada, kai ministerija
kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduoda savo uždirbtų pajamų lėšas.

Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS - „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Finansinė nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.
Ministerijos apskaitoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai (pavyzdžiui, atidėjiniai dėl
ministerijai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties ministerija turės sumokėti priteistas sumas);
kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis;
ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; mokėtinos subsidijos,
dotacijos, finansavimo sumos; mokėtinos socialinės išmokos; grąžintini, permokėti ir gauti išankstiniai mokesčiai
bei įmokos; pervestinos sumos; mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie
įsipareigojimai įvertinami taip: -susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; -iš suteiktų garantijų kilę finansiniai
įsipareigojimai – tikrąja verte; -kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; -kiti
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje ministerija turi
dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pavyzdžiui, jei ministerijai iškeltas ieškinys ir 90 proc. tikėtina,
kad ministerija privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys lygus tikėtinai sumokėti
sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su
tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
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Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į
naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos
neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos
apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu,
kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų
pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo
pripažintos finansavimo pajamos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog ministerija gaus su sandoriu
susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai ministerija gali patikimai įvertinti su
pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus PVM, jeigu jis gali
būti traukiamas į atskaitą, ir suteiktas nuolaidas.
Pajamomis laikoma tik pačios ministerijos gaunama ekonominė nauda. Ministerijos pajamomis
nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra ministerijos gaunama ekonominė nauda.
Jei ministerija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka
privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais
ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra ministerijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip
gautinos ir mokėtinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra
uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kita,
nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų,
susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių
straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
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Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai
per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos
neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį
laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų, arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai
numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis
įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną
galiojusį Lietuvos Banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš
užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir
investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos Banko
skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas”.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama
finansinių ataskaitų rinkinį, ministerija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių
nuvertėjimo požymių, ministerija nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę
vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto
balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikaina
apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.
Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo
suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu
turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos
būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto
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nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo
laiką, tai yra nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
Detaliai turto nuvertėjimo apskaitos ypatumai aptariami Lietuvos Respublikos energetikos Ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše, Atsargų apskaitos
tvarkos apraše ir Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos ministerijoje tvarkos apraše.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.
Ministerija nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji
įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose Neapibrėžtieji įsipareigojimai
nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama
aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui padengti yra labai maža, informacija
apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus peržiūrima ne
rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai
atskleisti aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos ministerijai
ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie
neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės
pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui“.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie ministerijos
finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę
parengtoms finansinėms ataskaitoms, parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.
Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl
draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).
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Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos
principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį,
pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos pagal segmentus pateikimas
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS
„Atsiskaitymas pagal segmentus“.
Ministerija turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – ministerijos veiklos dalys pagal
vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes ministerijos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės
funkcijų klasifikaciją.
Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija:
- turtas, priskiriamas konkrečiam segmentui;
- finansavimo sumos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- įsipareigojimai, priskiriami konkrečiam segmentui;
- pagrindinės veiklos pajamos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- pagrindinės veiklos sąnaudos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento
pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią ministerijos veiklos dalį sudarančio segmento.

Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“.
Ministerija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia ministerijos finansinės būklės,
veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.
Ministerija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS
„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų
atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas
yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos
politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, tai yra nauja apskaitos politika
taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms
operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo
ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas
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apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio
laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“.
Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia,
kokia buvo, tai yra nėra koreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant
įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių (pavyzdžiui, keičiasi palūkanų norma, pagal
kurią skaičiuojama finansinių įsipareigojimų amortizuota savikaina).
Ministerijos apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos, kurios yra
atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą bei poveikio nustatymą ir
parodymą finansinėse ataskaitose
Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.
Ministerijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę,
kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės
būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame
rašte.
Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pavyzdžiui, nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikoma ministerijos pasirinkta apskaičiavimo taisyklė (pavyzdžiui,
konkretūs nusidėvėjimo normatyvai).

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių
keitimas ir klaidų taisymas“.
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to
ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento turto vertės.
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse
ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
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-jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo
užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo
pateikta klaidinga informacija;
-jei apskaitos yra klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos
rezultatų ataskaitoje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji
ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su
esminės klaidos taisymu susijusi informacija detaliai pateikiama aiškinamajame rašte.

Atsakomybė už apskaitos organizavimą
Už apskaitos organizavimą ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą laiku ministerijai
atsakingas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Ministerijos ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
atsakomybė nustatyta 2018 m. birželio 25 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartyje Nr. CFAS-62/8-55.
Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinius ir konsoliduotąsias finansines
ataskaitas pasirašo ministerijos kancleris ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vyriausiasis buhalteris.

Apskaitos tvarkytojas
Ministerijos buhalterinė apskaita organizuojama Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro nustatyta tvarka.
Ministerijos apskaitą tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Apskaitos tvarkytojas savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymu, ministerijos apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Apskaitos sistema
Apskaitai tvarkyti yra naudojama apskaitos ir verslo valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV, kuri
sukonfigūruota tvarkyti ministerijos apskaitą remiantis teisės aktų ir šio apskaitos vadovo reikalavimais. Apskaitos
įrašai susisteminami apskaitos registruose (moduliuose). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių
suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Ūkinės operacijos ir
ūkiniai įvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokumentus chronologine, chronologinesistemine arba sistemine tvarka. Kiekvienas iš registrų sistemina pasikartojančias vienarūšes ūkines operacijas.
Operacijos registrų viduje pateikiamos chronologine tvarka.
Darbo užmokesčio apskaitai tvarkyti naudojama darbo užmokesčio apskaitos sistema „Stekas–alga“.
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Sąskaitų planas
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras tvarkydamas apskaitą vadovaujasi ministerijoje sudarytu ir ministro
patvirtintu individualiu sąskaitų planu, apimančiu viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano
sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat rekomenduojamas ir pagal ministerijos poreikius
pasirinktas registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja
dvejybiniu įrašu, vieną kartą. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra registruojami bendroje didžiojoje knygoje,
kurios duomenys skirti sudaryti finansinėms ir biudžeto vykdymo ataskaitoms, o nurodyti privalomi detalizuojantys
požymiai (subsąskaitos) suteikiami visiems duomenims, kurie yra susiję su biudžeto vykdymo apskaita, – taip
atskiriami duomenys, reikalingi finansinėms ataskaitoms sudaryti nuo duomenų, reikalingų biudžeto vykdymo
ataskaitoms sudaryti.
Sąskaitų planą sudaro 6 lygių sumavimo sąskaitos ir registravimo sąskaitos. Ūkinės operacijos ir ūkiniai
įvykiai registruojami tik į registravimo sąskaitas (septynženklės arba didesnio ženklų skaičiaus sąskaitos).

Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją vartotojams, kurie neturi galimybės pareikalauti
konkrečius jų poreikius atitinkančių ataskaitų.
Finansinių ataskaitų informacijos vartotojai yra mokesčių mokėtojai, valstybės valdžios institucijos,
ministerijos kreditoriai, tiekėjai ir panašiai. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie ministerijos
finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynąjį turtą bei pinigų srautus, kuria naudojasi vartotojai priimdami ir
vertindami sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir jų naudojimo teikiant viešąsias paslaugas.
Ministerija rengia žemesniojo lygio ir žemesniojo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.
Ministerija finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais
ir centais.
Ministerija teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ministerijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Ministerijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- aiškinamasis raštas.
Finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuotos 2–6 VSAFAS.
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Ministerijos metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas Lietuvos Respublikos finansų
mininsterijai Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nustatytais terminais.
Metinių finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos gali būti pakeistos tik
pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitų formas ir reikalavimus.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Reikalavimai konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui nustatyti 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys“.
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sudarydamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį,
vadovaujasi konsolidavimo taisyklėmis ir į jį įtraukia visų privalomų konsoliduoti pagal schemą viešojo sektoriaus
subjektų bei kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinių ataskaitų duomenis.
Ministerijos konsoliduojamieji subjektai tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį konsolidacijai pateikia
ministerijos nustatytais terminais.
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras sudaro ir ministerijai tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais.

Pagrindiniai finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reikalavimai
Ataskaitų elementai ir jų vertinimas
Ministerijos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal ekonominius kriterijus finansinėse ataskaitose
grupuojami į grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai, naudojami
ministerijos finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti, yra tokie:
- finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis
turtas – apibūdina ministerijos finansinę būklę;
- veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – reikalingi ministerijos veiklos
rezultatams įvertinti.
Finansinių ataskaitų elementai įvertinami įvairiais metodais ir jų deriniais (pavyzdžiui, įsigijimo savikaina,
tikrąja verte, realizavimo verte, grynąja galimo realizavimo verte, einamųjų išlaidų verte ir dabartine verte).
Vertindama finansinių ataskaitų elementus, ministerija vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklėmis,
aprašytomis VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose detalizuojami, aprašomi ir paaiškinami Energetikos ministerijos finansinės
būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitose teikiami duomenys, taip pat pateikiama
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išsami papildoma reikšminga informacija, nuorodos į teisės aktus ir kiti detalūs metinės finansinės atskaitomybės
ataskaitų straipsnių paaiškinimai.
Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas
prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina. Pastabų numeriai šiame aiškinamajame rašte sutampa su
pastabų numeriais, nurodytais ministerijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio formose.
Aiškinamojo rašto pastabos ir priedų lentelės neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios
nuliui.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P1 pastaba. Nematerialus turtas
Informacija apie Energetikos ministerijos nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą lentelės formą
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (1 priedas).
Nematerialiojo turto vertės padidėjimui, palyginus su 2017 m., įtakos turėjo per 2018 metus Energetikos
ministerijos įsigyta programinė įranga ir licencijos už 3.344,93 eurus.
Nematerialiojo turto kitos pastabos pateiktos žemiau lentelėje.
Nematerialusis turtas:
kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė
kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė
užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė
nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė
kuris per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduotas kitiems
subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu
įsigytas perduoti, balansinė vertė
tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis
įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis, Eur
-

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis, Eur
-

70.110,75

65.321,86

-

-

-

-

-

-

-

-

P2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas
Informacija apie ministerijos materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą lentelės formą „Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (2 priedas).
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Vykdant energetikos ministro įsakymą5, Energetikos ministerija Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių
namams, neatlygintinai perdavė ilgalaikį materialųjį turtą (netinkamą arba nebenaudojamą ministerijos veikloje),
kurio įsigijimo ir nusidėvėjimo vertė – 11.742,32 eurų, likutinė vertė - 0,00 eurų.
Materialiojo ilgalaikio turto kitos pastabos pateiktos žemiau lentelėje.

Materialusis ilgalaikis turtas:
kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo
ar pasigaminimo savikaina
kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė
užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė
kuris nebenaudojamas veikloje, likutinė vertė
kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė
dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi
vien tik pajamomis iš nuomos gauti, likutinė vertė
sutarčių, pasirašytų dėl turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto, likutinė vertė
AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto, likutinė vertė

Ataskaitinis
laikotarpis,
Eur

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis, Eur

282.442,21

267.228,64

-

-

-

-

-

-

P3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas
Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje III. „Ilgalaikis finansinis turtas“ parodytos Energetikos
ministerijos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, įskaitant valstybės įmonių nuosavą kapitalą ir dotacijas
ilgalaikiam turtui įsigyti. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta pagal 6–ojo
VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede nustatytą formą „Informacija apie kontroliuojamus,
asocijuotuosius ir kitus subjektus“ (3 priedas).
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 2 priede nustatytą formą „Informacija apie
kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ (4 priedas).
Valstybės ar savivaldybių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų
įstaigų finansinės būklės ataskaita (balansas) pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“ 3 priede nustatytą formą „Valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių
bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“ (5, 6 ir 7 priedai).
Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“ 5 priede nustatytą formą „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“ (8 priedas).
Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinės ataskaitos turi būti patvirtintos visuotiniame
akcininkų susirinkime ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valstybės įmonių finansinės
ataskaitos turi būti patvirtintos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ne vėliau kaip per 4
5

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 57–2 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“
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mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Sudarant 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonių, akcinių
bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių 2018 metų metinės finansinės ataskaitos pateiktos neaudituotos, todėl
pateikti duomenys apie nuosavą kapitalą yra preliminarūs.
Sudarant 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių 2017 metų metinės finansinės ataskaitos pateiktos neaudituotos, todėl pateikti duomenys apie nuosavą
kapitalą buvo preliminarūs. Pagal 2018 metais įmonių pateiktus audituotus 2017 metų finansinių ataskaitų
duomenis ministerija apskaitoje atliko ilgalaikio finansinio turto koregavimus: UAB „EPSO–G“ +856.000,00 eurų,
VĮ Naftos produktų agentūra -1.141,00 eurai, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra -2.330,00 eurų.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodinius nurodymus6, Energetikos ministerija
finansinėse ataskaitose praėjusių ataskaitinių laikotarpių nuosavybės metodo įtakos pokyčius dėl įmonių rezultato
pasikeitimo registravo sąskaitoje 91 „Nuosavybės metodo įtaka“ (o ne kaip klaidos taisymą sąskaitoje 92
„Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“), nepriklausomai nuo to, ar sumos yra reikšmingos.
Prie po vienerių metų gautinų sumų yra įtraukta:
- vykdant Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą7 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą8,
ministerijos darbuotojams grąžintina 2019–2020 metais mokėtina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies
74.510,61 eurų suma. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktas rekomendacijas9 ilgalaikių
įsipareigojimų amortizuota savikaina neskaičiuojama ir prilyginta jo įsigijimo savikainai. Po vienerių metų gautinų
sumų sumažėjimui, lyginant su 2017 m., įtakos turėjo iš kitų ilgalaikių gautinų sumų į ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalį iškelta 74.363,17 eurų 2018 m. grąžintino neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio suma;
- specialiesiems atašė ir jų pavaduotojui užsienio šalyse, jų kadencijos laikotarpiui, sumokėti garantiniai
užstatai už gyvenamąsias patalpas, iš viso 7.200,00 eurų. Esant neigiamai palūkanų normai suteiktam garantiniam
užstatui amortizuota savikaina nebuvo skaičiuojama (bus skaičiuojama palūkanų normai reikšmingai pasikeitus);
- 2.568.741.180,53 eurų suma, kurią sudaro gautinos sumos iš valstybės biudžeto už ministerijos
apskaitoje užregistruotus atidėjinius, iš jų: 1.266.118.056,61 eurų Ignalinos atominės elektrinės (toliau IAE)
eksploatavimo nutraukimo atidėjinys ir 1.302.623.123,92 eurai giluminio atliekyno įrengimo atidėjinys.
Išankstinius mokėjimus už ilgalaikį finansinį turtą sudaro 3.246.677,02 eurai, t. y. VšĮ Centrinei projektų
valdymo agentūrai, vadovaujantis 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis10, iš
Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšų atlikti išankstiniai mokėjimai.

6

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gegužės 19 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K-1504011 „Dėl nuosavybės metodo įtakos tikslinimo finansinėse
ataskaitose“
7
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų,
dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas
8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“
9
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K-1509159 “Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
kompensacijų registravimo apskaitoje”
10
Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3d. įsakymas Nr. 1-205/1K-282 „Dėl 2014–2020 metų
Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“
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P4 pastaba. Atsargos
Informacija apie ministerijos atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo
VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą lentelės formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (9
priedas).

P5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai
Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama pagal 6-ojo
VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą „Informacija apie išankstinius
apmokėjimus“ (10 priedas).

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje C. Trumpalaikis turtas II. Išankstiniai apmokėjimai parodyta
14.829.969,07 eurų suma, kurią sudaro:
Eil. Nr.
1.
2.
3.

5.

Pavadinimas
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams, iš jų:
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams
vykdyti, iš jų:
AB Amber Grid
AB Lietuvos energijos gamyba
AB Litgrid
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:
Darbo užmokesčio ir SODRA

Prenumeratos
Automobilių draudimo

Suma, Eur
20.235,18
12.629.475,22
12.629.475,22
2.052.228,43
1.954.428,43
55.800,00
42.000,00
128.030,24
1112,33

142,29
94,96

Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensacijų (atašė)
Kitų išlaidų (programinės įrangos licencijų nuoma)
Nario mokesčio (Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA))
Kvalifikacijos kėlimo
Atašė vaikų mokymosi išlaidų kompensacijų

6.223,33
16.702,19
90.501,00
994,00
12.260,14
Iš viso: 14.829.969,07

Išankstiniai apmokėjimai VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūrai (CPVA) – 12.629.475,00 eurai
(Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšos) atlikti vadovaujantis 2014–2020 metų Ignalinos programos
įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis11, kai Energetikos ministerija perveda Ignalinos programos lėšas VŠĮ Centrinei
projektų valdymo agentūrai pagal jų pateiktą mokėjimo prašyme nurodytą sumą. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu
laikotarpiu išankstiniai apmokėjimų likutis VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūrai sumažėjo 789.661,57 euru.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimam vykdyti, 2.052.228,43
eurai, iš jų: AB Amber Grid – 1.919.428,43 eurai, iš jų pagal projektus: – „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ – 1.167.325,20 eurai ir „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ – 752.103,23 tūkst. eurų, AB Litgrid – 42.000,00
11
Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3d. įsakymas Nr. 1-205/1K-282 „Dėl 2014-2020 metų
Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“
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eurų, AB Lietuvos energijos gamyba – 55.800,00 eurų, AB Amber Grid – 35.000,00 eurų. Finansavimo šaltinis:
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos. Mokėjimai atlikti vadovaujantis Europos infrastruktūros
tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikos administravimo taisyklių
nuostatomis.

P6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos
Informacija apie ministerijos po vienerių metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų
metų dalį pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priede nustatytą
formą „Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalį“ (11 priedas).
Į kitas ilgalaikes gautinas sumas (nuo vienerių iki penkerių metų) yra įtraukta:
-vykdant Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą12 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą13,
ministerijos darbuotojams grąžintina 2019–2020 metais mokėtina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies
74.510,61 eurų suma. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktas rekomendacijas14 ilgalaikių
įsipareigojimų amortizuota savikaina neskaičiuojama ir prilyginta jo įsigijimo savikainai. Nuo vienų iki penkerių
metų gautinų sumų sumažėjimui, lyginant su 2016 m., įtakos turėjo iš kitų ilgalaikių gautinų sumų į ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalį iškelta 74.363,17 eurų 2018 m. grąžintino neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio suma;
- specialiesiems atašė ir jų pavaduotojui užsienio šalyse, jų kadencijos laikotarpiui, sumokėti garantiniai
užstatai už gyvenamąsias patalpas, iš viso 7.200,00 eurų. Esant neigiamai palūkanų normai suteiktam garantiniam
užstatui amortizuota savikaina nebuvo skaičiuojama (bus skaičiuojama palūkanų normai reikšmingai pasikeitus);
- 34.795.950,04 eurų ministerijos apskaitoje užregistruotų atidėjinių dalis priskiriama prie ilgalaikių
gautinų sumų (nuo vienerių iki penkerių metų), iš jų: 33.783.426,48 eurai IAE eksploatavimo nutraukimo atidėjinys
ir 1.012.523,56 eurai giluminio atliekyno įrengimo atidėjinys.
- 2.533.945.230,49 eurų ministerijos apskaitoje užregistruotų atidėjinių dalis priskiriama prie kitų
ilgalaikių gautinų sumų (po penkerių metų), iš jų: 1.232.334.630,13 eurų IAE eksploatavimo nutraukimo atidėjinys
ir 1.301.610.600,36 eurai giluminio atliekyno įrengimo atidėjinys.
Informacija apie ministerijos per vienerius metus gautinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai
pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą
„Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ (12 priedas).

12

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų,
dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas
13
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“
14
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K-1509159 “Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
kompensacijų registravimo apskaitoje”
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P7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Informacija apie ministerijos pinigus ir pinigų ekvivalentus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai
pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą
„Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ (13 priedas).
Energetikos ministerija pinigų ekvivalentų neturi. Visi pinigai apskaitomi Swedbank AB banko
sąskaitose. Energetikos ministerijos 2018 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų banke likutį sudarė:

Lėšos gautos iš:
Paskirtis

Suma, Eur
valstybės biudžeto, Eur

komandiruotėms
kitoms paslaugoms

kitų šaltinių, Eur
23.045,99
1.191,14
24.237,13

Iš viso:

23.045,99
1.191,14
24.237,13

Iš kitų šaltinių ministerijos bankinių piniginių lėšų komandiruotėms 23.045,99 eurų likutį sudaro:
- lėšos gautos Švedijos instituto projekto „Solinvest“15 įgyvendinimui 9.187,93 eurai,
- lėšos gautos Europos Komisijos „Horizontas 2020“16 programos įgyvendinimui 13.858,06 eurai.
Iš kitų šaltinių ministerijos bankinių piniginių lėšų kitoms paslaugoms 1.191,14 eurų likutį sudaro kitos
nebiudžetinės lėšos.

P8 pastaba. Finansavimo sumos
Ministerijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius bei finansavimo likučius
pateikiamos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede nustatytas lentelių formas “Finansavimo
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (14 priedas) ir „Finansavimo sumų
likučiai“ (15 priedas).

P9 pastaba. Įsipareigojimai
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą „Informacija apie įsipareigojimų dalį
(įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis“ (16 priedas).
Informacija apie ministerijos įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytį per
2018 m. pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priede nustatytą
formą „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per 2018 m.“ (17 priedas).
Kituose ilgalaikiuose įsipareigojimuose parodyta 74.510,61 eurai. Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo
įstatymą

17

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą18, ministerijos apskaitoje buvo užregistruota grąžintina

15

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1-124 „Dėl projekto koordinavimo pagal bendradarbiavimo sutartį tarp
projekto „Solinvest“ vykdančiojo partnerio ir projekto partnerių“, pagal bendradarbiavimo sutartį Nr. 8-18 (2015-05-11)
16
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1–173 „Dėl 2017 m. balandžio 12 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 75421-CAEED2, vykdant Europos Komisijos „Horizontas 2020“ programos „Mokslinių tyrimų ir inovacijų“ priemonės projekto – „Suderinti veiksmai, padedantys
perkelti ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.
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2016 – 2020 metų laikotarpio darbo užmokesčio dalies suma iš viso 297.451,98 euro. Prie ilgalaikių įsipareigojimų
yra priskirta 2019–2020 metais mokėtina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies 74.510,61 eurų suma.
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 74.228,37 eurų yra 2019 m. grąžintino neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio suma, kuri sudaro 25 proc. nuo bendros grąžintinos sumos. Pagal Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos pateiktas rekomendacijas19 ilgalaikių įsipareigojimų amortizuota savikaina
neskaičiuojama ir prilyginta jo įsigijimo savikainai.

Dėl IAE eksploatavimo nutraukimo atidėjinių
Energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230 patvirtintas galutinis IAE
eksploatavimo nutraukimo planas, pagal kurį planuojama IAE eksploatavimo nutraukimo darbus užbaigti 2038
m., o prognozuojama uždarymo darbų kaina sudaro 3.377 mln. eurų. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties
4 protokolu Lietuvos Respublika įsipareigojo nutraukti IAE eksploatavimą, o Europos Sąjunga – teikti adekvačią
papildomą Bendrijos paramą eksploatavimo nutraukimui ir po 2006 m. Pasaulyje unikalių RBMK-1500 reaktorių
išmontavimas ir susidariusių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymas laikantis branduolinės saugos reikalavimų apima
ir technologinius ir finansinius iššūkius. VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo IAE eksploatavimo nutraukimo
darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą,
eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugojimui į laikinąją
panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų
apdorojimą ir saugojimą. Šioms veikloms įgyvendinti būtinas pakankamo ir nepertraukiamo finansavimo
užtikrinimas, kurio siekiama derybų dėl naujos Europos Sąjungos finansinės perspektyvos metu.
Atsižvelgdama į Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4 protokolo nuostatas, Lietuva sieks gauti
adekvačią Europos Sąjungos finansinę paramą IAE eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti ateinančiais
finansiniais laikotarpiais, nes IAE eksploatavimo nutraukimas yra šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo
neatitinkanti finansinė našta Lietuvai.
IAE eksploatavimo nutraukimo veikla finansuojama iš Europos Sąjungos šaltinių (Ignalinos
programos, administruojamos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Tarptautinio IAE eksploatavimo
nutraukimo rėmimo fondo (toliau − TIENRF), administruojamo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko),
Lietuvos Respublikos šaltinių (Ignalinos fondo, Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšų), VĮ Ignalinos
atominės elektrinės nuosavų lėšų, kitų teisėtų šaltinių. 2019-2038 m. numatomų atlikti IAE eksploatavimo
nutraukimo darbų vertė buvo apskaičiuota įvertinus IAE faktinį lėšų panaudojimą 2018 m. pabaigai šiems
darbams atlikti (detali informacija 1 lentelėje). Likusi 2.199 mln. eurų planuojama suma buvo išskaidyta pagal

17

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų,
dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas
18
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“
19
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K-1509159 “Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
kompensacijų registravimo apskaitoje”
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finansavimo šaltinius, atsižvelgus į šiuo metu galiojančius finansinius įsipareigojimus (detali informacija 2
lentelėje).

1 lentelė. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. faktiškai panaudota lėšų IAE eksploatavimo nutraukimui pagal
finansavimo šaltinius:
Eil.Nr.

Finansavimo šaltinis

1.
2.

Europos Sąjungos lėšos (Ignalinos programa)
Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo
rėmimo fondo lėšos (TIENRF)
Ignalinos fondas
Valstybės biudžeto lėšos (Ignalinos programos
bendrasis finansavimas)
VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavos lėšos
Kitos lėšos
(Europos Sąjungos programa „Išlik darbo rinkoje“
(ESF), Pasaulinė grėsmių mažinimo iniciatyva-Fizinės
apsaugos sistemos modernizavimas (projektas B2)
IAE (SAND)
Viso:

3.
4.
5.
6.

Faktiškai panaudota iki
2018-12-31 suma (mln. Eur)
472,1
532,8
80,5
68,4
23,6
0,2

1.177,6

2 lentelė. Iki 2038 m. planuojamos faktinės išlaidos (įvertinus Strateginį veiklos planą, Tarpinstitucinį
veiklos planą ir Europos Komisijos sprendimus) pagal finansavimo šaltinius:
Eil.Nr.

Finansavimo šaltinis

1.

Europos Sąjungos lėšos (Ignalinos programa, įvertinus
Europos Komisijos sprendimus ir laisvas lėšas)
Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo
rėmimo fondo lėšos (TIENRF)
Ignalinos fondas (2019-2021 m.)
Valstybės biudžeto lėšos (2019-2021 m.) (nuo 1 iki 5
metų)
Valstybės biudžeto lėšos (2022-2038 m.) (virš 5 metų)
VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavos lėšos
Viso

2.
3.
4.
5.
6.

2019-2038 m. planuojama
panaudoti lėšų suma (mln. Eur)
539,5
12,8
7,9
34,5
1.529,9
74,4
2.199,0

Gavus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. liepos 30 d. raštą Nr. (6.3E-01)-5K1811803)-6K-1804093 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui reikalingų lėšų
pripažinimo atidėjiniu“ Energetikos ministerijos apskaitoje užregistruota ir parodyta finansinių ataskaitų rinkinyje
atidėjinio suma, kurią numatoma finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų.
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Eil.Nr.

Atidėjinio panaudojimo laikas

1

2

1.
2.
3.

Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų
Atidėjinio suma, iš viso:

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota),
Eur

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje, Eur

3

4

34.640.000,00
1.531.080.000,00
1.565.720.000,00

33.783.426,48
1.232.334.630,13
1.266.118.056,61

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esamo panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui (toliau – giluminio atliekyno įrengimo) atidėjinių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi
radioaktyviųjų atliekų tvarkymas yra veikla apimanti pradinį, pagrindinį ir galutinį radioaktyviųjų atliekų
apdorojimą, vežimą (išskyrus išvežimą už branduolinės energetikos objekto aikštelės ribų), saugojimą, dėjimą į
atliekyną, atliekyno uždarymą ir uždaryto atliekyno priežiūrą.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios ilgaamžės atliekos yra saugomos VĮ Ignalinos
atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose bei Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugykloje. Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą iki 2023 metų planuojama iš Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos išimti radioaktyviąsias atliekas, perkelti ir toliau saugoti jas IAE radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo įrenginiuose. IAE eksploatavimo ir IAE eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių ilgaamžių
atliekų tinkamam apdorojimui ir saugojimui užtikrinti VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo IAE eksploatavimo
nutraukimo projektus, nurodytus Galutiniame IAE eksploatavimo nutraukimo plane, patvirtintame Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230, ir finansuojamus Tarptautinio
Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, Ignalinos programos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo, valstybės biudžeto ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės lėšomis. Šių projektų
vykdymo rezultate sukurta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra naudojama ir kitoms Lietuvos
Respublikos teritorijoje esančioms ilgaamžėms atliekoms tinkamai apdoroti ir saugoti.
Pagal Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1427, 20.3 papunktį baigiantis ilgaamžių atliekų saugojimo
laikui (iki 2066 metų), ilgaamžės atliekos turi būti dedamos į giluminį atliekyną, kadangi šiuo metu tai yra
vienintelis saugus ir tvarus ilgaamžių atliekų sutvarkymo būdas. Kitų pasaulyje pripažintų ilgaamžių atliekų
sutvarkymo būdų nėra.
Atsižvelgiant į 2004 metais pagal Švedijoje parengtą giluminio atliekyno koncepciją bendradarbiaujant
Lietuvos ir Švedijos ekspertams nustatytą giluminio atliekyno įrengimo projekto kainą (1984 mln. eurų) ir 2016
metais Lietuvos energetikos instituto pateiktą giluminio atliekyno plėtros plano parengimo ataskaitą, 2017 metais
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros specialistai atliko giluminio atliekyno įrengimo projekto kainos
perskaičiavimą. Šio perskaičiavimo metu nustatyta, kad giluminio atliekyno įrengimo kaina 2016 metais
(įvertinant išlaidas tikimybiniu (statistiniu) būdu ir esant 50 % pasikliovimo lygmeniui) būtų 2.520 mln. eurų (iš
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jų 1,034 mln. eurų poreikis nuo 1 iki 5 metų laikotarpiui, o 2.519 mln. eurų finansavimo poreikis virš penkių metų
laikotarpiui iki 2077 m.). Tiksliau giluminio atliekyno įrengimo projekto kainą bus galima nustatyti turint
atliekynui įrengti pasirinktos vietovės geologinių tyrimų rezultatus ir pagal juos patikslinus giluminio atliekyno
koncepciją.
Energetikos ministerijos apskaitoje užregistruota ir parodyta finansinių ataskaitų rinkinyje giluminio
atliekyno įrengimo atidėjinio suma, kurią numatoma finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų.

Eil.Nr.

Atidėjinio panaudojimo laikas

1

2

1.
2.
3.

Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų
Atidėjinio suma, iš viso

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota),
Eur

Atidėjinio vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje, Eur

3

4

1.034.000,00
2.519.000.000,00
2.520.034.000,00

1.012.523,56
1.301.610.600,36
1.302.623.123,92

Energetikos ministerijos informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį pateikiama pagal 18-ojo VSAFAS
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 3 priede nustatytą
formą (18 priedas).
Energetikos ministerijos informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikiama pagal 18-ojo
VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 4 priede
nustatytą formą (19 priedas).
Informacija apie ministerijos kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio
dienai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą
formą „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas suma“ (20 priedas).
Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje E. Įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai parodyta
569.527,86 eurų suma, kurią sudaro:
Eil. Nr.
II.2
II.4
II.6
II.9
II.10

II.11

Straipsnio pavadinimas
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Suma, Eur
74.228,37

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, iš jų:
Mokėtinos kontroliuojamiems – VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš jų:
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis ir SODRA
Sukauptos mokėtinos sumos, iš jų:
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos

3.564,67
3.564,67
21,31
351.717,25
2.818,73
2.461,02
357,71
137.177,53
8.707,04
98.455,76
30.014,73
569.527,86

Iš viso:
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Ataskaitos straipsnyje E. Įsipareigojimai II.2. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, parodyta
2018 metais mokėtina grąžintina 74.228,37 eurų darbo užmokesčio dalies suma (darbo užmokesčio 56.671,53
euras, socialinio draudimo įmokų 17.556,84 eurai), kuri sudaro 25 proc. nuo bendros grąžintinos sumos ir kuri bus
išmokėta Energetikos ministerijos tarnautojams 2019 metais.

P10 pastaba. Grynasis turtas
Dėl nuosavybės metodo taikymo
Straipsnyje F. Grynasis turtas III. Nuosavybės metodo įtaka parodyta -307.538.388,89 eurų suma yra
investicijų į kontroliuojamus subjektus balansinės vertės pokyčio 2018 m. gruodžio 31 d. suma.
Valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinė atskaitomybė už 2017 metus
turi būti audituota ir patvirtinta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus subjektai, kurių vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų
valdytojas, atskiras metines finansines ataskaitas už 2017 metus sudaro ir pateikia Finansų ministerijai iki 2017 m.
kovo 15 d., todėl į 2017 m. Energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį įtraukti neaudituoti valstybės
įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių pateiktų 2017 m. finansinių ataskaitų duomenys. Įmonėms
pateikus audituotas metines ataskaitas, paaiškėjo, kad jų duomenys ženkliai skiriasi nuo anksčiau pateiktų
neaudituotų ataskaitų. Dėl to Energetikos ministerijos metinėse 2017 metų finansinėse ataskaitose pateikti
duomenys nesutampa su įmonių audituotomis ir galutinai patvirtintomis finansinių ataskaitų duomenimis. Dėl
teisės aktų terminų neatitikimų tarp viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektų, ministerija neturėjo galimybės laiku
įvertinti ir įtraukti duomenis į atitinkamo laikotarpio finansines ataskaitas.
Grynojo turto pokyčiui įtakos turėjo per 2018 metus apskaitoje registruotas kontroliuojamų subjektų
rezultatas taikant nuosavybės metodą. Nuosavybės metodo įtakos pokytis, lyginant ataskaitinį laikotarpį su
praėjusiu, -136.570.299,08 eurai, kurio susidarymui įtakos turėjo apskaitoje registruotas ir žemiau lentelėje
pateikiamas rezultatas:
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Pavadinimas

Pelnas, Eur

VĮ Energetikos agentūra
VĮ Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo agentūra

UAB EPSO-G

Nuostolis, Eur

Pastabos

187.815,00
116.624,00
2.330,00

2018 m. rezultatas
2018 m. rezultatas
Nuostolis registruotas pagal pateiktas
audituotas 2017 m. finansines
ataskaitas.
2018 m. rezultatas
Pelnas registruotas pagal pateiktas
audituotas 2017 m. finansines
ataskaitas.
2018 m. rezultatas
2018 m. rezultatas
2017 m. koregavimas dėl atidėjinio
pripažinimo
2018 m. rezultatas

50.811.191,00
856.000,00

4.
5.

AB Klaipėdos nafta
VĮ Ignalinos atominė elektrinė

3.534.811,08
3.459.956,00
77.370.061,00

6.

VĮ Lietuvos naftos produktų

1.934.474,00
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agentūra

7.

VšĮ Lietuvos
agentūra

1.141,00

energetikos
Iš viso: 856.000,00

7.896,00

Nuostolis registruotas pagal pateiktas
audituotas 2017 m. finansines
ataskaitas.
2018 m. rezultatas

137.426.299,08

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodinius nurodymus20, Energetikos
ministerija finansinėse ataskaitose praėjusių ataskaitinių laikotarpių nuosavybės metodo įtakos pokyčius dėl įmonių
rezultato pasikeitimo registravo sąskaitoje 91 „Nuosavybės metodo įtaka“ (o ne kaip klaidos taisymą sąskaitoje 92
„Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“), nepriklausomai nuo to, ar sumos yra reikšmingos.

VEIKLOS REZULATATŲ ATASKAITA

P11 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Energetikos ministerija kitų pajamų iš pagrindinės veiklos negauna, nes vadovaujantis Energetikos
ministro įsakymu21 leidimų, vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, išdavimas ir rinkliava už leidimų
išdavimą nuo 2015 m. liepos 2 d. perduota vykdyti Valstybės energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos.
Aiškinamojo rašto priedų lentelė apie ministerijos kitas pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal 10-ojo
VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priede nustatytą formą „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ neteikiama, nes
ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio lentelėse atitinkamos informacijos nėra, t.y. visos lentelės straipsnių
sumos lygios nuliui.

P12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje B. Pagrindinės veiklos sąnaudos I. Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo parodyta 1.915973,41 eurų suma, kurioje: darbo užmokesčio sąnaudos 1.467.393,21 eurai ir socialinio
draudimo sąnaudos 448.580,20 eurai. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis ministerijos darbuotojų skaičius – 83.
Energetikos ministerijoje darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas, autorines darbo sutartis, nebuvo.
Energetikos ministerijos nuomos sąnaudas 16.759,10 eurus sudaro administracinės paskirties pastato,
esančio Vilniuje, Gedimino pr. 38, valdymo ir priežiūros sąnaudos. Ministerija nuo 2017 m. vasario mėn. panaudos
teise pagal Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties
valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį22, už suteiktas administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo
turto valdymo ir priežiūros paslaugas sumoka Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį.

20

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gegužės 19 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K-1504011 „Dėl nuosavybės metodo įtakos tikslinimo finansinėse
ataskaitose“
21
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 1–171 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d.
įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
22
Energetikos ministerijos 2017 m. vasario 23 d. sutartis Nr. 8–4 Dėl centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos.
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Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio B. Pagrindinės veiklos sąnaudos, ženkliam ataskaitinio
laikotarpio sumų padidėjimui, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, didžiausią įtaką darė XII.
Finansavimo sąnaudų ženklų padidėjimą lėmė iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų išaugęs
finansuojamų projektų skaičius.
P13 pastaba. Kitos veiklos pajamos
Informacija apie ministerijos kitas pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 10-ojo
VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą „Kitos pajamos“ (21 priedas).

P14 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas
Informacija apie ministerijos finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas ataskaitinio laikotarpio
pabaigai pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą
„Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ (22 priedas).

P15 pastaba. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka
Energetikos ministerijos apskaitos politikoje nustatyta, kad apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos
vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė
nei 0,25 procento turto vertės.
Esminės praėjusių laikotarpių apskaitos klaidos, susijusios su ilgalaikiais atidėjiniais, buvo taisomos
apskaitos klaidų taisymo sąskaitose 2018 m. ir jų įtaka sudarė 2.631.534.797,91 eurus.
Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta pagal 7-ojo
VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“ 7 priede nustatytą lentelę „Apskaitos
politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“ (23 priedas).
Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta pagal 7-ojo
VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“ 10 priede nustatytą „Apskaitos politikos
keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“ (24 priedas).

P16 pastaba. Informacija pagal veiklos segmentus
Energetikos ministerijos informacija pagal veiklos segmentus už ataskaitinį ir praėjusį laikotarpį
pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede nustatytą formą, „2018 m. informacija pagal veiklos
segmentus“ (25 priedas) ir „2017 m. informacija pagal veiklos segmentus“ (26 priedas).

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI
Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima kiekvienų ataskaitinių metų paskutinę dieną
ir kaupiama nebalansinėse sąskaitose.
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1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2018 m. liepos 30 d. raštą Nr. (6.3E-01)-5K1811803)-6K-1804093 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui reikalingų lėšų pripažinimo
atidėjiniu“ 2018 m. gruodžio 31 d. ministerijos apskaitoje registruota 552.300.000,00 eurų neapibrėžtųjų
įsipareigojimų suma Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti, kurią numatoma
finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos, skiriamos pagal Ignalinos programą, nustatytą Lietuvos

stojimo į Europos Sąjungą sutarties protokole Nr. 4 ir iš kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.
2. Teisiniai ginčai
Ministerija prie neapibrėžtųjų įsipareigojimų priskyrė iškeltas teismines bylas ir dalyvavimą
arbitražiniuose procesuose, kadangi nėra žinomi teismo procesų pabaigos ir sprendimo priėmimo terminai bei
neįmanoma patikimai įvertinti galutinės įsipareigojimo sumos.
Energetikos ministerija atstovauja Lietuvos valstybę bei Energetikos ministeriją įvairiuose teisiniuose
ginčuose ir arbitražiniuose procesuose. Pareiškėjų prašomas konkrečias sumas įvardinti sudėtinga, kadangi jų
reikalavimai yra nekonkretūs, priteistinų žalų dydžiai subjektyviai paskaičiuoti, kiekvienu atveju teismas visas
aplinkybes ir pateikiamus įrodymus vertina individualiai. Kai kurių bylų pralaimėjimo atveju, Energetikos
ministerijai tektų apmokėti bylinėjimosi ir/ar atstovavimo išlaidas.

Ministerijos apskaitoje 2018 m. gruodžio 31 d. pagal iškeltas teismo bylas registruota 120.711.088,51
eurai neapibrėžtųjų įsipareigojimų.
Eil. Bylos šalys
Nr.

Bylos tipas, Teismas.
Ginčo esmė

Suma, kuri gali būti
reikalinga
neapibrėžtajam
įsipareigojimui
padengti, EUR

Su
neapibrėžtuoju
įsipareigojimu
susijusių
išlaidų
tikimybė, %

1.

Pareiškėjas: „Achema“

Administracinė byla,

50 proc.

Atsakovai: Lietuvos
valstybė, atstovaujama
Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos;

Vilniaus apygardos
administracinis teismas.

1) Prašoma iš valstybės
priteisti suma
2.702.912,00 Eur,

Lietuvos valstybė,
atstovaujama VKEKK;

2) palūkanas,
Dėl žalos už sumokėtos sumos
už VIAP už paties pasigamintą
elektros energiją ir nuostolių
(kaip elektros energijos
vartotojo) atlyginimo

Trečiasis
suinteresuotasis
asmuo: AB „Litgrid“
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2.

Pareiškėjai: fizinis
asmuo

Civilinė byla, Vilniaus miesto
apylinkės teismas.

Dėl atleidimo iš darbo
Atsakovai: Lietuvos
Respublikos energetikos pripažinimo neteisėtu
ministerija, VĮ Lietuvos
naftos produktų agentūra

Prašoma priteisti iš
atsakovų:

80 proc.

1) kompensaciją už
pravaikštą – 110,27 Eur
nuo 2018-11-19 iki
teismo sprendimo
įvykdymo dienos,
2) 3,5 darbo užmokesčių
kompensaciją (8.066,24
Eur),
3) bylinėjimosi išlaidas.

3.

Pareiškėjas:

Arbitražo institucija,

Prašo priteisti:

Veolia Environnement
S.A., Veolia Baltics and
Eastern Europe S.A.S.,
UAB Vilniaus energija,
UAB Litesko

Tarptautinis investicinių ginčų
sprendimo centras, ICSID.

1) 118.000.000,00 eurų
žalą,

Dėl žalos atlyginimo

2) bylinėjimosi išlaidas
(kokios jos – nėra aišku, o
įvertinti, kokios jos galėtų
būti, šiuo metu sunkiai
įmanoma).

Pareiškėjas:

Arbitražo institucija,

Lietuvos Respublika

Švedijos teismas (institucija,
turinti teisę anuliuoti Lietuvos
Respublikai nepalankų
Stokholmo prekybos rūmų
sprendimą arbitražo byloje).

Nesėkmės atveju, pagal
50 proc.
Švedijos teismų praktiką,
pareiškėjui paprastai
priteisiama apmokėti kitos
šalies teisinio atstovavimo
Švedijos teisme išlaidas.

Atsakovas:

50 proc.

Lietuvos valstybė
4.

Atsakovas:
Gazprom

Dėl Arbitražo instituto prie
Stokholmo prekybos rūmų
(SCC) 2016 m. birželio 22 d.
sprendimo anuliavimo (pagal
Lietuvos Respublikos
kreipimąsi)
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Kokios jos – nėra aišku, o
įvertinti, kokios jos galėtų
būti, šiuo metu sunkiai
įmanoma.
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NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDA
Energetikos ministerija panaudos teise pagal nekilnojamojo turto panaudos sutartį23 naudojasi
administracinėmis patalpomis, esančiomis Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilniuje, bendrų patalpų plotas – 1.648,61
kv. m., perduotų patalpų įsigijimo vertė – 632.894,86 eurai, likutinė vertė 2017 m. vasario 28 d. – 632.894,86 eurai.
Sutartis sudaryta 20 metų ir galioja iki 2037 m. vasario 15 d.

POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu „ Dėl valstybės
įmonės Energetikos agentūros likvidavimo“ Nr. 1-441, 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu „ Dėl valstybės įmonės
Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo“ Nr. 1-440, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26
d. nutarimu Nr. 955 „Dėl valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos nutraukimo“ ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 956 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros
veiklos nutraukimo“ nuo 2019 metų sausio 1 d. likviduojamos Energetikos ministerijos kontroliuojamos valstybės
įmonė Energetikos agentūra ir valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 283 „Dėl sutikimo
reorganizuoti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą“ nuo 2019 m. sausio 1 d. Energetikos
ministerijos kontroliuojama valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra reorganizuojama jungimo
būdu – prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės.

Ministerijos kancleris

Ramūnas Dilba

Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

Irena Verbovičienė

23

Energetikos ministerijos 2017 m. vasario 23 d. sutartis Nr. 8–4 Dėl centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto
administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos.
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