Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
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
Mineraliniai ištekliai ir 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
IŠ VISO TURTO:

Pastabos Nr.
3

P03

P04

P07
P08

P09
P10

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

eurais
Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

4
788.294.514,91
2.843.522,18

5
758.324.413,48
3.843.670,38

1.157.661,76
246.356,28
1.439.504,14

1.845.911,80
313.218,80
1.684.539,78

196.432.558,91
192.839.000,00

195.908.754,73
192.140.000,00

2.905.121,67

286.050,80

121.279,86
9.728,72

100.909,85
19.481,67

551.496,32
5.932,34
0,00
589.018.433,82

755.106,98
7.578,80
2.599.626,63
558.571.988,37

2.407.318.000,00
7.555.871,57
142.540,07

2.369.070.000,00
6.632.229,18
364.848,14

142.540,07
0,00
0,00

98.448,14
266.400,00
0,00

2.140.799,30
3.014.582,25
1.500,00

1.755.497,19
3.114.642,57
1.500,00

2.704.672,84
308.409,41

2.813.498,93
299.643,64

2.257.949,95
3.203.168.386,48

1.397.241,28
3.134.026.642,66

1

P11

(tęsinys kitame puslapyje)
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
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

Straipsniai
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
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:

Pastabos Nr.
3
P12

P15
P13 P14

P17
P17
P17
P18

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4
2.815.145.399,39
2.457.422.915,17
70.380,00
357.642.401,99
9.702,23
7.067.305,79
0,00
0,00

5
2.812.150.898,42
2.451.142.303,84
61.728,00
360.928.020,23
18.846,35
5.781.180,60
2.311,95
2.311,95

7.067.305,79
59.667,36
2.598,55

5.778.868,65
62.920,26
12.946,92

898.235,37
898.235,37

502.630,65
206.901,37
295.729,28

136.887,04
6.755,15
5.833.726,68
129.435,64
380.955.681,30

49.126,75
26.134,40
5.125.109,67
316.094.563,64

265.049.234,00
265.049.234,00

232.262.234,00
232.262.234,00

115.389.156,27
517.291,03
-3.270,50
520.561,53

83.311.768,11
520.561,53
5.981,13
514.580,40

3.203.168.386,48

3.134.026.642,66

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
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

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

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 į biudžetą 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

4
24.655.636,74
24.655.636,74
18.119.408,42
14.815,00
6.512.269,20
9.144,12

5
23.997.030,72
23.997.030,72
17.939.254,18
12.346,00
6.033.752,40
11.678,14

P02
P22

P21

-23.853.583,98
-6.987.386,94
-1.830.376,02
-200.934,37
-108.351,43
-29.179,30
-10.912,01
-123.853,61
-73,99
-170.241,12
-9.951,00
-306.811,80
-10.140.936,70
-2.874.887,25
-1.059.688,44
802.052,76
1.210,30
1.210,30

-23.570.105,23
-6.752.608,83
-877.107,33
-159.482,40
-57.327,81
-20.887,54
-8.835,50
-113.276,75
-3.072,25
-71.692,48
-12.453,52
-103.910,60
-12.410.278,57
-2.010.190,06
-968.981,59
426.925,49
3.208,03
11.046,82
-7.838,79

P23

-806.533,56

-424.152,39

-3.270,50

5.981,13

35.955.807,16
35.952.536,66

-2.706.830,00
-2.700.848,87

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.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

Straipsniai

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 lėšų
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

Pastabos Nr.

3

P02

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai
5

eurais

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš viso

Tiesioginiai pinigų
srautai

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

4
937.554,70
34.218.988,28
7.709.327,42
5.506.754,58

12.400,00
11.435.955,59
10.422.661,18
9.814.763,57

6
949.954,70
45.654.943,87
18.131.988,60
15.321.518,15

7
860.349,68
9.982.384,78
8.639.979,25
5.487.063,67

8
-1.132.200,59
12.828.484,37
12.828.484,37
12.828.484,37

9
-271.850,91
22.810.869,15
21.468.463,62
18.315.548,04

2.202.572,84

607.897,61

2.810.470,45

3.152.915,58
0,00

0,00
0,00

3.152.915,58
0,00

26.509.660,86
-26.382.168,15
-24.976.406,77

1.013.294,41
-355.764,65
0,00

27.522.955,27
-26.737.932,80
-24.976.406,77

1.342.405,53
-2.552.636,94
-1.841.401,69

0,00
-899.131,12
0,00

1.342.405,53
-3.451.768,06
-1.841.401,69

-608.808,48

0,00

-608.808,48

-477.172,89

0,00

-477.172,89

-680.261,87
-116.691,03
-6.899.265,43
-4.142.539,46
-16.489,33
-94.243,81
-14.454,70

-981.441,12
-171.276,43
-17.967.056,37
-6.880.923,73
-198.997,11
-141.529,20
-42.729,40
-12.136,01
-1.506,68
-176.654,83
-64.778,36
-272.732,56
-3.177.138,63

-234.062,36

-899.131,12

-1.133.193,48

-95,00
-54.952,57
-63.033,45
-48.126,85
-1.180.059,81

-301.179,25
-54.585,40
-11.067.790,94
-2.738.384,27
-182.507,78
-47.285,39
-28.274,70
-12.136,01
-1.411,68
-121.702,26
-1.744,91
-224.605,71
-1.997.078,82

-6.569.398,16
-4.178.905,20
-170,59
-38.182,90
-202,10
-2.889,30
-3.450,00
-15.232,89
-108.881,56
-1.712,00
-763.820,63

-13.061.553,84
-2.633.092,93
-186.710,07
-56.022,79
-25.664,99
-6.886,50
-7.787,24
-161.498,87
0,00
-211.439,25
-1.857.541,10

-19.630.952,00
-6.811.998,13
-186.880,66
-94.205,69
-25.867,09
-9.775,80
-11.237,24
-176.731,76
-108.881,56
-213.151,25
-2.621.361,73

-1.285.270,45

-5.712.659,41

-6.997.929,86

-1.455.950,99

-7.914.910,10

-9.370.861,09
(tęsinys kitame puslapyje)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Ataskaitinis laikotarpis
Eil. Nr.

Straipsniai

1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

2
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
Gauti dividendai
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 organizacijų
Iš kitų šaltinių

V

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI
VII

Gauti dalininko įnašai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO 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

D
I
II
III

Pastabos Nr.

3

Tiesioginiai pinigų
srautai
4
-480.625,51
-480.625,51

Netiesioginiai pinigų
srautai
5
-3.640.551,54
-3.640.551,54

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš viso
6
-4.121.177,05
-4.121.177,05

Tiesioginiai pinigų
srautai
7
-1.883.609,34
-1.883.609,34

Netiesioginiai pinigų
srautai

Iš viso

8
-41.878.505,00
-1.424.903,00

9
-43.762.114,34
-3.308.512,34

-40.453.602,00

-40.453.602,00

407.614,82

3.628.151,54

4.035.766,36

1.244.575,29

43.010.705,59

44.255.280,88

270.694,71
269.541,34

7.778.151,33
4.770.462,91

8.048.846,04
5.040.004,25

1.343.772,94
1.343.772,94

42.018.003,32
1.599.283,79

43.361.776,26
2.943.056,73

1.153,37

3.007.688,42

3.008.841,79

40.418.719,53

40.418.719,53

-1.205.193,51

-4.149.999,79

-5.355.193,30

-128.615,88

-340.657,20

-469.273,08

1.342.113,62

0,00

1.342.113,62

29.418,23

1.333.359,47

1.362.777,70

-3.835,34

0,00

-3.835,34

1.673,18

0,00

1.673,18

860.708,67
1.397.241,28
2.257.949,95

0,00

860.708,67
1.397.241,28
2.257.949,95

222.988,81
1.174.252,47
1.397.241,28

0,00

222.988,81
1.174.252,47
1.397.241,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Bendroji informacija
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil.
Nr.*
1

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų
(dalininko įnašų) dalis
(procentais)

Investicijos dydis
nominaliąja verte

Dotacijų balansinė
vertė

3
X

4
X

5
X

6
X

7
-653.233.642,56

8
2.331.089.064,11

X

X

X

40.529,62

569.196,08

1

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

1.1

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Laisvės alėja 106, LT-44253
Kaunas

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Salantų g. 2, Mosėdis,
LT-98271 Skuodo raj.

1.2

X

X

X

Grynasis ataskaitinio
laikotarpio rezultatas,
iš viso

5.662,13

Nuosavas kapitalas
arba grynasis turtas,
iš viso

518.077,95

1.3

Aplinkos apsaugos departamentas

Smolensko g. 15 LT-03201
Vilnius

X

X

X

-3.122,24

8.729,40

1.4

Valstybinė miškų tarnyba

Pramonės pr.11a, LT-51327
Kaunas

X

X

X

-2.384,63

46.161,69

1.5

Aplinkos apsaugos agentūra

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius.

X

X

X

24.185,51

61.474,14

1.6

Lietuvos zoologijos sodas

Radvilėnų pl. 21 ,LT-50299
Kaunas

X

X

X

61.647,56

328.833,74

1.7

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

S.Konarskio g.35, LT-03123
Vilnius

X

X

X

-653.348.000,70

2.328.117.394,19

Pagrindinė veikla

9
X
Organizuoja kompleksinį
Jauno T.Ivanausko eksponatų
rinkimą, ruošia ir veda
apžvalgines, temines ir
specializuotas ekskursijas,
edukacines programas,
gamtosauginius renginius
bendruomenėse, dalyvauja
vietiniuose ir tarptautiniuose
gamtosauginiuose
renginiuose.
Gamtos paveldo išsaugojimas
ir populiarinimas, siekiant
ugdyti visuomenės pagarbą
gamtai
Aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės
organizavimas, kontrolės
politikos įgyvendinimas,
kontrolę vykdančių institucijų
koordinavimas.
Išteklius tausojančios miškų
ūkio plėtros užtikrinimas.
Valstybinio aplinkos
apsaugos monitoringo
vykdymas.
Supažindina lankytojus su
pasaulio gyvūnų įvairove,
globoja ir saugoja gyvūnus,
veisia retus ir nykstančius
gyvūnus, teikdamas prioritetą
įrašytiems į Tarptautinę ir
Lietuvos raudonąsias knygas.
Žemės gelmių ir jų išteklių
naudojimo reguliavimas ir
priežiūra
7
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Bendroji informacija
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil.
Nr.*

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų
(dalininko įnašų) dalis
(procentais)

Investicijos dydis
nominaliąja verte

Dotacijų balansinė
vertė

Grynasis ataskaitinio
laikotarpio rezultatas,
iš viso

Nuosavas kapitalas
arba grynasis turtas,
iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1.8

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

Rudnios g.6, LT-09300
Vilnius

X

X

X

-8.947,51

776.943,49

1.9

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos

A. Vienuolio g. 8, LT-01104
Vilnius

X

X

X

5.586,01

6.731,68

1.10

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01013,
Vilnius

X

X

X

-2.316,00

60.302,85

1.11

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

Antakalnio g. 25, LT-10312
Vilnius

X

X

X

-6.482,31

595.218,90

2

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos
prie viešojo sektoriaus subjektų

3

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos
prie viešojo sektoriaus subjektų

X

3.1

Viešoji įstaiga Grunto valymo technologijos

4

Valstybės ir savivaldybių įmonės**

4.1

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo
centras

Linkmenų g. 28, LT-08217
Vilnius

9
Valstybės institucijų,
visuomenės poreikių gauti
tikslią, išsamią ir patikimą
hidrometeorologinę
informaciją patenkinimas
Teritorijų planavimo
valstybinė priežiūra.
Administruoja aplinkosaugos
projektus finansuojamus iš
ES Sanglaudos fondo ir
struktūrinių fondų,prižiūri
ISPA fondo finansuojamus
projektus.
Įgyvendina saugomų
teritorijų politiką bei
organizuoja valstybės įsteigtų
Saugomų teritorijų apsaugą ir
tvarkymą.
X

X
Antakalnio g. 42, LT-10304
Vilnius
X

Pagrindinė veikla

100,00

290,00

100,00

1.347.293,00

290,00

2.131.710,00

1.347.293,00

2.131.710,00

X

X

18.212.443,00

35.210.356,00

182.204.044,00

X

X

43.038,00

163.252,00

982.762,00

X
Pavojingų ir nepavojingų
atliekų tvarkymas ir šalinimas
X
Kokybiškas sertifikavimo,
atestavimo, įvertinimo bei
konsultavimo paslaugų
teikimas

8
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Bendroji informacija
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil.
Nr.*

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų
(dalininko įnašų) dalis
(procentais)

Investicijos dydis
nominaliąja verte

Dotacijų balansinė
vertė

Grynasis ataskaitinio
laikotarpio rezultatas,
iš viso

Nuosavas kapitalas
arba grynasis turtas,
iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

Savanorių pr. 176 LT-03154
Vilnius

X

X

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

5

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės
bendrovės

X

X

6

Asocijuotieji subjektai

X

X

7
7.1

Kiti subjektai
Administruojami išteklių fondai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.3

Administruojami mokesčių fondai

Kiti subjektai

X

35.047.104,00

181.221.282,00

9
Patikėjimo teise valdo,
naudoja valstybinius miškus,
vykdo kompleksinę miškų
ūkio veiklą, įgyvendina
miško priešgaisrinės
apsaugos sistemą, miško
kelių priežiūrą, diegia
pažangias miškų įveisimo,
atkūrimo, apsaugos,
tvarkymo ir miško išteklių na

4.2

7.2

18.169.405,00

Pagrindinė veikla

X

X

X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

9
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Bendroji informacija
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil.
Nr.*
1

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų
(dalininko įnašų) dalis
(procentais)

Investicijos dydis
nominaliąja verte

Dotacijų balansinė
vertė

Grynasis ataskaitinio
laikotarpio rezultatas,
iš viso

Nuosavas kapitalas
arba grynasis turtas,
iš viso

2

3

4

5

6

7

8

Pagrindinė veikla

9

* 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.

10
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

Straipsniai

Pastabos Nr.
Dalininkų kapitalas

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

3

4
X
X
X
X
X
X

Tikrosios vertės
rezervas
5
177.469.228,00

Kiti rezervai
6

X

7
91.702.605,11

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
514.580,40

Iš viso

9
269.686.413,51

Mažumos dalis

10

X
X
54.793.006,00
X
X
X
X

X
X

232.262.234,00
X
X
X
X
X

Nuosavybės metodo
įtaka

X
X
X
-5.684.007,00
-2.706.830,00

54.793.006,00

5.981,13

-5.684.007,00
-2.700.848,87

83.311.768,11

520.561,53

316.094.563,64

X
X
32.787.000,00
X
X
X
X

X
X

265.049.234,00

X
X
X
-3.878.419,00
35.955.807,16

32.787.000,00

-3.270,50

-3.878.419,00
35.952.536,66

115.389.156,27

517.291,03

380.955.681,30

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

11

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 188602370, A. Jakšto g. 4/9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
P2

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 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 ataskaitų 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 savikaina
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

Bendros valstybės
paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

3

4

5

Ekonomika
6
-7.623.496,09
-47.296,98
-52,33

-9.124,68
-13.252,71
-9.831,09
-6.985.503,19
-478.036,51
-80.398,60

-8.900,00

-6.130.944,01

Aplinkos apsauga
7
-12.691.087,09
-6.891.352,13
-1.650.978,90
-181.157,05
-75.957,35
-22.555,00
-10.912,01
-114.407,97
-73,99
-75.169,57
-9.951,00
-185.599,59
-671.274,07
-1.834.408,62
-967.289,84

8
-2.501.053,98
-16.894,54

Sveikatos apsauga
9

Poilsis, kultūra ir
religija
10
-1.037.946,82
-96.034,81
-115.205,60
-19.777,32
-32.341,75
-6.624,30
-320,96
-81.818,84
-111.381,12

-2.484.159,44
-562.442,12
-12.000,00

Iš viso
Švietimas

Socialinė apsauga

11

12

13
-23.853.583,98
-6.987.386,94
-1.830.376,02
-200.934,37
-108.351,43
-29.179,30
-10.912,01
-123.853,61
-73,99
-170.241,12
-9.951,00
-306.811,80
-10.140.936,70
-2.874.887,25
-1.059.688,44

-607.344,58
-91.429,65
-16.829,26
-39.493,35
-6.914,44

-9.831,09
-496.645,04

-11.219.867,78
-6.789.494,08
-182.167,85
-101.983,52
-35.814,96
-12.136,01
-1.506,68
-123.058,10
-64.778,36
-181.240,58
-2.350.336,63

-81.660,89
-330.156,96

-17.967.056,37
-6.880.923,73
-198.997,11
-141.529,20
-42.729,40
-12.136,01
-1.506,68
-176.654,83
-64.778,36
-272.732,56
-3.177.138,63

-5.608.230,00

-1.377.351,01

-3.448,85

-6.997.929,86

-52,33

-16.185,55

-8.900,00

Segmentai
Būstas ir komunalinis
ūkis

-37.411,18
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PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 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 ataskaitų 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 savikaina
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

Bendros valstybės
paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

3

4

5

Ekonomika
6
-9.943.224,38
-114,10
-90.523,95

8
-2.246.579,41

-186.243,40

-2.225,60
-757.547,11

-10.307.637,11
-6.685.785,94
-186.878,86
-85.289,73
-25.867,09
-9.775,80
-11.237,24
-89.177,92
-108.881,56
-95.376,85
-1.606.330,37

-7.816.000,00

-1.403.035,75

-2.225,60
-9.131.812,14
-690.711,07
-25.372,00

-16.200,00

Būstas ir komunalinis
ūkis

7
-11.156.039,02
-6.660.299,59
-752.622,28
-159.161,22
-49.969,95
-20.887,54
-8.835,50
-111.923,31
-2.832,65
-63.258,76
-12.453,52
-101.619,62
-1.250.464,55
-1.050.810,98
-910.899,55

-598,43
-239,60
-1.627,49

-16.200,00

Segmentai
Aplinkos apsauga

-8.615.245,12
-39.472,41

-16.894,53

Sveikatos apsauga
9

Poilsis, kultūra ir
religija
10
-224.262,42
-92.195,14
-17.066,57
-321,18
-7.357,86

-755,01
-6.806,23
-65,38
-2.028.001,88
-201.683,00

-66.985,01
-32.710,04

-505.626,37
-86.739,78
-1,80
-8.915,96

Iš viso
Švietimas

Socialinė apsauga

11

12

13
-23.570.105,23
-6.752.608,83
-877.107,33
-159.482,40
-57.327,81
-20.887,54
-8.835,50
-113.276,75
-3.072,25
-71.692,48
-12.453,52
-103.910,60
-12.410.278,57
-2.010.190,06
-968.981,59

-70.993,40

-115.548,80
-186.490,85

-19.630.952,00
-6.811.998,13
-186.880,66
-94.205,69
-25.867,09
-9.775,80
-11.237,24
-176.731,76
-108.881,56
-213.151,25
-2.621.361,73

-115.250,00

-20.375,34

-9.370.861,09

-87.553,84
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Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
1

Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ,
188602370, Biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Jakšto g. 4/9, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima

Aplinkos ministerija yra biudžetinė įstaiga,
finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto (toliau – valstybės
biudžetas).

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:
Eil.
Nr.
1

Filialas / struktūrinis padalinys

Buveinės adresas

Pagrindinė veikla

2

3

4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
237

239

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla
nebuvo vykdoma visus finansinius metus
(data nuo iki):
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Finansinių ataskaitų forma
Ministerijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis ir atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).
Finansinių ataskaitų valiuta
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais su centais.
Nematerialusis turtas
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.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas
skirstomas pagal poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį
materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikio materialiojo turto vertė, išskyrus žemę ir
kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jeigu jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio
pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąją verte. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio
materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl Aplinkos ministerijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių
normatyvų patvirtinimo“. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jeigu yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas
ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
Biologinis turtas
Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka biologinio turto sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-jame VSAFAS
„Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“. Apskaitoje biologinis turtas, atsižvelgiant į jo paskirtį, skirstomas į:
žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą;
ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą.
Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu biologinis turtas apskaitoje registruojamas: tikrąja verte, atėmus įvertintas pardavimo išlaidas; jei tikrosios
vertės nustatyti neįmanoma – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta; simboline vieno euro verte, kai viešojo sektoriaus subjektas nėra nustatęs
biologinio turto vertinimo tvarkos, o įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta.
Kai viešojo sektoriaus subjektas turi žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto ir ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto, remdamasis reikšmingumo
kriterijumi, jis gali visą biologinį turtą priskirti prie vienos iš biologinio turto grupių.
Biologinio turto grupės vieneto, išskyrus medynus, registruojamo apskaitoje tikrąja verte, tikroji vertė turi būti įvertinama kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Medynų
tikroji vertė įvertinama kiekvienų finansinių metų pabaigoje tiek, kiek šio turto vertei turi įtakos rinkos kainų pokytis ir fiziniai pokyčiai. Medynų tikrosios vertės pokytis,
atsiradęs nuo tos dienos, kai medynai į apskaitą buvo įtraukti pirmą kartą, įtraukiamas tiesiogiai į grynąjį turtą ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje priskiriamas prie tikrosios
vertės rezervo. Medynų vertės padidėjimas didina tikrosios vertės rezervą, sumažėjimas – mažina. Medynų tikrosios vertės pokytis registruojamas pagal ataskaitinių metų
pabaigoje Valstybinės miškų tarnybos išduodamą pažymą, kurioje nurodomas medynų tikrosios vertės pokytis per ankstesnius nei ataskaitiniai finansiniai metai, metus.
Išžvalgyti ir eksploatuojami valstybės mineraliniai ištekliai apskaitoje registruojami pagal mineralinių išteklių rūšis (pvz., dolomitas, žvyras, smėlis), nurodant jų matavimo
vienetus, kiekį ir sąlygines vieneto vertes. Mineralinių išteklių vertė nustatoma viešojo sektoriaus subjekto, įgyvendinančio valstybės politiką žemės gelmių naudojimo srityje,
nustatyta tvarka. Išžvalgyti, tačiau neeksploatuojami valstybės mineraliniai ištekliai, kurių vertė negali būti patikimai nustatyta, apskaitoje registruojami nebalansinėse
sąskaitose. Mineralinių išteklių vertė nustatoma viešojo sektoriaus subjekto, įgyvendinančio valstybės politiką žemės gelmių naudojimo srityje, nustatytomis taisyklėmis.
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Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka finansinio turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus finansinio turto pripažinimo kriterijus. Ministerijos
finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus apima investicijas į kitas biudžetines įstaigas. Investicijos į
kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus yra investicijos į 2 valstybės įmones ir 1 viešąją įstaigą, kur ministerija turi 100 procentų balsavimo teisių ir įgyvendina įmonės
savininko teises ir pareigas. Po pirminio pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ministerijos apskaitoje registruojamos nuosavybės metodu.
Jei taikant nuosavybės metodą apskaitoje ministerijos nuostolių dalis kontroliuojamame subjekte viršija jos investicijų balansinę vertę, o ministerija neketina kompensuoti
kontroliuojamo ne viešojo sektoriaus subjekto nuostolių, ministerija pripažįsta nuostolių sumą, lygią savo investicijų vertei, ir investicijas rodo nuline verte. Tik tuo atveju, jei
ministerija įsipareigoja kompensuoti kontroliuojamųjų subjektų nuostolius ar prisiima kitus įsipareigojimus, o investicijų į kontroliuojamą subjektą vertė jau lygi nuliui,
apskaitoje užregistruojamas įsipareigojimas.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar
parduotų atsargų savikainą, ministerija taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. 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 ir
neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
Atsargos, atitinkančios atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ (Kioto vienetai ir apyvartiniai taršos leidimai), kurios neturi įsigijimo ar pasigaminimo
savikainos ir valdomos siekiant jas parduoti ar paskirstyti nemokamai ne viešojo sektoriaus subjektams (kai tokie tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ar
Vyriausybės nutarimuose), apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte, kuri nustatoma atsižvelgiant į pasaulinės rinkos kainų svyravimus.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – ministerijos iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų, kitų 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 ministerijos išlaidoms
dengti ir paramos būdu gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba
už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.
Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 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. Gautos ir perduotos finansavimo sumos pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ministerijos apskaitoje sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas
pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, ne viešojo sektoriaus
subjektams registruojamos kaip ministerijos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris skirtas šiam tikslui, pajamas.
Ministerija perduodama finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, apskaitoje registruoja perduotas finansavimo sumas šiais atvejais:
- kai ministerija perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams, kai dėl to registruojama kito viešojo sektoriaus subjekto
investicija taikant nuosavybės
- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai ministerija perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus
subjektams, kurie finansuoja viešojo sektoriaus subjektus.
Viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys finansavimo sumas arba turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto per tarpininką, apskaitoje registruoja turtą ir gautas finansavimo sumas
pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas.
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. Jeigu patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie
susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
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Apskaitos politika
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos
turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos
naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma laikoma finansine nuoma, jeigu iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji rizikos dalis
perduodama nuomininkui. Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos
priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos
ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
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Segmentai
Ministerija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – ministerijos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas
viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Ministerija skiria šiuos segmentus:
- bendrųjų valstybės paslaugų
- ekonomikos sektoriaus;
-aplinkos apsaugos;
- būsto ir komunalinio ūkio;
-poilsio, kultūros ir religijos.
Ministerija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės
veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią ministerijos veiklos dalį
sudarančiam segmentui.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
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Kitos pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant
visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos,
panaudojant detalizuojančius požymius. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Ministerija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai
galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Ministerija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios ministerijos gaunama
ekonominė nauda. Ministerijos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos (baudos), nes tai nėra ministerijos gaunama ekonominė nauda. 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 uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

14

Sąnaudos
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 tam tikrų 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
suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos neišskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo
sumą taikant rinkos palūkanų normą.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
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Operacijos užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais
atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia,– pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.
Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų
paskelbimo.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent
tokios užskaitos.
Kiti apskaitos principai
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jeigu jos
vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertine išraiška yra didesnė nei 1 proc. viso įstaigos turto vertės. Ir esminės, ir neesminės
apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų
straipsnių sumos lygios nuliui.
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ID:
D/L:
P3

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Nematerialusis turtas
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
S VERTĖS
VERT PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį
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

Plėtros darbai

3

Programinė įranga ir
jos licencijos

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

4

5

6

5.235.637,86

2.908.545,04

X

Išankstiniai apmokėjimai

8

9

Prestižas

1.317.776,74

10
366.763,04

110.248,26
110.248,26

Iš viso

11
9.878.500,73
362.988,33
358.621,26
4.367,07

-3.647,76
-2.323,20
300.000,00

-7.530,12

5.782.406,97

21.684,31

-3.389.726,06

-3.466,87

X

-1.240.990,11

X

5.970,96

14

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

Nebaigti projektai

-13.501,08

9

X
X
X
X
X

išankstiniai apmokėjimai

-7.530,12

X

13

7
28.093,74

Nebaigti projektai ir

-5.970,96

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

10.1
10.2
10.3
11
12

21.684,31

Kitas nematerialusis
turtas

252.740,07
248.373,00
4.367,07

8

10

nematerialusis turtas

28.093,74
X

2.901.014,92
-2.641.637,42

X
-9.062,35

3.647,76
2.323,20

-4.624.745,21

-12.529,22

3.665,65

-358.949,55

-3.647,76
-9.853,32
-55.283,90

1.431.690,65

7.813,49

10.172.704,08

X

X

X

X

-6.034.830,35

X

-57.800,17

X

X

-1.307.852,63

X

7.530,12

X

X

13.501,08

X
X
X
X
X

7.530,12

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

-2.691.907,47

X

X

3.647,76
9.853,32

-7.329.181,90
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ID:
D/L:
P3

Nematerialusis turtas

Kitas
Eil.
Nr.

1
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Straipsniai

2
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo
suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+/-20)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (6-13-21)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (1-7-14)

Plėtros darbai

3

nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir

išankstiniai apmokėjimai

Programinė įranga ir
jos licencijos

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

Prestižas

Iš viso

10

11

1.157.661,76

9.155,09

28.093,74

209.107,45

1.431.690,65

7.813,49

2.843.522,18

1.845.911,80

18.217,44

28.093,74

266.907,62

1.317.776,74

366.763,04

3.843.670,38

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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ID:
D/L:
Ataskaitinis
laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

28.093,74

Ataskaitinis
laikotarpis
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

28.093,74

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4.769.635,44

4.912.565,69

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:
Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7

Nematerialiojo turto grupės
2
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė
atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:
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Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:
Likutinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6

Nematerialiojo turto grupės
2
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui:
Literatūros ir meno kūrinių grupėje užregistruotas nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra neribotas: kino filmas
"Lietuviškas portretas EXPO", kurio įsigijimo vertė yra 6660,30 eurai, dokumentinis filmas "Lietuva EXPO 2012 parodoje", kurio
įsigijimo vertė yra 12743,28 eurai, knygelės apie atliekų tvarkymą maketas, kurio įsigijimo vertė yra 5690,16 eurai, apdovanojimo už
kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje prizas (originalas), kurio įsigijimo vertė yra 3000 eurų. Filmai sukurti
pristatyti Lietuvą pasaulinėse parodose, knygelės apie atliekų tvarkymą maketas naudojamas spausdinti knygeles apie atliekų tvarkymą,
iš prizo originalo apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje gaminamos prizo kopijos ir teikiamos
konkurso būdu nustatytiems asmenims už laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje.
Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:
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ID:
D/L:
P4

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:

Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
BALANSIN VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pastatai

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

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
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

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
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16-17-18+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės
suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto

Kitas ilgalaikis

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

4

5

186.709.415,00

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

6

7

286.050,80

560.000,00

Mašinos ir
įrenginiai
8
160.752,34

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

9

10

210.815,78

20.789,03
20.789,03

materialusis turtas

Baldai ir biuro
įranga

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

11

12

13

2.524.963,08

58.604,63

49.824,30
49.824,30

Nebaigta statyba

14

Išankstiniai
apmokėjimai
15

16

1.624.071,34

975.555,29

192.550.228,26

1.253.746,94
1.253.746,94

6.580,24
6.580,24

1.890.940,51
1.330.940,51
560.000,00

560.000,00
-14.198,26

187.269.415,00

-104.417,88

-91.472,17

-1.766,10

-104.417,88

-56.226,37
-35.245,80
15.232,50

-364,92
-1.401,18

2.857.168,22

-14.198,26
6.326,17

3.143.219,02

173.669,28

106.397,90

2.498.547,71

-59.842,49

-191.334,11

-1.769.856,10

X
X

-51.025,83

X

X

-238.097,35

X
X
X
X
X
X
-238.097,35

-5.400,00
-2.872.418,28

-217.254,41

-982.135,53

-161.009,17
-56.245,24
-975.826,92

0,00

193.248.087,44

0,00
X

X

X

X

-2.072.058,53

-6.745,19

-9.752,95

-266.281,44

X

-1.646,46

X

X

-522.523,39

14.198,26

104.417,88

89.086,15

X

1.766,10

X

X

209.468,39

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-50.906,19

X

X

-2.385.113,53

104.417,88

53.914,34
35.171,81

-96.669,18

-1.947.051,39

14.198,26

X

-5.400,00

56.838,53
X

Iš viso

-52.389,42

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

364,92
1.401,18

158.697,14
50.771,25

X

5.430.585,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.430.585,00

139.000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

139.000,00

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
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Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai
Eil.
Nr.
1
25.3
26
27
28
29
30

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:

Straipsniai

2
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

Kitas ilgalaikis

Žemė

3

5.569.585,00

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

X

X

X

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

7

8
X
X
X

9
X
X
X

10

11
X
X
X

X

X

X

Kitos vertybės
12

materialusis turtas
Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

13
X
X
X

14
X
X
X

15
X
X
X

16

X

X

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

X

5.569.585,00

192.839.000,00

2.905.121,67

121.279,86

9.728,72

551.496,32

5.932,34

0,00

0,00

196.432.558,91

192.140.000,00

286.050,80

100.909,85

19.481,67

755.106,98

7.578,80

1.624.071,34

975.555,29

195.908.754,73

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo
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ID:
D/L:
Ataskaitinis
laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

1.324.709,45

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
1.418.725,60

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

1.698,96
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
0,00

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:
Ataskaitinis
laikotarpis
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš
nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
0,00

Ataskaitinis
laikotarpis
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

0,00

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
0,00
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Finansinis turtas
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil.
Nr.

Straipsniai

1
2
1
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
1.1
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
1.3
Investicijos į kitus subjektus
2
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
2.1
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3
Po vienų metų gautinos sumos
4
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
6
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
7
Iš viso
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
202.548.486,62
289,62
202.548.197,00

4
169.525.322,96
289,62
169.525.033,34

386.469.947,20

389.046.665,41

589.018.433,82

558.571.988,37
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Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro 589 018 433,82 eurų: iš jų investicijos į kontroliuojamus viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektus 202
548 486,62 eurų ir kitos ilgalaikės gautinos sumos 386 469 947,20 eurų. Investicijas į kontroliuojamus ne VSS sudaro: VĮ Statybos
produkcijos sertifikavimo centro nuosavo kapitalo su dotacijomis vertė 1 025 800 eurų, VšĮ Grunto valymo technologijos nuosavo
kapitalo vertė 2 131 710 eurų, VĮ Valstybinių miškų urėdijos nuosavo kapitalo su dotacijomis vertė 199 390 687 eurų ir VšĮ Būsto
energijos agentūros nuosavo kapitalo vertė 289,62 eurų. Kitas gautinas ilgalaikes sumas sudaro Europos banko investicijų fonduose
JESSICA ir JESSICA II esančios lėšos, skirtos daugiabučių namų modernizavimui 386 467 447,20 eurų, atašė buto nuomos užstato
lėšos, esančios Briuselio ING banke, 2500 eurų.
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BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.
Nr.
1
1
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
4
5

Straipsniai
2
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Biologinio turto padidėjimas dėl:
Prieauglio ar prieaugio
Įsigijimo
Gavimo nemokamai
Pergrupavimo
Nuvertėjimo atstatymo
Tikrosios vertės pokyčio
Biologinio turto sumažėjimas dėl:
Pardavimo
Perdavimo
Nurašymo
Pergrupavimo
Nuvertėjimo
Tikrosios vertės pokyčio
Kiti pokyčiai*
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

Gyvūnai
3

Medynai
4
2.369.070.000,00
38.248.000,00

Parkų ir skverų
želdiniai

Daugiamečiai
sodiniai

Pasėliai

Kitas biologinis
turtas

Išankstiniai
mokėjimai už
biologinį turtą

5

6

7

8

9

Iš viso
10
2.369.070.000,00
38.248.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

32.648.000,00

32.648.000,00

2.407.318.000,00

2.407.318.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.
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MEDYNAI

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Eil.
Nr.

Straipsniai

Miško žemė
ha

1

1
2

2
Miško vertė, iš viso:
iš jos:
Suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre
įregistruotuose žemės sklypuose

Medynai
Eur

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Miško žemė
ha

Medynai
Eur

3
1.112.187,00

4
2.407.318.000,00

5
1.109.187,00

6
2.369.070.000,00

1.112.187,00

2.407.318.000,00

1.109.187,00

2.369.070.000,00

Laisvoje valstybinėje žemėje
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Kitų pokyčių, pateiktų „Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 "Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones
miškų urėdijas" nuostatas, Aplinkos ministerija iš likviduojamos biudžetinės įstaigos Generalinės miškų urėdijos perėmė ir apskaitoje
užregistravo biologinį turtą - valstybinės reikšmės miško medynų vertę, kurių įsigijimo savikaina 2 178 259,9 tūkst. eurų, sukauptą
tikrosios vertės rezervą -30042,3 tūkst. eurų. 2019 m. metų pabaigoje Valstybinei miškų tarnybai atlikus medynų tūrio ir vertės
perskaičiavimą, apskaitoje buvo užregistruota medynų savikaina 2 201 359,9 tūkst. eurų ir tikrosios vertės rezervas 172 103,1 tūkst.
eurų. 2020 m. metų pabaigoje po Valstybinės miškų tarnybos atliktų medynų tūrio ir vertės perskaičiavimo, apskaitoje buvo
užregistruota medynų savikaina 2 142 238,4 tūkst. eurų ir tikrosios vertės rezervas 226 831,6 tūkst. eurų,. Per 2021 m. apskaitoje buvo
užregistruotas medynų savikainos padidėjimas -5 600 tūkst. eurų dėl miškų žemės ploto pasidėjimo 2500 hektarų ir tikrosios vertės
rezervo dalies padidėjimas 32 648 tūkst. eurų dėl kokybinio pokyčio ir prieaugio. 2021 m. pabaigai apskaitoje užregistruota medynų
savikaina sudarė 2 147 838,4 tūkst. eurų ir tikrosios vertės rezervas 259 479,6 tūkst. eurų.
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Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.

Biologinio turto paskirtis

Įvertinimo metodas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

2

3

4

5

1
1

Gyvūnai

2

Medynai
Tikrąja verte
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina

3

Parkų ir skverų želdiniai

4

Daugiamečiai sodiniai

5

Pasėliai

6

Kitas biologinis turtas

7

Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
Iš viso

X

2.407.318.000,00
259.479.649,00
2.147.838.351,00

2.369.070.000,00
226.831.649,00
2.142.238.351,00

2.407.318.000,00

2.369.070.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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Grynasis turtas
Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:
Per 2021 m tikrosios vertė rezervas padidėjo 32 787 tūkst. eurų: valstybinės reikšmės miškų miško žemės tikrosios vertės
rezervas padidėjo 139 tūkst. eurų, šiuose miškuose augančių medynų tūrio tikrosios vertės rezervas – 32 648 tūkst. eurų.
Tikrosios vertės rezervą 265 049,2 tūkst. eurų sudaro valstybinės reikšmės miškų miško žemės tikrosios vertės rezervas 5569,6
tūkst. eurų ir šiuose miškuose augančių medynų tūrio tikrosios vertės rezervas – 259 479,6 tūkst. eurų.
Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:
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Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ
ATASKAITIN LAIKOTARPĮ*
Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
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
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
11
(11.1+11.2+11.3+11.4)
11.1
Parduota
11.2
Perleista (paskirstyta)
11.2
Sunaudota veikloje
11.3
Kiti nurašymai
12
Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)
13
Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
14
(7+8-9-10-11+/-12+13)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
15
(6-14)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
16
(1-7)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strateginės ir
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Nebaigta gaminti
produkcija
5

98.448,14
191.861,66
191.051,06
810,60

Nebaigtos vykdyti
sutartys
6
266.400,00
35.805,00
35.805,00

Pagaminta produkcija
7

Atsargos, skirtos
parduoti
8
21.050.996,03

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti
9

Iš viso

10
21.415.844,17
227.666,66
226.856,06
810,60

-449.974,73

-449.974,73

-277.879,48
-172.095,25

-277.879,48
-172.095,25

302.205,00

-302.205,00

142.540,07

0,00

0,00
21.050.996,03

21.193.536,10

-21.050.996,03

-21.050.996,03

-21.050.996,03

-21.050.996,03

142.540,07

0,00

0,00

142.540,07

98.448,14

266.400,00

0,00

364.848,14
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Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
Nebaigtų vykdyti sutarčių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 266 400 eurų, tai leidinio "Lietuvos raudonoji knyga" gamyba.
2021 m. pabaigai Nebaigtų vykdyti sutarčių likutis yra nulis, nes užbaigta leidinio "Lietuvos raudonoji knyga" gamyba. Medžiagų,
žaliavų ir ūkinio inventoriaus sunaudota ministerijos veikloje 172 095,25 eurų, perduota viešojo sektoriaus subjektams 277 879,48
eurų, likutis metų pabaigai sudarė 142 540,07 eurų.
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Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3

Straipsniai
2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
2.140.799,30
623.200,59
516.990,88

4
1.755.497,19
1.106.776,90
373.301,92

655.789,75

19.018,85

344.818,08

256.399,52

2.140.799,30

1.755.497,19
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Gautinos sumos
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

1

Straipsniai
Iš viso

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos

2

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

1

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų
5

Iš viso

3

4

3.013.082,25

1.020.543,24

3.113.142,57

6

6.952,55
2.704.672,84
1.017.949,10
1.686.723,74
301.456,86

1.017.949,10
1.017.949,10
0,00
2.594,14

7.050,60
2.813.498,93
1.017.235,26
1.796.263,67
292.593,04

3.013.082,25

1.020.543,24

3.113.142,57

Tarp jų iš viešojo
sektoriaus subjektų

Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų

7

8

1.021.103,32

1.017.235,26
1.017.235,26
3.868,06

1.021.103,32
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil.
Nr.
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

Straipsniai
2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
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+2.6)
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 ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

2.168.315,66

300.785,81

1.302.992,84

207.698,15

2.167.353,45

299.823,60

1.302.992,84

207.698,15

962,21

962,21

89.634,29

94.248,44

89.634,29

94.248,44

2.257.949,95

300.785,81

1.397.241,28

207.698,15
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P12

Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,
ŠALTIN TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto 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

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

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
neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

3

4

5

6

7

8

9

2.451.142.303,84

21.713.788,82

6.270.308,23

1.364.977,47

-2.412.381,58

-11.478.449,91

2.430.329.894,57
20.812.409,27

5.163.124,68
16.550.664,14

6.589.621,31
-319.313,08

1.364.977,47

-2.008.585,70
-403.795,88

-1.236.192,31
-10.242.257,60

61.728,00

23.467,00

0,00

23.467,00

23.467,00
-23.467,00

360.928.020,23

6.313.119,89

-64.081,40

410.829,07

-3.447.299,31

-3.011.839,49

248.039.336,03
112.888.684,20
18.846,35
18.183,04
663,31
2.812.150.898,42

3.291.243,78
3.021.876,11

119.813,84
-183.895,24

410.829,07

-3.243.156,49
-204.142,82

-1.529.466,09
-1.482.373,40
-9.144,12
-9.144,12

28.050.375,71

6.206.226,83

1.775.806,54

-5.859.680,89

-14.499.433,52

61.728,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra
praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

37

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 188602370, A. Jakšto g. 4/9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:
P12

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį
Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
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2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto 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

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų

laikotarpį

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumos
grąžintos

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

10

11

12

13

14

-6.641.525,52

-2.536.106,18

2.457.422.915,17

-1.136.843,55
-5.504.681,97

-2.147.696,40
-388.409,78

2.436.918.300,07
20.504.615,10

-14.815,00

70.380,00

-14.815,00

70.380,00
0,00

-3.484.596,18

-1.750,82

-2.727.923,20
-756.672,98

-1.750,82

-10.140.936,70

-2.537.857,00

357.642.401,99

244.360.676,94
113.281.725,05
9.702,23
9.038,92
663,31
2.815.145.399,39
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FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.
1

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

2

3

4

1

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

2

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

3

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

4
5

Iš kitų šaltinių
Iš viso

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Iš viso

Finansavimo sumos
(gautinos)

Finansavimo sumos
(gautos)

Iš viso

5=3+4

6

7

8=6+7

2.451.142.303,84

2.451.142.303,84

2.457.422.915,17

2.457.422.915,17

61.728,00

61.728,00

70.380,00

70.380,00

360.928.020,23

360.928.020,23

357.642.401,99

357.642.401,99

18.846,35
2.812.150.898,42

18.846,35
2.812.150.898,42

9.702,23
2.815.145.399,39

9.702,23
2.815.145.399,39
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Gauta parama
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ
Gautos paramos teikėjas

Eil.
Nr.*

Gautos paramos

dalykas

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas

Kodas

Pinigais

Turtu, išskyrus pinigus

Paslaugomis

Turto panauda**

Iš viso gauta paramos
per ataskaitinį
laikotarpį ***

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

1
1
1.1

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys
Viešojo sektoriaus subjektai

1.2

Ne viešojo sektoriaus subjektai

2

Užsienio valstybių juridiniai asmenys

3
4
5
6

Fiziniai asmenys*
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį
Anonimiškai
Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

X
X
X

7

Iš viso
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos
kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

X
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Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos paramos
likutis ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2

3

1
1
2
3
4
5
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Pinigais
Turtu, išskyrus pinigus
Paslaugomis
Turto panauda
Iš viso

laikotarpį

Gauta*

Pergrupuota į
kitą paramos
rūšį

Sunaudota
subjekto
veikloje

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Perduota ne
viešojo
sektoriaus
subjektams

Kiti pokyčiai

Paramos likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

4

5

6

7

8

10

11

163,31

163,31

163,31

163,31

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse
nurodytų lėšų suma.
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Finansiniai įsipareigojimai
ĮSIPAREIGOJIM
SIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį

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 įsipareigojiami
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis
Iš viso

Balansinė vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

3

prisiimti
įsipareigojimai
(įsigijimo
savikaina)
4

finansinių
įsipareigojimų
pergrupavimas

amortizacijos
suma*

valiutos kurso
pokyčio įtaka

6

7

įvykdyti
įsipareigojimai
(grąžintos skolos,
sumokėtos
palūlanos, išpirkti
vertybiniai
popieriai)
8

nurašyti
įsipareigojimai

kiti pokyčiai

9

10

Balansinė vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

2.311,95

5
-2.311,95

11

2.311,95

-2.311,95

12.946,92

2.311,95

286,60

-12.946,92

2.598,55

12.946,92

2.311,95

286,60

-12.946,92

2.598,55

15.258,87

0,00

286,60

-12.946,92

2.598,55

0,00

0,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos
sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
į.
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Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių
FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6

Laikotarpis
2
Per vienerius metus
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso
Palūkanos (-)
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)

Pagrindinės nuomos įmokos

Dabartinė pagrindinių
nuomos įmokų vertė

3

4
2.598,55

2.598,55
2.598,55

X
X

2.598,55
2.598,55

X
X
2.598,55

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS
Eil.
Nr.
1
1
2
3

Straipsniai
2
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena

3

4
2.598,55
0,00
2.598,55

12.946,92
2.311,95
15.258,87
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Finansinė nuoma
Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:
Balansinė vertė
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
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grupės
2
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

3.178,31

15.891,89

3.178,31

15.891,89

3.178,31

15.891,89

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:
Eil.
Nr.

Nustatymo pagrindas

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1

2

3

4

Iš viso
Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

2

3

4

Laikotarpis

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena

2

3

4

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso
Veiklos nuoma
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Per vienerius metus (suma)
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso
Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:
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Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil.
Nr.
1
1
2
3

Laikotarpis
2
Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)
Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Paskutinė
ataskaitinių metų
diena
3
-306.811,80

Paskutinė praėjusių
ataskaitinių metų
diena
4
-103.910,60

Panauda
Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

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
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Turto grupės
2
Nematerialusis turtas
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Gyvenamieji pastatai
Kiti pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

890.606,71

916.304,75
25.448,04

888.750,93
1.855,78

888.750,93
1.855,78
250,00

250,00
250,00

890.856,71

916.304,75
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ID:
D/L:

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:
Sutarties Nr.
1
BRS-2018-0903-01
UFS-2020-5-VB
UFS-2016-1

Panaudos sutarčių pobūdis
Ilgalaikės sutartys
Ilgalaikės sutartys
Ilgalaikės sutartys

2

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Sutarties terminas
(metai)

Galimybė pratęsti
panaudos laikotarpį

3
2038.01.31
2025.02.27
2026.12.31

4
Nenumatyta
Nenumatyta
Nenumatyta
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:
Aplinkos ministerijos apskaitoje sutartis VPS-2019-4-BAPFĮK užregistruota kaip veiklos nuoma. Sutartis galioja 3 metus.
Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:
Aplinkos ministerija pagal panaudos sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigai turi turto, kurio vertė 890,9 tūkst. eurų. Pagal panaudos
sutartį iš VĮ Turto banko gautas administracinis pastatas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Jakšto g.,4, vertė 888,7 tūkst. eurų. Iš
Aplinkos apsaugos agentūros gautas tarnybinis automobilių garažas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Visorių g. 30, vertė 1,9 tūkst. eurų.
Iš fizinio asmens gautas teniso stalas, kurio vertė 0,3 tūkst. eurų.
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P15

Atidėjiniai
ATIDĖJINIAI
JINIAI PAGAL J
JŲ PASKIRTĮ

Eil.
Nr.
1

Atidėjinių paskirtis

2
Kompensacijos darbuotojams
Žalos atlyginimas
Aplinkos tvarkymas
Turto likvidavimas
Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
Garantijų įsipareigojimai
Baudos
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių
8
bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui
Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti
9
teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, 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.
1
2
3
4
5
6
7

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Atidėjinių vertės
padidėjimas, išskyrus
padidėjimą dėl
diskontavimo

Atidėjinių vertės
pasikeitimas dėl
diskontavimo

Panaudota atidėjinių
suma

3

4

5

6

62.920,26

79.672,61

-15.475,55

62.920,26

79.672,61

-15.475,55
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ID:
D/L:
P15

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

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Atidėjiniai

Atidėjinių paskirtis

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

Panaikinta atidėjinių
suma

Kiti pokyčiai

Atidėjinių vertė
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

7

8

9

-67.449,96

59.667,36

-67.449,96

59.667,36
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
2
3
4

Atidėjinių panaudojimo laikas
2
Per vienus metus
Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų
Atidėjinių suma, iš viso

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota)

Diskontuota vertė

3

4
59.667,36
59.667,36

59.667,36
59.667,36

59.667,36

59.667,36
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
2020 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių atidėjinių likutis 62 920,26 eurų iš jų: pagal UAB „Autodata“, UAB „ Autodemas“ , UAB
„Daukšių aerodromas“ ir fizinio asmens pateiktus skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruotas 39 757
eurų trumpalaikis atidėjinys; pagal UAB „Kretingos vandenys“ pateiktą skundą dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje
užregistruotas 16 589,30 eurų trumpalaikis atidėjinys;pagal fizinio asmens pateiktą skundą dėl bylinėjimosi išlaidų kompensavimo,
apskaitoje užregistruotas 6 573,92 eurų trumpalaikis atidėjinys. Per 2021 m. užregistruota 79 672,61 eurų trumpalaikių atidėjinių,
apmokėta 15 475,55 eurų, nurašyta 67 449,96 eurų trumpalaikių atidėjinių. 2021 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių atidėjinių likutis 59
667,36 eurų iš jų: pagal Lietuvos ir Danijos UAB "Minijos nafta“ pateiktą skundą dėl neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje
užregistruotas 10 140 eurų trumpalaikis atidėjinys;pagal fizinių asmenų pateiktus skundus dėl neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų
kompensavimo, apskaitoje užregistruotas 49 527,36 eurų trumpalaikis atidėjinys.
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ID:
D/L:
P17

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

6.755,15
136.887,04
5.833.726,68
2.365.192,91
947.918,72
551.403,30
1.969.211,75
129.435,64

144,50

129.435,64
6.106.804,51

144,50
178,62

34,12

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

26.134,40
49.126,75
5.125.109,67
2.000.581,73
906.913,97
428.328,90
1.789.285,07

4.201,12

5.200.370,82

4.201,12
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ID:
D/L:
P24

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
5.718.260,34

7.007.638,43

5.718.260,34

7.007.638,43
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ID:
D/L:
P21

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Straipsniai
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas
Pajamos iš administracinių baudų
Nuomos pajamos
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
1.210,30

11.046,82

1.210,30

11.046,82
-7.838,79

1.210,30

3.208,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.
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ID:
D/L:

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:
Kitos veiklos pajamos – 1 210,30 eurų priskaičiuotų delspinigių pajamos.
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ID:
D/L:
P22

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:52:52

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Straipsnio pavadinimas
2
Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos
Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
Narystės mokesčiai
Stipendijos studentams
Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)
Veiklos mokesčiai
Kitos

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3
-1.059.688,44

4
-968.981,59

-641.757,54

-565.904,62

-417.930,90

-403.076,97
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ID:
D/L:
P22

Patvirtinta
-2147395777
2022-03-15 07:5

Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO
IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S
SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE
Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos
Eil.
Nr.

1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5.
5.1
5.2
6
7
8

Grupė

1
Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
Teisėjai
Valstybės tarnautojai
einantys vadovaujamas pareigas
patarėjai
specialistai
Kariai
Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis
einantys vadovaujamas pareigas
kiti darbuotojai
Kiti
Iš viso:
Iš jų socialinio draudimo sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų
skaičius
2

X

Pareiginė alga

Priedai,
priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų
kompensavima
s
5

1,0

3
-49.820,30

4
-1.437,82

197
35,0
71,0
91,0

-4.455.010,81
-856.786,53
-1.754.565,66
-1.843.658,62

-1.114.775,60
-240.284,16
-455.892,18
-418.599,26

-662,91
-84,90
-201,84
-376,17

30
2,0
28,0
9,0
237

-591.849,96
-44.292,26
-547.557,70
-106.586,98
-5.203.268,05
-76.214,80

-147.657,07
-1.545,93
-146.111,14
-9.823,80
-1.273.694,29
-18.748,18

-60,70

Darbo užmokesčio sąnaudos

Išmokos
diplomatams ir
jų šeimų
nariams
6

-139.134,83
-40.453,12
-98.681,71

-60,70
-723,61

-139.134,83

Kita
7
-3.778,38

Vidutinis
darbuotojų
skaičius
8

Pareiginė alga

Priedai,
priemokos,
premijos

Darbuotojo
išlaidų
kompensavima
s
11

Išmokos
diplomatams ir
jų šeimų
nariams
12

-100.419,32

1,0

9
-51.257,51

10
-1.437,82

-300.802,11
-61.060,03
-138.024,04
-101.718,04

201
35,0
56,0
110,0

-4.258.712,19
-837.984,79
-1.209.393,80
-2.211.333,60

-1.280.999,24
-286.974,26
-372.177,50
-621.847,48

-98,20
-21,40
-10,70
-66,10

-53.755,89
-1.825,00
-51.930,89
-12.229,78
-370.566,16
-4.730,85

31
3,0
28,0
6,0
239

-630.815,41
-48.753,56
-582.061,85
-30.987,16
-4.971.772,27
-74.248,72

-66.700,92
-5.926,98
-60.773,94

-10,70
-10,70

-1.349.137,98
-19.282,89

-108,90

X

-100.419,32

-100.419,32

Kita
13
-4.565,62
-291.863,20
-86.873,14
-87.000,07
-117.989,99
-32.059,40
-4.199,13
-27.860,27
-2.682,14
-331.170,36
-1.889,90
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Straipsniai
2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
93,49
87,32

12.514,17
12.434,30

6,17

79,87

-806.627,05
-11.487,79
-135,14
-286,60
-794.717,52
-806.533,56

-436.666,56
-7.733,98
-18,13
-656,47
-428.257,98
-424.152,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos viso 93,49 eurų: - 6,17 eurų kitos finansinės ir investicinės veiklos; - 87, 32 eurų kitos
investicinės veiklos pajamos, pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos viso 806 627,05
eurų: - 794 717,52 eurų yra Jessica kontroliuojančio fondo sukauptos palūkanų sąnaudos, padidėjo 366 459,54 eurais lyginant su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu; - 11 487,79 eurų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo; - 135, 14 eurų baudų ir delspinigių
sąnaudos, - 286,60 eurų palūkanų sąnaudos (ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų amortizacija).
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Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus
VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil.
Nr.
1
A
I
II
III
B
C
I
II
III
IV
V
D
I
II
III
IV
V
V.1
V.2
E
F
G
I
II

Straipsniai
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:
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
Dotacijos ir subsidijos
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
Kiti įsipareigojimai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3
97.237.201,00
2.579.216,00
93.643.546,00
1.014.439,00

4
92.443.060,00
448.783,00
89.846.018,00
2.148.259,00

141.269.589,00
21.718.853,00

93.400.879,72
22.316.008,00

12.432.326,00
18.671.747,00
88.446.663,00
238.506.790,00
182.204.044,00
126.188.511,00

10.800.272,00
4.501.158,72
55.783.441,00
185.843.939,72
151.161.661,72
126.490.411,72

20.805.177,00
35.210.356,00
38.769.141,00
-3.558.785,00
18.333.081,00

25.962.803,00
-1.291.553,00
-1.390.957,00
99.404,00
17.369.167,00

37.969.665,00
3.051.756,00
34.917.909,00
238.506.790,00

17.313.111,00
247.226,00
17.065.885,00
185.843.939,72

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
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KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil.
Nr.
1
A
I
II
III
B
C
I
II
III
IV
V
D
I
II
III
IV
V
V.1
V.1
E
F
G
I
II

Straipsniai
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:
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
Perkainojimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
Dotacijos ir subsidijos
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams
Kiti įsipareigojimai
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
3
1.900.826,00
826,00
1.900.000,00

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena
4
255.181,00
130,00
255.051,00

316.187,00
3.769,00

2.598.878,62
25.331,00

249.063,00
63.355,00
2.217.013,00
2.131.710,00
166.490,00

865.263,00
103.654,62
1.604.630,00
2.854.059,62
1.232.405,62
289,62

617.921,00
1.347.299,00
733.104,00
614.195,00

462.880,00
769.236,00
214.225,00
555.011,00

85.303,00

1.621.654,00

85.303,00
2.217.013,00

1.621.654,00
2.854.059,62
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Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra
maža:

Eil.
Nr.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė

1

2
Žalos atlyginimas
Iš viso

Neapibrėžtojo įsipareigojimo
pobūdis
3
Ieškovų- juridiniųasmenų taip tat
ir fizinio asmens prašomos
priteisti bylinėjimosi išlaidos
pagal teismui pateiktus skundus
X

Suma, kuri gali būti reikalinga
neapibrėžtajam įsipareigojimui
padengti

Su neapibrėžtuoju
įsipareigojimu susijusių išlaidų
tikimybė

Padengimo laiko
neapibrėžtumo požymiai

4

5

6

42.605,45

11-50 %

Nenustatyta

42.605,45

X

X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
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Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjinys, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis turtas, ir informacijos
neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis šalimis:
2021 m. gruodžio 31 d. neapibrėžtų įsipareigojimų likutis 42 605,45 eurų, iš jų: nagrinėjant bylas pagal teismui pateiktą ieškinį UAB
„Dujotekana“, UAB „ Savaitė“ , UAB „Znad Wilii radijo stotis“ , UAB „Retinvestus“, UAB „M-1“,UAB „Lirsona popierius“, UAB
„Kemalja“, fizinių asmenų užregistruota bylinėjimosi išlaidų sumai 3 758,45 eurų; nagrinėjant bylas pagal UAB „Autodata“, UAB „
Autodemas“ , UAB „Daukšių aerodromas“ ir fizinio asmens pateiktus skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje
užregistruota 38 547 eurų neapibrėžtų įsipareigojimų; ieškovui fiziniam asmeniui pagal teismui pateiktą ieškinį užregistruota 300 eurų
dėl įsipareigojimų neįvykdymo.
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VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Pokytis

1

2

3

4

5

0KL
1KL
11
111
112
113
114
115
116
117
118
12
1201
1202
12021
12022
1203
12031
12032
1204
12041
12042
1205
12051
12052
12053
12054
1206
1207
12071
12072
12073
1208
12081
12082
12083
1209
12091
12092
12093
12094
1210
12101
12102
16
161
1611
1612
1613
162
1621
1622
163
1631
1632

Nebalansinės sąskaitos
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Gyvenamieji pastatai
Negyvenamieji pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Infrastruktūros statiniai
Kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Kultūros paveldo statiniai
Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Ginkluotė ir karinė technika
Medicinos įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Muziejinės vertybės
Antikvariniai ir meno kūriniai
Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Scenos meno priemonės
Bibliotekų fondai
Kitos vertybės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
Nebaigta statyba
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
Ilgalaikis finansinis turtas
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
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
Ilgalaikės paskolos
Kitos ilgalaikės gautinos sumos

3.195.612.514,91
2.843.522,18

3.127.394.413,48
3.843.670,38

68.218.101,43
-1.000.148,20

1.157.661,76
9.155,09
28.093,74
209.107,45
1.431.690,65
7.813,49

1.845.911,80
18.217,44
28.093,74
266.907,62
1.317.776,74
366.763,04

-688.250,04
-9.062,35
0,00
-57.800,17
113.913,91
-358.949,55

196.432.558,91
192.839.000,00

195.908.754,73
192.140.000,00

523.804,18
699.000,00

2.905.121,67

286.050,80

2.619.070,87

2.905.121,67

286.050,80

2.619.070,87

121.279,86

100.909,85

20.370,01

121.279,86
9.728,72

100.909,85
19.481,67

20.370,01
-9.752,95

551.496,32
23.023,71
528.304,76
167,85
5.932,34

755.106,98
9.944,24
744.292,24
870,50
7.578,80

-203.610,66
13.079,47
-215.987,48
-702,65
-1.646,46

5.932,34

589.018.433,82
202.548.486,62
289,62
202.548.197,00

7.578,80
2.599.626,63
1.624.071,34
975.555,29
558.571.988,37
169.525.322,96
289,62
169.525.033,34

-1.646,46
-2.599.626,63
-1.624.071,34
-975.555,29
30.446.445,45
33.023.163,66
0,00
33.023.163,66

386.469.947,20

389.046.665,41

-2.576.718,21

386.469.947,20

389.046.665,41

-2.576.718,21
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Pokytis

1

2

3

4

5

164
165
166
17
19
191
192
193
194
195
196
197
2KL
20
200
201
202
203
204
205
206
207
21
211
212
22
221
2211
2212
222
223
224
225
226
227
228
229
23
231
232
233
24
241
242
243
244
245
246
3KL
31
32
321
322
33
4KL
41
411
412
413
414
415
416
42
421
4211
4212

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Gyvūnai
Medynai
Parkų ir skverų želdiniai
Daugiamečiai sodiniai
Pasėliai
Kitas biologinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos ir žaliavos
Ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija
Nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija
Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Kitas turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos mokesčių sumos
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
Trumpalaikiai terminuotieji indėliai
Kitos trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai bankų sąskaitose
Grynieji pinigai
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigai kelyje
Piniginiai dokumentai
Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)
Grynasis turtas
Sukauptas perviršis ar deficitas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Dalininkų kapitalas
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos (gautinos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)
Finansavimo sumos (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)

2.407.318.000,00

2.369.070.000,00

38.248.000,00

2.407.318.000,00

2.369.070.000,00

38.248.000,00

7.555.871,57
142.540,07

6.632.229,18
364.848,14

923.642,39
-222.308,07

141.787,11
752,96

96.613,13
1.835,01

45.173,98
-1.082,05

266.400,00

-266.400,00

2.140.799,30
1.795.981,22
344.818,08
3.014.582,25
1.500,00
1.500,00

1.755.497,19
1.499.097,67
256.399,52
3.114.642,57
1.500,00
1.500,00

385.302,11
296.883,55
88.418,56
-100.060,32
0,00
0,00

6.952,55
2.704.672,84
301.456,86

7.050,60
2.813.498,93
292.593,04

-98,05
-108.826,09
8.863,82

2.257.949,95
2.256.987,74

1.397.241,28
1.397.241,28

860.708,67
859.746,46

962,21

962,21

-380.955.681,30
-115.906.447,30
-265.049.234,00
-265.049.234,00

-316.094.563,64
-83.832.329,64
-232.262.234,00
-232.262.234,00

-64.861.117,66
-32.074.117,66
-32.787.000,00
-32.787.000,00

-2.815.145.399,39

-2.812.150.898,42

-2.994.500,97

-2.815.145.399,39
-344.777,36
-4.182,57
-340.594,79

-2.812.150.898,42
-318.763,53
-722,31
-318.041,22

-2.994.500,97
-26.013,83
-3.460,26
-22.553,57
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Pokytis

1

2

3

4

5

422
4221
4222
423
4231
4232
424
4241
4242
425
4251
4252
426
4261
4262
5KL
51
52
521
522
523
524
525
6KL
61
611
612
62
621
622
623
624
625
63
631
632
633
634
635
64
641
642
643
6431
6432
6433
65
66
661
662
663
664
665
666
67
671
672
673
674
68
681
682
683
684
685
686
69
691
692
693
694
695
7KL
70
701

Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
Ilgalaikės užsienio paskolos
Ilgalaikės vidaus paskolos
Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis
Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
Trumpalaikės užsienio paskolos
Trumpalaikės vidaus paskolos
Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos subsidijos
Mokėtinos dotacijos
Mokėtinos finansavimo sumos
Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams
Kitos mokėtinos finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos socialinės išmokos
Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto
Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto
Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
Mokėtinos sumos pensijų fondams
Kitos mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai ir įmokos
Grąžintini mokesčiai
Grąžintinos socialinių įmokų permokos
Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos
Kitos grąžintinos permokos
Pervestinos sumos
Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus
Pervestinos sumos išteklių fondams
Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms
Kitos pervestinos sumos
Grąžintinos finansavimo sumos
Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
Tiekėjams mokėtinos sumos
Mokėtinos sumos darbuotojams
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai mokėjimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Pajamos
Finansavimo pajamos
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos

-357.297.624,63
-244.356.494,37
-112.941.130,26
-2.457.422.915,17
-2.436.918.300,07
-20.504.615,10
-70.380,00
-70.380,00

-360.609.256,70
-248.038.613,72
-112.570.642,98
-2.451.142.303,84
-2.430.329.894,57
-20.812.409,27
-61.728,00
-61.728,00

3.311.632,07
3.682.119,35
-370.487,28
-6.280.611,33
-6.588.405,50
307.794,17
-8.652,00
-8.652,00

-9.702,23
-9.038,92
-663,31

-18.846,35
-18.183,04
-663,31
-2.311,95

9.144,12
9.144,12
0,00
2.311,95

-2.311,95

2.311,95

-2.311,95

2.311,95

-7.067.305,79
-59.667,36

-5.778.868,65
-62.920,26

-1.288.437,14
3.252,90

-59.667,36
-2.598,55

-62.920,26
-12.946,92

3.252,90
10.348,37

-2.598,55

-12.946,92

10.348,37

-1.026.858,07

-502.630,65
-295.729,28

-524.227,42
295.729,28

-128.622,70
-898.235,37
-5.978.181,81
-136.887,04
-6.755,15

-206.901,37
-5.200.370,82
-49.126,75
-26.134,40

-128.622,70
-691.334,00
-777.810,99
-87.760,29
19.379,25

-5.834.539,62
-24.656.940,53
-24.655.636,74
-6.674.797,31

-5.125.109,67
-24.012.752,92
-23.997.030,72
-5.372.439,40

-709.429,95
-644.187,61
-658.606,02
-1.302.357,91
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Eil.
Nr.

Sąskaitos pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

Pokytis

1

2

3

4

5

702
71
711
712
713
714
715
72
721
722
73
731
732
733
734
74
741
742
743
75

76
761
762
763
764
765
766
767
77
771
772
8KL
81
82
821
822
823
824
825
83
831
832
833
87
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
88
89
891
892
893
894
895
896
9KL
91
911
912
92
921
922
93

Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos
Mokesčių pajamos
Apskaičiuotos mokesčių pajamos
Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą
Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus
Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams
Grąžintinos mokesčių sumos
Socialinių įmokų pajamos
Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos
Pervestinos socialinės įmokos
Turto naudojimo pajamos
Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos
Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą
Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus
Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams
Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos
Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos
Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą
Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus
Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla,
pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Palūkanų pajamos
Baudų ir delspinigių pajamos
Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
Vertybinių popierių perkainojimo pelnas
Dividendai
Finansinio turto perleidimo pelnas
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Kitos pajamos
Rinkliavų pajamos
Kitos pajamos
Sąnaudos
Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos
Socialinių išmokų sąnaudos
Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos
Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos
Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos
Kitų socialinių išmokų sąnaudos
Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos
Subsidijų sąnaudos
Dotacijų sąnaudos
Finansavimo sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Transporto sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuomos sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai
Finansinio turto perleidimo nuostoliai
Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
Specialiosios sąskaitos
Nuosavybės metodo įtaka
Kontroliuojamų subjektų rezultatas
Asocijuotųjų subjektų rezultatas
Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka
Apskaitos politikos keitimo įtaka
Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka
Pelno mokestis

-17.980.839,43

-18.624.591,32

643.751,89

-1.210,30

-3.208,03

1.997,73

-93,49

-12.514,17

12.420,68

-87,32

-12.434,30

12.346,98

-6,17

-79,87

73,70

24.660.211,03

24.006.771,79

653.439,24

9.951,00

12.453,52

-2.502,52

9.951,00
10.140.936,70

12.453,52
12.410.278,57

-2.502,52
-2.269.341,87

10.140.936,70
13.702.696,28
6.887.693,11
99.693,83
1.830.376,02
200.934,37
108.351,43
29.179,30
10.912,01
123.853,61
73,99
170.241,12
306.811,80
2.874.887,25
1.059.688,44

12.410.278,57
11.147.373,14
6.657.187,32
95.421,51
877.107,33
159.482,40
57.327,81
20.887,54
8.835,50
113.276,75
3.072,25
71.692,48
103.910,60
2.010.190,06
968.981,59

-2.269.341,87
2.555.323,14
230.505,79
4.272,32
953.268,69
41.451,97
51.023,62
8.291,76
2.076,51
10.576,86
-2.998,26
98.548,64
202.901,20
864.697,19
90.706,85

806.627,05
286,60
135,14
11.487,79

436.666,56
656,47
18,13
7.733,98

369.960,49
-369,87
117,01
3.753,81

794.717,52
-35.955.807,16
-35.955.807,16
-35.955.807,16

428.257,98
2.706.830,00
2.706.830,00
2.706.830,00

366.459,54
-38.662.637,16
-38.662.637,16
-38.662.637,16
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
1 Bendroji informacija
Aplinkos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ,
188602370, Biudžetinė įstaiga
Adresas: A. Jakšto g. 4/9, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.
Aplinkos ministerijos savininkė yra valstybė. Aplinkos ministerijos savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą,
tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, priima sprendimą dėl
ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.
Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra:
– užtikrinti aplinkos formavimą pagal darnaus vystymosi principus;
– formuoti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos,
gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, aplinkos monitoringo, cheminių medžiagų ir
mišinių valdymo, poveikio aplinkai vertinimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, atliekų
(išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės
gelmių, hidrometeorologijos, miškų ūkio, teritorinės sanglaudos teritorijų planavimo ir
priežiūros, urbanistikos ir architektūros, statybos ir jos priežiūros, būsto, aplinkos oro, vandens
ir nuotekų, genetiškai modifikuotų organizmų valdymo, žuvų išteklių naudojimo ir kontrolės
(priežiūros) vidaus vandenyse srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos
įgyvendinimą;
– pagal kompetenciją rūpintis sveika ir švaria aplinka, išsaugoti Lietuvos Respublikai būdingą
kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos vertybes, biologinę įvairovę, genofondus, klimatą;
– užtikrinti racionalų gamtos išteklių (išskyrus žuvų išteklius jūrų vandenyse, įskaitant miškus
ir žemės gelmes) Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir
ekonominėje zonoje naudojimą, apsaugą, gausinimą ir atkūrimą;
– užtikrinti miškų tvarkymą pagal darnios miškų ūkio plėtros principus, didinti Lietuvos
miškingumą ir miškų produktyvumą;
– užtikrinti teritorinę sanglaudą, skatinti teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir
statybos pažangą;
– sudaryti palankias sąlygas šalies gyventojams atnaujinti (modernizuoti) gyvenamuosius
pastatus ir taip mažinti energijos sąnaudas, tinkamai juos valdyti ir prižiūrėti;
– formuoti Lietuvos Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, gamtos išteklių (išskyrus
žuvų išteklius jūrų vandenyse) naudojimo, klimato kaitos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias)

tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių,
hidrometeorologijos, miškų ūkio, teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros, statybos ir
būsto, aplinkos oro, vandens ir nuotekų, poveikio aplinkai vertinimo, strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo, taršos prevencijos, genetiškai modifikuotų organizmų valdymo, cheminių
medžiagų ir mišinių valdymo, srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos
įgyvendinimą;
– pagal kompetenciją užtikrinti valstybės turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn pagal
Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 237.
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2. Apskaitos politika
1 .Finansinių ataskaitų formos
Ministerijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymo nuostatomis ir atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).
Ministerijos apskaitos politika yra patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 360 „ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
apskaitos politika“ (Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d.
įsakymo Nr.478 redakcija). Ministerijos apskaitos politika padeda užtikrinti, kad apskaitos
duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus. Jeigu pateikiama informacija, kurios teikimas
nereglamentuotas VSAFAS, ministerija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais,
nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
2. Finansinių ataskaitų valiuta
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais – eurais su centais.
3. Nematerialusis turtas
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.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jeigu jie yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė nuosekliai paskirstoma
per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1828 „Dėl Aplinkos ministerijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių
normatyvų patvirtinimo“. Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų programinės įrangos) 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 Ministerija turi tam tikrų nematerialiojo turto požymių
turinčio turto, kuris nebūdingas jokiems kitiems subjektams, - Kioto vienetus ir Šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus. Ministerija šį Lietuvos Respublikai
nuosavybės teise priklausantį turtą registruoja vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 5 punkto nuostatas,
tačiau šis turtas neatitinka Nematerialiojo turto sąvokos apibrėžimo, nurodyto 13-ojo VSAFAS

5 punkte. Ministerijai šis turtas patikėtas valdyti numatant jį parduoti ar paskirstyti ne viešojo
sektoriaus subjektams, vykdant įprastą veiklą ir apskaitoje registruojamos kaip atsargos.
4. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines
grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas
pagal poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio
pripažinimo ilgalaikio materialiojo turto vertė, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse
ataskaitose rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jeigu jis
yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi
tikrąją verte. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą
turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas
taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto
nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl Aplinkos ministerijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“. Kai turtas parduodamas arba nurašomas,
jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jeigu yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.
5. Biologinis turtas
Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka biologinio turto
sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-jame VSAFAS „Biologinis
turtas ir mineraliniai ištekliai“. Apskaitoje biologinis turtas, atsižvelgiant į jo paskirtį,
skirstomas į:
žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą;
ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą.
Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu biologinis turtas apskaitoje
registruojamas: tikrąja verte, atėmus įvertintas pardavimo išlaidas; jei tikrosios vertės nustatyti
neįmanoma – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei ji gali būti patikimai nustatyta;
simboline vieno euro verte, kai viešojo sektoriaus subjektas nėra nustatęs biologinio turto
vertinimo tvarkos, o įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba negali būti patikimai nustatyta.
Kai viešojo sektoriaus subjektas turi žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto ir ne
žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto, remdamasis reikšmingumo kriterijumi, jis gali
visą biologinį turtą priskirti prie vienos iš biologinio turto grupių.
Biologinio turto grupės vieneto, išskyrus medynus, registruojamo apskaitoje tikrąja verte,
tikroji vertė turi būti įvertinama kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Medynų tikroji
vertė įvertinama kiekvienų finansinių metų pabaigoje tiek, kiek šio turto vertei turi įtakos
rinkos kainų pokytis ir fiziniai pokyčiai. Medynų tikrosios vertės pokytis, atsiradęs nuo tos
dienos, kai medynai į apskaitą buvo įtraukti pirmą kartą, įtraukiamas tiesiogiai į grynąjį turtą
ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje priskiriamas prie tikrosios vertės rezervo. Medynų vertės

padidėjimas didina tikrosios vertės rezervą, sumažėjimas – mažina. Medynų tikrosios vertės
pokytis registruojamas pagal ataskaitinių metų pabaigoje Valstybinės miškų tarnybos
išduodamą pažymą, kurioje nurodomas medynų tikrosios vertės pokytis per ankstesnius nei
ataskaitiniai finansiniai metai, metus.
Išžvalgyti ir eksploatuojami valstybės mineraliniai ištekliai apskaitoje registruojami pagal
mineralinių išteklių rūšis (pvz., dolomitas, žvyras, smėlis), nurodant jų matavimo vienetus,
kiekį ir sąlygines vieneto vertes. Mineralinių išteklių vertė nustatoma viešojo sektoriaus
subjekto, įgyvendinančio valstybės politiką žemės gelmių naudojimo srityje, nustatyta tvarka.
Išžvalgyti, tačiau neeksploatuojami valstybės mineraliniai ištekliai, kurių vertė negali būti
patikimai nustatyta, apskaitoje registruojami nebalansinėse sąskaitose. Mineralinių išteklių
vertė nustatoma viešojo sektoriaus subjekto, įgyvendinančio valstybės politiką žemės gelmių
naudojimo srityje, nustatytomis taisyklėmis.
6. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka finansinio
turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus finansinio turto pripažinimo kriterijus. Ministerijos
finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Investicijos į kontroliuojamus viešojo
sektoriaus subjektus apima investicijas į kitas biudžetines įstaigas. Investicijos į
kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus yra investicijos į 2 valstybės įmones ir 2
viešąsias įstaigas kur ministerija turi 100 procentų balsavimo teisių ir įgyvendina įmonės
savininko teises ir pareigas. Po pirminio pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo
sektoriaus subjektus ministerijos apskaitoje registruojamos nuosavybės metodu. Jei taikant
nuosavybės metodą apskaitoje ministerijos nuostolių dalis kontroliuojamame subjekte viršija
jos investicijų balansinę vertę, o ministerija neketina kompensuoti kontroliuojamo ne viešojo
sektoriaus subjekto nuostolių, ministerija pripažįsta nuostolių sumą, lygią savo investicijų
vertei, ir investicijas rodo nuline verte. Tik tuo atveju, jei ministerija įsipareigoja kompensuoti
kontroliuojamųjų subjektų nuostolius ar prisiima kitus įsipareigojimus, o investicijų į
kontroliuojamą subjektą vertė jau lygi nuliui, apskaitoje užregistruojamas įsipareigojimas.
7. Atsargos
Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar
parduotų atsargų savikainą, ministerija taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo
būdą. 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 ir neatiduotas naudoti
ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse
sąskaitose.
Atsargos, atitinkančios atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ (Kioto
vienetai ir apyvartiniai taršos leidimai), kurios neturi įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ir
valdomos siekiant jas parduoti ar paskirstyti nemokamai ne viešojo sektoriaus subjektams (kai
tokie tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose),
apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte, kuri nustatoma atsižvelgiant į pasaulinės
rinkos kainų svyravimus.

8. Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 – jame VSAFAS „Finansavimo
sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – ministerijos iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų, kitų 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 ministerijos išlaidoms dengti ir paramos
būdu gautą turtą. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas kitoms išlaidoms
kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba
už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti skirtos
ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis
kitoms išlaidoms kompensuoti, 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. Gautos ir perduotos finansavimo sumos pavaldžioms
biudžetinėms įstaigoms ministerijos apskaitoje sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus
finansavimo sumas pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms, mažinamos gautos finansavimo
sumos. Gautos ir perduotos finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, ne viešojo
sektoriaus subjektams registruojamos kaip ministerijos sąnaudos, kartu pripažįstant
finansavimo, kuris skirtas šiam tikslui, pajamas.
Ministerija perduodama finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, apskaitoje
registruoja perduotas finansavimo sumas šiais atvejais:
- kai ministerija perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų finansavimo sumų, ne viešojo
sektoriaus subjektams, kai dėl to registruojama kito viešojo sektoriaus subjekto investicija
taikant nuosavybės
- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai ministerija perduoda savo
turtą, įgytą iš gautų arba gautinų finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie
finansuoja viešojo sektoriaus subjektus.
Viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys finansavimo sumas arba turtą iš kito viešojo
sektoriaus subjekto per tarpininką, apskaitoje registruoja turtą ir gautas finansavimo sumas
pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų
davėjas.
9. 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. Jeigu
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su
tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte.
Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami,
atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio
ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos
(lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka

nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma laikoma finansine nuoma, jeigu iš esmės visa su turto
nuosavybe susijusi nauda ir didžioji rizikos dalis perduodama nuomininkui. Apskaitoje
registruojamos finansinės nuomos įmokos padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą,
palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms
ir apskaitoje registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už
kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
11. Segmentai
Ministerija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – ministerijos
pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes
teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
Ministerija skiria šiuos segmentus:
- bendrųjų valstybės paslaugų
- ekonomikos sektoriaus;
-aplinkos apsaugos;
- būsto ir komunalinio ūkio;
-poilsio, kultūros ir religijos.
Ministerija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal
segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos
sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.
Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui
pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią ministerijos veiklos dalį sudarančiam
segmentui.
12. Kitos pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas
su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės funkcijai
ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant
detalizuojančius požymius. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai
tikėtina, kad Ministerija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai
įvertinti pajamų sumą ir kai Ministerija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias
sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios ministerijos gaunama ekonominė nauda. Ministerijos
pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos (baudos), nes tai nėra
ministerijos gaunama ekonominė nauda. 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 uždirbamos, t. y.
kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt.,
neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

13. Sąnaudos
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 tam tikrų 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
suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos neišskirtos iš
bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant
rinkos palūkanų normą.
14. Operacijos užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais,
kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia,– pagal
Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Europos centrinio
banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje
taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.
15. Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų
tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos.
16. Kiti apskaitos principai
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jeigu jos
vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis
išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba
0,25 proc. turto vertės. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo
ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.
Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų
straipsnių sumos lygios nuliui.
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P03 Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimo neriboto naudingo
tarnavimo laiko nematerialiajam turtui:

Literatūros ir meno kūrinių grupėje užregistruotas nematerialusis turtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas yra neribotas: kino filmas "Lietuviškas portretas EXPO", kurio įsigijimo vertė
yra 6660,30 eurai, dokumentinis filmas "Lietuva EXPO 2012 parodoje", kurio įsigijimo vertė
yra 12743,28 eurai, knygelės apie atliekų tvarkymą maketas, kurio įsigijimo vertė yra 5690,16
eurai, apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje prizas
(originalas), kurio įsigijimo vertė yra 3000 eurų. Filmai sukurti pristatyti Lietuvą pasaulinėse
parodose, knygelės apie atliekų tvarkymą maketas naudojamas spausdinti knygeles apie atliekų
tvarkymą, iš prizo originalo apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir
architektūros srityje gaminamos prizo kopijos ir teikiamos konkurso būdu nustatytiems
asmenims už laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityje.
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P05, P06 Reikšmingų sumų pateiktų „ Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų
įvedimo formoje lentelėje detalizavimas:
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro 589 018 433,82 eurų: iš jų investicijos į kontroliuojamus
viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektus 202 548 486,62 eurų ir kitos ilgalaikės gautinos
sumos 386 469 947,20 eurų. Investicijas į kontroliuojamus ne VSS sudaro: VĮ Statybos
produkcijos sertifikavimo centro nuosavo kapitalo su dotacijomis vertė 1 025 800 eurų, VšĮ
Grunto valymo technologijos nuosavo kapitalo vertė 2 131 710 eurų, VĮ Valstybinių miškų
urėdijos nuosavo kapitalo su dotacijomis vertė 199 390 687 eurų ir VšĮ Būsto energijos
agentūros nuosavo kapitalo vertė 289,62 eurų. Kitas gautinas ilgalaikes sumas sudaro Europos
banko investicijų fonduose JESSICA ir JESSICA II esančios lėšos, skirtos daugiabučių namų
modernizavimui 386 467 447,20 eurų, atašė buto nuomos užstato lėšos, esančios Briuselio ING
banke, 2500 eurų.
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P07 Kitų pokyčių, pateiktų „Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“
duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647
"Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas" nuostatas, Aplinkos ministerija
iš likviduojamos biudžetinės įstaigos Generalinės miškų urėdijos perėmė ir apskaitoje
užregistravo biologinį turtą - valstybinės reikšmės miško medynų vertę, kurių įsigijimo
savikaina 2 178 259,9 tūkst. eurų, sukauptą tikrosios vertės rezervą -30042,3 tūkst. eurų. 2019
m. metų pabaigoje Valstybinei miškų tarnybai atlikus medynų tūrio ir vertės perskaičiavimą,
apskaitoje buvo užregistruota medynų savikaina 2 201 359,9 tūkst. eurų ir tikrosios vertės
rezervas 172 103,1 tūkst. eurų. 2020 m. metų pabaigoje po Valstybinės miškų tarnybos atliktų
medynų tūrio ir vertės perskaičiavimo, apskaitoje buvo užregistruota medynų savikaina 2 142
238,4 tūkst. eurų ir tikrosios vertės rezervas 226 831,6 tūkst. eurų,. Per 2021 m. apskaitoje buvo
užregistruotas medynų savikainos padidėjimas -5 600 tūkst. eurų dėl miškų žemės ploto
pasidėjimo 2500 hektarų ir tikrosios vertės rezervo dalies padidėjimas 32 648 tūkst. eurų dėl
kokybinio pokyčio ir prieaugio. 2021 m. pabaigai apskaitoje užregistruota medynų savikaina
sudarė 2 147 838,4 tūkst. eurų ir tikrosios vertės rezervas 259 479,6 tūkst. eurų.
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P08 Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“
duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:
Nebaigtų vykdyti sutarčių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 266 400 eurų, tai
leidinio "Lietuvos raudonoji knyga" gamyba. 2021 m. pabaigai Nebaigtų vykdyti sutarčių
likutis yra nulis, nes užbaigta leidinio "Lietuvos raudonoji knyga" gamyba. Medžiagų, žaliavų
ir ūkinio inventoriaus sunaudota ministerijos veikloje 172 095,25 eurų, perduota viešojo
sektoriaus subjektams 277 879,48 eurų, likutis metų pabaigai sudarė 142 540,07 eurų.
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P13, P14 Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:
Aplinkos ministerijos apskaitoje sutartis VPS-2019-4-BAPFĮK užregistruota kaip veiklos
nuoma. Sutartis galioja 3 metus.
Užregistruota 37,1 tūkst. eurų Baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikainoje. 2021 m. laikotarpio
pabaigai pagal veiklos nuomą užregistruoto turto balansinė vertė yra 3,2 tūkst. eurų.
Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:
Aplinkos ministerija pagal panaudos sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigai turi turto,
kurio vertė 890,9 tūkst. eurų. Pagal panaudos sutartį iš VĮ Turto banko gautas administracinis
pastatas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Jakšto g.,4, vertė 888,7 tūkst. eurų. Iš Aplinkos
apsaugos agentūros gautas tarnybinis automobilių garažas Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Visorių g. 30, vertė 1,9 tūkst. eurų. Iš fizinio asmens gautas teniso stalas, kurio vertė 0,3 tūkst.
eurų.
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P15 Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje,
detalizavimas:
2020 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių atidėjinių likutis 62 920,26 eurų iš jų: pagal UAB
„Autodata“, UAB „ Autodemas“ , UAB „Daukšių aerodromas“ ir fizinio asmens pateiktus
skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruotas 39 757 eurų
trumpalaikis atidėjinys; pagal UAB „Kretingos vandenys“ pateiktą skundą dėl turtinės ir
neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruotas 16 589,30 eurų trumpalaikis atidėjinys;
pagal fizinio asmens pateiktą skundą dėl bylinėjimosi išlaidų kompensavimo, apskaitoje
užregistruotas 6 573,92 eurų trumpalaikis atidėjinys. Per 2021 m. užregistruota 79 672,61 eurų
trumpalaikių atidėjinių, apmokėta 15 475,55 eurų, nurašyta 67 449,96 eurų trumpalaikių
atidėjinių. 2021 m. gruodžio 31 d. trumpalaikių atidėjinių likutis 59 667,36 eurų iš jų: pagal
Lietuvos ir Danijos UAB "Minijos nafta“ pateiktą skundą dėl neturtinės žalos priteisimo,
apskaitoje užregistruotas 10 140 eurų trumpalaikis atidėjinys; pagal fizinių asmenų pateiktus
skundus dėl neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų kompensavimo, apskaitoje užregistruotas
49 527,36 eurų trumpalaikis atidėjinys.
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P18
Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:
Per 2021 m tikrosios vertė rezervas padidėjo 32 787 tūkst. eurų: valstybinės reikšmės miškų
miško žemės tikrosios vertės rezervas padidėjo 139 tūkst. eurų, šiuose miškuose augančių
medynų tūrio tikrosios vertės rezervas – 32 648 tūkst. eurų. Tikrosios vertės rezervą 265 049,2
tūkst. eurų sudaro valstybinės reikšmės miškų miško žemės tikrosios vertės rezervas 5569,6
tūkst. eurų ir šiuose miškuose augančių medynų tūrio tikrosios vertės rezervas – 259 479,6
tūkst. eurų.
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P23 Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir
sąnaudos“, detalizavimas:
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos viso 93,49 eurų:
- 6,.7 eurų kitos finansinės ir investicinės veiklos;
- 87, 32 eurų kitos investicinės veiklos pajamos, pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo.
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos viso 806 627,05 eurų:
- 794 717,52 eurų yra Jessica kontroliuojančio fondo sukauptos palūkanų sąnaudos, padidėjo
366 459,54 eurais lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu;
- 11 487,79 eurų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo;
- 135, 14 eurų baudų ir delspinigių sąnaudos;
- 286,60 eurų palūkanų sąnaudos (ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
amortizacija).
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P21 Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos veiklos pajamos“,
detalizavimas:
Kitos veiklos pajamos – 1 210,30 eurų priskaičiuotų delspinigių pajamos.
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Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus:
2021 m. gruodžio 31 d. neapibrėžtų įsipareigojimų likutis 42 605,45 eurų, iš jų: nagrinėjant
bylas pagal teismui pateiktą ieškinį UAB „Dujotekana“, UAB „ Savaitė“ , UAB „Znad Wilii
radijo stotis“ , UAB „Retinvestus“, UAB „M-1“,UAB „Lirsona popierius“, UAB „Kemalja“,
fizinių asmenų užregistruota bylinėjimosi išlaidų sumai 3 758,45 eurų; nagrinėjant bylas pagal
UAB „Autodata“, UAB „ Autodemas“ , UAB „Daukšių aerodromas“ ir fizinio asmens
pateiktus skundus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, apskaitoje užregistruota 38 547
eurų neapibrėžtų įsipareigojimų; ieškovui fiziniam asmeniui pagal teismui pateiktą ieškinį
užregistruota 300 eurų dėl neapibrėžtų įsipareigojimų.

