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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovybei 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. balansas, tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, 
pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų 
apskaitos metodų santrauką, auditą. 

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir 
pinigų srautus pagal verslo apskaitos stantartus standartus, priimtus taikyti Lietuvos Respublikoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 
išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes 
taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami 
mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija 

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metinėje veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima 
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos 
pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, 
ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, 
pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu 
pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo 
susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka 
tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų 
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais 
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reikšmingais atžvilgiais:

•	 Įmonės veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir

•	 Įmonės veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus 
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, 
tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu 
jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti 
dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie 
gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis 
ataskaitomis. 

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat: 

•	 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų 
audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra 
didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, 
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

•	 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės 
veiksmingumą. 

•	 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su 
jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. 

•	 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl 
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kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti 
savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados 
datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

•	 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją.

 
Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir 
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu 
tokius nustatėme audito metu.

Auditorius Česlavas Korvelis
M. Marcinkevičiaus g. 1-8, Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000421
2022 m. kovo mėn. 15 d.

UAB „NAUKONSA“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000161, įmonės kodas 225563720, 
Fabijoniškių g. 27–13, Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 
PVM kodas LT255637219, a.s. LT77 7044 0600 0036 4596, AB SEB bankas
Mob. tel. +370 686 24214, el. p. dvarc716@yahoo.com, naukonsa@gmail.com
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA, 188710638

J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022 m. kovo 15 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 – 2021-12-31        Tūkst. Eur
(ataskaitinis laikotarpis)                               (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pasta-
bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaiti-
nis laikotarpis

 TURTAS    
A. ILGALAIKIS TURTAS  3.425.988 3.230.581
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 3.476 3.142
1.2. Programinė įranga 3.476 2.056
1.3 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių 

ženklai ir pan. teisės
0

1.5. Sumokėti avansai 1.086
2. MATERIALUSIS TURTAS 2 3.422.512 3.227.439
2.1. Žemė  237.467 222.906
2.2. Pastatai ir statiniai  3.049 2.713
2.3. Mašinos ir įranga  1.048 28
2.4. Transporto priemonės  217 143
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  480 186
2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo 

turto statybos (gamybos) darbai
 388.218 459.318

2.8. Valstybinės reikšmės automobilių keliai 2.792.033 2.542.145
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  51.086 47.480
1. ATSARGOS 3 395 1.892
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo 

detalės
389 447

1.4 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 0 0
1.7. Sumokėti avansai 6 1.445
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 4 30.604 38.427
2.2. Kitos gautinos sumos 30.604 38.427
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5 20.087 7.161
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS 

IR SUKAUPTOS PAJAMOS
6 828 679

 TURTO IŠ VISO  3.477.902 3.278.740
D. NUOSAVAS KAPITALAS 7 2.606.740 2.693.140
1. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS  8.216 6.205
2. TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI 

BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, 
ATITINKANTIS KAPITALAS

 2.595.980 2.685.578
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5. REZERVAI 204
5.1. Privalomasis 68
5.2. Kiti rezervai 136
6. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 

(NUOSTOLIAI)
 2.340 1.357

6.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 2.340 940
6.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 417
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 8 808.059 528.524
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

ĮSIPAREIGOJIMAI
 63.103 57.075

1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9 9.928 10.451

1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 
įsipareigojimai

9.928 10.451

2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10 53.175 46.624

2.4 Skolos tiekėjams 35.672 39.640
2.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai  305 
2.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  1.089 1.013
2.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai
 16.414 5.666

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

 1

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 
IŠ VISO

 3.477.902 3.278.740

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Remigijus Lipkevičius
(vardas pavardė)

    
(parašas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Irena Jurevičienė
(vardas pavardė)

    
(parašas)
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA, 188710638

J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 m. kovo 15 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 – 2021-12-31        Tūkst. Eur
(ataskaitinis laikotarpis)                               (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pasta-
bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaiti-
nis laikotarpis
(2020-09-01 – 
2020-12-31)

1. Pardavimo pajamos 11 10.699 3.975 
2. Pardavimo savikaina 12 (10.301) (3.776) 
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 398 199
7. Kitos veiklos rezultatai 87 3
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 11 2.532 1.043 
12. Palūkanų ir panašios sąnaudos 12 (278) -
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ
2.739 1.245

14. Pelno mokestis (399) (305) 
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2.340 940

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Remigijus Lipkevičius
(vardas pavardė)

    
(parašas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Irena Jurevičienė
(vardas pavardė)

    
(parašas)
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA, 188710638

J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

2022 m. kovo 15 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 – 2021-12-31        Tūkst. Eur
(ataskaitinis laikotarpis)                               (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Įmonės 
savininko 
kapitalas

Turtą, 
kuris pagal 
įstatymus 
gali būti tik 
valstybės
nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas

Privaloma-
sis rezervas

Kiti rezervai Nepaskirs-
tytasis 
pelnas
(nuostoliai)

IŠ VISO

1. Likutis 
praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio (metinio) 
pradžioje
2020-09-01

6.205 2.716.682 417 2.723.304

2. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)

940 940

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

(31.104) (31.104)

4. Likutis praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje
2020-12-31

6.205 2.685.578 1.357 2.693.140

5. Ilgalaikio 
materialiojo turto 
vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)

(94.584) (94.584)

6. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas 
(nuostoliai)

2.340 2.340

7. Sudaryti rezervai 68 136 (204)
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8. Į valstybės ar  
savivaldybės  
biudžetą mokama  
įmonės pelno  
dalis

(1.153) (1.153)

9. Įmonės 
savininko kapitalo 
idinimas(mažinimas)

2.011 4986 6.997

10. Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje
2021-12-31

8.216 2.595.980 68 136 2.340 2.606.740

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Remigijus Lipkevičius
(vardas pavardė)

    
(parašas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Irena Jurevičienė
(vardas pavardė)

    
(parašas)
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA, 188710638

J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

2022 m. kovo 15 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2021-01-01 – 2021-12-31        Tūkst. Eur
(ataskaitinis laikotarpis)                               (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pasta-
bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaiti-
nis laikotarpis 
(2020-09-01 – 
2020-12-31)

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai    
1.1. Grynasis pelnas  2.340 940
1.2. Nusidėvėjimo sąnaudos  1.213 358
1.5. Kitų nepiniginių sandorių eliminavimas  51 2.675
1.8. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, 

sumažėjimas (padidėjimas)
 58 26

1.9. Sumokėtų avansų sumažėjimas 
(padidėjimas)

 1.439 (439)

1.11. Kitų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas)

 4 7.823 (3.694)

1.13. Ateinančių laikotarpių 
sąnaudų ir sukauptų pajamų 
sumažėjimas(padidėjimas)

(149) 15

1.15. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 
padidėjimas(sumažėjimas)

(523) (232)

1.17 Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų 
avansų padidėjimas(sumažėjimas)

10 (3.968) (38.558)

1.19 Pelno mokesčio įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

(305) 305

1.20. Su darbo santykiais susijusių 
įsipareigojimų padidėjimas(sumažėjimas)

76 850

1.21. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
padidėjimas(sumažėjimas)

10 10.748 (23.595)

1.22. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių 
laikotarpių pajamų padidėjimas 
(sumažėjimas)

(1)

 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų 
srautai

 18.802 (61.349)

Investicinės veiklos pinigų srautai    
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, 

įsigijimas 
5 (293.285) (169.351)
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 Grynieji investicinės veiklos pinigų 
srautai

 (293.285) (169.351)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai    
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės 

savininkais
 857

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas 7 2.011

3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno įmoka

(1.154)

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo 
šaltiniais

5 286.552 236.874

3.2.1. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų 
padidėjimas

5 621.007 523.651

3.2.2. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų 
sumažėjimas

5 (334.455) (286.777)

Grynieji finansinės veiklos pinigų 
srautai

287.409 236.874

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų 
pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui

   

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 
(sumažėjimas)

 12.926 6.174

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
laikotarpio pradžioje

 7.161 987

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
laikotarpio pabaigoje

 20.087 7.161

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Remigijus Lipkevičius
(vardas pavardė)

    
(parašas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Irena Jurevičienė
(vardas pavardė)

    
(parašas)
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI INFORMACIJA

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija arba įmonė) įregistruota 
2020 m. rugsėjo 1 d., pertvarkius biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo 
ministerijos į valstybės įmonę Lietuvos automobilių kelių direkciją. Duomenys apie įmonę kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kelių direkcija yra ribotos civilinės atsakomybės 
juridinis asmuo, įmonės kodas 188710638, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius.
Įmonė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, 
kitais teisės aktais bei įmonės įstatais.

Kelių direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 
Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja 
patikėjimo teise. 

Kelių direkcijos veiklos tikslai – organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės automobilių kelių 
atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, atlikti Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus 
eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose įmonei numatytas funkcijas, vykdyti kitą 
veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus, vykdyti komercinę veiklą transporto infrastruktūros srityje, 
vykdant komercinę veiklą, siekti verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 477 „Dėl Lietuvos 
Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ 36 punktu, pagal 
su Susisiekimo ministerija pasirašytą 2021 m. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės įmonei Lietuvos 
automobilių kelių direkcijai programai „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 
vykdyti naudojimo sutartį, Kelių direkcija vykdo specialiuosius įpareigojimus.

Kelių direkcija filialų ar atstovybių neturi.

2021 m. Kelių direkcijos vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 259 
darbuotojai.

Įmonės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas tūkstančiais eurų, už laikotarpį nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Kelių direkcijos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, VAS, kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais 
ir patvirtinta Kelių direkcijos apskaitos politika. Vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „ Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 
aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija, kol įmonė netenkina 2.2 punkto nuostatų, apskaitos tvarkymas 
pagal tarptautinius apskaitos standartus nėra privalomas. 



Finansinė ataskaita 14

2. Apskaitos principų apibūdinimas
Toliau pateikiama Kelių direkcijos apskaitos politikos, kuri turėjo įtakos finansinių ataskaitų duomenims, 
svarbiausieji aspektai:

2.1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas Kelių direkcijoje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir 
šiuos pripažinimo kriterijus:

•	 pagrįstai tikėtina, kad Kelių direkcija ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;

•	 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;

•	 Kelių direkcija gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems;

•	 turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už minimaliąją ilgalaikio nematerialiojo turto vertę, įmonės 
nusistatytą nematerialiojo turto grupėms (500 Eur visoms, išskyrus licencijas ir patentus).

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose 
atvaizduojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius ir 
pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą per 
visą nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, pagal patvirtintus amortizacijos normatyvus:
Nematerialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo laikas (metais)
Programinė įranga 3
Patentai, licencijos 3
Kitas nematerialusis turtas 4

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 
patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, po jo įsigijimo ar sukūrimo, 
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai yra iš 
esmės pagerinamos nematerialiojo turto naudingosios savybės, kurių įsigijimo verte  didinama esamo 
nematerialiojo turto vertė.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka šiuos pripažinimo 
kriterijus:

•	 Kelių direkcija ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

•	 Kelių direkcija pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

•	 Kelių direkcija gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

•	 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, 
įmonės nustatytą visoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms (500 Eur);

Kelių direkcijai yra perduota rizika, susijusi su ilgalaikiu materialiuoju turtu.
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Kelių direkcijos pagrindinės turto grupės yra:

1. Žemė.

2. Pastatai ir statiniai.

3. Valstybinės reikšmės automobilių keliai.

4. Mašinos ir įranga.

5. Transporto priemonės.

6. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai.

7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai.

Kelių direkcijos įsigytas ir pasigamintas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina, taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitomas iš įsigijimo 
savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei jo vertės sumažėjimą ir pridėjus perkainojimą bei vertės 
sumažėjimo atstatymą.

Turtas išimtine nuosavybės teise priklausantis valstybei registruojamas:

1. Valstybinės reikšmės kelių užimama žemė – naujai užregistruoti žemės sklypai VĮ Registrų centro 
Nekilnojamojo turto registre nurodyta rinkos verte. Iš kitų subjektų gauti žemės sklypai registruojami 
priėmimo ir perdavimo akte nurodyta verte. 

2. Valstybinės reikšmės automobilių keliai – įsigijimo savikaina arba priėmimo ir perdavimo akte 
nurodyta verte, jeigu kelius Kelių direkcija gauna iš kitų subjektų.

Kelių direkcijos ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai balansinė turto vertė tampa 
reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę. Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo pripažįstamas 
veiklos sąnaudomis to laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Kelių direkcija nusidėvėjimą ilgalaikio materialiojo turto grupėms skaičiuoja taikydama tiesiogiai 
proporcingą (tiesinį) metodą. Vadovaujantis 8-ojo VAS Nuosavas kapitalas 49.1 papunkčio nuostata, 
priskaičiuotu valstybinės reikšmės automobilių kelių nusidėvėjimu mažinamas turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė atitinkantis kapitalas.

Kelių direkcija nusidėvėjimą ilgalaikio materialiojo turto grupėms skaičiuoja taikydama šiuos patvirtintus 
nusidėvėjimo normatyvus:
Ilgalaikio materialiojo turto grupė Nusidėvėjimo metodas Naudingo tarnavimo 

laikas (metais)
Žemė neskaičiuojamas
Pastatai ir statiniai
Administraciniai pastatai tiesiogiai proporcingas 70
Kiti pastatai tiesiogiai proporcingas 15
Kultūros paveldo pastatai tiesiogiai proporcingas

(neskaičiuojamas)
patvirtinta likvidacinė 
vertė
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Gamybiniai pastatai tiesiogiai proporcingas 15
Infrastruktūros statiniai
Keliai su asfalto, betono, grindinio ar žvyro 
danga

tiesiogiai proporcingas 25

Tiltas, viadukas ar estakada:
-gelžbetoninis, plieninis

tiesiogiai proporcingas 50

-mediniai tiesiogiai proporcingas 20
Kiti statiniai
Mūriniai statiniai tiesiogiai proporcingas 20
Laikinųjų konstrukcijų statiniai tiesiogiai proporcingas 8
Mašinos ir įrenginiai
Mašinos ir įrengimai tiesiogiai proporcingas 5
Įrenginiai tiesiogiai proporcingas 8
Transporto priemonės
Lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų tiesiogiai proporcingas 6
Kiti lengvieji automobiliai tiesiogiai proporcingas 10
Krovininiai automobiliai, priekabos ir 
puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 
metų

tiesiogiai proporcingas 4

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir 
puspriekabės, autobusai

tiesiogiai proporcingas 4

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Baldai tiesiogiai proporcingas 8
Kompiuterinė įranga tiesiogiai proporcingas 3
Kita biuro įranga (ryšio priemonės, 
spausdintuvai, dauginimo aparatai ir kt.)

tiesiogiai proporcingas 4

Gamybinės paskirties įrenginiai, prietaisai ir 
įrankiai

tiesiogiai proporcingas 4

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
(nepriskirtas ankstesnėms turto grupėms)

tiesiogiai proporcingas 4

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti. Nusidėvėjimo 
suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį.

Visam Kelių direkcijos turtui yra nustatyta 0 Eur likvidacinė vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 
jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų 
registravimas apskaitoje priklauso nuo šių darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto 
rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir neprailgina naudingo tarnavimo 
laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais turto rekonstravimo 
ar remonto atvejais didinama turto vertė ir ilginamas tarnavimo laikas, jeigu šie darbai prailgina turto 
naudingo tarnavimo laiką.

Kai Kelių direkcijos ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas netinkamu ar negalimu naudoti, jis 
perkeliamas į atsargų sąskaitą. Turtas nurašomas, kai yra sprendimas jį nurašyti, parduoti ar perduoti 
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kitam subjektui. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ir nurašymo rezultatas pripažįstamas to 
laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
2.3. Atsargos

Kelių direkcijos apskaitoje atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas 
– įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinus atsargų vertės sumažėjimą. Apskaičiuojant sunaudotų 
atsargų savikainą taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas ir FIFO (daroma prielaida, kad pirmiausiai 
sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos) metodas. 

Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, kai nukainojama suma yra reikšminga. 
Nuostolis dėl nukainojimo pripažįstamas to laikotarpio veiklos sąnaudomis ir atvaizduojamas pelno 
(nuostolių) ataskaitoje.

2.4. Finansinis turtas

Kelių direkcijos finansinį turtą sudaro pirkėjų įsiskolinimas, gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose.

Finansinis turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis. Kelių direkcijos balanse jis parodomas tikrąja verte 
– iš įsigijimo vertės atėmus vertės sumažėjimą abejotinomis skolomis. Apskaičiavus vertės sumažėjimą 
abejotinomis skolomis turto dalyje, toliau tęsiamos šių skolų išieškojimo procedūros. Atgavus skolas, 
apskaitoje registruojami gauti pinigai, mažinantys abejotinas skolas ir abejotinų skolų sąnaudas. Įsitikinus, 
kad abejotinos skolos tikrai nebus išieškotos, jos pripažįstamos beviltiškomis ir galutinai išbraukiamos 
iš apskaitos.

Kadangi pagrindinės įmonės pajamos yra atlygis už specialiųjų įpareigojimų vykdymą, atidėjimai 
abejotinoms skoloms nedaromi.

2.5. Nuosavas kapitalas

Kelių direkcijos nuosavą kapitalą sudaro:

•	 įmonės savininko kapitalas;

•	 Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas;

•	 privalomasis rezervas;

•	 kiti rezervai;

•	 nepaskirstytas pelnas (nuostolis).

Pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendime 
įmonei perduoti įmonės savininko turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise turi būti nurodyta, kurioje 
nuosavo kapitalo – įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės 
nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyje turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. Pagal 
tą pačią nuostatą yra mažinamas kapitalas, išskyrus 8-ojo VAS Nuosavas kapitalas, 49.1 papunkčio 
nuostatas. 
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Iš Kelių direkcijos uždirbto pelno yra formuojamas privalomasis ir kiti rezervai valstybės ir savivaldybės 
įmonių įstatymo ir įmonės įstatų nustatyta tvarka.
Į valstybės biudžetą mokama pelno įmoka paskaičiuojama priklausomai nuo ataskaitinio laikotarpio 
kapitalo grąžos.

Pelno paskirstymas Kelių direkcijos apskaitoje registruojamas tada, kai savininko funkcijas įgyvendinanti 
Susisiekimo ministerija priima sprendimą dėl pelno paskirstymo.

2.6. Dotacijos ir subsidijos

Kelių direkcijos apskaitoje dotacijos skirstomos į su turtu susijusias dotacijas ir dotacijas patirtoms 
sąnaudoms kompensuoti. Dotacijos taip pat skirstomos pagal finansavimo šaltinius, tai dotacijos 
gaunamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos paramos lėšų, savivaldybių biudžetų lėšų ir kitų 
šaltinių. Dotacijos, gaunamos Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti, registruojamos gautinomis, 
kai atsiranda įsipareigojimas mokėti tiekėjams ir rangovams. Gavus pinigus, mažinama gautina dotacija 
ir registruojama gauta dotacija. Dotacija, gaunama iš Europos Sąjungos paramos lėšų, registruojama 
kaip gautina, gavus mokėjimo paraiškos patvirtinimą. Dotacijos gaunamos iš savivaldybių administracijų 
registruojamos gautomis tada, kai įplaukia pinigai.

Priklausomai nuo to, kokiam tikslui yra gauta dotacija, ji gali būti perduodama, grąžinama ar panaudojama. 
Su turtu susijusi dotacija registruojama panaudota, skaičiuojant turto, įsigyto iš dotacijų nusidėvėjimą, jei 
tai nėra turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė. Su turtu susijusios dotacijos gali 
būti mažinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, didinant įmonės savininko ar turto, kuris 
pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantį kapitalą. Su pajamomis susijusi dotacija 
registruojama panaudota, kai patiriamos sąnaudos.
 
Nepanaudotos, kompensuotos anksčiau panaudotos ar grąžintos dotacijos, grąžinamos asignavimų 
valdytojui. 

2.7. Mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos Kelių direkcijos apskaitoje registruojamos, kai įmonė įgyja prievolę, kuri turės būti 
įvykdyta arba prisiima skolos įsipareigojimą.
Planuojami sandoriai neapskaitomi mokėtinomis sumomis, kol neatsiranda skolos įsipareigojimas.
Mokėtinos sumos Kelių direkcijos apskaitoje registruojamos savikaina. Mokėtinos sumos pagal sutarties 
sąlygas gali būti mažinamos baudų, delspinigių ir netesybų piniginėmis išskaitomis, tuo pačiu jas 
pripažįstant Kelių direkcijos veiklos pajamomis.
Baudos, delspinigiai ir netesybos, priskaičiuotos Kelių direkcijai dėl savalaikio įsipareigojimų nevykdymo 
pripažįstamos to laikotarpio veiklos sąnaudomis.

2.8. Pelno mokestis

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, koreguoto tam tikromis 
pelno mokesčio nemažinančiomis ar nedidinančiomis sąnaudomis ir pajamomis.

Pagal pelno mokesčio įstatymo nuostatas, apmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami ir 
ribojamų dydžių atskaitymai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra atskaitomi iš apmokestinamųjų 
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pajamų.

Atidėtasis pelno mokesčio turtas apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra pagrįstų tikimybių, kad ateityje 
bus uždirbta tiek apmokestinamojo pelno, kuriam bus galima panaudoti nepanaudotus mokestinius 
nuostolius.

2.9. Pajamos

Kelių direkcijos pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos 
tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės 
vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gauta nauda. 

Pajamoms priskiriamas atlygis už specialiųjų įpareigojimų vykdymą. Baudos, delspinigiai ir netesybos, 
gautos pagal sutarčių sąlygas, priskiriamos palūkanų ir panašioms pajamoms.

2.10. Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos kaupimo ir  palyginimo principais ta ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalimi, kuri 
tenka per ataskaitinį laikotarpį patirtoms išlaidoms, susijusioms su įmonės veikla, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Sąnaudos vertinamos tikrąja verte.

2.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Atidėjiniai pripažįstami, jeigu juos lėmė praeities įvykiai ir įmonė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą 
pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir 
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Su atidėjiniais susijusios išlaidos yra apskaitomos pelno 
(nuostolių) ataskaitoje kaip įmonės sąnaudos grynąja verte, atsižvelgiant į kompensuojamas sumas. Jei 
pinigų laiko vertė yra reikšminga, atidėjiniai yra diskontuojami naudojant efektyvią laikotarpio palūkanų 
normą, jei reikia, atsižvelgiant į konkrečią įsipareigojimui specifinę riziką.

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjinių pripažinimo kriterijų, vadinami 
neapibrėžtaisiais.

Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti 
įmonei ir teikti jai ekonominę naudą.

2.12. Poataskaitiniai įvykiai

Kelių direkcijos finansinės ataskaitos koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar 
nesudarytų finansinių ataskaitų duomenims.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas ir finansinėse ataskaitose parodomas vadovaujantis 13-ojo 
verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nuostatomis. Pirminio pripažinimo metu ir toliau 
nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio 
pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, 
kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo 
turto pagerinimas. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą.

Lentelėje pateikta neatlygintinai gauto nematerialiojo turto vertė 256 tūkst. Eur ir jam priskaityta 
amortizacija 241 tūkst. Eur yra nematerialusis turtas gautas 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1190 „Dėl viešosios įstaigos Transporto infrastruktūros tyrimų centras 
likvidavimo“, likvidavus įstaigą. Turto perdavimo ir priėmimo aktai pasirašyti 2021 m. kovo mėn.

2021 m. sausio mėn. atlikta turto vertės korekcija už laikotarpį nuo 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn., 
apskaitant turtą be PVM. Korekcijos suma – 5 tūkst. Eur.

Baigus kurti Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą –2.393 tūkst. Eur 
ir E-mokymų platformą „Moodle“ – 2 tūkst. Eur, buvo atliktas pergrupavimas iš avansinių mokėjimų į 
programinės įrangos įsigijimo savikainą. 

NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Tūkst. Eur

Rodikliai Programinė 
įranga ir 
licencijos

Kitas 
nematerialusis 
turtas

Sumokėti 
avansai

Iš viso

ĮSIGIJIMO SAVIKAINA
Likutis 2020-12-31 7.161 12 1.086 8.259
Perkainojimas
Įsigijimai: 325 1.309 1.634
pirkto turto įsigijimo savikaina ir avan-
sai

69 1.309 1.378

neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

256 256

Savikainos korekcija dėl PVM (5) (5)
Pergrupavimas 2.395 (2.395)
Likutis 2021-12-31 9.876 12 0 9.888
AMORTIZACIJA
Likutis 2020-12-31 5.105 12 5.117
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
amortizacijos suma

241 241

Apskaičiuota amortizacijos suma 1052 1052
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Likutis 2021-12-31 6.398 12 6.410
Vertės pokytis 2021 m. (2) (2)
Vertės pokyčio likutis 
2021-12-31

(2) (2)

BALANSINĖS VERTĖS
2020-12-31 2.056 0 1.086 3.142
2021-12-31 3.476 0 0 3.476

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo 
turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame verslo apskaitos standarte „Ilgalaikis 
materialusis turtas“. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Žemės po valstybinės reikšmės keliais apskaita tvarkoma laikantis Finansų ministerijos 2021 m. 
balandžio 30 d. atnaujintos rekomendacijos Nr. TR-12/2020-04(2) nuostatų. Pagal šios rekomendacijos 
nuostatas, žemė po valstybinės reikšmės keliais apskaitoma pagal Registrų centro pateiktą rinkos vertę, 
nusidėvėjimas ar nuvertėjimas neskaičiuojami. Pagal Registrų centro duomenis per ataskaitinį laikotarpį 
buvo užregistruota 9.413 tūkst. Eur vertės naujų žemės sklypų po valstybinės reikšmės keliais. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 173 iš Vilniaus m. savivaldybės buvo 
gauta žemės sklypų, kurių vertė 26 tūkst. Eur ir tuo pačiu nutarimu Nacionaliniai žemės tarnybai prie 
Žemės ūkio ministerijos buvo perduota 50 tūkst. Eur vertės žemės sklypų.

2021m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 410 ir 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu 
Nr. 1018 iš Nacionalinės žemės tarnybos buvo gauta 5.173 tūkst. Eur vertės žemės sklypų.

2021 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 575 „Dėl nekilnojamojo daikto 
perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn“ buvo perduotas valstybinės reikšmės kelias 
Vilniaus rajono savivaldybei, kurio įsigijimo savikaina 197 tūkst. Eur ir nusidėvėjimas 61 tūkst. Eur.

Lentelėje pateikta neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė ir nusidėvėjimas, tai turtas 
gautas 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1190 „Dėl viešosios įstaigos 
Transporto infrastruktūros tyrimų centras likvidavimo“, likvidavus VšĮ Transporto infrastruktūros tyrimų 
centrą. Turto perdavimo ir priėmimo aktai pasirašyti 2021 m. kovo mėn.

Per ataskaitinį periodą 344.608 tūkst. Eur sumai buvo užbaigti vykdyti kelių infrastruktūros kūrimo ir 
gerinimo darbai ir turtas buvo pergrupuotas iš vykdomų turto kūrimo darbų ir išankstinių mokėjimų į 
infrastruktūros kelių statinius.



Finansinė ataskaita 22

NEATLYGINTINAI GAUTAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
(LRV nut. Nr.1190)                 Tūkst. Eur

Turto pavadinimas Įsigijimo savikaina Nusidėvėjimas Likutinė vertė
Administraciniai pastatai 560 200 360
Kiti pastatai 60 21 39
Transporto priemonės 345 190 155
Baldai 1 1 0
Kompiuterinė įranga 157 144 13
Kita biuro įranga 16 13 3
Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

56 16 40

Kiti įrenginiai, prietaisai 2.931 1.571 1.360
Iš viso: 4.126 2.156 1.970
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ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Tūkst. Eur
Straipsniai Žemė Pastatai ir 

statiniai
Mašinos ir 
įranga

Transporto 
priemonės

Kiti 
įrenginiai, 
įrankiai

Infrastruktūros 
statiniai (keliai)

Vykdomi 
turto 
kūrimo 
darbai

Išankstiniai 
mokėjimai

IŠ VISO

Įsigijimo savikaina
2020-12-31

313.731 3.428 81 623 2.881 4.711.529 462.942 2.190 5.497.405

Gauta neatlygintinai 14.612 620  345 3.161  18.738
Įsigyta per ataskaitinį 
laikotarpį

  1  216 269.335 4.219 273.771

Perduota pagal LRV 
nutarimu

(50) (197) (247)

Savikainos korekcija dėl 
PVM

    (5)    (5)

Nurašyta (8) (8)
Pergrupavimas   2.277  (2.277) 344.608 (339.845) (4.763) 0 
Pergrupavimas į 
atsargas

(593) (593)

Įsigijimo savikaina 
2021-12-31

328.293 4.048 2.359 968 3.375 5.055.940 392.432 1.646 5.789.061

Sukauptas 
nusidėvėjimas
2020-12-31

 722 53 480 2.695 2.169.384   2.173.334 

Priskaičiuotas 
nusidėvėjimas 

 63 187 80 126 94.584 95.040

Neatlygintinai gauto 
turto nusidėvėjimas

 221  190 1.745    2.156

Perduota LRV nutarimu (61) (61)
Pergrupuota   1.071  (1.071)   
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Pergrupuoto į atsargas
turto nusidėvėjimas

(593) (593)

Nurašyto turto 
nusidėvėjimas

(8) (8)

Sukauptas 
nusidėvėjimas 
2021-12-31

 1.006 1.311 750 2.894 2.263.907 2.269.868

Straipsniai Žemė Pastatai ir 
statiniai

Mašinos ir 
įranga

Transporto 
priemonės

Kiti 
įrenginiai, 
įrankiai

Infrastruktūros 
statiniai 
(keliai)

Vykdomi 
turto 
kūrimo 
darbai

Išankstiniai 
mokėjimai

IŠ VISO

Vertės pokytis
2020-12-31

(90.826) 7     (5.814)  (96.633)

Vertės pokytis 2021 
m.

(1) (1) (46) (48)

Vertės pokytis
2021-12-31

(90.826) 7 (1) (1) (5.860) (96.681)

Likutinė vertė 
2020-12-31

222.906 2.713 28 143 186 2.542.145 457.128 2.190 3.227.439

Likutinė vertė 
2021-12-31

237.467 3.049 1.048 217 480 2.792.033 386.572 1.646 3.422.512
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3. Atsargos

Atsargos finansinėse ataskaitose įvertintos įsigijimo savikaina. Atsargų nurašymui taikoma nuolat 
apskaitomų ir FIFO metodas. 

 Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 621 tūkst. Eur, iš jų 155 tūkst. Eur eismo saugumo priemonės, 
2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1190 „Dėl viešosios įstaigos 
Transporto infrastruktūros tyrimų centras likvidavimo“ iš likviduotos įstaigos 266 tūkst. Eur  ir 129 tūkst. 
Eur kuras ir kitos atsargos įmonės veiklai. Įmonės veiklai panaudota 679 tūkst. Eur, iš jų 203 tūkst. Eur 
eismo saugumo priemonių.

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos, lyginant su 2020-12-31 sumažėjo 7.823 tūkst. Eur. Pradelstų gautinų 
sumų nėra.

Iš asignavimų valdytojų gautina dotacijų suma, lyginant su praėjusių metų duomenimis sumažėjo 7.796 
tūkst. Eur, dėl asignavimo valdytojui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktų ir neapmokėtų 
paraiškų.

KITOS GAUTINOS SUMOS
Tūkst. Eur
Gautinos sumos Likutis

2021-12-31 2020-12-31
Gautinos iš asignavimų valdytojų dotacijos 29.632 37.428
Gautinos dotacijos 0 0
Gautinos skolos (įmonės veikla) 28 33
- gautinos sumos iš tiekėjų 17 33
- gautina žalos atlyginimo suma 11 11
- gautinos žalos nuvertėjimas 0 (11)
Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 1 1
Gautinas transporto priemonių naudotojo mokestis 803 711
Kitos gautinos sumos: 140 254
- kitos gautinos sumos nuvertėjimas (192) 0
- kitos gautinos sumos (iš anksto sumokėtas pelno mokestis) 74 0
- gautinos sumos sąnaudų kompensavimui ( el. energiją ir pan.) 1 4
- gautinų sumų vertės sumažėjimas 0 (1)
- gautinos baudos ir netesybos 257 251
Iš viso per vienus metus gautinų sumų: 30.604 38.427

5. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų judėjimas ir pinigų srautų pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pinigų srautų ataskaitoje, 
parengtoje netiesioginiu būdu. 
Pinigų srautų ataskaitos 2.1 eilutėje parodyti per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto įsigijimai.
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Pinigų srautų ataskaitos 3.2.1 eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį pinigais gautos dotacijos, o 
3.2.2 eilutėje – per ataskaitinį laikotarpį panaudotos, perduotos ir grąžintos dotacijos.

PINIGINĖS LĖŠOS ĮMONĖS BANKO SĄSKAITOSE
Tūkst. Eur
Lėšų paskirtis Likutis

2021-12-31 2020-12-31
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos 9.819 3.934
Bendrojo finansavimo Europos Sąjungos lėšos 0 4
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 37 103
Iš savivaldybių administracijų gauti pinigai pagal partnerystės ir 
bendradarbiavimo sutartis

13 3

Pervestinas kelių naudotojo mokestis 6
Vinječių platintojų pervesti depozitai 85 85
Viešo pirkimo sutarčių užtikrinimo garantijos 3.165 110
Įmonės lėšos banke 6.961 2.922
Pinigai mokėjimo kortelėse ir kelyje 1 0
Iš viso 20.087 7.161

  
6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 828 tūkst. Eur. Iš jų: 768 tūkst. 
Eur Palangos aplinkkelio ateinančio remonto sąnaudos, Kelių priežiūros ir plėtros programos ateinančių 
laikotarpių sąnaudos (nario mokestis, turto draudimo ir pan.) 20 tūkst. Eur, kitos įmonės ateinančių 
laikotarpių sąnaudos 40 tūkst. Eur (prenumerata, turto draudimas ir kt.).

7. Nuosavas kapitalas

Nuosavo kapitalo pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 2021 m. gruodžio 31 d. Nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaitoje. Per apyskaitinį laikotarpį Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė 
atitinkantis kapitalas sumažėjo 94.584 tūkst. Eur, dėl priskaičiuoto valstybinės reikšmės automobilių 
kelių nusidėvėjimo. 

2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1190 „Dėl viešosios įstaigos 
Transporto infrastruktūros tyrimų centro likvidavimo“ Kelių direkcijos savininko kapitalas padidintas 
1.985 tūkst. Eur 2021 m. kovo mėn.

2021 m. kovo 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 173 „Dėl valstybinės kitos paskirties 
žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 
ir kitos paskirties žemės sklypų perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Lietuvos 
automobilių kelių direkcijai“ turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis 
kapitalas sumažintas 50 tūkst. Eur ir 26 tūkst. Eur padidintas savininko kapitalas.

2021 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 575 „Dėl nekilnojamojo daikto 
perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn“ perduotas valstybinės reikšmės kelias Vilniaus 
rajono savivaldybei, tuo pačiu sumažintas Kelių direkcijos turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybė atitinkantis kapitalas 136 tūkst. Eur.
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2021 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 410 ir 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu 
Nr. 1018 iš Nacionalinės žemės tarnybos buvo gauta 5.172 tūkst. Eur vertės žemės sklypų, kurių verte 
padidintas turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė atitinkantis kapitalas.

Per apyskaitinį laikotarpį Kelių direkcija uždirbo 2.340 tūkst. Eur grynojo pelno.

NUOSAVO KAPITALO POKYTIS
Tūkst. Eur
Straipsniai 2021-12-31 padidėjimas sumažėjimas 2020-12-31
Įmonės savininko kapitalas 8.216 6.205
LRV 2020-10-21 nutarimas Nr. 1190 1.985
LRV 2021-02-24 nutarimas Nr. 173      26
Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 
tik valstybės nuosavybė atitinkantis 
kapitalas

2.595.980 2.685.578

Priskaičiuotas valstybinės reikšmės 
kelių nusidėvėjimas

94.584

LRV 2021-07-21 nutarimas Nr. 575 136
LRV 2021-03-24 nutarimas Nr. 173 50
LRV 2021-06-02 nutarimas Nr. 410 3.153
LRV 2021-12-01 nutarimas Nr. 1018 2.019
2020-2021 m. pelnas 2.544 1.357
2021 m. pelnas 2.340
Pelno įmoka į valstybės biudžetą 1.153

Nuosavas kapitalas 2.606.740 2.693.140

8. Dotacijos

Dotacijos Kelių direkcijoje apskaitomos vadovaujantis 21-uoju verslo apskaitos standartu „Dotacijos ir 
subsidijos“. Dotacijų ir subsidijų sąskaitose Kelių direkcija apskaito iš Susisiekimo ministerijos gautas 
valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas  ir Europos sąjungos 
finansinės paramos lėšas. Dotacijų sąskaitose taip pat apskaitomos ir iš savivaldybių administracijų pagal 
partnerystės ar bendradarbiavimo sutartis gautos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės 
paramos ir savivaldybių biudžetų lėšos. Pagal lėšų paskirtį dotacijos yra grupuojamos į dotacijas, 
susijusias su turtu (investicijos) ir dotacijas, patirtoms sąnaudoms kompensuoti.
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GAUTOS IR PANAUDOTOS DOTACIJOS
Tūkst. Eur
Eil. 
Nr.

Dotacijos 
pagal 
šaltinius ir 
paskirtį

Dotacijų 
likutis 
2020-12-31

Gautinos/
gautos 
dotacijos

Perduotos 
dotacijos

Panaudo-
tos 
dotacijos

Grąžintos 
dotacijos

Dotacijų 
likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje
2021-12-31

1. Iš valstybės 
biudžeto gau-
tos dotacijos

491.094 536.518 165.927 93.071 74.499 694.115

1.1 ilgalaikiam 
turtui įsigyti

489.943 403.279 126.231 84 74.137 692.770

1.2 sąnaudoms 
kompensuoti

1.151 133.239 39.696 92.987 362 1.345

2. Iš ES gautos 
dotacijos

35.026 74.125 331 424 108.396

2.1 ilgalaikiam 
turtui įsigyti

34.983 73.964 331 256 108.360

2.2 sąnaudoms 
kompensuoti

43 161  168 36

3. Iš savivaldy-
bės biudžeto 
gautos dota-
cijos

2.404 3.144 5.548

3.1 ilgalaikiam 
turtui įsigyti

2.404 3.144    5.548

3.2 sąnaudoms 
kompensuoti

   

 Iš viso 528.524 613.787 166.258 93.495 74.499 808.059

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2021-12-31 duomenimis – 9.928 tūkst. Eur, yra mokėtina suma UAB „Palangos 
aplinkkelis“ pagal Valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį. 2013-04-10 tarp Kelių direkcijos ir 
UAB „Palangos aplinkkelis“ buvo pasirašyta valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis „Palangos 
aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“. Pagal šios sutartie sąlygas, sutartis 
gali būti nutraukta sutartyje numatytais atvejais. Būsimųjų pinigų srautų dydis priklauso nuo metinio 
atlyginimo dalies, nuolatinės priežiūros paslaugos bei dalies būsimojo remonto darbų pokyčio, 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamą statybos sąnaudų indekso 
pokytį. Ilgalaikis įsipareigojimas apskaitomas amortizuota savikaina.

10. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

Lyginant su likučiu apyskaitinio laikotarpio pradžiai per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai padidėjo 6.551 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 53.175 tūkst. Eur, iš jų 
mokėtinos sumos tiekėjams ir rangovams už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir pateiktas paraiškas 
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sumažėjo 3.968 tūkst. Eur. Kitos mokėtinos sumos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 
10.748 tūkst. Eur, iš jų 3.055 tūkst. Eur padidėjo gautų garantijų sutarčių vykdymo užtikrinimui suma, 
5.907 tūkst. Eur asignavimų valdytojui grąžintina KPPP gruodžio mėnesio avanso suma, 1.573 tūkst. Eur 
kitos įvairaus pobūdžio asignavimų valdytojui grąžintinos sumos bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

2021 m. gruodžio 31 d. pradelstų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų Kelių direkcija neturėjo. 
Visi įsipareigojimai yra einamieji, susiformuojantys taikant apskaitos kaupimo principą.

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Tūkst. Eur
Trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai Likutis

2021-12-31 2020-12-31
Skolos tiekėjams už atliktus rangos darbus, suteiktas paslau-
gas ir patiektas prekes, iš jų:

35.672 39.640

- finansuojama KPPP lėšomis 29.147 36.873
- finansuojama ES paramos lėšomis 5.502 1.787
- finansuojama valstybės biudžeto lėšomis 26 10
- finansuojama savivaldybių biudžetų lėšomis 604 630
- finansuojama ES paramos lėšomis, gaunamomis iš savivaldybių 
administracijų

320 276

- įmonės veiklos skola 73 64
Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 305
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš jų: 1.089 1 013
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmo-
kestis valdybos nariams)

15 15

- mokėtinas pajamų mokestis 4 3
- mokėtinos apdraustojo socialinio draudimo įmokos 5 3
- sukauptas atostogų rezervas 332 348
- kintamosios atlygio dalies kaupiniai 733 644
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų: 16.414 5 666
- skola metinio atlyginimo pagal M2, M3, M4 dalis pagal Viešojo ir 
privataus subjektų sutartį

0 97

- kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 485 458
- pervestini transporto priemonių mokesčiai 808 711
- kitos mokėtinos sumos(garantijos sutarčių vykdymo užtikr.) 3 182 109
- kitos mokėtinos sumos (depozitai) 85 85
- kitos mokėtinos sumos valstybės biudžetui 194 27
- asignavimų valdytojui grąžintinos sumos 11 659 4.179
- mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 1 0
Iš viso per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai

53.175 46.624

11. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos 
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte, neatsižvelgiant į pinigų 
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gavimą. Pajamų pripažinimui Kelių direkcija vadovaujasi 10-uoju verslo apskaitos standartu „Pajamos“.

Pardavimo pajamos 10.699 tūkst. Eur yra iš Susisiekimo ministerijos gautas atlygis už specialiųjų 
įpareigojimų vykdymą.

2.532 tūkst. Eur kitos palūkanų ir panašios pajamos yra gautos delspinigių, baudų ir netesybų pajamos, 
susiję su sutarčių sąlygų nesilaikymu.

12. Sąnaudos

Sąnaudas registruojant apskaitoje Kelių direkcija vadovaujamasi kaupimo ir palyginimo principais 
Sąnaudos registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, 
registruojamos, kaip turtas. Vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standartu „Sąnaudos“, sąnaudos 
patikimai įvertintos tikrąja verte.

10.301 tūkst. Eur pardavimų savikaina yra Kelių direkcijos sąnaudos, patirtos vykdant specialiuosius 
įpareigojimus.

278 tūkst. Eur palūkanų ir panašios sąnaudos yra teismo nutartimis grąžintos piniginės išskaitos, 
netesybos ir kitos sąnaudos, susiję su sutarčių vykdymu.

13. Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Atidėjiniai ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo formuoti. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susidarę dėl teisminių ginčų su rangovais ir kitais subjektais – 2.047 tūkst. 
Eur yra apskaitomi nebalansinėje sąskaitoje, nes negalima patikimai įvertinti jų dydžio ir tikimybės, kad 
juos reikės įvykdyti ateityje. Atsiradęs įsipareigojimas neturės įtakos Kelių direkcijos veiklos rezultatui ir 
būtų apmokėtas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, o jo įtaka balansui būtų nereikšminga.

14. Segmentai

Per ataskaitinį laikotarpį Kelių direkcija veiklą vykdė pagal vieną veiklos segmentą, tai specialiųjų 
įpareigojimų vykdymas.

15. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, įvykių, kurie turėtų reikšmingos įtakos 2021 m.  finansinių ataskaitų 
rinkiniui nebuvo.
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