
Įmonės pavadinimas VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Teisinė forma Valstybės įmonė (VĮ)
Įmonės kodas 188710638
Įmonės direktorius (generalinis direktorius)                                                                                                                  Remigijus Lipkevičius
Įmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)                                                                                                                  Irena Jurevičienė

Lentelės užpildymo dieną
Akcininkų sąrašas 5 didžiausi akcininkai Valdoma akcijų dalis

Akcininkas Nr.1
Akcininkas Nr.2
Akcininkas Nr.3
Akcininkas Nr.4
Akcininkas Nr.5
Kiti akcininkai Kitų akcininkų valdoma dalis

Valstybei tiesiogiai ir netiesiogiai priklausanti dalis (%)
Valstybei atstovaujanti institucija (ministerija, direkcija, kt.) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Kur įmanoma, duomenys pateikiami augimo (agregavimo) principu

Pelno (nuostolių) ataskaita 2021 sausis–birželis (6 mėn.) 2022 sausis–birželis (6 mėn.)
Pardavimo pajamos 6.686,0 7.887,0
Pardavimo savikaina 4.979,0 5.827,0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1.707,0 2.060,0
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai) 1.707,0 2.060,0
Kitos veiklos rezultatai 1.653,0 180,0
Finansinė ir investicinė veikla 0,0 0,0

Pajamos
Sąnaudos

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3.360,0 2.240,0
Pelno mokestis 451,0 375,0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2.909,0 1.865,0

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Balansas 2021-12-31 2022-06-30

Nematerialusis turtas 3.476,0 2.860,0
Materialusis turtas 3.422.512,0 3.403.660,0
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas 3.425.988,0 3.406.520,0

Atsargos 395,0 492,0
Per vienus metus gautinos sumos 30.604,0 58.078,0
Trumpalaikės investicijos 20.087,0 9.367,0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikis turtas 51.086,0 67.937,0

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 828,0 950,0

Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui

Turto iš viso 3.477.902,0 3.475.407,0

8.216,0 8.434,0

-Iš jo: Įstatinio (pasirašytojo) kapitalo dalis

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
2.595.980,0 2.662.739,0

Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 204,0 440,0

-Iš jų: Privalomasis rezervas 68,0 192,0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2.340,0 1.865,0

Nuosavas kapitalas 2.606.740,0 2.673.478,0

PRAŠOME UŽPILDYTI RAUSVU FONU PAŽYMĖTUS LANGELIUS. JEIGU ĮMONĖ NERUOŠĖ (-IA) FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ TAM TIKRUS LAIKOTARPIUS IR DĖL TO NEGALI PATEIKTI TAM TIKROS 
INFORMACIJOS, „PASTABŲ“ DALYJE (DOKUMENTO APAČIOJE) TURI BŪTI NURODYTA PRIEŽASTIS (-YS).

Kai kurių langelių kampučiai pažymėti raudonu trikampiu - juose pridėti komentarai su papildomais paaiškinimais, kaip pateikti duomenis. Šiuos paaiškinimus galite pamatyti ant tokiu trikampiu 
pažymėto langelio užvedę pelės žymeklį.

100,00 %

100,00 %

Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami konsoliduoti įmonių grupės duomenys

Kapitalas (jeigu įmonės teisinė forma yra AB ar UAB) / Įmonės savininko kapitalas (jeigu 
įmonės teisinė forma yra VĮ)

Elektroninio dokumento nuorašas



Dotacijos, subsidijos 808.059,0 720.661,0

Atidėjiniai

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 9.928,0 9.719,0
-Iš jų: Ilgalaikės finansinės skolos

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 53.175,0 69.762,0
-Iš jų: Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis 485,0
         Trumpalaikės finansinės skolos

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 63.103,0 79.481,0

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1.787,0

Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, laikomu pardavimui

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3.477.902,0 3.475.407,0

Ar balansas susibalansuoja? Balansas Balansas

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Kita informacija 2021 sausis–birželis (6 mėn.) 2022 sausis–birželis (6 mėn.)

Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaičiuoti į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą
595,0 1.127,0

62,0 96,0

Informacija apie darbuotojus 2021 sausis–birželis (6 mėn.) 2022 sausis–birželis (6 mėn.)

261 277

Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia: Valstybinės reikšmės kelių nusidėvėjimas 66.271 tūkst. eur neįtraukiamas į pelno/nuostolių ataskaitą.

Informacija apie lentelės duomenų tikrumą patvirtinantį asmenį
Lentelės duomenų patvirtinimo data 2022.08.29
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos) Irena Jurevičienė Finansų ir apskaitos skyriaus apskaitos koordinatorė

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)
tel. +370 616 19237, irena.jureviciene@lakd.lt

Atsakingo asmens parašas arba elektroninis parašas (reikalingas tik skenuotoje versijoje)

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (į pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukta 
išlaidų suma)

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (į pelno 
(nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų  suma)

Faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (įskaičiuojant vadovaujančius 
darbuotojus)

Pastaba: į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo ar vaiko 
priežiūros, tėvystės atostogose, atliekantys privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją 
krašto apsaugos tarnybą, asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis, praktiką 
atliekantys studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys.
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