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1.   BENDRIEJI  DUOMENYS 

 

1. 1 .  I n for m ac i ja  a p ie  įm onę  

 
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija 

Telefonas: 8 5 273 402 

El. paštas: info@vmu.lt 

Įmonės kodas: 132340880 

Registras: Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

Registruota: 1991 m. lapkričio 12 d.  

 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

Kodas: 1188602370 

Registruota: Jakšto g. 4/9, LT-01105, Vilnius.  

 

Valdyba 

Valdybos pirmininkas: Mantas Šukevičius 

Valdybos nariai:  Ina Bikuvienė  

Asta Čepienė 

Normantas Marius Dvareckas 

Gediminas Jasikevičius 

Alditas Saulius 

Vilija Augutavičienė 

 

Audito komitetas 

Audito komiteto pirmininkas:  Alditas Saulius 

Audito komiteto nariai:  Viktorija Mažonienė 

     Mantas Šukevičius 

 

Vadovybė 

Valdas Kaubrė, direktorius 

Ramunė Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja medienos ruošai ir prekybai 

Mindaugas Petkevičius, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei 

Martas Lynikas, direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai 

Aidė Džiautaitė, finansų vadovė 

  Eglutė Bivainienė, technologijų vadovė 

 



 

1. 2 .  T r um pas  įmo nė s ve i k lo s  ap ib ūd i n ima s 

 

Įmonė neturi filialų ir atstovybių. 2021 m. I ketv. įmonė turėjo 26 regioninius padalinius. 

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – įmonė) – valstybės įmonė, turto patikėjimo teise valdanti, 

naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, vykdanti kompleksinę 

miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, įgyvendinanti bendrą valstybinę miško priešgaisrinę 

apsaugos sistemą, organizuojanti ir (ar) įgyvendinanti bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) 

visų nuosavybės formų miškuose, diegianti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir 

miško išteklių naudojimo technologijas. 

Įmonė neturi patronuojamųjų, asocijuotųjų ir pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamųjų 

bendrųjų įmonių. 

Kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų 

išteklių naudojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) nustatomo maksimaliai 

leistino iškirsti medienos kiekio ribose, prekybą mediena ir miško ištekliais. 

Specialieji įpareigojimai – miškų tvarkymo priemonės, skirtos išsaugoti biologinę įvairovę, 

kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, bei miškų teikiamą socialinę naudą ir tenkina viešąjį 

interesą. 

Įmonės pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai nežino faktų, kurie gali kelti abejonių dėl įmonės 

gebėjimo tęsti veiklą ir, atsižvelgdami į įmonės finansinius veiklos rezultatus, įsipareigojimus ir galimybę 

užtikrinti įsipareigojimų vykdymą, neturi abejonių dėl įmonės tolesnės veiklos tęstinumo, todėl 

finansinės ataskaitos parengtos veiklos tęstinumo principu.  

 

1. 3 .  F i nans i n ia i  m eta i  i r  jų  p ake i t ima i  

 

Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

2.  APSKAITOS POLIT IKA 

 

2. 1 .  Norm i n ia i  akt a i ,  ku r ia i s  vad o vau ja nt i s  pare ngtas  f i nan s in i ų  

a taska i tų  r i nk i n ys  

 

Šios įmonės metinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d., 

parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais ir patvirtinta įmonės apskaitos politika. 

Apskaitos politika 2020 m. papildyta informacijos reikšmingumo reglamentavimu. 

Reikšmingumo nustatymui pasirinkti VMU veiklos ir turto rodikliai: 

 pardavimo pajamų per ataskaitinius ir praėjusius finansinius metus vidurkis; 

 ilgalaikio turto likučio ataskaitinių finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vidurkis; 



 

 atsargų likučio ataskaitinių finansinių metų pradžioje ir pabaigoje vidurkis. 

Kiekybinis reikšmingumo lygis apskaičiuojamas kiekvieną veiklos ir turto rodiklį padauginus iš 0,1 %. 

Nustatomas vieno veiklos ir turto rodiklio kiekybinis reikšmingumo lygis - 150 tūkst. Eur. 

 

2. 2 .  I lg a la i k is  nem ater ia l us i s  tu r ta s  

 

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis 

parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės 

sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0,29 Eur. 

Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.  

Įmonė neturi ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros 

sutartys. 

Įmonėje nustatyta minimali ilgalaikio nematerialiojo turto vieneto vertė 600 eurų. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas 

Turto grupė Naudingas tarnavimo laikas (metais) 

Programinė įranga 3 - 5 

Įsigytos teisės 3 

Kitas nematerialus turtas 4 

2. 3 .  I lg a la i k is  m ater i a l u s is  t ur t as  

 

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.  

Iki 1995 gruodžio 31 d. įsigytas ilgalaikis materialusis turtas (pastatai ir statiniai) parodytas 

indeksuota įsigijimo verte, atėmus indeksuotą sukauptą nusidėvėjimą.  

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, likvidacinė vertė ir naudingas tarnavimo 

laikas pagal grupes: 

Turto grupė 
Likvidacinė vertė*, 

EUR/proc. 
Naudingas tarnavimo laikas 

(metais)** 

Gyvenamieji pastatai 0,29 / 10 60 - 80 

Administraciniai pastatai 0,29 / 10 15 - 80 

Gyvenamųjų pastatų pagalbinio ūkio 
paskirties priklausiniai 

10 50 - 70 

Administracinių pastatų pagalbinio ūkio 
paskirties priklausiniai 

10 50 - 70 

Gamybiniai pastatai 10 40 - 70 

Kiti neišvardinti pastatai 0,29 15 - 50 

Mašinos ir įrenginiai 0,29 / 10 5 - 10 

Įrenginiai 0,29 / 10 10 - 80 



 

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai 0,29 / 10 10 

Geležinkelio riedmenys  10 10 

Vamzdynai, ginklai 0,29 15 

Baldai 0,29 6 - 7 

Kompiuterinė technika ir ryšių 
priemonės 

0,29 3 

Lengvieji automobiliai 10 5 - 10 

Krovininiai automobiliai 10 4 - 10 

Priešgaisriniai automobiliai 0,29 / 10 15 

Antžeminė automatinės miškų gaisrų 
stebėjimo sistema 

0,29 / 10 5 - 10 

Sodmenų auginimo su apribota šaknų 
sistema 

10 15 - 50 

Kitas neišvardintas turtas 0,29 5 

* nustatyta likvidacinė Eur, proc. arba Eur/proc. toje grupėje; 

** nurodomas intervalas turto grupei, kuri turi turto grupės pogrupius, kurių naudingo tarnavimo laikas skirtingas. 

 

Įmonėje nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertė 600 eurų.  

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos gamybos išlaidoms ir įmonės veiklos sąnaudoms. 

Miško žemė ir medynai vertine išraiška įtraukiami į nebalansines sąskaitas. 

Įmonė balanse neturi turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė. 

 

2. 4 .  F i nans i n is  t ur t as  

 

Gautinos sumos 

Po vienerių metų gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo 

savikaina, o balanse parodomos amortizuota savikaina. 

Pirmą kartą pripažįstant per vienerius metus gautinas sumas, jos apskaitoje registruojamos 

įsigijimo savikaina.  

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas (vertybiniai popieriai iki išpirkimo) 

nurodomas nominalia verte su sukauptomis palūkanomis. 

Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką. Abejotinomis pripažįstamos 

skolos, kurių apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 6 mėnesius. Per vienus metus gautinos sumos balanse 

parodomos amortizuota savikaina atėmus abejotinas skolas. 

 

Skolos vertybiniai popieriai 

Skolos vertybiniai popieriai priskiriami turtui, laikomam iki išpirkimo, pirminio pripažinimo metu 

apskaitoje registruojami įsigijimo savikaina, o balanse parodomi amortizuota savikaina. Kiti skolos 

vertybiniai popieriai balanse parodomi tikrąja verte. 



 

Finansinis turtas užsienio valiuta 

Įmonė neturi finansinio turto užsienio valiuta. 

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 

Įmonė neturi parduoti laikomo finansinio turto ir su rinkos kainomis susijusių finansinių 

įsipareigojimų, suteiktų paskolų ir gautinų sumų. 

Pinigų ekvivalentai 

Įmonė pinigų ekvivalentais pripažįsta visus trumpalaikius likvidžius skolos vertybinius popierius, 

kurių išpirkimo terminas yra trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo įsigijimo datos ir kurių vertės pasikeitimo 

rizika yra nežymi. 

 

2. 5 .  At s arg os  

 

Atsargomis laikomas įmonės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 

metus.  

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų 

gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą, išskyrus parduotos apvaliosios 

medienos, miško sodmenų (sėjinukų ir sodinukų) bei dekoratyvinių sodmenų (sėjinukų ir sodinukų) 

savikainą, kurią apskaičiuojant taikomas vidutinių kainų atsargų ir apskaitos metodas. Atsargų 

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.  

Nebaigtos gamybos ir pagamintos produkcijos pasigaminimo savikainą sudaro tiesioginės 

gamybos išlaidos (pagrindinių žaliavų ir tiesioginio darbo išlaidos) bei netiesioginės gamybos išlaidos 

(pagalbinių žaliavų (medžiagų), netiesioginio darbo bei kitos netiesioginės gamybos išlaidos, susijusios su 

produkcijos gamyba). 

Atsargos balanse parodomos jas įvertinus įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. 

 

2. 6 .  F i nans i n ia i  į s ip are i go j im ai  

 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą 

sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. 

Pirmą kartą pripažįstant finansinį įsipareigojimą, įmonė įvertina jį savikaina, t. y. gauto turto ar 

paslaugų verte. Kiekvieną kartą sudarant metines finansines ataskaitas, finansiniai įsipareigojimai iš naujo 

įvertinami: 

 susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; 

 kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (įskaitant ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų 

dalį) – amortizuota savikaina; 

 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – savikaina.  



 

Trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai apskaitomi jų savikaina. Ilgalaikiai įsipareigojimai apskaitomi 

amortizuota savikaina – kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama įsipareigojimų 

amortizacija ir pripažįstamos palūkanų sąnaudos. 

Įmonė neturi finansinių įsipareigojimų užsienio valiuta. 

 

2. 7 .  K i ta s  i lg a la ik i s  tur t as  

 

Biologinis turtas (gyvūnai ir augalai) balanse neapskaitomi. Miško žemė ir medynai apskaitomi 

nebalansinėse sąskaitose (kiekis ir vertė pateikta vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos 2021-02-09 raštu Nr.R2-357. Laukiniai gyvūnai apskaitomi kiekine išraiška be 

vertės. 

 

2. 8 .  L i z in go  ga vė jo  a pskai tos  pr i nc i pa i  

 

Pagal lizingo sutartį gautas turtas įvertinamas jo vertės dengimo suma, o jei palūkanos 

nenumatytos – diskontuota pagal vidutinę rinkos palūkanų normą minimalių lizingo įmokų suma. Su lizingo 

sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios, ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, 

pagal lizingo sutartį, priskiriamos gauto turto vertei. 

Lizingo įmokos suskaidomos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas 

(draudimas ir pan.). Palūkanos įtraukiamos į apskaitą taikant kaupimo principą. Turto vertės dengimo 

suma, pagal lizingo sutartį, mažinamos mokėtinos skolos, palūkanos priskiriamos ataskaitinio laikotarpio 

palūkanų ir kitos panašios veiklos sąnaudoms, draudimo įmokos – veiklos sąnaudoms. 

 

2. 9 .  P a j amų i r  sąna udų pr i paž i n i mo pr i nc i pa i  

 

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės 

naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per 

ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 

Įmonės darbų ir paslaugų sąnaudos, atsižvelgiant į ekonominės naudos gavimą, grupuojamos į 

šias pagrindines grupes: 

 Ūkinės veiklos sąnaudų, kurios duoda ekonominės naudos; 

 Miško išteklių naudojimo veiklos sąnaudų, susijusių su miško išteklių naudojimu – 

produkcijos (įskaitant miško sėklas ir sodmenis) ruošos, pardavimo, transportavimo ir 

kitų paslaugų; 

 Miško išteklių atkūrimo ir tvarkymo veiklos sąnaudų; 



 

 Specialiųjų įpareigojimų sąnaudų, kurios neduoda ekonominės naudos.  

Miško išteklių naudojimo veiklos tikslas – užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą, 

nepertraukiamą medienos tiekimą ir ekonominės naudos generavimą ataskaitiniais metais.  

Specialiųjų įpareigojimų tikslas – biologinės įvairovės, kraštovaizdžio stabilumo ir aplinkos kokybės 

išsaugojimas, viešųjų paslaugų ir socialinės naudos teikimas, veiklos valstybiniuose miškuose pristatymas 

pasaulinėse, tarptautinėse ir respublikinėse parodose, mugėse ir kituose panašiuose renginiuose. 

 

2. 10 .  P e l no  m ok es čio  ap ska i ta  

 

Pelno mokestis apskaitomas taikant kaupimo principą. Pelno mokesčiu laikomas pagal Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatymą mokamas pelno mokestis. Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio 

sąnaudos apskaičiuojamos taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytą apmokestinamojo 

pelno apskaičiavimo metodiką. Jos koreguojamos atidėtųjų mokesčių sumomis. Atidėtasis mokesčio turtas 

pripažįstamas tuomet, kai susidaro įskaitomieji laikinieji skirtumai. Jis priskiriamas ilgalaikiam turtui. 

Atidėtasis mokesčio įsipareigojimas registruojamas tada, kai susidaro apmokestinamieji laikinieji skirtumai. 

Jis priskiriamas ilgalaikiams įsipareigojimams. 

 

2. 11 .  Ta r pu sav io  užs ka i t ų  ap ska i ta  

 

Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose užskaitomi, kai turtas ir įsipareigojimai yra susiję 

su tuo pačiu asmeniu, ir toks užskaitymas numatytas sutartyje arba yra susitarimas dėl jų tarpusavio 

užskaitymo.  

Galutinis rezultatas - pelnas ar nuostolis finansinėse ataskaitose pateikiamas perleidžiant ilgalaikį 

nematerialųjį, materialųjį turtą, ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą. 

Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo tarpusavyje užskaitomos ir finansinėse 

ataskaitose pateikiamas rezultatas.  

 

2. 12 .  Dot ac i j os  

 

Įmonei įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti skiriamos lėšos Vyriausybės nutarimu 

ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu, vadovaujantis Valstybės 

ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyta tvarka. 

Jeigu perduotas turtas nėra dotacija, nurodoma kurioje nuosavo kapitalo dalyje – įmonės 

savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 

– turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. 

Įmonei perduodamas patikėjimo teise valdyti turtas laikomas dotacija, jeigu šis turtas yra 

trumpalaikis. 

Sprendime dėl turto perdavimo patikėjimo teise nurodoma, kad turtas yra dotacija. 

Įmonės buhalterinėje apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys: 



 

 dotacijos, susijusios su turtu – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos 

ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti; 

 dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio 

laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, 

nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu. 

 

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka Valstybės ir savivaldybių įmonių ir 

Miškų įstatymuose reglamentuotas nuostatas ir  du pripažinimo kriterijus: 

 dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas; 

 yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra kitų įrodymų, kad dotacija bus teikiama. 

Įmonė gauna tik tikslines dotacijas pagal su dotacijų teikėjais sudarytas sutartis, kuriose aiškiai 

apibrėžiamos sąlygos - kokią informaciją dotacijos teikėjui įmonė turi teikti, kad būtų pervedamos lėšos 

pagal sudarytą sutartį, taip pat nepanaudotų lėšų grąžinimo sąlygos ir terminai. 

Visos gautos dotacijos susijusios su įmonės vykdoma veikla. Visos sutartyse numatytos sąlygos 

įvykdytos ir nėra neapibrėžtumų. Finansinėse ataskaitose visos sumos atitinka finansavimo sutartyse 

nurodytas sumas ir faktiškai gautų dotacijų sumas. 

 

2. 13 .  Mo kesči a i  

 

Įmonė priskaičiuoja ir sumoka visus įstatymais nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, 

pelno mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokesčius už aplinkos teršimą, nuomos mokestį 

už valstybinių žemės sklypų naudojimą, mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. 

Bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti, Vyriausybės nustatyta tvarka, įmonei nustatyti 

privalomieji 5 proc. atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir 

nenukirstą mišką. 

Bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti, Vyriausybės nustatyta tvarka, įmonei 

nustatyti privalomieji 10 proc. atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną 

ir nenukirstą mišką.  

Iš įmonės paskirstytojo pelno į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmonė moka įmoką Valstybės 

ir savivaldybių įmonių įstatyme nustatyta tvarka. 

Iš darbuotojų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka gyventojų pajamų mokestį, valstybinio 

socialinio draudimo įmokas. 

 

2. 14 .  Ap s ka i to s  k l a id ų  ta i s ym as 

 
Įmonėje esminėmis klaidomis laikomos klaidos, dėl kurių Įmonės Apskaitos politikoje nustatytų 

vieno veiklos ir turto rodiklio kiekybinis reikšmingumo lygis, apskaičiuotas kiekvieną veiklos ir turto 

rodiklį padauginus iš 0,1 %, siekia 150 tūkst. eurų. 

Įmonėje taikomi šie praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo būdai: 



 

 esminės klaidos taisomos retrospektyviniu būdu, koreguojant praėjusių ataskaitinių metų 

duomenis; 

 neesminės klaidos taisomos perspektyviniu būdu, t. y. klaidos taisomos ataskaitinio 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

  



 

3.  P AST ABOS 

 

3. 1 .  Ap s ka i to s  p o l i t i k os  ke i t i m as  

Įmonės direktorius 2018-12-28 įsakymu Nr. ĮS-491 patvirtino Apskaitos politiką, kuri taikoma 

nuo 2019 metų ir iš esmės nesiskiria nuo 2018 m. de facto taikytos. Apskaitos politikos taikymo būdas 

nepakeistas, išlaikytas tęstinumo principas ir dėl šių priežasčių nebuvo atskleidžiama palyginamoji 

informacija po Apskaitos politikos pakeitimo. 

 

3. 2 .  Ap s ka i t in i ų  į ver t in im ų t iks l i n i m as 

Informacija apie apskaitinių įvertinimų tikslinimą. 

Įvertinimai įmonėje netikslinti. 

Informacija apie duomenų pergrupavimą. 

Duomenys įmonėje nebuvo pergrupuoti. 

 

3. 3 .  I lg a la i k is  nem ater ia l us  tur tas  (Eur )  

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto pasikeitimą: 

Rodikliai Plėtros 
darbai 

Programinė 
įranga 

Komercijos 
patentai, 

licencijos, 
prekių 

ženklai ir 
panašios 

teisės 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 

Sumokėti 
avansai 

Iš viso 

Savikaina/perkainojimas       
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 17 213 2 956 388 136 968 26 550  3 137 119 
Įsigijimai       
Pardavimai ir nurašymai (-)       
Pergrupavimai       
Likutis 2021 m. kovo 31 d. 17 213 2 956 388 136 968 26 550  3 137 119 
Amortizacija       
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.  17 213 2 611 947 63 797 4 425  2 697 382 
Amortizacija per laikotarpį  113 712 10 907 1 327  125 946 
Perleisto turto amortizacija (-)       
Pergrupavimai       
Likutis 2021 m. kovo 31 d.  17 213 2 725 659 74 704 5 752  2 823 328 
Nuvertėjimas       
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.       
Padidėjimas       
Atstatymas.       
Likutis 2021 m. kovo 31 d.       
Balansinės vertės       
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.  344 441 73 171 22 125  439 737 
Likutis 2021 m. kovo 31 d.  230 729 62 264 20 798  313 791 

 

Amortizacija yra įtraukta į produkcijos gamybos, pardavimų bei bendrąsias ir administracines 

sąnaudas.  

Informacija apie užstatytą (garantuojant įsipareigojimų vykdymą) ir nemokamai gautą 

nematerialųjį turtą: 

Įmonė neturi užstatyto (garantuojant įsipareigojimų vykdymą) nematerialiojo turto ir nėra gavusi 

jo nemokamai. 



 

3. 4 .  I lg a la i k is  m ater i a l u s is  t ur t as  

Turto perkainojimo metodai įmonėje netaikyti. 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą (Eur): 

Rodikliai Žemė Pastatai ir 
Statiniai 

Mašinos ir 
įranga 

Trans-
porto 

priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai 
ir įrankiai 

Sumokėti 
avansai ir 
vykdomi 

materialiojo 
turto 

statybos 
(gamybos) 

darbai 

Iš viso 

Savikaina / perkainojimas        
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. 33 007 116 878 358 50 749 795 35 817 706 18 968 688 2 003 276 224 450 830 
Atstatoma iš nurašyto į atsargas  1 967     1 967 
Įsigijimai   7 990 1 723 556 430 000 231 053 1 324 209 3 716 808 

Pardavimai ir nurašymai (-)   -122 756     -4 260   -127 016 
Pergrupavimai   16 690     7 061 -23 751  
Likutis 2021 m. kovo 31 d. 33 007 116 782 249 52 473 351 36 247 706 19 202 542 3 303 734 228 042 589 
Nusidėvėjimas        
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.   51 748 530 39 132 417 27 636 287 16 755 956  135 273 190 
Nusidėvėjimas per laikotarpį   1 120 901 826 961 504 519 245 306   2 697 687 
Perleisto turto nusidėvėjimas (-)   -52 608     -4 258   -56 866 
Atstatoma iš nurašyto į atsargas  1 967     1 967 
Likutis 2021 m. kovo 31 d.   52 818 790 39959378 28140806 16 997 004 0 137915978 
Vertės sumažėjimas        
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.        
Padidėjimas        
Atstatymas        
Likutis 2021 m. kovo 31 d.        
Balansinės vertės        
2020 m. gruodžio 31 d.  33 007 65 129 828 11 617 378 8 181 419 2 212 732 2 003 276 89 177 640 
2021 m. kovo 31 d. 33 007 63 963 459 12 513 973 8 106 900 2 205 538 3 303 734 90 126 611 

 

Įmonė pagal savo veiklos istoriją ir specifiką vis dar turi turto, į kurio balansinę vertę įeina ir 
indeksuota balansinė vertė. Atsižvelgiant į tai, kad po indeksacijos praėjo 26 metai, daugumai turto 
vienetų buvo atlikti pagerinimo darbai, todėl indeksacijos poveikis 2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio turto 
balansinei vertei nėra reikšmingas ir įmonė indeksavimo poveikio balansinei vertei finansinėse 
ataskaitose papildomai neatskleidžia. 

Nusidėvėjimas yra įtrauktas į produkcijos gamybos, pardavimų bei bendrąsias ir administracines 

sąnaudas.  

Ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimas nebuvo apskaičiuojamas, nes visas turtas, 

išskyrus turtą, kurio perdavimui rengiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai, 

dalyvauja įmonės veikloje.  

Informacija apie Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimą ir kitus nuosavybės teisių apribojimus: 

Įmonė neturi įkeisto turto ir kitų nuosavybės teisių apribojimų. 

 

3. 5 .  I lg a la i k is  f i na nsi n is  tur t as  

Informacija apie vertybinius popierius: 

Kitas finansinis turtas VP saugotojas Kiekis Nominali 
vertė, Eur 

Išpirkimo 
terminas 

Amortizuota 
savikaina, Eur 

2021-03-31 
WP ISIN LT0000610057 Swedbank 14 770 621 147 706 2022-05-17 163 596 

WP ISIN LT0000670028 Swedbank 2 000 200 000 2024-08-23 200 086 

WP ISIN LT0000650038 Swedbank 5500 550 000 2022-09-27 550 579 

WP ISIN LT1000610014 Swedbank 2 000 200 000 2024-11-06 214 098 



 

WP ISIN LT0000610057 Luminor Bank 37 500 000 375 000 2022-05-17 411 226 

WP ISIN LT0000670028 Luminor Bank 3 000 300 000 2024-08-23 300 129 

WP ISIN LT1000610014 Luminor Bank 2 890 289 000 2024-11-06 308 545 

Viso     2 148 259 

Iki išpirkimo termino laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai apskaitomi amortizuota savikaina 
 

3. 6 .  At s arg os  

Informacija apie žaliavas, medžiagas ir komplektavimo detales: 

Žaliavos ir komplektavimo  
gaminiai 

Finansinių metų ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (Eur) 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
(Eur) 

 
 

Įsigijimo 
savikaina 

Grynoji 
galimo 

realizavimo 
(balansinė) 

vertė 

Nukainoji-
mo iki 
galimo 

realizavimo 
vertės suma 

Įsigijimo 
savikaina 

Grynoji 
galimo 

realizavimo 
(balansinė) 

vertė 

Nukainoji-
mo iki 
galimo 

realizavimo 
vertės suma 

Žaliavos, medžiagos ir 
komplektavimo detalės, iš 
viso: 
iš jų: 

2 004 066 2 004 066 0 2 792 233 2 792 233 0 

Sėklos 154 154 0 849 873 849 873 0 
Sėklos, esančios pas 
trečiuosius asmenis 

0 0 0 0 0 0 

Miško sodmenys 0 0 0 0 0 0 
Dekoratyviniai sodmenys 0 0 0 0 0 0 
Trumpalaikis inventorius 258 367 258 367 0 270 123 270 123 0 
Žaliavos ir komplektavimo 
gaminiai 

740 073 740 073 0 720 785 720 785 0 

Degalai 222 279 222 279 0 247 258 247 258 0 
Žaliavinė mediena apdirbimui 35 640 35 640 0 48 221 48 221 0 
Atsarginės dalys 62 602 62 602 0 71 519 71 519 0 
Darbo rūbai ir apsauginė 
(profesinė) apranga 

638 799 638 799 0 564 188 564 188 0 

Sekvestruota mediena 0 0 0 0 0 0 
Atsargų reprezentacijai ir 
reklamai įsigijimo savikaina 

16 847 16 847  18 612 18 612  

Kiti reikšmingi straipsniai 29 305 29 305 0 1 654 1 654 0 
Nebaigta produkcija ir 
vykdomi darbai, iš viso: 

13 546 997 13 546 997 0 13 155 923 13 155 923 0 

iš jų       
Žaliavinės medienos gamyba 20 168 20 168 0 60 822 60 822 0 
Miško ir dekoratyvinių 
sodmenų auginimas 

13 190 996 13 190 996 0 12 839 794 12 839 794 0 

Nebaigti vykdyti miškotvarkos 
projektai 

357 686 357 686 0 253 475 253 475 0 

Kiti reikšmingi straipsniai 0 0 0 1 832 1 832 0 
Produkcija, iš viso: 7 224 869 7 224 869 0 5 743 535 5 743 535 0 
iš jų:       
Žaliavinė mediena 4 935 352 4 935 352 0 4 694 138 4 694 138 0 
Sodmenys 1 314 121 1 314 121 0 919 681 919 681 0 
Antrinė šalutinė produkcija   0 120 897 120 897  
Kiti reikšmingi straipsniai   0 8 819 8 819 0 
Pirktos prekės, skirtos 
perparduoti, iš viso: 

0 0 0 0 0 0 

iš jų:       
Prekės 0 0 0   0 
Kiti reikšmingi straipsniai 0 0 0   0 
Ilgalaikis turtas, skirtas 
parduoti 

639 432 639 432 0 639 432 639 432 0 

 

Straipsnyje Nebaigti miškotvarkos projektai apskaitomi įmonės vidaus miškotvarkos projektai, 

kurių vertė pabaigus darbus ir projektą patvirtinus LR aplinkos ministro įsakymu, iškeliama į ateinančių 



 

laikotarpių sąnaudas – Vidinės miškotvarkos parengimo sąnaudos, kurios nurašomos į miško tvarkymo 

darbus per dešimt metų, o pagrindinių miško kirtimo biržių projektavimo sąnaudos – per penkerius 

metus. 

Įkeistų ir pas trečiuosius asmenis laikomų atsargų įmonė neturi. 

Informacija apie sumokėtus avansus: 

Rodikliai Finansinių metų 
ataskaitinio 
laikotarpio 

pabaigoje (Eur) 

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje (Eur) 

Sumokėti avansai už prekes ir paslaugas 244 666 362 693 
Iš jų:   
Sumokėti avansai tiekėjams 117 778 235 805 
Sumokėtas užstatas  131 478 131 478 

 
3. 7 .  P er  v i enu s  metus  g au t i no s  s umo s 

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas: 

Stambiausios gautinių sumų grupės Finansinių metų ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (Eur) 

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje (Eur) 

Pirkėjų skolos, iš viso: 13 568 713 8 486 044 

Pirkėjų skolos 14 087 110 9 010 883 

iš jų:   

Abejotinos pirkėjų skolos (-), iš viso: (518 397) (524 839) 

Kitos gautinos sumos, iš viso: 2 476 233 2 036 609 

Gautinas PVM   

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 165 713  

Biudžeto skola įmonei (PVM) 1 335 064 1 060 914 

GPM ir Sodros skola įmonei   

Atskaitingi asmenys   

Draudimas už žvėrių padarytą žalą   

LIFE projektas   

Pagal administracinės teisės pažeidimų 
protokolus 

  

Pagal vykdomus raštus 22 233 22 505 

Gautinos sumos už sąnaudų 
kompensavimą 

936 297 936 406 

Gautinos dotacijos   

Kitos gautinos skolos, iš viso 3 262 263 3 262 273 

Iš jų:   

Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (-) (3 245 337) (3 245 489) 

 

  



 

3. 8 .  T r um pal a ik ės  in ves t ic i jo s  

Informacija apie vertybinius popierius 

Kitas finansinis turtas VP saugotojas Kiekis Nominali 
vertė, 
Eur 

Išpirkimo 
terminas 

Amortizuo
ta 

savikaina, 
Eur 

2021-03-31 
WP ISIN LT0000650020 Swedbank 179 17 900 2021-05-04 17 946 
WP ISIN LT1000607010 Swedbank 3 628 362 800 2021-08-28 370 341 
WP ISIN LT1000607010 Šiaulių bankas 2 900 00 290 000 2021-08-28 294 567 
WP ISIN LT1000607010 Luminor Bank 4 500 450 000 2021-08-28 458 781 
Viso     1 141 635 

 

Informacija apie trumpalaikius terminuotuosius indėlius 

Įmonė finansinių metų pabaigoje trumpalaikių terminuotų indėlių neturi. 

 

3. 9 .  P in i ga i  i r  p i n i gų  ekv i va le nta i  

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus: 

Pinigų ekvivalentų pavadinimas 

Finansinių metų 
ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
(Eur) 

Praėję finansiniai metai 
(Eur) 

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje, iš viso: 58 645 787 54 994 516 

iš jų:   
Pinigai banko sąskaitose 58 639 064 54 989 404 

Pinigai kasoje 0 0 

Pinigai kelyje atsiskaitymui su kortelių skaitytuvų 
ir atsiskaitymui per kasos aparatą 

1 611 0 

Garantijos 5 112 5 112 

Įmonė neturi terminuotų piniginių indėlių, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienų 

metų laikotarpiui. 

 

3. 10 .  At e i nanč i ų  l a i kot ar p i ų  są naud os  i r  su kaupt os  pa j amo s  

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė sumoka už būsimais laikotarpiais gautinas 

tęstinio pobūdžio paslaugas, o sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais. 

Sukauptos pajamos – pajamomis pripažintos sumos, kurias skolininkas sumokės ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais už įmonei teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias uždirbtos 

pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo lygį. 

  



 

Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas: 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos 

Iš viso 

Pripažinimo terminai 
Per vienus 
finansinius 

metus 

Po vienų metų, 
bet ne vėliau 

kaip per penkis 
metus 

Po penkių 
metų 

 (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Ateinančio laikotarpio sąnaudos iš 
viso: 

2 552 061 606 197 1 444 637 501 227 

Iš jų     
Miškotvarkos projektai 2 358 925 413 061 1 444 637 501 227 
Kitos sumos  193 136 193 136 0 0 
Sukauptos pajamos iš viso: 0 0 0 0 

 

Informacija apie pagal lizingo sutartis, mokėtinų įmokų būklę 

Įmonė finansinių metų pabaigai galiojančių lizingo sutarčių ir mokėtinų įmokų neturi. 

 

3. 11 .  Į mo nės  s av i n in ko  k ap i t a l as  

Įmonės savininko kapitalas suformuotas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės 

įmonių įstatymo nustatyta tvarka 

Informacija apie įmonės savininko kapitalo pakitimus: 

Įmonės savininko kapitalo pakitimai Suma (Eur) 
Įmonės savininko kapitalo suma praėjusių finansinių metų pabaigoje 126 064 065 
Ataskaitinio laikotarpio Įmonės savininko kapitalo didinimai iš viso: 0 
Ataskaitinio laikotarpio įmonės savininko kapitalo mažinimai iš viso: 70 176 
iš jų:  
2019-07-10 LRV nutarimu Nr.730 VĮ Turto bankui perduotas turtas 220 
2021-03-03 LRV nutarimu Nr.141 Pakruojo rajono savivaldybei perduotas turtas 69 956 
Įmonės savininko kapitalo suma finansinių metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 125 993 889 

 

3. 12 .  Dot ac i j os ,  su bs i d i jo s  

Informacija apie dotacijas, subsidijas: 

Dotacijų (subsidijų) rūšis Likutis 
praėjusių 
finansinių 

metų 
pabaigoje 

Gautos 
dotacijos 
(subsidi-

jos) sumos 

Gautinos 
dotacijų 
(subsidi-

jų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Grąžin-
tos 

dotacijų 
(subsidi-

jų) 
sumos 

Likutis 
finansinių 

metų 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

 (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Dotacijos susijusios su turtu, iš 
viso: 

17 074 044 3190 0 426 243 0 16 650 991 

iš jų finansuojama:       
Valstybės biudžeto lėšomis 13 121 534 0 0 269 199 0 12 852335 

Europos Sąjungos lėšomis 3 890 782 3 190 0 153 340  3 740 632 

Savivaldybės lėšomis 61 728 0 0 3 704  58 024 
Dotacijos susijusios su 
pajamomis, iš viso: 

138 203 61 752 0 82 0 199 873 

iš jų finansuojama:       
Valstybės biudžeto lėšomis 4 301 0 0 82 0 4 219 
Europos Sąjungos lėšomis 133 902 61 752 0 0 0 195 654 
Savivaldybės lėšomis 0 0 0 0 0 0 



 

Dotacijos, susijusios su turtu, nudėvimos ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytais normatyvais. 

Likutį didžiąja dalimi sudaro dotacijos, skirtos miško keliams, kurie įregistruoti nekilnojamojo turto 

registre ir apskaitomi Pastatų ir statinių straipsnyje.  

Dotacijose, susijusiose su pajamomis, apskaitomos pagal sutartis gautos ir dar nepanaudotos 

dotacijos, atsižvelgiant į sutartyse numatytų darbų tęstinumą. 

Įmonė neturėjo neapibrėžtumų ir įsipareigojimų, susijusių su dotacijomis, kurie turėtų galimą 

poveikį įmonės finansinei būklei. 

Įmonė neturėjo dotacija nepripažintos valstybės paramos, kurios tikslios sumos negalima 

nustatyti arba atskirti nuo pagrindinės įmonės veiklos. 

 

3. 13 .  Mo kėt i no s  sum o s i r  k i t i  į s ip ar e ig o j im ai  

Informacija apie mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus pagal jų padengimo laikotarpius 

Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų 
skaidymas pagal rūšis 

Skolos ar jų dalys apmokėtinos finansiniais metais 
Per vienus 

metus 
mokėtinos 

sumos (Eur) 

Po vienų metų, 
bet ne vėliau 

kaip per penkis 
metus 

mokėtinos 
sumos (Eur) 

Po penkių 
metų 

mokėtinos 
sumos 
(Eur) 

Daugiau 
kaip po 
penkių 
metų 

mokėtinos 
sumos 
(Eur) 

Skoliniai įsipareigojimai, iš viso: 19 432 549 0 0 0 
Skolos kredito įstaigoms, iš viso: 0 0 0 0 
Gauti avansai, iš viso 241 477 0 0 0 
Skolos tiekėjams, iš viso: 7 907 371 0 0 0 
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos, 
iš viso: 

0 0 0 0 

Pelno mokesčio įsipareigojimai, iš viso: 1 033 335 0 0 0 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 
iš viso iš jų: 

8 126 105 0 0 0 

Įsipareigojimai viešojo sektoriaus 
subjektams 

903 257    

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai, iš viso: 

2 124 261 0 0 0 

iš jų:     
Įsipareigojimai viešojo sektoriaus 
subjektams 

1 988 698 0 0 0 

 

3. 14 .  S u ka upt os  sąna udo s i r  a te i na nči ų  l a ikota rp i ų  p a jam os 

Sukauptos pajamos – pajamomis pripažintos sumos, kurias skolininkas sumokės ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais už įmonei teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias uždirbtos 

pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo lygį 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė sumoka už būsimais laikotarpiais gautinas 

tęstinio pobūdžio paslaugas, o sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais. 

Sukauptos pajamos – pajamomis pripažintos sumos, kurias skolininkas sumokės ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais už įmonei teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias uždirbtos 

pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo lygį 



 

3. 15 .  P a j amo s  

Informacija apie pardavimo pajamas: 

Pajamų grupė Finansinių metų ataskaitinis 
laikotarpis (Eur) 

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PARDAVIMO PAJAMOS, iš viso: 41 784 977 

iš jų:  
žaliavinės medienos pardavimo pajamos 39 962 913 
nenukirsto miško pardavimo pajamos 103 402 
sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos 177 479 
antrinės ir šalutinės produkcijos pardavimo pajamos 1 002 013 
transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos 465 782 

profesionalios medžioklės paslaugų pajamos 16 096 
miškotvarkos, žemėtvarkos ir geodezijos paslaugų pajamos 52 244 
kitos su tipine veikla susijusios pajamos 5 048 

 

3. 16 .  S ąna ud os 

Informacija apie pagrindines įmonės sąnaudų grupes: 

Sąnaudų grupė Finansinių metų ataskaitinis 
laikotarpis (Eur) 

ŪKINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, iš viso: 34 979 872 
iš jų:  
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina 14 820 677 

Iš jų:  
žaliavinės medienos savikaina 13 358 601 
nenukirsto miško savikaina 88 943 
sėklų ir sodmenų savikaina 141 430 
antrinės ir šalutinės produkcijos savikaina 662 267 
transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina 415 849 
profesionalios medžioklės paslaugų savikaina 101 153 
miškotvarkos, žemėtvarkos ir geodezijos paslaugų savikaina 43 214 
kitų prekių ir paslaugų savikaina 9 221 
  
PARDAVIMŲ SĄNAUDOS 985 243 
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 
iš jų: 

19 173 952 

Veiklos mokesčių sąnaudos 6 662 563 
Miško išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos sąnaudos, iš viso: 7 130 056 

Specialiųjų įpareigojimų , iš viso: 2 439 735 
Kitos administracinės išlaidos 2 941 598 

 

Informacija apie prekių ir paslaugų mainus 

Įmonė ataskaitiniais metais prekių ir paslaugų mainų nevykdė. 

 
3.16.1. Informacija apie personalo sąnaudas: 

Personalo sąnaudos Finansinių metų ataskaitinis 
laikotarpis (Eur) 

Personalo sąnaudos, iš viso: 11 600 150 
iš jų:  
Apskaičiuotas darbo užmokestis 11 241 460  
Apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos 202 103  
Sąnaudos, susijusios su darbuotojų pensijų 
įmokomis 

0 

Kitos sąnaudos 156 587  
 



 

3.16.2. Informacija apie su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusias sąnaudas 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios 
sąnaudos 

Finansinių metų 
ataskaitinis laikotarpis 

(Eur) 
Audito įmonių teikiamos paslaugos, iš viso: 59 240 

iš jų:  
Finansinių ataskaitų audito 0 
Užtikrinimo ir kitų paslaugų 17 019 
FSC miškų tvarkymo sertifikavimo auditas 42 221 

 

3.16.3 Informacija apie kitos veiklos rezultatus 

Reikšmingi straipsniai Finansinių metų 
ataskaitinis laikotarpis 

(Eur) 
Kitos veiklos rezultatai, iš viso: 37 763 
iš jų:  
Ilgalaikio turto perleidimo metinis rezultatas 0 
Kitos reikšmingos netipinės veiklos pajamos 56 506 
Kitos reikšmingos netipinės veiklos sąnaudos (-) (18 743) 

 

3.16.4. Informacija apie palūkanų ir panašias pajamas bei sąnaudas 

Reikšmingi straipsniai Finansinių metų 
ataskaitinis 

laikotarpis (Eur) 
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos  
Palūkanų ir kitos panašios pajamos, iš viso: 46 539 
iš jų:  
Baudų ir delspinigių pajamos 44 784 
Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas  
Investicijų perleidimo pelnas  
Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos  
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo Įtaka  
Kitos finansinės - investicinės veiklos pajamos 1 755 
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 
sumažėjimas 

 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (-) , iš viso: (507) 
iš jų:  
Kitų suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos  
Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą 
turtą 

 

Investicijų perleidimo nuostoliai  
Baudų ir delspinigių sąnaudos (-) (2) 
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka  
Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (-) (505) 
Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai (-)  

 

3 . 17 .  V is os  r e ik šm in go s u žb ala nsi nėse sąskai t os e  f i k su o jam os  

s um o s 

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomi įmonės patikėjimo teise užregistruota valstybinės 

reikšmės miško žemė ir medynai. 

  



 

Informacija apie nebalansinėse sąskaitose apskaitomą valstybinės reikšmės miško žemę ir 

medynus: 

Turtas Mato vnt. Finansinių metų 
ataskaitinis laikotarpis 

Praėjusių finansinių 
metų atskaitinis 

laikotarpis 
Valstybinės reikšmės miško žemė 
(plotas, kuriam apskaičiuota vertė) 

ha 1 036 285 1 036 285 

Valstybinės reikšmės miško žemės 
vertė 

Eur 192 140 251 192 140 251 

Medynų tūris tūkst. m3 240 392 240 392 
Medynų vertė Eur 2 369 070 110 2 369 070 110 

 

 

 

Direktorius        Valdas Kaubrė 

 

Vyriausiasis buhalteris        Kęstutis Duoba 

 

 

 


