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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau vadinama – Valstybinis
patentų biuras) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos. Valstybinio patentų biuro buveinės
adresas – Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius, kodas 188708943.
Valstybinio patentų biuro paskirtis – įteisinti išimtines teises į pramoninės
nuosavybės objektus (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių
topografijas) ir pagal kompetenciją užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugą
Lietuvos Respublikoje. Institucija įgyvendina valstybės politiką pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje.
Valstybinis patentų biuras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto. Valstybinis patentų biuras turi kitų įstatymų leidžiamų lėšų
šaltinių. Specialiųjų lėšų pajamos: už tarptautines prekių ženklų registracijas Lietuvos
Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos nustatyta tvarka; už
tarptautines dizaino registracijas Lietuvos Respublikoje Hagos sutarties dėl pramoninio
dizaino registravimo Ženevos akto nustatyta tvarka; už atliktas paieškas Lietuvos
Respublikos prekių ženklų registre pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB)
Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 39 straipsnį; už išplėstus Lietuvos Respublikoje
Europos patentus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos
susitarimą dėl 1994 m. sausio 25 d. bendradarbiavimo susitarimo 3(3) straipsnio
įgyvendinimo, sutartys su Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės Tarnyba (ESINT).
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą
bei
atsiskaitomąsias sąskaitas banke.
Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinius. 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų
gruodžio 31 dienos duomenis.
Asocijuotųjų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Valstybinis patentų
biuras neturi.
Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 60.Praėjusio
ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius-59.
Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Tolesnę Valstybinio patentų biuro veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas
einamoms išlaidoms padengti bei tarptautiniams įsipareigojimams vykdymui.
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II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA
Valstybinio patentų biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).
Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka bei taiko 2021 m. sausio 5 d. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
direktoriaus įsakymu Nr.V-38 patvirtintą apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Valstybinio patentų biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,
tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
FVAIS, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
5) finansavimo paskirtį.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu
didžiojoje knygoje. Taikomi
kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,
pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.
Nematerialusis turtas
Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra
registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio
pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą,
t.y. kai atliktas esminis turto pagerinimas.
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose priskiriami prie
nematerialiojo turto, likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija
skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:
Eil.
Nr.
1.

Turto grupės
Programinė įranga

Turto amortizacijos
normatyvas (metai)
1

3

2.

Kitas nematerialus turtas
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Ilgalaikis materialusis turtas
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra
registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus nekilnojamąsias
kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Nekilnojamosios kultūros vertybės po pirminio pripažinimo
finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodas). Tikroji vertė
yra nustatoma remiantis draudžiamąja verte.
Rekonstravimo ir remonto išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo
ir remonto darbų rezultato. Rekonstravimo ir remonto išlaidomis yra didinama ilgalaikio
materialiojo turto savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas,
jeigu išlaidos reikšmingai pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba reikšmingai
pagerino turto naudingąsias savybes. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio
materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties arba nepailgina jo naudingo
tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio
materialiojo turto sąskaitose. Naujai įsigytam ilgalaikiam materialiajam turtui taikoma
minimali vertė – 500 eurų, likvidacinė vertė lygi nuliui..
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą pagal nusidėvėjimo normatyvus:
Eil.
Turto grupės
Turto
nusidėvėjimo
Nr.
normatyvas (metai)
1.
Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)
50
2.
Kiti statiniai
20
3.
Mašinos ir įrenginiai
7-10
4.
Kitos mašinos ir įrenginiai
3-6
5.
Lengvieji automobiliai
8
6.
Baldai
7
7.
Kompiuteriai ir jų įranga
3
5
8.
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
5
9.
Biuro įranga
7-10
10.
Kita biuro įranga
5
11.
Kitas ilgalaikis turtas (spaudiniai)
0
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansinėse
ataskaitose atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte,
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
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Apskaičiuodamos atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
Įstaigos taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba
konkrečių kainų būdą. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas atsižvelgiant į atsargų ir
veiklos, kurioje šios atsargos yra sunaudojamos, pobūdį.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų
sunaudojimu (pardavimu) susijusi ūkinė operacija.
Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą
pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo
savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į finansavimo sumas
nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos nėra priskiriamos
sąnaudoms. Įstaiga, perdavusi finansavimo sumas, savo apskaitoje mažina gautas
finansavimo sumas ir registruoja perduotas finansavimo sumas. Ne viešojo sektoriaus
subjektams perduotos finansavimo sumos pripažįstamos Įstaigos finansavimo sąnaudomis,
kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
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Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami tik tada, kai dėl buvusiojo įvykio
Valstybinis patentų biuras turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį
pasižadėjimą) ir tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę,
kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiais įvykiais.
Atidėjiniais nepripažįstami numatomi būsimi nuostoliai ar išlaidos, susiję su Įstaigos būsima
veikla. Įstaiga pripažįsta atidėjinio sumą, atsižvelgdama į labiausiai tikėtiną dabartiniam
įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
Atidėjinio sumos dydis nustatomas remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis
sutartimis, priimtais teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais įvykiais ir pan.
Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė
koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes.
Pajamos
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima
patikimai įvertinti su jomis susijusių sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir
sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį
ataskaitinį laikotarpį. Pajamos pripažįstamos kai uždirbamos nepriklausomai nuo pinigų
gavimo momento.
Jei Įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės
aktų nustatyta tvarka privalo surinktas sumas pervesti į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar
jų dalies atgauti tą patį ataskaitinį laikotarpį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios
sumos ar jų dalis Įstaigos pajamomis nelaikoma.
Įstaigos, atsakingos už tam tikrų sumų paskyrimą, arba Įstaigos, dėl kurios veiklos
atsiranda įplaukų į valstybės biudžetą, apskaitoje registruojamos ir Įstaigos finansinėse
ataskaitose rodomos apskaičiuotos pajamos ir į biudžetą negrąžintinai pervestinos pajamos,
ir tik šių sumų skirtumas rodo Įstaigos ekonominės naudos padidėjimą.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės
naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą
ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai Įstaigos sąnaudas, kurias ji patyrė vykdydama ne savo funkcijas,
kompensuoja trečioji šalis, pripažintos sąnaudos sumažinamos kompensacijos suma. Jei
kompensacija viršija sąnaudas, likusi suma registruojama kaip pajamos.
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Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba
jų ekvivalentais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų
ekvivalentų suma (neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio).
Sandoriai užsienio valiuta
Sandoris ir su juo susijusi ūkinė operacija užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu
įvertinami ir registruojami apskaitoje valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys,
taikant sandorio dienos valiutos kursą.
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną valiutiniai straipsniai įvertinami
(perkainojami) taikant tos dienos užsienio valiutos kursą.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo pripažįstami ir apskaitoje registruojami pagal
nuvertėjimo požymius. Prieš sudarant finansines ataskaitas Įstaiga pateikia informaciją, ar
yra turto nuvertėjimo požymių.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma,
mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto
vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y.
turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo,
o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra
registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
Kai vėlesniu ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms, turto, ankščiau pripažinto
nuvertėjusiu, vertė padidėja, tokiu atveju turto vertė atkuriama iki jo balansinės vertės, kuri
būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Įstaigos neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėse sąskaitose.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje nerodomi. Informacija apie
juos yra pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą
įsipareigojimui padengti yra labai maža (mažiau nei 10 procentų), informacija
aiškinamajame rašte nėra pateikiama.
Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai
atskleisti aiškinamajame rašte.
Poataskaitiniai įvykiai
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Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę
būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. turi įtakos Įstaigos finansinei būklei ar
veiklos rezultatams finansinės būklės ataskaitos datą), yra koreguojantieji poataskaitiniai
įvykiai. Atsižvelgiant į jų įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę,
koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir
pinigų srautų ataskaitose.
Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra
reikšmingi.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų
tarpusavio įskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent
tokios įskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų
finansinius rezultatus.
Informacija, susijusi su apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimais,
pateikiama aiškinamajame rašte.
Informacijos pagal segmentus pateikimas
Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus. Segmentai –
Įstaigos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes Įstaigos
teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikatorių. Patentų biuras vykdo
veiklą, priskiriamą prie segmentų „Ekonomika“.
Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį
būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl
pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų
atsiradimo.
Apskaitos įverčių keitimas
Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio,
turi būti parodytas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo parodyta
prieš tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio
pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas
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Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų
ataskaitinio laikotarpio klaidų vertine išraiška yra didesnė nei 1 procentas viso Įstaigos turto
vertės.
III SKYRIUS
PASTABOS
P03 pastaba. Nematerialus turtas. Valstybinio patentų biuro nematerialųjį turtą
sudaro programinė įranga, licencijos, kitas nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį
Valstybinis patentų biuras įsigijo nematerialiojo turto už 13.634,21 Eur. Neatlygintai
gautas turtas užpajamuotas 1,00 Eur verte. Iš viso įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį sudaro
13.635,21 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
78.535,37 Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, vertė įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
125.323,97 Eur.
Informacija pateikta P3 priede.
P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinis
patentų biuras įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 9.780,04 Eur (baldai ir biuro įranga).
Per 2021 m. buvo nurašyta visiškai nudėvėtų baldų ir biuro įrangos už 43.298,48 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 46.613,60
Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas
veikloje, vertė įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 620.244,97 Eur.
Informacija pateikta P4 priede.
P05, P06 pastabos. Ilgalaikis finansinis turtas. Valstybinis patentų biuras
ilgalaikio finansinio turto 2021 m. gruodžio 31 d. neturi.
P08 pastaba. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinis patentų biuras įsigijo
atsargų už 19.729,94 Eur, panaudojo įstaigos veikloje už 22.174,27 Eur. Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje atsargų likutis yra 8.686,24 Eur.
Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per 2021 m. pateikiama P8
priede pagal 8-ojo standarto „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą.
P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
išankstinių apmokėjimų likutis – 11.064,64 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams –
8.860,79 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2.136,06 Eur.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P9 priede.
Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:
(Eur)
Eil. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2021 m.
2020 m.
Nr.
1.
Automobilių draudimas
43,58
48,28
2.
Pastatų draudimas
382,06
423,32
3.
Spaudos prenumerata
879,36
544,41
4.
Serverių gamintojo garantija, licencijų
86,12
87,48
nuoma
9.
Kitos paslaugos
744,94
738,67
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IŠ VISO:

2.136,06

1.842,16

P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Valstybinio patentų biuro
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos sudarė 853.864,24 Eur,
sukauptos gautinos sumos – 807.214,27 Eur, už suteiktas paslaugas 46.649,97 Eur, kitos
gautinos sumos – 13.508,72 Eur.
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta P10.
Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:
(Eur)
Eil. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
2021 m.
2020 m.
Nr.
1.
Sukauptiems atostoginiams
216.163,91
183.149,93
2.
Sukauptoms įmokoms Sodrai
3.140,60
2.669,41
3.
Įmokėtų įmokų už paslaugas likutis
239.656,54
251.422,23
4.
Tiekėjams už suteiktas paslaugas
334.744,50
316.648,34
IŠ VISO:
793.705,55
753.889,91
P11 pastabos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Valstybinio patentų biuro ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose sudarė 286.414,98 Eur suma.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede.
P12 pastaba. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigai sudaro 88.240,40 Eur, iš jų: finansavimas iš valstybės biudžeto –
366,89 Eur, finansavimas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 81.229,04
Eur, finansavimas iš kitų šaltinių -6.644,47 Eur.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pateikti
P12 priede pagal 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose nustatytas formas.
P13, P14, P17 pastabos. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikius
įsipareigojimus sudaro 576.718,36 Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 357.648,34 Eur,
sukauptos mokėtinos sumos – 185.819,34 Eur, iš jų atostoginių sąnaudos – 183.149,93 Eur,
kitos sukauptos sąnaudos – 2.669,41 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 54,97 Eur.
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:
Eil. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
2021 m.
2020 m.
Nr.
1.
Tiekėjams mokėtinos sumos
357.648,34
316.648,34
2.
Sukauptiems atostoginiams
216.163,91
183.149,93
3.
Sukauptoms įmokoms Sodrai
3.140,60
2.669,41
4.
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
54,97
(atskaitingam asmeniui)
IŠ VISO:
576.718,36
502.522,65
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 priede.
P18 pastaba. Grynasis turtas. Valstybinio patentų biuro ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje grynasis turtas sudarė 620.220,31 Eur.
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Informacija apie grynąjį turtą pateikta ataskaitoje „Grynojo turto pokyčių atskaita“.
P02 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Valstybinio patentų biuro pagrindinės
veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 3.256.252,90 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų
dalį sudarė: 1.481.381,46 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos;
1.651.172,56 Eur – kitų paslaugų sąnaudos; 87.679,92 Eur – ilgalaikio turto nusidėvėjimo
ir amortizacijos sąnaudos; 36.018,96 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.
Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta P02 priede.
P21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Informacija
apie pagrindinės veiklos pajamas pateikta P21 priede pagal 10-ojo standarto „Kitos
pajamos“ 2 priede nustatytą formą.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 552.947,35 Eur sudaro pajamos:
Eil. Pagrindinės veiklos kitos pajamos už
Nr.
1. tarptautines prekių ženklų registracijas Lietuvos

269 302,37

284827,13

2.

16 903,48

31296,77

1 920,00

7776,00

306,76

766,90

264 514,74

259834,21

552.947,35

584501,01

3.

4.

5.

Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės
ženklų registracijos nustatyta tvarka
tarptautines
dizaino
registracijas
Lietuvos
Respublikoje Hagos sutarties dėl pramoninio dizaino
registravimo Ženevos akto nustatyta tvarka
atliktas paieškas Lietuvos Respublikos prekių ženklų
registre pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių
ženklo 39 straipsnį
išplėstus Lietuvos Respublikoje Europos patentus
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos
patentų organizacijos susitarimą dėl 1994 m. sausio
25 d. bendradarbiavimo susitarimo 3(3) straipsnio
įgyvendinimo
Sutartis su Europos Sąjungos Vidaus rinkos
derinimo tarnyba (OHIM)

IŠ VISO:

2021 m.

(Eur)
2020 m.

Kitos pajamos 3.904.901,70 Eur yra mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų
registravimą, kurie mokami į valstybės biudžetą, 2020 m. – 3.636.178,48 Eur. Tai yra
pervestinos į biudžetą pajamos.
630,70 Eur - pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (parduotas ilgalaikis
materialusis turtas).
P22 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Valstybinio
patentų biuro šios sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė – 1.481.381,46 Eur, iš jų darbo
užmokesčio sąnaudos sudarė – 1.460.021,46 Eur; socialinio draudimo sąnaudos sudarė –
21.360,00 Eur.
Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta P22
priede.
P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Valstybinio

11

patentų biuro sąnaudos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė – 92,01 Eur (Sąnaudos dėl neigiamos
valiutos kurso pasikeitimo įtakos).
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P23
priede.
P24 pastaba. Finansinės rizikos valdymas. Valstybinio patentų biuro
įsipareigojimų dalis, suderinta su kitais viešojo sektoriaus subjektais, 2021 m. gruodžio 31
d. sudarė 576.718,36 Eur.
Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais pateikta P24 priede.
2021 metais Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimo ataskaitiniu laikotarpiu
nebuvo, esminių klaidų nepastebėta.
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
IV
B
C
I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V

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

eurais

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena

3

4

5

P03

P04

125.148,97
78.535,37

189.615,64
119.005,59

78.112,41
422,96

118.407,61
597,98
0,00

46.613,60

70.610,05

3.932,15
0,00

1.524,75
0,00

39.094,31
3.587,14

65.498,16
3.587,14

1.160.030,10
8.686,24

1.085.851,22
4.486,10

8.686,24

4.486,10

0,00
11.064,64
853.864,24

2.082,16
804.633,84

807.214,27
46.649,97

66.330,92
738.006,16
296,76

286.414,98
1.285.179,07

274.649,12
1.275.466,86

1

P08

P09
P10

1

P11

(tęsinys kitame puslapyje)

1
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil.
Nr.
1
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV
IV.1
IV.2
G

Straipsniai
2
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

Pastabos Nr.
3
P12

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

4

5
88.240,40
366,89

6.816,03
299,10

81.229,04
6.644,47
576.718,36

6.516,93
502.522,65

576.718,36

502.522,65
0,00

P17

357.413,85

316.648,34

P17

219.304,51

P18

620.220,31

185.819,34
54,97
766.128,18

620.220,31
-145.907,87
766.128,18

766.128,18
45.100,63
721.027,55

1.285.179,07

1.275.466,86

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
Eil.
Nr.
1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

Pastabos Nr.

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

3

P21
P02
P22

P21

P23

Ataskaitinis
laikotarpis

eurais
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

4
3.104.472,57
2.552.133,92
2.365.862,67

5
2.914.458,91
2.329.957,90
2.211.467,38

105.275,25
80.996,00

118.490,52

552.338,65
4.458.231,95
-3.905.893,30
-3.256.252,90
-1.481.381,46
-87.679,92
-36.018,96
-255,59
-1.761,17
-19.046,15
-23.270,89

584.501,01
4.220.679,49
-3.636.178,48
-2.869.117,36
-1.373.020,25
-83.029,33
-28.662,87
-1.218,52
-2.009,31
-13.608,61
-5.364,11

-21.869,87
-4.562,15
-64.830,75

-29.511,62

-1.173.214,32
-342.361,67
-151.780,33
0,00
640,00
-603,70
-36,30
-92,01

-1.307.728,19
-4.443,00
45.341,55
-237,44
642,56
-849,75
-30,25
-3,48

-151.872,34

45.100,63

-151.872,34

45.100,63

-20.521,55

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

____________
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Nematerialusis turtas
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS
S VERTĖS
VERT PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kitas
Eil.
Nr.

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

Straipsniai

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

Plėtros darbai

3

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

11
360.720,33

-29.780,99

-29.780,99
6.050,00

-29.780,99
6.050,00

348.269,55

2.355,00

-239.957,72

-1.757,02

X

-58.131,78

X

29.780,99

14

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

15

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

10

-29.780,99

9

13

Iš viso

13.635,21
13.634,21
1,00

X

X
X
X
X
X

2.355,00

Prestižas

13.635,21
13.634,21
1,00

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*

10.1
10.2
10.3
11
12

išankstiniai apmokėjimai

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

8

10

Nebaigti projektai ir

Programinė įranga ir
jos licencijos

358.365,33

X

nematerialusis turtas

-175,02

29.780,99
-1.848,63

-270.157,14

-1.932,04

350.624,55
X

X

X

-241.714,74

X

X

X

X

X

X

-58.306,80

X

X

X

29.780,99

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

29.780,99
-1.848,63

-272.089,18

1
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ID:
D/L:
P3

Nematerialusis turtas

Kitas
Eil.
Nr.

1
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23

Patvirtinta
-2147395458
2022-03-15 10:38:19

Straipsniai

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

Plėtros darbai

3

nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir

išankstiniai apmokėjimai

Programinė įranga ir
jos licencijos

Patentai ir kitos
licencijos (išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir
meno kūriniai

Kitas nematerialusis
turtas

Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

4

5

6

7

8

9

Prestižas

Iš viso

10

11

78.112,41

422,96

78.535,37

118.407,61

597,98

119.005,59

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2
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ID:
D/L:
P4

Patvirtinta
-2147395458
2022-03-15 10:38:

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

Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
19
20
21
22
23
24
25
25.1
25.2

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

Kitas ilgalaikis

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

4

5

6

Nekilnojamosios
kultūros vertybės
7

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

8

9

10

84.792,84

16.421,43

3.652,39
3.652,39

X

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

11

12

13

676.895,27

-43.298,48
-33.269,91

16.421,43

606.252,53
-611.397,11

-84.513,08

-16.421,43

16
781.696,77

-43.298,48
-33.269,91
3.587,23
X

-0,09

714.706,42
X

X

-711.086,72

X

X

X

-28.128,13

X

X

X

-29.373,12

43.298,48

X

X

X

43.298,48

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

43.298,48
29.068,54

X

15

-43.298,48

-16.421,43

X
X
X
X
X

14

3.587,23

Iš viso

-43.298,48

88.445,23

X

Išankstiniai
apmokėjimai

9.578,04
9.578,04

-83.268,09

-1.244,99

Nebaigta statyba

5.925,65
5.925,65

X
X

materialusis turtas

Baldai ir biuro
įranga

-567.158,22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

-0,09

43.298,48
29.068,54
-668.092,82

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
1
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ID:
D/L:
P4

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Patvirtinta
-2147395458
2022-03-15 10:38:

Straipsniai

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

Kitas ilgalaikis

Žemė

3

Gyvenamieji

Kiti

Infrastruktūros
ir kiti statiniai

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

X

X

X

Nekilnojamosios
kultūros vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Transporto
priemonės

Kilnojamosios
kultūros vertybės

Baldai ir biuro
įranga

7

8
X
X
X

9
X
X
X

10

11
X
X
X

X

X

X

Kitos vertybės
12

materialusis turtas
Nebaigta statyba

Išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

13
X
X
X

14
X
X
X

15
X
X
X

16

X

X

X

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

3.932,15

0,00

39.094,31

3.587,14

46.613,60

1.524,75

0,00

65.498,16

3.587,14

70.610,05

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo

2
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ID:
D/L:
P8

Patvirtinta
-2147395458
2022-03-15 10:38:19

Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ
ATASKAITIN LAIKOTARPĮ*
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys

Eil. Nr.

1

Straipsniai*

9

2
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)
Įsigyto turto įsigijimo savikaina
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3+3.4)
Parduota
Perleista (paskirstyta)
Sunaudota veikloje
Kiti nurašymai
Pergrupavimai (+/-)
Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

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

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

Strateginės ir
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir
ūkinis inventorius

3

4

Pagaminta produkcija ir atsargos,
skirtos parduoti

Nebaigtos vykdyti
sutartys

Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos
parduoti

Ilgalaikis materialusis
ir biologinis turtas,
skirtas parduoti

Iš viso

Nebaigta gaminti
produkcija
5

6

7

8

9

10

4.486,10
26.374,41
19.729,94
6.644,47
-22.174,27

4.486,10
26.374,41
19.729,94
6.644,47
-27.590,33

-49.764,60

-27.590,33

-27.590,33

-22.174,27

8.686,24

8.686,24
4.486,10

-22.174,27
27.590,33

27.590,33

0,00

8.686,24

27.590,33

27.590,33

27.590,33

27.590,33

-27.590,33

-27.590,33

0,00

0,00

0,00

8.686,24
4.486,10

1
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ID:
D/L:
P9

Patvirtinta
-2147395458
2022-03-15 10:38:19

Išankstiniai apmokėjimai
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

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

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

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

3

4
11.064,64
8.860,79

2.082,16
240,00

67,79
2.136,06

1.842,16

11.064,64

2.082,16

1

Patvirtinta:
ID:-2147395458
D/L:2022-03-15 10:38:19

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188708943, Kalvarijų g. 3, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS_METINĖ
PAGAL 2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
21.12.31

Nr.

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1

2

1.

Per vienus metus gautinų sumų

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Tarp jų iš
Tarp jų iš
kontroliuojamų ir
viešojo
Iš viso
asocijuotųjų ne
sektoriaus
viešojo sektoriaus
subjektų
subjektų
3
5
4
853.864,24

793.495,55

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
Tarp jų
Tarp jų iš
iš
viešojo
Iš viso
kontroliu
sektoriaus
ojamų ir
subjektų
asocijuot
6
7
8
804.633,84

738.006,16

įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
1.1. Gautinos finansavimo sumos
1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
1.2.1.

Gautini mokesčiai

1.2.2.

Gautinos socialinės įmokos

1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą,

46.649,97

66.330,92

46.649,97

66.330,92

parduotas prekes, turtą, paslaugas
1.3.1.

Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2.

Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas

1.3.4.

Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį
turtą

1.3.5.

Kitos

1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą,
baudos ir kt. netesybos
1.5. Sukauptos gautinos sumos
1.5.1.

Iš biudžeto

1.5.2. Kitos

807.214,27

793.705,55

738.302,92

738.006,16

793.705,55

793.705,55

738.006,16

738.006,16

13.508,72

296,76

1.6. Kitos gautinos sumos
2.

Per vienus metus gautinų sumų
nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

3.

Per vienus metus gautinų sumų

853.864,24

793.705,55

804.633,84

738.006,16

balansinė vertė (1-2)

1
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D/L:
P11

Patvirtinta
-2147395458
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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

Straipsniai
2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
Pinigai bankų sąskaitose
Pinigai kasoje
Pinigai kelyje
Pinigai įšaldytose sąskaitose
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių
Kiti pinigų ekvivalentai
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena

Iš viso

Biudžeto asignavimai

Iš viso

Biudžeto asignavimai

3

4

5

6

286.414,98

274.649,12

286.414,98

274.649,12

286.414,98

274.649,12

1
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P12

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

Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas
turtas

Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo
veiklai

3

4

5

6

7

8

9

299,10

2.371.721,18

-2.365.862,67

2.371.721,18

-2.365.862,67

299,10

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

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

6.516,93

194.571,17

0,00

1,00

-119.860,06

6.516,93

8.910,08
185.661,09

3.934,70
-3.934,70

1,00

-18.509,41
-101.350,65

6.644,47
6.644,47
6.816,03

2.566.292,35

0,00

6.645,47

-2.485.722,73

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

Per ataskaitinį
Finansavimo sumos
Eil. Nr.

1
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
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2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

laikotarpį

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo sumos
grąžintos

Finansavimo sumų
(gautinų)
pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

10

11

12

13

14

-5.790,72

366,89

-5.790,72

299,10
67,79

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto
asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

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

3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

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

81.229,04

853,30
80.375,74
6.644,47
6.644,47
-5.790,72

88.240,40
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Trumpalaikės mokėtinos sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Eil. Nr.

Straipsniai

1

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

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

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

3

4

5

Iš viso

Tarp jų viešojo
sektoriaus
subjektams

Tarp jų
kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne
viešojo sektoriaus
subjektams

6

7

8

357.413,85
219.304,51

316.648,34
185.819,34

219.304,51

183.149,93
2.669,41
54,97

576.718,36

54,97
502.522,65
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GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

eurais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

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

Straipsniai

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

Pastabos Nr.

3

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės
rezervas

4

5

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kiti rezervai

Nuosavybės metodo
įtaka

6

7

Sukauptas perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės metodo
įtaką
8
721.027,55

Iš viso

9
721.027,55

Mažumos dalis

10

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

45.100,63

45.100,63

766.128,18

766.128,18

608,70
5.355,77

608,70
5.355,77

-151.872,34

-151.872,34

620.220,31

620.220,31

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

Patvirtinta
ID:-2147395458
2022-03-15 10:38:19

D/L:

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188708943, Kalvarijų g. 3, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS_IKI DATOS
VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
PAGAL2021 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
21.12.31 Nr.
(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

1

2

3

1.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.

1.1.

Pajamos iš rinkliavų

1.2.

Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4

4.458.231,95

4.220.679,49

382,90

432,00

mokamų įmokų į fondus
1.3.

Suteiktų paslaugų pajamos**

1.4.

Kitos

2.

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

3.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

552.947,35

584.501,01

3.904.901,70

3.635.746,48

-3.905.284,60

-3.636.178,48

552.947,35

584.501,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

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

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

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

-92,01
-92,01

-3,48
-3,48

-92,01

-3,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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Finansinės rizikos valdymas
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4

Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Įsipareigojimų dalis valiuta

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2

3

4
576.718,36

576.718,36

1

