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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS 2012 METŲ SAUSIO – RUGSĖJO MĖNESIŲ
SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. spalio 30 d. Nr.
I.

BENDROJI DALIS
Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) yra
valstybės įstaiga.
Ūkio ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ūkio srities valstybės
valdymo funkcijas ir šioje srityje įgyvendina valstybės politiką.
Ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis
sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat Lietuvos Respublikos patvirtintais
Ūkio ministerijos nuostatais.
Ūkio ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su
Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerija įregistruota Juridinių asmenų registre 1997
m. birželio 27 d., įmonės kodas – 188621919. Ministerijos buveinės adresas: Vilnius,
Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2.
Ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).
Ūkio ministerijos savininkė yra valstybė. Ūkio ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Veikla
Ministerijos atliekamos funkcijos tiksliai ir aiškiai išreikštos ir apibrėžtos Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais ir
kitais teisės aktais.
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Ūkio ministerijos misija - kurti palankią teisinę ir ekonominę aplinką ūkio plėtrai ir taip užtikrinti
visuomenės gerovę bei užimtumą. Siekiant strateginių Lietuvos ekonomikos plėtros tikslų ir
įgyvendinant Ūkio ministerijos misiją daugiausia dėmesio skiriama inovacijoms skatinti, ES
struktūrinių fondų administravimui tobulinti, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, energetiniam
saugumui užtikrinti. Atnaujinama ir modernizuojama įmonių teisė, Ūkio ministerija dalyvauja
formuojant bendrąją turto privatizavimo politiką, tobulina vidaus ir užsienio prekybos sektorių teisinę
bazę. Lietuvos įmonėms užsienio rinkose talkina komercijos atašė. Gerėja ES reikalų koordinavimo
sistema, šalies interesai atstovaujami įvairiose Europos institucijose ir tarptautinėse organizacijose.

Informacija apie filialus ir atstovybes
Ūkio ministerija filialų ir atstovybių neturi.

Svarbūs įvykiai, kurie gali paveikti tolesnę veiklą
Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko Ūkio ministerijos
administracijos padalinių, atliekančių bendrąsias funkcijas, vertinimo auditą. Remdamiesi šio audito
išvadomis, 2012 m. atliekamas bendrųjų funkcijų optimizavimas, bendrąsias funkcijas atliekančių
padalinių pertvarkymas, bendrųjų funkcijų centralizavimas ir kt.

Informacija apie Ūkio ministerijos kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Ūkio ministerija yra kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis
žemesniojo lygio finansines ataskaitas. Į Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupę 2012
m. įeina šie viešojo sektoriaus subjektai – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio
ministerijos,

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Valstybinė ne maisto

produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė metrologijos tarnyba, Lietuvos metrologijos
inspekcija, Nacionalinis akreditacijos biuras ir Lietuvos standartizacijos departamentas. Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros, kurios steigėjai yra Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo
ministerija, finansinių ataskaitų rinkinį konsoliduoja Švietimo ir mokslo ministerija.
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Informacija apie kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Eil.
Nr.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Subjektai

1.

1
Kontroliuojamos
biudžetinės
įstaigos

Buveinės
adresas

3

Valdo
mų
akcijų
/įnašų
dalis
4
X

Investicijos
dydis

Grynasis
ataskaitinio
laikotarpio
rezultatas

Nuosavas
kapitalas

5
X

8
X

X

1.1.
Valstybinis
turizmo
departamentas prie
Ūkio ministerijos

Švitrigailos
g. 11,
Vilnius

X

X

X

X

Įmonių bankroto
valdymo
departamentas prie
Ūkio ministerijos

Gedimino
pr.
2/Odminų g.
1-28, Vilnius

X

X

X

X

Valstybinė ne
maisto produktų
inspekcija prie
Ūkio ministerijos

Žalgirio g.
92, Vilnius

X

X

X

X

Valstybinė
metrologijos
tarnyba

Algirdo g.
31, Vilnius

X

X

X

X

Lietuvos
metrologijos
inspekcija

Tilto g. 17/
Radvilų g. 4,
Vilnius

X

X

X

X

Nacionalinis
akreditacijos
biuras

Algirdo g.
31, Vilnius
LT- 03219

X

X

X

X

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

3

Pagrindinė
veikla

Atlieka
įstatymų ir
kitų teisės
aktų jam
pavestas
turizmo
veiklos
valdymo
funkcijas
Dalyvauja
įgyvendinant
politiką
įmonių
veiklos
restruktūriza
vimo ir
bankroto
proceso
klausimais
Užtikrina
efektyvią ne
maisto
produktų
rinkos
priežiūrą,
suderintą su
Europos
Sąjungos
teise
Įgyvendina
metrologinio
laidavimo
politiką
Teisinė
metrologinė
priežiūra
įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
politiką
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akreditacijos
srityje

1.7.

Lietuvos
standartizacijos
departamentas

T.
Kosciuškos
g. 30,
Vilnius LT01100

X

X

X

X

Mokslo, inovacijų
ir technologijų
agentūra

A. Goštauto
12-219,
Vilnius

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8.

dalyvauja
formuojant
ir
įgyvendinant
kartu su
suinteresuot
omis šalimis
valstybės
politiką
standartizaci
jos srityje
Nacionalinių
ir
tarptautinių
taikomųjų
mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės
(technologinės)
plėtros ir
inovacijų
programų
administravimas,
konkursinių
šių
programų
projektų
finansavimas

2.
Kontroliuojamos
viešosios įstaigos
2.1.

Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo
paramos agentūra

Savanorių
pr. 28 ,
Vilnius

100

71.639

4

37.151

275.299

Ūkio
ministerijos
programų ir
ES
struktūrinių
fondų
paramos
lėšomis
finansuojam
ų projektų
atranka,
vertinimas,
apskaita ir
kontrolė
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2.2.

2.3.

Viešoji įstaiga
„Investuok
Lietuvoje“

Jogailos g. 4,
Vilnius

Viešoji įstaiga
Lietuvos
konferencijų
biuras

Vilniaus al.
9,
Druskininkai

100

53,10

245.247

300.000

(402.392)

(63.702)

419.479

702200
Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla

190.709

Su žmonių
sveikata
susijusi
veikla

437.521

702200
Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla

2.4.
Viešoji įstaiga
„Versli Lietuva“

Goštauto g.
40A, Vilnius

Viešoji įstaiga
Telšių apskrities
verslo inkubatorius

Sedos g. 34
a, Telšiai

100

129.200

6.625

2.5.
97,60

2.108.350

(5517)

1.851.794

2.6.

2.7

Viešoji įstaiga
Anykščių verslo
informacinis
centras

A.
Baranausko
a. 2,
Anykščiai

88,82

75.500

138

122.891

Viešoji įstaiga
„Stebėsenos ir
prognozių
anentūra“

A. Vivulskio
g. 13,
Vilnius

100

3.000

(5.500)

5.436

Viešoji įstaiga
KTU regioninis
mokslo parkas

K. Petrausko
g. 26,
Kaunas

80,13

161.350

16.843

691.740

3.094.286

(416.354)

3.994.869

2.8.

3.

Viso pagal
kontroliuojamas
viešąsias įstaigas

X

Valstybės ir
savivaldybių
įmonės**

X

X

X

Ganyklų g.
30, Palanga

100

7.326.659

5

10.337

Verslo
informavimas,
konsultavimas,
mokymai,
organizacinės
paslaugos
Socialinių
mokslų
tyriamieji ir
taikomieji
darbai
683200 nekilnojamoj
o turto
tvarkyba už
atlygį arba
pagal sutartį

X

3.1.

VĮ poilsio namai
„Baltija“

Patalpų
nuoma,
konsultavimas

4.395.684

Viešbučių ir
specialaus
apgyvendini
mo paslaugų
teikimas,
konferencijų
ir seminarų
organizavimas
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3.2.

3.3.

3.4.

VĮ „Visagino
energija“

Taikos pr.
26A,
Visaginas

100

92.156.136

(2.299.469)

79.535.522

Restruktūrizuojam
a VĮ „Visagino
statybininkai“

Visagino
sav.,
Drūkšinių k.

100

5.413.708

(650.203)

(3.507.971)

VĮ „Pajūrio
vėtrungė“

Taikos pr.
28, Klaipėda

100

2.576.879

(115.299)

2.124.503

X

107.473.382

(3.054.634)

82.547.738

Viso pagal
valstybės įmones
4.

Garo
tiekimas ir
oro
kondicionavi
mas
Statybos
remonto
darbai
Nekilnojamo
jo turto
nuoma

Kontroliuojamos
akcinės ir
uždarosios
akcinės
bendrovės

4.1.
UAB Lietuvos
parodų ir kongresų
centras
„LITEXPO“

Laisvės pr.
5, Vilnius

98,7

32.367.090

2.075.134

35.209.963

UAB „Investicijų
ir verslo
garantijos“

Konstitucijo
s pr. 7,
Vilnius

100

30.000.000

3.711.760

26.631.751

UAB „Toksika“

Jočionių
13B, Vilnius

92,5

20.862.922

(275.829)

19.421.452

AB „Giraitės
ginkluotės
gamykla“

Kauno r.
sav, Vijūkų
km.,
Užliedžių
seniūnija

100

21.535.200

1.103.104

15.076.487

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
UAB Lietuvos
tyrimų centras

Gedimino
pr.
2/Odminių
g. 1, Vilnius

29,49

1.150.000

UAB „Visagino
atominė elektrinė

Žvejų g. 14,
Vilnius

100

4.067.163.632

(675.952)

(654.251)

4.6

6

(754.144.000)

5.849.376.000

82.30 –
Mugių,
parodų ir
konferencijų
rengėjų
veikla
Garantijų
teikimas
kredito
įstaigoms už
SVV
subjektams
suteikiamas
paskolas
38.22 –
Pavojingų
atliekų
tvarkymas ir
šalinimas
Šaudmenų
gamyba
Mokslinių
tyrimų
projektų
įgyvendinimo
organizavimas
Lietuvos
Respublikos
elektros
sektoriaus
įmonių
efektyvios
veiklos
užtikrinimas
ir naujos
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atominės
elektrinės
Lietuvos
Respublikoje
projekto
parengimas
Viso pagal
akcines
bendroves ir
uždarąsias
akcines
bendroves
5.
5.1.

X

4.173.078.844

(748.205.783)

5.947.061.402

Asocijuotieji
subjektai
Viešoji įstaiga
Lietuvos inovacijų
centras

T.
Ševčenkos g.
13, Vilnius

37,50

7.500

4.101

424.757

Viešoji įstaiga
Vilnijos verslo
inkubatorius

Pramonės g.
97, Vilnius

99,33

1.496.924

5.946

1.368.607

Viešoji įstaiga
Šiaulių verslo
inkubatorius

Aušros al.
66a, Šiauliai

88,18

2.195.000

(15.556)

2.144.851

Viešoji įstaiga
Alytaus verslo
inkubatorius
(bankrutuojanti)

Alytus,
Merkinės g.
2A

99,20

308.678

(82.347)

(90.476)

Viešoji įstaiga
Verslininkų namai

Muitinės g.
13A, Kaunas

86,93

26.600

(5.509)

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

7.778
5.6.
Viešoji įstaiga
Kazlų Rūdos
verslo inkubatorius

S. Daukanto
g. 19, Kazlų
Rūda

70,59

480.136

10.658

425.416

Viešoji įstaiga
Jurbarko verslo
informacijos
centras

Dariaus ir
Girėno g.
120A,
Jurbarkas

71,07

170.000

1.202

242.461

5.7.

7

Inovacijų
paramos
paslaugų
teikimas
Patalpų
nuoma,
konsultacijos,
mokymai
68.20 Nekilnojamo
turto,
priklausančio
nuosavybės
teise, nuoma
68.20 Nekilnojamo
turto,
priklausančio
nuosavybės
teise, nuoma
Suaugusių
švietimas,
konsultacinė
veikla
Nekilnojamo
jo turto
nuoma,
konsultacinė
valdymo
veikla
Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla, kita,
niekur kitur
nepriskirta,
verslui
būdingų
paslaugų
veikla
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Viešoji įstaiga
"Šakių verslo
informacijos
centras"

Bažnyčios g.
4-101,
Šakiai

Viešoji įstaiga
Kaišiadorių
turizmo ir verslo
informacijos
centras

Gedimino g.
48,
Kaišiadorys

78,93

112.400

46,04

51.294

22.402

(28.846)

76.141

Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla

95.711

70.22 Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla

Viešoji įstaiga
Raseinių verslo
informacijos
centras

Maironio g.
38, Raseiniai

76,08

79.500

(35.569)

71.858

Viešoji įstaiga
Pakruojo verslo
informacijos
centras

Pergalės g.
1, Pakruojis

86,59

39.330

1.181

54.310

Viešoji įstaiga
Klaipėdos mokslo
ir technologijų
parkas

Herkaus
Manto g. 84,
Klaipėda

90,91

150.000

45.600

988.313

Viešoji įstaiga
"Kauno aukštųjų ir
informacinių
technologijų
parkas"

Breslaujos g.
3, Kaunas

95,47

632.660

1.407

407.161

Viešoji įstaiga
"Ignalinos
atominės
elektrinės regiono
plėtros agentūra"

Ateities g.
23,
Visaginas

5.12.

5.13.

5.14.

40

2.000

6.197

76.636

5.15.

5.16.

Viešoji įstaiga
Šiaurės miestelio
technologijų
parkas

J. Galvydžio
g. 5/Žygio
96, Vilnius

96,28

647.633

1.749

718.818

Viešoji įstaiga
Rietavo verslo
informacijos
centras

Oginskių g.
8, Rietavas

84,72

58.240

28.846

86.339

8

Verslo
konsultavim
as, mokymų
organizavim
as
70.22 Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla
683200 –
nekilnojamojo turto
tvarkyba už
atlygį arba
pagal sutartį
Paslaugos
verslui,
tyrimų
rezultatų
komecializavimas
741400
Konsultacinė
verslo ir
valdymo
veikla
683200 nekilnojamoj
o turto
tvarkyba už
atlygį arba
pagal sutartį,
70.22 konsultacinė
verslo ir
valdymo
veikla
70.22 konsultacinė
veikla ir kita
valdymo
veikla
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5.17.

Viešoji įstaiga
Šiaulių rajono
turizmo ir verslo
informacijos
centras

J.
Basanavičia
us g. 7,
Kuršėnai

87,50

38.500

18.354

(1.142)

5.18.
Viešoji įstaiga
Ignalinos atominės
elektrinės regiono
verslo inkubatorius

Taikos pr. 7,
Visaginas

50

1.000

183

35.898

Viešoji įstaiga
Vilkaviškio
turizmo ir verslo
informacijos
centras

J.
Basanavičia
us a. 7,
Vilkaviškis

54,59

41.360

12.855

262.854

5.19.

5.20.

5.21.

Viešoji įstaiga
Joniškio turizmo ir
verslo
informacijos
centras

Žemaičių g.
9, Joniškis

64,12

57.900

295

62.043

Viešoji įstaiga
Skuodo
informacijos
centras

Vytauto g. 9,
Skuodas

90,85

28.800

78.251

111.910

Viešoji įstaiga
Kauno regioninis
inovacijų centras

L. Sapiegos
g. 10,
Kaunas

9,09

100

2.284

136.872

X

6.625.555

73.684

7.698.116

1

1000

5.22.

Viso pagal
asocijuotus
subjektus
6.
6.1.

Kiti susiję
subjektai
Likviduojama AB
„Lietuvos birža“
Viso pagal kitus
subjektus
Viso pagal
subjektus

Ukmergės g.
41, Vilnius

4.290.273.067

9

6820, 7022 Verslo
įmonių
inkubavimas,
konsultacijų
teikimas,
mokymų
organizavimas
Konsultacinė
verslo ir
valdymo
veikla,
kelionių
agentūrų ir
kelionių
organizatori
ų veikla,
kitos niekur
nepriskirtos
turistams
teikiamos
paslaugos
Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla
(70.22)
70.22 Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla
70.22 –
Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla

Veikla
nevykdoma

1000
X

70.22 Konsultacinė
verslo ir kito
valdymo
veikla

(751.603.087)

6.041.302.125

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 188621919, Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
2012m. sausio – rugsėjo mėnesių FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ūkio ministerijos kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Eil.
Nr.
1

Subjekto tipas ir pavadinimas

Subjektų skaičius

2

3

1.

Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

8

2.

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

0

3.

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

8

4.

Valstybės ir savivaldybių įmonės*

4

5.

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

6

6.

Asocijuotieji subjektai

22

7.

Administruojami išteklių fondai

8.

Administruojami mokesčių fondai

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina
įmonės savininko teises ir pareigas.

II.

APSKAITOS POLITIKA

Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais bei Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio forma ir sudėtis
Ministerijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
- finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);

10
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- veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2007-12-19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
3-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais).
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo ir paskelbimo terminai
Ūkio ministerijos

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Lietuvos

Respublikos finansų mininsterijai ir skelbiamas ministerijos interneto svetainėje vadovaujantis 23
– ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių
ataskaitų rinkinys“ reikalavimais.

Pagrindiniai apskaitos principai
Ūkio ministerijos apskaitos politika aprašyta 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamajame rašte.

III.

PASTABOS

1 pastaba. Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas
Klaidų taisymas.
Apskaitos politikos keitimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 7-ojo VSAFAS
„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 7 priede nustatytą formą
„Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“ ir šio
standarto 10 priede nustatytą formą „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos
rezultatų ataskaitos straipsniams“ (pridedama).
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos
keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta (3.093.316,54) litų suma, susijusi su esmine 2011
m. apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida, dėl:
11
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1. neaudituotų Ūkio ministerijos kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų 2011 m.
finansinės atskaitomybės duomenų įtraukimo į 2011 m. Ūkio ministerijos finansinių
ataskaitų rinkinį;
neaudituotų INVEGOS kontroliuojamojo fondo, Garantijų

2.

fondo ir JEREMIE kontroliuojamojo fondo 2011 m. duomenų apie pajamas ir
sąnaudas įtraukimo į 2011 m. Ūkio ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį;

5 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas
2012 m. sausio – rugsėjo mėnesių investicijų į nuosavybės vertybinius popierius pokyčiai:
pasikeitimai (-)(+)
Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Pastabos

suma

1.

Uždaroji akcinė bendrovė
„Investicijų ir verslo
garantijos“

2.

Viešoji įstaiga „Neįgaliųjų
verslo informacijos centras“

-90.700

3.

Lietuvos parodų ir kongresų
centras UAB „LITEXPO“

2.500.000

4.

Viešoji įstaiga Tauragės
verslo informacinis centras

-104.200

5.

Viešoji įstaiga Ukmergės
turizmo ir
verslo informacijos centras

-76.200

4.000.000

12

Vadovaujantis LRV 2011-12-14
nutarimu Nr. 1453 valstybei
nuosavybės teise priklausantis
turtas 4 mln. Lt kaip papildomas
įnašas perduotas bendrovei ir
padidintas jos įstatinis kapitalas
Išregistruotas iš Juridinių
asmenų registro
2012-03-22
Vadovaujantis LRV 2011-04-20
nutarimu Nr. 447 valstybei
nuosavybės teise priklausantis
turtas 2,5 mln. Lt kaip
papildomas įnašas perduotas
bendrovei ir padidintas jos
įstatinis kapitalas
Vadovaujantis LRV 2012-04-25
nutarimu Nr. 453 Ūkio
ministerija perdavė Tauragės
rajono savivaldybei dalininkės
turtinės ir neturtinės teises ir
pareigas
Vadovaujantis LRV 2012-05-29
nutarimu Nr. 610 Ūkio
ministerija perdavė Ukmergės
rajono savivaldybei dalininkės
turtinės ir neturtinės teises ir
pareigas
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6.

Viešoji įstaiga Zarasų verslo
informacijos centras

7.

Valstybės įmonė „Pajūrio
vėtrungė“

-1.775.355

8.

Valstybės įmonė poilsio
namai „Baltija“

-2.657.852

9.

Uždaroji akcinė bendrovė
„Visagino atominė
elektrinė“
Iš viso

-68.634

4067163632

Vadovaujantis LRV 2012-06-20
nutarimu Nr. 703 Ūkio
ministerija perdavė Zarasų
rajono savivaldybei dalininkės
turtinės ir neturtinės teises ir
pareigas
Vadovaujantis LRV 2012-03-14
nutarimu Nr. 277 perduotas
biudžetinėms įstaigoms
nekilnojamasis turtas
Vadovaujantis LRV 2012-04-04
nutarimu Nr. 364 perduotas
valstybės įmonei Valstybės turto
fondui nekilnojamasis turtas
Vadovaujantis LRV 2012-07-04
nutarimu Nr. 826 perduotos
Ūkio ministerijai uždarosios
akcinės bendrovės „Visagino
atominė elektrinė“ valstybei
priklausančios akcijos

4.068.890.691

Reikšmingų sumų detalizavimas:
Ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė

6.953.631.892,44

1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius balansinė vertė

6.041.859.982,06

1.1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius įsigijimo savikaina
4.290.273.067,00
1.1.1. Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus
įsigijimo savikaina

4.283.646.512,00

1.1.2. Investicijų į asocijuotuosius subjektus įsigijimo savikaina

6.625.555,00

1.1.3. Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina

1000,00

1.1.4. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius vertės
pasikeitimas (–)
2.

Po vienerių metų gautinų sumų balansinė vertė

1.751.586.915,06
911.771.910,38

2.1. Po vienerių metų gautinų sumų įsigijimo savikaina

911.775.333,50

2.1.1. Kitų ilgalaikių gautinų sumų įsigijimo savikaina
13

879.834.427,28

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 188621919, Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
2012m. sausio – rugsėjo mėnesių FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.2. Gautinų palūkanų įsigijimo savikaina

31.940.906,22

2.1.3. Kitų ilgalaikių gautinų sumų amortizacija

(3.423,12)

9 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai
Reikšmingų sumų detalizavimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė

8.001.706,06

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

8.049.807,71

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

13.358,15

1.2. Išankstiniai apmokėjimai ministerijos valdymo srities
viešojo sektoriaus subjektams programoms vykdyti

4.537.166,84

1.2. Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams
programoms vykdyti

3.450.245,78

1.3. Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams

48.101,65

1.4. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

652,97

1.4. Kiti išankstiniai apmokėjimai

282,32

1.5.Išankstinių apmokėjimų kitiems subjektams nuvertėjimas(–)

(48.101,65)

Ateinančių laikotarpių sąnaudų balansinė vertė

26.693.802,87

1. Ateinančių laikotarpių sąnaudų įsigijimo savikaina

23.915.065,14

1.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamiems ne viešojo
sektoriaus subjektams programoms vykdyti

9.085.875,16

1.2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitiems ne viešojo
sektoriaus subjektams programoms vykdyti

17.150.499,33

1.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos asocijuotiesiems subjektams

39.000,00

1.4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

418.428,38
14
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1.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudų nuvertėjimas (–)

0

10 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos
Reikšmingų sumų detalizavimas
Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė

1.

Gautinų finansavimo sumų balansinė vertė

1.1. Gautinų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos
(finansinė parama) ir užsienio valstybių įsigijimo savikaina
1.2. Gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
įsigijimo savikaina
1.3. Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas (–)

2.
Gautinų sumų už parduotas prekes, turtą,
paslaugas balansinė vertė

28.620.690,12

5.844.581,32

5.640.963,70
203.617,62
0

81.786,29

2.1. Gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas
įsigijimo savikaina
2.2.

81.786,29

Gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas

nuvertėjimas (–)

0

3.

Sukauptų gautinų sumų balansinė vertė

3.1.

Sukauptų gautinų sumų iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius

7.680.532,57

įsigijimo savikaina

242.451,11

3.2. Sukauptų finansavimo pajamų įsigijimo savikaina

7.358.991,48

3.3. Kitų sukauptų gautinų sumų įsigijimo savikaina

79.089,98

3.4. Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas (–)

0

4. Kitų gautinų sumų balansinė vertė

15.013.677,24

4.1.

Gautinų sumų iš atskaitingų asmenų įsigijimo savikaina

4.2.

Gautinų sumų iš atskaitingų asmenų (spec. atašė) įsigijimo
savikaina

15.620,97

23.822,13
15
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4.3.

Gautinų palūkanų įsigijimo savikaina

9.260.224,69

4.4.

Kitų gautinų sumų įsigijimo savikaina

4.795.053,10

4.5.

Gautinų grąžintinų finansavimo sumų(skolos ES BPD laikotarpio)

įsigijimo savikaina
4.6.

18.650.140,39

Gautinų grąžintinų finansavimo sumų (skolos ES 2007-2013 m. laikotarpio)

įsigijimo savikaina

5.058.103,65

4.7.

Gautinų grąžintinų finansavimo sumų nuvertėjimas (–)

(18.933.853,57)

4.8.

Gautinų palūkanų nuvertėjimas (–)

(3.857.636,27)

4.9. Išieškotinos sumos už padarytą žalą

2.202,15

5.

Gautinų delspinigių balansinė vertė

112,70

5.1.

Gautinų delspinigių įsigijimo savikaina

105.331,53

5.2.

Gautinų delspinigių nuvertėjimas(-)

(105.218,83)

11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Reikšmingų sumų detalizavimas
1.Pinigai ir pinigų ekvivalentai -4.105.803,36
1.1. Pinigai banko sąskaitose litais –4.087.732.45litų;
1.2. Pinigai banko sąskaitose eurais –11.113,04 litų;
1.3.

Pinigai mokėjimo kortelėse litais –1.770,31 litų;

1.4. Pinigai mokėjimo kortelėse eurais – 5.187,86 litų;

12 pastaba.

Finansavimo sumos
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir

likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede
nustatytą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį“ (pridedama).
13 pastaba. Atidėjiniai
Atidėjinys pripažintas įvertinus šiuos pripažinimo kriterijus:

16
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- ministerija turi įrodymų, kad įsipareigojimo dėl buvusio įvykio atsiradimo tikimybė
yra didesnė negu nebuvimo;
- teisinę prievolę reikės padengti turtu.
Atidėjiniai nediskontuojami, nes galutinio įvykdymo laiko (galutinės mokėjimo
sumos) negalima tiksliai nustatyti.
Reikšmingų sumų detalizavimas
ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil.
Nr.

Atidėjinių paskirtis

1
1.

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Atidėjinių
vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Atidėjinių
vertės
padidėjimas,
išskyrus
padidėjimą dėl
diskontavimo

Atidėjinių
vertės
pasikeitimas
dėl
diskontavimo

Panaudota
atidėjinių
suma

Panaikint
a
atidėjinių
suma

Atidėjinių
vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

3

4

5

6

7

8

0

1.243.100,00

1.243.100,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ
Eil.Nr.

Įsigijimo savikaina
(nediskontuota)

Atidėjinių panaudojimo laikas

17

Diskontuota vertė
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o1
1.

2

3

4

Per vienus metus

1.1.

Trumpalaikiai atidėjiniai

1.2.

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų

2.

Nuo vienų iki penkerių metų

3.

Ppenkerių metų

4.

Atidėjinių suma, iš viso

metų dalis
1.243.100,00
1.243.100,00

Reikšmingų sumų paaiškinimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-01 d. nutarimu Nr. 1708 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 1013 „Dėl tarptautinio konkurso
kauno laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui ir zonos statutui parengti bei steigėjų
grupei parinkti komisijos sprendimo patvirtinimo" pakeitimo“ nustatė, kad Ūkio ministerija yra
Kauno
laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams
suinteresuota institucija ir teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šioje zonoje
esančios privačios žemės.
Lietuvos apeliacinis teismas 2012-04-03 d. nutartimi konstatavo, kad priėmus Vyriausybės
nutarimą Nr. 1708 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr.
1013 „Dėl tarptautinio konkurso kauno laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui ir
zonos statutui parengti bei steigėjų grupei parinkti komisijos sprendimo patvirtinimo" pakeitimo“,
Kauno apskrities viršininko administracijos ir Nacionalinė žemės tarnybos procesinių teisių perėmėju
bylose dėl sprendimų paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams teisėtumo bei atlyginimo už
paimamus Žemės sklypus dydžio nustatymo laikytina Ūkio ministerija.
Atidėjiniai pripažinti, nes:
–
Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi nustatė dviejų žemės
sklypų, esančių Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, ir juose esančius sodinius, dydį ir
remiantis šia nutartimi dviejų žemės sklypų savininkams turi būti sumokėta 1150,1 tūkst. litų. Kadangi
Ūkio ministerija dėl šios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties yra padavusi kasacinį skundą Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui, piniginės kompensacijos bus mokamos tik po to, kai įsiteisės galutinis
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas.
–
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė priimti Ūkio
ministerijos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje
byloje Nr. 2A-745/2012 (toliau – Lietuvos apeliacinio teismo nutartis), pagal kurią yra nustatyta, kad
Audronei Skamaročiūtei už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą, esantį Kauno laisvosios
ekonominės zonos teritorijoje, turi būti sumokėta 93 000 Lt piniginė kompensacija. Kadangi Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties nepriėmė, todėl
atsižvelgiant į antstolės Ingos Karalienės 2012 m. spalio 11 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-13922735, į antstolės depozitinę sąskaitą pervesta 93,0 tūkst. litų. Antstolė I. Karalienė 2012 m. spalio 29
d. priėmė patvarkymą, pagal kurį nusprendė atidėti į jos depozitinę sąskaitą pervestų lėšų išmokėjimą
A. Skamaročiūtei iki 2012 m. lapkričio 24 d. Ūkio ministerija 2012 m. lapkričio 7 d. pateikė
pakartotinį kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuriuo, be kita ko, prašo sustabdyti
Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, pagal kurią antstolė vykdo išieškojimą, vykdymą. Taigi, iki 2012
m. lapkričio 24 d. pinigai iš antstolės depozitinės sąskaitos A. Skamaročiūtei nebus pervedami. Jeigu
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuspręs sustabdyti išieškojimą, tai pinigai A. Skamaročiūtei nebus
pervedami iki tol kol byla nebus išnagrinėta kasacine tvarka. Jeigu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
kasacinio skundo nepriims arba nesustabdys išieškojimo, antstolė po 2012 m. lapkričio 24 d. galės
pervesti pinigus į A. Skamaročiūtės sąskaitą.
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17 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai
Reikšmingų sumų detalizavimas
Trumpalaikiai įsipareigojimai

18.845.680,86

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
1.1. Mokėtinos finansavimo sumos asocijuotiems subjektams

1.

12.374.332,28
413.424,97

1.2. Mokėtinos finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus
subjektams

5.450.059,24

1.3. Mokėtinos finansavimo sumos kontroliuojamiems
ne viešojo sektoriaus subjektams

224.898,66

1.4. Mokėtinos finansavimo sumos kitiems subjektams

2.

Pervestinos sumos į valstybės biudžetą

3.

6.285.949,41

1.946.449,25

2.1. Pervestinos sumos už turto naudojimą

123,70

2.2. Kitos pervestinos sumos į valstybės biudžetą

89.904,11

2.3. Grąžintinos finansavimo sumos

1.856.421,44

Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla

3.374.799,33

3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams

337.661,20

Mokėtinos sumos darbuotojams

941.252,95

3.3. Sukauptos atostoginių sąnaudos

840.668,35

3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

1.251.600,24

3.5. Kitos mokėtinos sumos (atskaitingi asmenys)

486,68

3.2.

21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos
Reikšmingų sumų detalizavimas

1.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2.603.142,07

1.1. Apskaičiuotos rinkliavų pajamos

14.680,00
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1.2. Pervestinos rinkliavų pajamos

(14.680,00)

1.3. Gautinų sumų nuvertėjimo ir nurašymo kompensavimo pajamos 2.603.142,07

2.

Kitos veiklos pajamos
2.1.

220.264,02

Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą

220.264,02

22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Reikšmingų sumų detalizavimas
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

13.471.456,00

1. VšĮ "Neįgaliųjų verslo informacijos centras" likvidavimo sąnaudos

90.700,00

2. Nuvertėjimo sąnaudos(gautinų grąžintinų sumų nuvertėjimo sąnaudos)

13.380.756,00

Kitos veiklos sąnaudos

149.661,13

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

149.661,13

23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – palūkanos ir delspinigiai, apskaičiuoti
vykdant finansų inžinerijos ir kitas priemones.
25 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai
Ūkio ministerija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturi.
26 pastaba. Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas
Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos ministerijos veiklai, nebuvo. Po
finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina ministerijos veiklos
tęstinumą.

Gediminas Miškinis

Ministerijos kancleris

Stasė Rimkienė, 87066 4903
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