LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) yra Lietuvos
Respublikos valstybės įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir
kontroliuoja jos įgyvendinimą žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse. Žemės ūkio
ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu,
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos geodezijos ir
kartografijos įstatymu, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu,
Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos
Respublikos žuvininkystės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės
aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro
Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais.
Žemės ūkio ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su
Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir savo ženklą. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino
pr. 19, Vilnius, LT-01103, registracijos kodas 188675190. Žemės ūkio ministerija yra išlaikoma iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės fondų lėšų. Žemės ūkio
ministerija savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos
Vyriausybė.
Žemės ūkio ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką žemės ir maisto ūkio,
žuvininkystės (išskyrus žuvų išteklių išsaugojimą ir kontrolę vidaus vandenyse), kaimo plėtros,
žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės
naudojimo valstybinės kontrolės, žemės ūkio ir kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros
inžinerinės plėtros ir techninės pažangos, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, mokslo, mokymo,
švietimo, novatoriškų technologijų taikymo žemės ūkyje, maisto pramonėje ir žuvininkystėje,
melioracijos ir melioracijos investicijų, augalininkystės, gyvulininkystės, augalų apsaugos,
sėklininkystės, veislininkystės, žuvivaisos, fitosanitarijos ir veterinarijos, tautinio paveldo srityse ir
organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.
Žemės ūkio ministerijoje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 265 darbuotojai. Lietuvos Respublikos
nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje) dirba 9 ministerijos deleguoti specialieji atašė.
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Eurais. Žemės ūkio ministerijos finansiniai

metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu
ketvirčiu.
Informacija apie Žemės ūkio ministerijos kontroliuojamas, asocijuotuosius ir kitus subjektus
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama 1 lentelėje.
1 lentelė. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Subjekto tipas ir
Buveinės
Pagrindinė veikla
pavadinimas
adresas
1
2
3
4
Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos, kuriose ministerija įgyvendina savininko teises ir
pareigas
Atlieka
fitosanitarijos,
Augalininkystės tarnyba
Ozo g. 4A, LT augalų
dauginamosios
1.
prie Žemės ūkio ministerijos 08200 Vilnius
medžiagos ir grūdų kokybės
kontrolę, veislių tyrimus.
Įgyvendina
Lietuvos
Žuvininkystės tarnyba prie
J. Lelevelio g. 6, LT- žuvininkystės politiką ir
2.
Lietuvos Respublikos žemės
01102, Vilnius
Europos Sąjungos bendrąją
ūkio ministerijos
žuvininkystės politiką.
Administruoja
valstybės
Nacionalinė mokėjimo
paramą žemės ūkiui ir kaimo
Blindžių g. 17, LT3.
agentūra prie Žemės ūkio
plėtrai, Europos Sąjungos
08111, Vilnius
ministerijos
parama žemės ūkiui, kaimo
plėtrai ir žuvininkystei.
Įgyvendina
valstybės
politiką žemės tvarkymo ir
Nacionalinė žemės tarnyba Blindžių g. 17, LT4.
administravimo
žemės
prie Žemės ūkio ministerijos 08111, Vilnius
reformos,
žemėtvarkos
planavimo srityje.
Įstaiga, kurioje Žemės ūkio ministerija įgyvendina steigėjo funkcijas
Atlieka
socialinius,
ekonominius
mokslo
tyrimus ir eksperimentinės
Lietuvos agrarinės
V. Kudirkos g. 18,
plėtros
darbus,
rengti
5.
ekonomikos institutas
LT-03105 Vilnius
moksliniais
tyrimais
pagrįstas
rekomendacijas
valstybės institucijoms ir
kitiems subjektams.
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
Universiteto g.
Įgyvendina žemės ūkio ir
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų
1.
8A, LT-53341
maisto produktų rinkos
plėtros agentūra
Akademija, Kauno r. reguliavimo priemones.
2.
VšĮ "Ekoagros"
K. Donelaičio gatvė Ekologinės ir išskirtinės
33 Kaunas
kokybės
produktų
sertifikavimas,
specialios
literatūros apie ekologinius
ir
išskirtinius
kokybės
produktus
rengimas
ir
platinimas
Eil. Nr.

Subjekto tipas ir
Buveinės
Pagrindinė veikla
pavadinimas
adresas
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
VšĮ Lietuvos žemės ūkio
Soties g-vė 5
Veikla
susijusi
su
3.
konsultavimo tarnyba
Akademija,
žemdirbyste
ir
Kėdainių rajonas
augalininkyste
Valstybės ir savivaldybių įmonės
Eil. Nr.

1.

VĮ Žemės ūkio informacijos V. Kudirkos g. 18,
ir kaimo verslo centras
Vilnius

2.

VĮ Valstybės žemės fondas

Konstitucijos pr.
23A, Vilnius

3.

VĮ Distancinių tyrimų ir
geoinformatikos centras
"GIS-Centras

Sėlių g. 66, 08109,
Vilnius

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
Darbininkų g. 21,
1.
AB "Jonavos grūdai"
Jonava

2.

UAB "Šilutės polderiai"

Aukštumalės g. 5,
Šilutė

3.

UAB "Šilutės
veislininkystė"

Armalėnų k., Šilutės
raj.

UAB "Lietuvos žirgynas"

Žirgų g. 12, Riešės
k., Avižienių sen.,
Vilniaus r. sav.

4.

Administruoja
Ūkinių
gyvūnų registrą; Žemės ūkio
ir kaimo registrą; Ūkininkų
ūkių registrą; Traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų registrą ir kt.
registrus
Įgyvendina
valstybės
politikos priemones žemės
tvarkymo ir administravimo,
žemėtvarkos
planavimo,
melioracijos,
žemės
naudojimo ir apskaitos bei
kitose srityse
Vykdo Lietuvos erdvinės
informacijos portalo ir
valstybinio georeferencinio
pagrindo kadastro tvarkymą
ir vystymą, valstybinių
georeferencinių
erdvinių
duomenų rinkinių tvarkymą
ir
duomenų
teikimą
visuomenei, savininko teises
ir pareigas.
Grūdų
saugojimas,
didmeninė prekyba grūdais.
Polderinės
sistemos
eksploatacijos ir remonto
darbai, kelių remontas,
miško
valymo
darbai,
siurblinių
rekonstrukcija,
transporto ir mechanizmų
nuoma.
Kontrolinio
penėjimo
buliukų
auginimas
ir
įvertinimas pagal penėjimosi
ir mėsine savybes.
Lietuvoje auginamų veislių
žirgų saugojimas, eržilų
depo funkcijų vykdymas,
žirgų ruošimas sportui ir
realizacija.

Eil. Nr.
5.

Subjekto tipas ir
pavadinimas
UAB Žemės ūkio paskolų
garantijų fondas
UAB Mašinų bandymo
stotis

6.

7.

UAB "Panevėžio
veislininkystė"

8.

UAB ,,Genetiniai ištekliai"

9.

AB "Lietuvos
veislininkystė"

10.

AB "Kiaulių veislininkystė"

11.

UAB Pieno tyrimai

Buveinės
adresas

Pagrindinė veikla

Garantijų kredito įstaigoms
dėl kreditų teikimas.
Administruoja žemės ir
miškų
ūkio
transporto
priemonių
atitikties
įvertinimo
ir
tipo
patvirtinimo darbus.
Vykdo komercinę (ūkinę)
Pažagienių k.,
veiklą, vykdo
gyvulių
Panevėžio raj.
produktyvumo kontrolę.
Lietuvos juodgalvių avių
Ėriškių g. 8, Upytė,
genofondo
saugojimas,
LT-38291 Panevėžio
mėsinių ir kitų veislių avių
r.
auginimas ir pardavimas
Veislinių bulių auginimas,
parodų
ir
mugių
Sutkūnų k., Šiaulių r.
organizavimas,
elektros,
vandens perpardavimas.
Veislinių bulių auginimas,
Jadvimpolio k. 1,
parodų
ir
mugių
Jadvimpolis, LTorganizavimas,
elektros,
82328 Radviliškio r.
vandens perpardavimas.
Atlieka
kontroliuojamus
Radvilų dvaro g. 31,
karvių pieno sudėties bei
Kaunas
kokybės tyrimus
Blindžių g. 17,
Vilnius
Neries g. 4,
Domeikava LT54370 Kauno r.

II. APSKAITOS POLITIKA
Žemės ūkio ministerijos apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės
aktais. Žemės ūkio ministerija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys
atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo,
Žemės ūkio ministerija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS
„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų
registravimo tvarka užtikrina, kad Žemės ūkio ministerijos finansinėse ataskaitose pateikiama
informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti ir patikima, nes:
1.
teisingai nurodo Žemės ūkio ministerijos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir
pinigų srautus;
2.
parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
3.
nešališka, netendencinga;
4.
apdairiai pateikta (atsargumo principas).
5.
visais reikšmingais atžvilgiais išsami.

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų
straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių
operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai pirminiams
segmentams pagal valstybės funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami
ir naudojami ištekliai. Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo
segmentui pagrindas yra neaiškus, šios sumos turi būti priskiriamos didžiausią Žemės ūkio
ministerijos veiklos dalį apimančiam segmentui.
Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“,
nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS
„Turto nuvertėjimas“. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą ir kriterijus,
pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas”. Pirminio pripažinimo metu nematerialusis
turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Vėlesnių įvertinimų metu jis vertinamas įsigijimo savikaina,
atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą (nuvertėjimą). Išlaidos, patirtos po nematerialiojo
turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tuo atveju, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad
atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Amortizuojamoji vertė skaičiuojama taikant
tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad nematerialiojo turto savikaina būtų sistemingai paskirstyta
per jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas
pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo
nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas,
nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo
likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Likvidacinė nematerialiojo turto vertė yra lygi nuliui.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius, kurių
pirminis sąrašas yra pateiktas 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas”. Nuostoliai dėl turto
nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei
ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Kai
vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo
suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų
buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį
turtą yra registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto
naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir
taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas,
jei atitinka apibrėžimą ir kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas”.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas
VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Žemės ūkio ministerijos
poreikį. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio
materialiojo turto sąskaitose.
Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina.
Vėlesnių įvertinimų metu ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, vertinamas
savikaina, atėmus nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą (nuvertėjimą). Po pirminio pripažinimo
ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros
vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros
vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto
pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta
tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką bei atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
nusidėvėjimo normatyvus. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas
pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio
materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės
sumai, pirmos dienos.
Likvidacinė ilgalaikio materialiojo turto vertė yra lygi nuliui.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius, kurių
pirminis sąrašas yra pateiktas 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas”. Nuostoliai dėl turto
nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei
ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Kai
vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo
suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų
buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
Rekonstravimo ir remonto išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir
remonto darbų rezultato. Rekonstravimo ir remonto išlaidomis turi būti 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.

Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei
susijęs nusidėvėjimas yra nurašomi ir toliau nebeapskaitomi, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis
apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį (% per mėnesį)
tiesiogiai proporcingą apskaitos metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus,
patvirtintus ministerijos kanclerio potvarkiu.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo savikaina. Vėlesnių vertinimų
metu atsargos vertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to,
kuri yra mažesnė. Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų
būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus ar
panaudojus. Kai atsargos yra panaudojamos (parduodamos, išmainomos), jų balansinė vertė yra
pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kai yra pripažįstamos pajamos ar suteikiamos viešosios
paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų
atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu
(pardavimu, išmainymu) susijusi operacija. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigytų ar pasigamintų
ir ketinamų parduoti ar sunaudoti tik kitą ataskaitinį laikotarpį atsargų grynoji realizavimo vertė turi
būti nustatoma pagrįstai, atsižvelgiant į kainos ar atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos
svyravimus, tiesiogiai susijusius su po ataskaitiniais ūkiniais įvykiais. Visa atsargų įsigijimo ar
pasigaminimo savikainos sumažinimo iki grynosios realizavimo vertės suma ir visi atsargų nuostoliai
dėl atsargų praradimo, nurašymo ir pan. turi būti pripažįstami to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo
sumažėjo vertė ar atsirado nuostolių. Bet kokio atsargų vertės sumažėjimo atkuriama dėl grynosios
realizavimo vertės padidėjimo suma turi būti mažinamos atitinkamos to laikotarpio sąnaudos, kuriuo
padidėjo grynoji realizavimo vertė. Atsargos, sunaudotos veikloje, turi būti nurašytos ir finansinėse
ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose
Ilgalaikis finansinis turtas
Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir
investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“.
Žemės ūkio ministerijos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Prie ilgalaikio
finansinio turto priskiriama:
1.
ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
2.
ilgalaikės gautinos sumos;
3.
kitas ilgalaikis finansinis turtas.
Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:
1.
per vienus metus gautinos sumos;

2.

ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis;

3.
pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Pirmą kartą pripažįstant finansinis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro
sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo
išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio,
kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.Išankstiniai
mokėjimai už finansinį turtą priskiriami prie finansinio turto. Investicijos į kontroliuojamus ir
asocijuotus ne viešojo sektoriaus subjektus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos
įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose pateikiamos taikant nuosavybės metodą.
Turto nuvertėjimas
Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS
„Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai ir 22-ajame VSAFAS
„Turto nuvertėjimas“.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo pripažįstami ir apskaitoje registruojami pagal nuvertėjimo
požymius. Sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Žemės ūkio ministerija nustato, 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.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į:
1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti registruojamos nemokamai gavus
ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas arba gavus pinigus jiems įsigyti. Finansavimo sumos kitoms
išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat
finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra laikomos visos likusios finansavimo sumos,
nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Žemės ūkio
ministerijose sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus
subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma,
finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo
santykiais susijusios išmokos“.
Žemės ūkio ministerija visi įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami:
1. ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai;
2. ilgalaikiai atidėjiniai (apskaitos politikos skyrių „Atidėjiniai“);
3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.
Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami:
1. ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
2. trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai;
3. mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
4. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
5. mokėtinos socialinės išmokos;
6. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
6.1. tiekėjams mokėtinos sumos;
6.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
6.3. sukauptos mokėtinos sumos;
6.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Žemės ūkio ministerija prisiima įsipareigojimą sumokėti
pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius
nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra vertinami įsigijimo savikaina. Vėlesnių
vertinimų metu jie įvertinami susiejant su rinkos kainomis – tikrąja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai
įsipareigojimai – amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo
savikaina. Žemės ūkio ministerija nurašo iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik
tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti.
Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma
Finansinės ir veiklos nuomos apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 19-ajame
VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma
veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės
prasmės.
Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir
didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant

turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama
nuomininkui, o lieka nuomotojui.
Finansinės nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra
padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas
nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos
sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį
apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos.
Sudarius veiklos nuomos sandorį, įmokos pagal nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje
kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį ir priskiriamos pagrindinės veiklos
sąnaudoms.
Atidėjiniai
Atidėjinių apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai”.
Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo
kriterijus:
1. Žemės ūkio ministerija turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį
pasižadėjimą) dėl buvusio ūkinio įvykio;
2. tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
3. įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Žemės ūkio ministerija pripažįsta atidėjinio sumą atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną dabartiniam
įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjinio
sumos dydis nustatomas vadovaujantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis sutartimis, priimtais
teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais ūkiniais įvykiais ir panašiai. Paskutinę metinio
ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus
įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma
sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant finansinės būklės ataskaitos straipsnių
„Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“
sumas.

Pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės funkcijai ir
kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, sukuriant subsąskaitas. Pajamos,
išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Žemės ūkio ministerija gaus su
sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai Žemės ūkio
ministerija gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikomas tik

Žemės ūkio ministerijos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos
apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį
suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo
momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis
pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį
laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms
uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose
kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais. 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 patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos vertinamos tikrąja verte.
Sandoriai užsienio valiuta
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta“.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymu. Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant
(perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindinės veiklos
kitos sąnaudos.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės
nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai“.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas nerodomi nei finansinės būklės ataskaitose, nei
veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiškinamajame rašte. Siekiant
užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte, informacija apie
neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau kaip kiekvieno metinio ataskaitinio
laikotarpio paskutinę dieną.
Poataskaitiniai įvykiai
Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje principai nustatyti
18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai
įvykiai“.

Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos
informacijos apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. turi įtakos finansinei
padėčiai ar veiklos rezultatams balanso 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.
Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Žemės ūkio ministerijos ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų
atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje
pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.
Žemės ūkio ministerijos apskaitos politika gali būti keičiama: dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo;
jei to reikalauja kiti teisės aktai; siekiant tiksliau pateikti informaciją apie veiklos rezultatus.
Apskaitinių įverčių keitimas
Apskaitinių įverčių principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos,
apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Apskaitinis įvertis – remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir įsipareigojimų
vertę ir tikėtiną naudą ar įsipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir
įsipareigojimų vertei nustatyti. 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
Apskaitos klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos
politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos
metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų ataskaitinio
laikotarpio klaidų vertine išraiška yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius metus gautų
finansavimo sumų iš visų šaltinių vertės.
Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:
1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje
buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos
eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas
veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“.

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.
y. nekoreguojama.
Informacija pagal segmentus
Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS
„Segmentai“.
Žemės ūkio ministerijos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus.
Segmentai – Žemės ūkio ministerijos veiklos pagal vykdomas valstybės funkcijas dalys, apimančios
vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikatorių.
Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
1. segmento pagrindinės veiklos sąnaudos;
2. segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
įskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.
Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių
ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
III. PASTABOS
Pastaba P02. Pateikiama ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.
Informacija pagal veiklos segmentus (25-ojo VSAFAS 1 priede).
Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindines veiklos sąnaudas sudarė
22.742.710,05 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė: 7.223.710,05 Eur – darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos; 342.525,23 Eur – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 395.615,32
Eur – komandiruočių sąnaudos; 9.724.316,51 Eur - finansavimo sąnaudos, 3.793.071,30 tūkst. Eur kitos sąnaudos. Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta P2
lentelėje.
Pastaba P03. Pateikiama informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pokytis pateiktas P3 lentelėje (13-ojo VSAFAS
I priede).
Žemės ūkio ministerijos nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga ir jos licencijos, kitas
nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Žemės ūkio ministerija: įsigijo programinės įrangos ir
jos licencijų už 928.318,96 Eur; nemokamai gavo iš Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūros Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių
administravimo informacinę sistemą (PRPAIS): įsigijimo savikaina - 362.163,08 Eur, amortizacijos
suma – 335.487,27 Eur; likutinė vertė – 26.675,81 Eur.

Žemės ūkio ministerijos nematerialaus turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
– 5.702.959,59 Eur, iš jų: programinė įranga ir jos licencijos – 5.633.141,49 Eur; kitas nematerialusis
turtas – 69.818,10 tūkst. Eur.
Pastaba P04. Pateikiama informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
Duomenys apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikti lentelėje Nr.
P4 (12-ojo VSAFAS 1 priede).
Žemės ūkio ministerijos ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines
grupes, nustatytas VSAFAS: pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, nekilnojamosios kultūros
vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis
materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstinis apmokėjimas.
Per ataskaitinį laikotarpį Žemės ūkio ministerija: įsigijo mašinų ir įrenginių bei baldų ir biuro
įrangų už 30.200,47 Eur; nemokamai gavo iš biudžetinės įstaigos ,,Programos „Leader“ ir žemderbių
mokymo metodikos centras“ automobilį VW Touran 1,6 TDI (įsigijimo savikaina - 20.939,53 Eur ;
nusidėvėjimas – 20.939,53 Eur.; likutinė vertė – 0,00 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį Žemės ūkio
ministerija neatlygintai perdavė: Žuvininkystės tarnybai automobilį VW Touran 1,6 TDI ( įsigijimo
savikaina - 20939,53 Eur; nusidėvėjimas – 20939,53 Eur; likutinė vertė – 0,00 Eur); Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai prekybos patalpos Klaipėdos m. Naujoji Uostog. Nr. 8A (įsigijimo
savikaina - 326.691,38 Eur; nusidėvėjimas – 45 533,07 Eur.; likutinė vertė – 281 098,31 Eur);
Nacionalinė žemės tarnybai baldus (įsigijimo savikaina – 26.826,29 Eur.; nusidėvėjimo suma –
26.826,29 Eur, likutinė vertė – 0,00 eur); Nacionalinis bendrųjų funkcijų centrui kompiuterius
(įsigijimo savikaina - 82.985,04 Eur.; nusidėvėjimo suma – 82.985,04 Eur. likutinė vertė – 0,00 eur)
Žemės ūkio ministerijos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 734.605,44 Eur.
Pastaba P05,P06. Pateikiama informacija apie ilgalaikio finansinio turto pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį.
Ilgalaikio finansinio turto pasikeitimai pateikti aiškinamojo rašto lentelėje Nr. P5 (6-ojo
VSAFAS 5 priede).
Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikį finansinį turtą sudaro
26.422.509.29 Eur investicijos į kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus, įvertintos
nuosavybės metodu bei 519.585,33 Eur paskolų, suteiktų iš lengvatinių fondų (Lietuvos Respublikos
paramos žemės ūkiui fondas, Ūkininkų rėmimo fondas, Paramos žemės ūkiui fondas (lėšos už
parduotus grūdus, gautus iš JAV, Lėšos už parduotus sojos), likutis. Ilgalaikio finansinio turto vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 26.942.094,62 Eur.
Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimui įtakos turėjo investicijų į kontroliuojamuosius,
asocijuotuosius ir kitus subjektus, įvertintos nuosavybės metodu sumažėjimas. Be to, 2019 m. vasario
13 d. VĮ Turto bankui buvo perduotos UAB ,,Dotnuvos eksperimentinis ūkis” 1251303,68 Eur vertės
akcijos. Taip pat investicijų vertė sumažėjo, nes nuo 2019 m sausio 1 d., vadovaujantis Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimais, prie viešojo sektoriaus subjektų turėjo
būti priskirti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems valstybė, savivaldybė, biudžetinės

įstaigos daro lemiamą poveikį, taip pat pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems vienas ar keli
valstybės, savivaldybės, biudžetinės įstaigos kontroliuojami pelno nesiekiantys juridiniai asmenys
daro lemiamą poveikį. Todėl gavus informaciją apie kontroliuojamų subjektų priskyrimą prie viešojo
sektoriaus subjektų, vadovaujantis 15-ojo VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir
investicijos į kontroliuojamus subjektus“ nuostatomis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijas
į tokius subjektus finansinėse ataskaitose buvo rodomos taikant savikainos, o ne nuosavybės metodą.
Pastaba P08. Pateikiama informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas lentelėje Nr. P8 (8-ojo
VSAFAS 1priede).
Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučių vertė sudarė
2.363.449,87 Eur, iš jų: strateginės ir neliečiamosios atsargos – 2.279.638,54 Eur; medžiagos,
žaliavos ir ūkinis inventorius 83.795,55 tūkst. Eur; pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti
(perduoti) - 15,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Žemės ūkio ministerija nemokamai gavo atsargų iš
biudžetinių įstaigų: ,,Programos „Leader“ ir žemderbių mokymo metodikos centras“ - 29,78 Eur;
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas - 436,55 Eur. Neatlygintai perdavė Žuvininkystės tarnybai
atsargos už 29,78 Eur.
Pastaba P09. Pateikiama informacija apie išankstinius apmokėjimus.
Išankstiniai apmokėjimai atvaizduoti lentelėje Nr. P9 (6-ojo VSAFAS 6 priede).
Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams (atostoginiai už 2019
m. sausio mėn.), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas ir kitos ateinančių
laikotarpių sąnaudos. Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių
apmokėjimų suma – 1.186.629,71 Eur,
Pastaba P10. Pateikiama informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta lentelėje Nr. P10 (17-ojo
VSAFAS 7 priede).
Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų
įsigijimo savikaina – 2.951.355,43 Eur. Ją sudaro: gautinos sumos, sukauptos gautinos sumos,
sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas (už parduotas prekes, turtą
ir paslaugas, už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos), sukauptas atostogų rezervas, sukauptos
socialinio draudimo išmokos.
Pastaba P11.
Pateikiama informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama lentelėje Nr. P11 (17-ojo VSAFAS
8 priede). Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme
Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis atsiskaitomosiose
sąskaitose sudarė 215.505,50 Eur, iš jų: 120.763,48 Eur lėšos (grąžintos specialios tikslinės dotacijos,
numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme ir kitos lėšos, kurios buvo grąžintos iki sausio
10 dienos); 83.475,44 Eur Valstybės rezervo fondo lėšos; 11.266,58 Eur įstaigos vykdomų projektų
lėšos.

Pastaba P12. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir
jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.
Informacija apie finansavimo sumas pateikiama lentelėje Nr. P12 finansavimo sumos pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (20-ojo VSAFAS 4 priede).
Žemės ūkio ministerijos finansavimo sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 32.562.709,51
tūkst. Eur, tame tarpe: iš valstybės biudžeto – 28.571.927,95 Eur; iš Europos sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1.394.540,98 Eur; iš kitų šaltinių – 2.596.240,58 Eur.
Pastaba P13,P14,P17 Pateikiama informacija apie įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį.
Duomenys apie įsipareigojimus pateikti aiškinamojo rašto lentelėje Nr. P17
Žemės ūkio ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai
sudarė 3.756.851,24 Eur. Iš jų: 319.154,08 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
(304.533,18 Eur dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo mokesčių dalies grąžinimas ir 14.620,90 Eur (ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų einamųjų metų dalis); 337.404,62 Eur grąžintinos finansavimo sumos (mokėtinos
subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus); 3.100.292,54 Eur
mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais
susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos.
Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas.
Duomenys apie grynojo turto pokyčius pateikiami grynojo turto pokyčių ataskaitoje (4- ojo
VSAFAS 2 priede).
Žemės ūkio ministerijos 2019 m. gruodžio 31 d. grynąją turtą sudarė 3.744.559.22 Eur, iš jų
5.960.847,90 Eur grynojo turto sukauptas perviršis/deficitas ir 2.216.288,68 Eur neigiama
nuosavybės metodo įtaka (investicijų į kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektų
sumažėjimas).
Pastaba P21. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir kitas pajamas.
Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir kitas pajamas pateikiama lentelėje P21 ( 10-ojo
VSAFAS 2 priede).
2019 metų pabaigoje pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 23.310.534,73 Eur. iš jų:
20.666.690,34 Eur – finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto; 2.643.844,39 Eur – finansavimo
pajamos iš Europos Sąjungos paramos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų. 2019 m.
pabaigoje pervestinos į biudžetą pagrindines veiklos kitos pajamos sudarė: 2873,0 Eur. pajamos už
rinkliavos ir 3979,90 Eur kitos pajamos (lėšos už parduotus grūdus, gautus iš JAV; JAV ŽŪP fondo
lėšos, Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos lėšos).
Pastaba P23. Pateikiama informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir
sąnaudas.
Informacija pateikta lentelėje P23 finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6ojo VSAFAS 4 priede).
Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas –1034,65 Eur. Finansines
ir investicines veiklos pajamas sudaro 252.879,45 Eur baudų ir delspinigių pajamos, palūkanų
pajamos, iš kurių 251.786, 86 Eur pervestinos į valstybės biudžetą palūkanų pajamos. Finansines ir
investicines veiklos sąnaudas sudaro 57,94 Eur priskaičiuoti delspinigiai už pavėluotai apmokėtas

paslaugas.
Pastaba P24. Pateikiama informacija apie įsipareigojimų dalį Eurais ir užsienio valiutomis.
Pastaba P27. Pateikiama informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus.
Kita informacija. Neapibrėžtieji įsipareigojimai
2019 metų pabaigoje Žemės ūkio ministerijos neapibrėžtuosius įsipareigojimus sudarė
2.701.149,63 Eur neapibrėžtieji įsipareigojimai dėl vykstančių teisminių procesų (ūkio subjektai,
fizinis asmenis kreipėsi į tesimą dėl patirtų nuostolių arba žalos atlyginimo).
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