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2019 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2019 m. balandžio 24 d. Nr.___ 
(ataskaitos sudarymo data) 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1. Įregistravimo data 

UAB „Viada LT“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 178715423, įregistruota 1996 m. vasario mėn. 

27 d., adresu Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus rajonas. Duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre. 

UAB „Viada LT“ 2017 metais buvo reorganizuota. Atskirta dalis turto bei įsipareigojimų ir jų 

pagrindu sukurta nauja bendrovė UAB „Viados NT“. UAB „Viados NT“ įregistruota 2017 m. 

gruodžio 29 d., įmonės kodas 304740054. 

1.2. Bendrovės veikla 

Bendrovės pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba naftos produktais. Papildoma veikla 

– prekių ir paslaugų pardavimas mažmeninėje prekyboje, turto nuoma, tarpininkavimas. Bendrovė 

valdo 124 degalinių tinklą Lietuvoje. 

1.3. Įstatinis kapitalas 

2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pagrindiniai akcininkai buvo šie: 

Pavadinimas Valdoma dalis 

2019-12-31 

 (%) 

Valdoma dalis 

2018-12-31 

 (%) 

Įmonės kodas Registruotas buveinės 

adresas 

UAB “Vaizga” 59,80 59,80 166855691 Montuotojų g.2, 

Mažeikiai 

Raimonda Poleikienė 10,80 12,80   

Romas Turlinskas 10,40 10,40   

Stropaus įmonė “Branas” 10,00 10,00 135616540 Upėtakių g. 21, Vilnius 

Remigijus Grigaliūnas 3,00 3,00   

UAB „ VIADA LT“ 

savos akcijos (nuo 2018 

m.) 

 (4) 178715423 Senasis Ukmergės kel. 4, 

Užubaliai, Vilniaus raj. 

Linas Vytautas 

Karlavičius 

3,00    

Vytautas Bacevičius 3,00    

 

1.4. Informacija apie Bendrovės patronuojamas įmones 

Bendrovė 2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo šias patronuojamas įmones: 

Pavadinimas Valdomų 

dalis  

2019-12-31 

(%) 

Valdomų 

dalis  

2018-12-31 

(%) 

Įmonės 

kodas 

Registruotas 

buveinės 

adresas 

Įregistravimo data ir 

veiklos pobūdis 

AS „Viada 

Baltija“ 

97,32 90 40103867145 Alises g. 3, Ryga Registravimo data 2015-

02-03; Mažmeninė 

prekyba naftos produktais 
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Aksells SIA 

(bankrutuojanti 

nuo 2018-10-

23) 

- 84 40003177812 Bauskas iela 58a, 

Ryga 

Registravimo data 1994-

02-03; 

Prekyba naftos produktais 

 

1.5. Informacija apie asocijuotas įmones 

Bendrovė asocijuotų įmonių neturi.  

1.6. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes 

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.  

1.7. Darbuotojų skaičius 

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2019 metais buvo 1119 darbuotojai, 2018 metais – 

1059 darbuotojai. 

2. APSKAITOS POLITIKA 

Finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Verslo apskaitos standartus 

(VAS). 

Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo savikainos pagrindu. 

Bendrovės pardavimo grynosios pajamos ir balanse nurodyto turto vertė dvejus metus iš eilės, 

įskaitant ataskaitinius finansinius metus, viršijo Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės 

įstatyme numatytus dydžius, dėl to įmonė priskiriama didelių įmonių grupei, todėl Bendrovės 2019 

m. finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas. 

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais. 

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad įmonės 

veiklos laikotarpis yra neribotas ir įmonės nenumatoma likviduoti. 

Žemiau pateikiamos reikšmingos apskaitos politikos nuostatos. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės 

sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. 

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri 

metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 800 EUR. 
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Turtas, kurio įsigijimo savikaina mažesnė nei 800 EUR arba naudingo tarnavimo laikotarpis 

trumpesnis nei vieneri metai, nurašomas į sąnaudas tuo laikotarpiu, kurio metu šis turtas buvo 

įsigytas. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir jų amortizacijos laikotarpiai: 

Turto grupė Amortizacijos laikotarpis (metais) 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialus turtas 4 

Ilgalaikis materialusis turtas  

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti 

ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio 

įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą 

minimalią tos grupės turto vertę. 

Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. 

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir 

įsigijimo vertė ne mažesnė už 800 EUR. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė 

vertė nustatoma ir yra lygi 1 EUR. 

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir jų nusidėvėjimo laikotarpiai: 

Turto grupė Nusidėvėjimo laikotarpis (metais) 

Pastatai ir statiniai 8-20 

Mašinos ir įrengimai 5 

Transporto priemonės 6-10 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 4-6 

Kitas materialusis turtas 4 

 

Remonto ir priežiūros išlaidos, susijusios su jau atiduotu į eksploataciją ilgalaikiu materialiuoju turtu, 

pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei jos pailgina naudingo tarnavimo 

laikotarpį ar pagerina jo naudingąsias savybes. Visos kitos patirtos remonto išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos patiriamos. 

Nuomojamo ir/ar pagal panaudos sutartis naudojamo turto remonto, kuris prailgina nuomojamo turto 

naudingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina naudingąsias savybes, išlaidos yra priskiriamos turtui ir 

yra pripažįstamos sąnaudomis per likusį nuomos laikotarpį. 
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Gautas pelnas ar patirti nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra pripažįstami tų metų 

pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Investicinis turtas 

 

Ilgalaikis materialus turtas, kurį Bendrovė laiko siekdama gauti turto nuomos ir (ar) jo vertės 

padidėjimo pajamų, išskyrus turtą, naudojamą prekėms gaminti, paslaugoms teikti arba 

administraciniams tikslams, ir turtą, kurio pardavimas yra įmonės pagrindinė veikla. 

Įsigytas investicinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, skaičiuojamas 

nusidėvėjimas.  Finansinėse ataskaitose investicinis turtas parodomas įsigijimo savikaina, iš kurios 

atimtos sukaupta nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo sumos.  

Investicijos 

Investicijos į kitų įmonių akcijas apskaitoje užregistruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos 

taikant įsigijimo savikainos metodą. 

Atsargos 

Įmonės atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, koreguota atsargų nukainojimo ir gautų 

nuolaidų sumomis. Pirminio pripažinimo apskaitoje metu atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. 

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami  su pirkimu susiję mokesčiai bei 

rinkliavos: akcizų, gabenimo, sandėliavimo bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. 

Sudarant finansines ataskaitas – atsargos apskaitomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba 

grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. 

Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. 

Atsargos apskaitomos taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. 

 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos 

sumos apskaitomos verte, kurią tikimasi atgauti, t. y. įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės – 

amortizuota savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios 

investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų 

mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus 
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sudaro pinigai kasoje ir banko einamosiose sąskaitose, pinigai kelyje bei indėliai, kitos trumpalaikės 

investicijos, kurių terminas sutarties sudarymo datą neviršija 3 mėn. 

Vertės sumažėjimas 

Įmonės turto, išskyrus atsargas, vertinimo sumos peržiūrimos kiekvieno balanso sudarymo dieną, 

siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto 

atsiperkamoji vertė. Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba jam priklausančio 

grynuosius pinigus uždirbančio vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi dėl 

nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Vertės sumažėjimo atstatymas 

Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi tik tuomet, kai yra įrodymų, jog vertės sumažėjimo nebėra ir 

kai atsiperkamosios vertės nustatymui taikomi įvertinimai yra pakeisti. Vertės sumažėjimo nuostoliai 

atstatomi taip, kad turto likutinė vertė neviršytų tos likutinės vertės, kuri būtų nustatyta, jei vertės 

sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atskaičius amortizaciją ar nusidėvėjimą. 

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas 

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynoji realizacinė ir turto 

naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų 

dabartinės vertės, taikant prieš mokestinę diskonto normą, atspindinčią dabartines rinkos prielaidas 

dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu. 

Įstatymo numatytas rezervas 

Vadovaujantis įstatymais, kasmet į įstatymo numatytą rezervą turi būti pervedama ne mažiau kaip 

5% grynojo pelno iki rezervas sudarys 10% įstatinio kapitalo vertės. Šis rezervas gali būti naudojamas 

tiktai sukauptiems nuostoliams padengti. 

Dividendai 

Dividendai apskaitomi tuo laikotarpiu, kai jie yra patvirtinti akcininkų susirinkimo sprendimu. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai įsipareigojimams yra apskaitomi atitinkamame balanso straipsnyje kai tikėtina, kad dėl 

praeityje įvykusių įvykių atsiradusiems teisiniams įsipareigojimams ar neatšaukiamiems 

pasižadėjimams įvykdyti reikės papildomų lėšų ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

Jei įtaka yra reikšminga, atidėjiniai yra nustatomi, diskontuojant būsimuosius pinigų srautus, taikant 
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ikimokestinę diskonto normą, atspindinčią dabartinį pinigų vertės rinkoje įvertinimą, ir, jei reikia, su 

tuo įsipareigojimu susijusias rizikas. 

Išmokos darbuotojams 

Trumpalaikės išmokos darbuotojams yra pripažįstamos kaip laikotarpio, kurio metu darbuotojai teikė 

paslaugas, einamosios išlaidos. Jas sudaro atlyginimai ir darbo užmokestis, socialinio draudimo 

įnašai, premijos, apmokamos atostogos ir kitos išmokos. Ilgalaikių išmokų darbuotojams nėra. Visi 

pensijų įsipareigojimai priklauso valstybei. 

Mokėtinos sumos 

Mokėtinos sumos pradžioje pripažįstamos savikaina, atėmus tiesiogines sąnaudas, susijusias su 

atitinkamų paskolų ar kitų įsipareigojimų atsiradimu. Po pirminio pripažinimo įsipareigojimai 

apskaitomi amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Kiti įsipareigojimai 

pirminio pripažinimo metu apskaitomi tikrąja verte, vėliau jie apskaitomi amortizuota savikaina. 

Trumpalaikės mokėtinos sumos nediskontuojamos. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinės 

atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso 

datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 

Pardavimo pajamos  

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamų dydis – tai prekių ir paslaugų tikroji 

vertė, atsižvelgiant į suteikiamas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Prekės 

laikomos parduotomis, kai įvykdomos šios sąlygos: įmonė perdavė pirkėjui riziką, susijusią su 

parduotomis prekėmis; įmonė nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių; tikėtina, kad su prekių 

pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį; 

sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos. Paslaugų teikimo 

pajamos pripažįstamos, kai įvykdomos šios sąlygos: pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 

sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis gali būti patikimai įvertintas; tikėtina, kad bus gauta 

su paslaugų teikimu susijusi ekonominė nauda; sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimu, gali būti 

patikimai įvertintos. 

Kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas tą patį laikotarpį, kurį buvo pradėtas, pajamos 

pripažįstamos tą patį laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma. Kai pagal paslaugų teikimo 

sandorį paslaugos teikiamos ilgiau kaip vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai 

paskirstomos tiems laikotarpiams, per kuriuos buvo teikiamos paslaugos. 
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Pardavimo savikaina  

Pardavimo savikainai priskiriama parduotų prekių ir paslaugų savikaina. Sąnaudos pripažįstamos 

vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis 

susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Paslaugų ir perparduotų prekių savikaina 

pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitomybėje tą patį laikotarpį, 

kai paslaugos ir prekės yra parduotos. Perparduoti skirtų prekių savikaina nustatoma periodiškai, 

taikant FIFO būdą. 

Segmentai 

Įmonės akcijomis nėra prekiaujama atviroje rinkoje, tačiau Įmonė taiko 34 VAS „Segmentų 

atskleidimas finansinėse ataskaitose“.  

Pardavimo sąnaudos 

Pardavimo sąnaudoms priskiriamos prekybos, degalinių bei kuro bazių nuomos sąnaudos, 

sandėliavimo, patalpų eksploatacijos sąnaudos, nusidėvėjimas, tiesiogiai su pardavimais susijusių 

darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, prekių gabenimo, sandėliavimo, reklamos ir 

kitos panašios išlaidos. 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos administracijos darbuotojų darbo 

užmokesčio, socialinio draudimo, transporto eksploatacijos, biuro patalpų, ryšių, turto draudimo, 

mokesčių, biuro sąnaudos, atsargų nuvertėjimo nuostoliai, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. 

Pardavimo sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. 

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Kitas veiklos pajamas ir išlaidas sudaro kita, nepagrindinė įmonės veikla. Pardavus ilgalaikį 

materialųjį turtą, Įmonės metinėje pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas pardavimo rezultatas. 

Finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, delspinigiai, finansinio 

turto perleidimo rezultatai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. 

Dividendai pripažįstami tuomet, kai nustatoma akcininkų teisė gauti išmoką. Palūkanų sąnaudos 

pripažįstamos kaupimo principu taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Efektyvios palūkanų 

normos metodas – metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotos savikainos 

apskaičiavimui ir palūkanų pajamų bei sąnaudų paskirstymui per atitinkamą laikotarpį. Efektyvi 



UAB “VIADA LT” 

Juridinio asmens kodas: 178715423 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 

 8 

palūkanų norma – norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimus mokėjimus per numatomą 

finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, kai įmanoma per trumpesnį laikotarpį. 

Pelno mokestis 

Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai. Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuotas 

nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant galiojantį ir taikomą balansinės ataskaitos sudarymo 

dieną pelno mokesčio tarifą. Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus 

skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų sumų finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. 

Atidėtojo mokesčio suma priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų padengimo 

ateityje bei numatomo tada galiojančio pelno mokesčio tarifo. Atidėtojo mokesčio turtas yra 

pripažįstamas tik tada, kai tikimasi, kad ateityje įmonė turės pakankamai apmokestinamojo pelno, 

kuris leis išnaudoti mokesčio turtą. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami 

neapibrėžtaisiais. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse 

nerodomi, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Neapibrėžtasis turtas paprastai 

yra toks turtas, kuris, dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių, gali priklausyti įmonei ir teikti jai 

ekonominės naudos. 

Užsienio valiuta 

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. 

Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių 

perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos 

straipsnyje tik kaip valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą.  

Susijusios šalys 

Susijęs asmuo – juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų: 

a) tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą poveikį įmonei; 

b) gali daryti įmonei reikšmingą poveikį; 

c) bendrai kontroliuoja jungtinės veiklos sutarties objektą; 

d) yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveikį ta pati patronuojanti įmonė arba tas pats fizinis asmuo 

(jų grupė); 

e) yra asocijuotoji arba dukterinė įmonė; 
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f) yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama įmonė; 

g) yra vienas iš įmonės arba patronuojančios įmonės vadovų; 

h) yra vieno iš a), b), c) arba g) punktuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys; 

i) yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveikį, ją bendrai kontroliuoja ar jai reikšmingą poveikį gali 

daryti bet kuris iš g) arba h) punktuose nurodytų asmenų; 

j) yra įmonė, kaupianti ir, pasibaigus darbo santykiams, mokanti pensijas ir kitas išmokas 

įmonės arba su ja susijusio juridinio asmens darbuotojams. 

Poataskaitiniai įvykiai 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso 

sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai 

įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas 

Įmonėje klaida (ar visų klaidų suma) laikoma esmine, kai ji viršija 0,5 % įmonės pajamų per 

ataskaitinį laikotarpį. Klaidos kurios nėra esminės, taisomos perspektyviniu būdu, t. y. to laikotarpio, 

kai buvo aptiktos, finansinėje atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią pelno 

(nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Kartu patikslinami atitinkami balanso 

turto, įsipareigojimų bei nuosavybės straipsniai. 

Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, koreguojant praėjusių finansinių metų (laikotarpių, kurių 

duomenys buvo iškraipyti dėl padarytos klaidos) duomenis. Kai neįmanoma tiksliai įvertinti esminės 

klaidos įtakos ankstesnių laikotarpių finansinėms ataskaitoms, klaida taisoma perspektyviai, 

koreguojant tik ataskaitinio laikotarpio duomenis. 
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1 pastaba.  Nematerialusis turtas 

Rodikliai  Programinė 

įranga 

Patentai, 

licencijos 

Kitas 

nematerialusis 

turtas  

Sumokėti 

avansai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių 

metų pabaigoje  

94 580 0 12 813 7 500 114 893 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 

įsigijimo savikaina  

    
 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                              204 501 0 17 500 7 500 229 501 

Finansinių metų pokyčiai      

- turto įsigijimas 100 844 7 788 1 500  110 132 

- išankstinių apmokėjimų pokytis (-)      

- kitiems asmenims perleistas ir  

nurašytas turtas (-) 

(2 259)    (2 259) 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 

+/(-) 

7 500   (7 500)  

Finansinių metų pabaigoje                                         310 586 7 788 19 000 0 337 374 

b) Amortizacija      

Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                        (109 921)  (4 687)  (114 608) 

Finansinių metų pokyčiai      

- finansinių metų amortizacija (74 189) ( 865) (4 437)  (79 491) 

- atstatantys įrašai (-)      

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto amortizacija (-) 

2 259    ( 2 259) 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 

+/(-) 

     

Finansinių metų pabaigoje                                                       (181 851) (865) (9 124) 0 (191 840) 

c) Vertės sumažėjimas       

Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                                   

Finansinių metų pokyčiai       

- finansinių metų vertės sumažėjimas                                          

- atstatantys įrašai (-)      

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto (-)  

     

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 

+/(-) 

     

Finansinių metų pabaigoje                                                       

d) Likutinė vertė finansinių metų 

pabaigoje (a)-(b)-(c) 

128 735 6 923 9 876 0 145 534 

 

Įmonės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialusis turtas: 

 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

2019-12-31 

Įsigijimo savikaina 

2018-12-31 

Nematerialusis turtas  76 410 23 703 
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2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

Rodikliai  Žemė Pastatai 

ir 

statiniai 

Mašinos ir 

įrengimai  

Transporto 

priemonės 

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai 

ir 

įrenginiai 

Investicinis 

turtas 

Sumokėti 

avansai ir 

vykdomi 

materialiojo 

turto 

statybos  

darbai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių 

finansinių metų pabaigoje  
12 534  444 260 2 262 833 119 339 227 918 229 820 448 646 3 745 349 

a) Įsigijimo savikaina          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                      12 534 557 358 4 414 048 215 107 477 463 245 069 448 646 6 370 225 

Finansinių metų pokyčiai          

- turto įsigijimas   253 455 683 156  216 085 188 118 1 081 1 341 895 

- perleistas ir nurašytas turtas (-)                                 (385 452) (52 669) (4 055) (13 196)  (54 273) (509 645) 

-koregavimai       (10 002) (10 002) 

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą +/(-) 
 425 698 (40 246)    (385 452) 0 

Finansinių metų pabaigoje                                                  12 534 851 059 5 004 289 211 052 680 351 433 187 0 7 192 472 

b) Perkainojimas          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje  
        

Finansinių metų pabaigoje                                                                 

c) Nusidėvėjimas          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                         
0 (113 098) (2 151 215) (95 768) (249 545) (15 249) 0 (2 624 876) 

Finansinių metų pokyčiai          

- finansinių metų nusidėvėjimas   (90 345) (815 027) (28 467) (66 584) (14 708)  (1 015 131) 

- pagal atskyrimo sąlygas 

perleisto turto nusidėvėjimas         

- atstatantys įrašai (-)          

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto nusidėvėjimas (-)    50 644 1 926 12 160   64 730 

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą +/(-)  
 (2 098) 2 098     0 

Finansinių metų pabaigoje                                                       0 (205 541) (2 913 499) (122 309) (303 969) (29 957)  (3 575 275) 

d) Vertės sumažėjimas          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                 
        

Finansinių metų pabaigoje                                          

d) Likutinė vertė finansinių 

metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)  12 534 645 518 2 090 789 88 744 376 382 403 230 0 3 617 197 

 

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

2019-12-31 

Įsigijimo savikaina 

2018-12-31 

Mašinos ir įrengimai 1 129 507 604 962 

Transporto priemonės 41 115 41 115 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 139 900 123 660 

Iš viso: 1 310 522 793 440 

 

 



UAB “VIADA LT” 

Juridinio asmens kodas: 178715423 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. 

(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip) 

 

 12 

3 pastaba. Išnuomotas ilgalaikis materialus turtas  

 

Nuomininkas Turto pavadinimas Įsigijimo vertė Nuomos laikotarpis 

Amic Energy Management 

GmbH Vilniaus fil. Automobiliai 72 954 
2017-03-13 – neterminuota 

UAB Viados NT Automobilis 8 267 2019-01-01 – neterminuota 

Viso:  81 221  

 

4 pastaba. Įmonių grupės įmonių akcijos 

 Ataskaitiniai metai Praėję ataskaitiniai metai 

Patronuojamos 

įmonė 

pavadinimas 

Nuosavo 

kapitalo 

vertė 

Grynojo pelno 

(nuostolių) 

vertė 

Investicijų 

į akcijas 

vertė 

Nuosavo 

kapitalo 

vertė 

Grynojo 

pelno 

(nuostolių) 

vertė 

Investicijų į 

akcijas vertė 

AS “VIADA 

Baltija” 
1 859 982 94 015 2 019 200  301 217 262 284 554 450  

Aksells SIA (1 150 865)  (1 153 666) 52 072  (1 150 865)  (1 153 666) 52 072  

Aksells SIA akcijų 

vertės sumažėjimas 
  (52 072)   (52 072) 

Viso:   2 019 200   554 450 

 

5 pastaba. Paskolos įmonių grupės įmonėms 

Pavadinimas 
Ataskaitiniai metai 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

AS “VIADA Baltija” 0 2 000 000 

Viso: 0 2 000 000 

 

6 pastaba. Po vienų metų gautinos sumos 

 

Pavadinimas 
Ataskaitiniai metai 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

UAB „Viados NT“ 376 000 0 

Paskola akcininkui 161 000  

Viso: 537 000 0 

 

UAB „Viados NT“ paskolos grąžinimo terminas 2025 m. gruodžio 31 d., vidutinė fiksuoto dydžio 

metinė palūkanų norma yra 2,5 %. 

 

Paskolos akcininkui grąžinimo terminas 2026 m. rugpjūčio 30 d., vidutinė fiksuoto dydžio metinė 

palūkanų norma yra 2,5 %. 
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7 pastaba. Atsargos 

Rodikliai Žaliavos, 

medžiagos ir 

komplektavimo 

detalės 

Pirktos 

prekės, 

skirtos 

perparduoti 

Ilgalaikis 

materialus 

turtas, 

skirtas 

parduoti 

Sumokėti 

avansai 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina         

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1 925 360 10 110 350  823 958 12 859 668 

Palyginamos informacijos korekcija      

Atsargų įsigijimo savikaina po 

korekcijos 
     

Finansinių metų pabaigoje 2 573 023 17 505 465 10 002 3 340 873 23 429 363 

b) Nukainojimas iki grynosios 

galimo realizavimo vertės 

(atstatymas) 

     

Praėjusių finansinių metų pabaigoje        

Finansinių metų pabaigoje 2 573 023 17 505 465 10 002 3 340 873 23 429 363 

c) Grynoji galimo realizavimo vertė 

finansinių metų pabaigoje (a) - (b) 
     

Tame tarpe 2019-12-31:      

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 

taikomas  
         

LIFO būdas         

Įkeistų atsargų vertė     12 500 000 

Atsargos pas trečiuosius asmenis       6 547 382 

Saugomi degalai valstybės rezervui 

2019-12-31 
    2 549 775 

Saugomi degalai valstybės rezervui 

2018-12-31 
    1 906 165 

 

Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro įsakymą turi prievolę kaupti ir tvarkyti 

4 853 tonas dyzelinio kuro. 2019 metais benzino valstybės privalomajam rezervui saugoti prievolės 

nebuvo.  

 

8 pastaba. Pirkėjų skolos 

Rodikliai 
Ataskaitiniai metai 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

Pirkėjų skolos 25 297 864 18 439 549 

Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (-) (284 557) (249 288) 

Iš viso 25 013 307 18 190 261 

 

9 pastaba. Įmonių grupės įmonių skolos 

Rodikliai 
Ataskaitiniai metai 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

Suteikta paskola patronuojamai įmonei AS 

VIADA Baltija 500 000 - 

Įmonių grupės įmonių skolos 3 143 602 

Iš viso 503 144 602 

 

AS „VIADA Baltija“ paskolos grąžinimo terminas 2020 m. gruodžio 31 d., vidutinė fiksuoto dydžio 

metinė palūkanų norma yra 3,0 %. 
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10 pastaba. Kitos gautinos sumos 

Rodikliai 
Ataskaitiniai metai 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

Suteiktos paskolos laikotarpio pradžioje 9 025 391 15 161 089 

Suteiktos paskolos ataskaitiniais metais 2 909 000 95 500 

Suteiktos paskolų susigrąžinimas (-) (9 274 312) (6 231 198) 

Suteiktos paskolos 2 660 079 9 025 391 

Gautinos sumos už marketingo paslaugas 317 678 353 285 

Gautinos sumos už kitas paslaugas 139 659 446 307 

Kitos gautinos sumos už paslaugas 61 618 68 038 

Suteiktos piniginės garantijos 58 500 31 563 

Iš viso: 3 237 534 9 924 584 

Suteiktos paskolos metinė palūkanų norma  yra 3,0 procentai, grąžinimo terminas 2020 liepos 31d., 

Bendrovė yra suteikusi piniginės garantijas pagal laimėtas viešųjų pirkimų sutartis. 

11 Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Ataskaitiniai 

metai 

Praėję 

ataskaitiniai metai 

Pinigai komercinių bankų sąskaitose 1 121 494 728 591 

Grynieji pinigai: 1 424 796 1 650 391 

Grynieji pinigai degalinių kasose   789 485 385 196 

Grynieji pinigai kelyje (inkasavimas į 

komerciniuose bankuose laikomas sąskaitas) 173 400 946 342 

Grynieji pinigai kelyje (kortelių atsiskaitymų 

autorizavimas) 461 911 318 853 

VISO 2 546 290 2 378 982 

 

Šiaulių banke esančios 249 778 Eur vertės lėšos yra įkeistos. 

 

12 pastaba. Kapitalas 

Rodikliai 
Akcijų 

skaičius 

Akcijos nominali 

vertė 
Suma 

1. Pagal akcijų rūšis    

1.1. Paprastosios akcijos 22 254 384 8 545 536 

1.2. Privilegijuotosios akcijos    

1.3. Specialiosios akcijos    

1.4. Savos akcijos, pajai (-)    

IŠ VISO 22 254  8 545 536 

 Praėję ataskaitiniais metais    

Rodikliai 
Akcijų 

skaičius 

Akcijos nominali 

vertė 
Suma 

1. Pagal akcijų rūšis    

1.1. Paprastosios akcijos 22 254 384 8 545 536 

1.2. Privilegijuotosios akcijos    
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1.3. Specialiosios akcijos    

1.4. Savos akcijos, pajai (-) -888      -502 226 

IŠ VISO 21 366  8 043 310 

 

13 pastaba. Pelno paskirstymo projektas 

Straipsniai Suma 

Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7 843 210 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis  pelnas (nuostoliai) 5 571 498 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)  

Išmokėti dividendai (2 000 000) 

Suformuoto rezervo atstatymas 753 340 

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje 12 168 048 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti   

Perduotas  rezervas   

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)  

Pelno paskirstymas:   

- į privalomąjį rezervą  

- į rezervą savoms akcijoms įsigyti   

- į kitus rezervus   

- dividendai (2 000 000) 

- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams   

Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 10 168 048 

14 pastaba. Finansinė skolos kredito įstaigoms ir skoliniai įsipareigojimai 
        

Rodikliai Skolos ar jų dalys 2019-12-31 

Mokėtinų sumų skaidymas 

pagal rūšis 

per vienerius finansinius 

metus 

po vienerių metų, bet ne 

vėliau kaip per penkerius 

metus 

po penkerių metų 

Finansinės skolos:    

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 

panašūs įsipareigojimai    

2. Kredito įstaigoms 7 856 363   

3. Įmonių grupės įmonėms 

mokėtinos sumos    

Skoliniai įsipareigojimai    

Iš viso: 7 856 363   

    

Rodikliai Skolos ar jų dalys 2018-12-31 

Mokėtinų sumų skaidymas 

pagal rūšis 

per vienerius finansinius 

metus 

po vienerių metų, bet ne 

vėliau kaip per penkerius 

metus 

po penkerių metų 

Finansinės skolos:    

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 

panašūs įsipareigojimai    

2. Kredito įstaigoms 2 553 228 5 582 345  

3. Įmonių grupės įmonėms 

mokėtinos sumos    

Skoliniai įsipareigojimai    

Iš viso: 2 553 228 5 582 345  
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Turto įkeitimas 

 
    Balansinė vertė Įkeitimo pabaigos data 

AB “Šiaulių bankas” naudai 2 167 294 2020-02-05 

AB “Swedbank” naudai 3 034 663 2020-07-31 

VISO: 5 201 957  

 

Įkaito davėjas UAB „Viados NT“. 

 

15 pastaba. Skolos tiekėjams 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitiniai 

metai 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

Skolos tiekėjams už naftos produktus 16 280 984 9 873 112 

Skolos tiekėjams už prekes 3 851 558 3 792 108 

Skolos tiekėjams už paslaugas 2 139 927 2 129 382 

Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą 111 946 239 789 

Skolos tiekėjams už medžiagas 29 707 73 859 

Kitos skolos tiekėjams  3 222 

Iš viso: 22 414 122 16 111 472 

   

16 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

Straipsnio pavadinimas Ataskaitiniai 

metai 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai 

Atostoginių kaupiniai 611 630 619 872 

Mokėtinas darbo užmokestis 607 258 531 197 

Su darbo santykiais susiję mokesčiai 496 606 509 274 

Metinių premijų kaupiniai 53 126 46 230 

Iš viso: 1 768 620 1 706 573 

 

17 pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitiniai 

metai 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai 

Akcizo mokestis  4 116 478 2 935 497 

Mokėtinas PVM  1 389 261 1 973 838 

Mokėtinos sumos pagal jungtinės veiklos sutartį  287 968 264 698 

Mokėtinos sumos Valstybinei Kelių direkcijai 128 983 78 408 

Kitos mokėtinos sumos 145 077 102 965 

Iš viso: 6 067 767 5 355 406 

 

 

 

 

    
18 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 
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Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitiniai 

metai 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai 

Lojalumo programos sukaupti taškai 463 346 386 175 

Finansinių ataskaitų audito sąnaudos 12 400 10 000 

Kitos sukauptos sąnaudos 16 368 7 537 

Iš viso: 492 114 403 712 

 

19 pastaba. Nuomos sutartys 

Bendrovė pasirašiusi veiklos nuomos sutartis, pagal kurias reikšmingiausi būsimi mokėjimai sudaro: 

RODIKLIAI 

Būsimieji mokėjimai 

2020 m. 
2021 m. – 

2023 m. 

2024 m. ir vėlesni metai 

Degalinių nuoma 14 176 112 21 263 612  

Transporto priemonių nuoma 54 852 110 720 5 685 

 

20 pastaba. Segmentai 

 

    A B C VISO ĮMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 
 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

 

Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

1. Pardavimo pajamos  417 055 947 381 204 253 144 301 036 138 810 507   561 356 982 520 014 760 

2. Pardavimo savikaina (371 919 687) (339 234 797) (142 925 889) (137 757 082)   (514 845 576) (476 991 879) 

3. Biologinio turto tikrosios 

vertės pokytis  
        

4. BENDRASIS PELNAS 

(NUOSTOLIAI) 
45 136 260 41 969 456 1 375 146 1 053 425   46 511 406 43 022 881 

5. Pardavimo sąnaudos (31 904 438) (30 143 839) (1 117 375) (1 016 755)   (33 021 813) (31 160 594) 

6. Bendrosios ir administracinės 

sąnaudos 
(7 979 989) (7 225 055) (150 484) (78 495)   ( 8 130 473) (7 303 550) 

7. Kitos veiklos rezultatai 682 459  62 940  336 021 930 649 1 081 420 930 649 

8. Investicijų į 

patronuojančiosios, 

patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos 

        

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir 

paskolų pajamos 
        

10. Kitos palūkanų ir panašios 

pajamos 
  2 795  182 435 435 804 185 230 435 804 

11. Finansinio turto ir trumpalaikių 

investicijų vertės sumažėjimas 
     (52 072)  (52 072) 

12. Palūkanų ir kitos panašios 

sąnaudos 
    (174 815) (274 324) (174 815) (274 324) 

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) 

PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 
5 934 292 4 600 562 173 021 (41 825) 343 641 1 040 057 6 450 954 5 598 794 

 

Pagrindinę veiklą sudaro mažmeninė ir didmeninė prekyba naftos produktais. Be to bendrovė vykdo 

kitą (nuoma, paslaugų tiekimas ir pan.) ir finansinę veiklą. Pagrindinę veiklą, mažmeninę ir 

didmeninę prekybą naftos produktais, charakterizuoja verslo segmentų lentelė. Kur A – mažmeninė 

prekyba, B – didmeninė prekyba, C – kita ir finansinė veikla. 

 

21 pastaba. Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina 
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Pardavimo pajamos 
Ataskaitiniai 

metai 
Praėję ataskaitiniai 

metai 

Naftos produktų 491 562 246 462 725 830 

Kitų prekių 69 794 736 57 288 930 

Iš viso: 561 356 982 520 014 760 

 

Pardavimo savikaina Ataskaitiniai 

metai 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai  

Naftos produktų 462 233 401 435 779 172  

Naftos produktų transporto sąnaudos 2 551 570  2 343 854  

Kitų prekių 50 060 605 38 868 853  

Iš viso: 514 845 576 476 991 879  

 

 

22 pastaba. Pardavimo ir bendrosios ir administracinės sąnaudos 

RODIKLIAI 
Ataskaitiniai 

metai 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai Po 

koregavimo 

Pardavimo sąnaudos 33 021 813 31 160 594 

Degalinių nuomos sąnaudos 13 759 874 13 493 067 

Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 12 078 192 10 848 483 

Jungtinės veiklos paskirstytos sąnaudos 3 622 239 3 361 190 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 939 770 768 735 

Plovyklų remonto ir eksploatavimo sąnaudos 257 474 232 513 

Kitos sąnaudos 2 364 264 2 456 606 

Bendrosios ir administracinės 8 130 473 7 303 549 

Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 2 574 668 2 187 794 

Elektros energijos sąnaudos 1 032 895 957 081 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 154 852 119 628 

Bendrų komunalinių paslaugų sąnaudos 281 820 250 007 

Metinių finansinių ataskaitų audito sąnaudos 12 400 10 000 

Ūkio sąnaudos 283 864  251 157 

Šiukšlių išvežimo sąnaudos 103 278 89 821 

Kitos sąnaudos 3 686 696 3 438 061 

Iš viso: 41 152 286 38 464 143 

 

23 pastaba. Kitos veiklos rezultatai 

 
RODIKLIAI 

Ataskaitiniai 

metai 
Praėję ataskaitiniai 

metai 
a) Pajamos 1 081 420 943 417 

 Komisiniai už vinječių platinimą 400 203 466 094 

 Komisinių pajamos 351 047 181 326 

 Nuomos pajamos 91 760 105 002 
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 Kitos pajamos 237 463 190 995 

 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 947  

b) Sąnaudos  12 768 

 Nuostolis dėl ilgalaikio turto pardavimo  12 768 

c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a-b) 1 081 420 930 649 

 

24 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla 

Rodikliai Finansiniai metai Praėję 

finansiniai metai 

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 185 230 435 804 

Gautos palūkanos 182 177 432 847 

Delspinigių ir valiutų kursų  pasikeitimai 3053 2 957 

b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 174 815 326 396 

Paskolų, lizingo palūkanos 174 815 274 324 

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas  52 072 

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 

(a - b) 10 415 109 408 

 

25 pastaba. Pelno mokestis 

RODIKLIAI 
Ataskaitiniai 

metai 
Praėję ataskaitiniai 

metai 
Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą  6 450 954 5 598 794 

Neleidžiami atskaitymai 585 790 746 876 

Neapmokestinamosios pajamos 107 225 158 032 

Laikinųjų skirtumų pasikeitimas  372 512 323 204 

Ataskaitinių metų apmokestinamasis rezultatas 5 912 346 5 048 256 

Pelno mokesčio tarifas 15 proc. 15 proc. 

Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos 886 852 757 238 

Atidėtasis pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) (7 396) 37 546 

Praėjusių metų apskaičiuoto pelno mokesčio koregavimas   

Pelno mokesčio sąnaudos 879 456 794 784 

 

26 pastaba. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis   

Rodikliai Finansiniai metai Praėję 

finansiniai 

metai 

Likutis 

finansinių metų 

pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 

darbo santykiais: 330 997 237 004  

1. Vadovams 330 997 237 004  

2. Kitiems susijusiems asmenims     

B. Įmonės suteiktos paskolos:      

1. Vadovams      

2. Kitiems susijusiems asmenims      
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C. Gautos paskolos:    

1. Iš vadovų    

2. Iš kitų susijusių asmenų     

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:    

X 1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims     

E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:       

1. Vadovams       

2. Kitiems susijusiems asmenims       

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 

priskaičiuotos:      

1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims    

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:       

1. Vadovų       

2. Kitų susijusių asmenų       

H. Parduotas turtas:     

X 1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims     

Vidutinis vadovų skaičius per metus  6 5 X 

 

24 pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis 

Įmonės pavadinimas Gautinų sumų 

likučiai 

Gautinų sumų 

likučiai 

Mokėtinų sumų 

likučiai 

Mokėtinų sumų 

likučiai 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

UAB Fleet Union 14 710 448 10 766 859 88 964 92 572 

SIA Petrol Property 2 656 859 0 0 0 

UAB Okseta 59 326 17 524 1 337 393 1 124 278 

UAB Vaizga 3 144 602 298 753 259 355 

UAB Viados NT 1 173 585 818 063 371 102 367 503 

Fizinis asmuo akcininkas 161 342 91 150 0 0 

IŠ VISO 18 603 362 11 694 198 2 096 212 1 843 708 

 

Įmonės 

pavadinimas 

Pagrindinių sandorių 

pobūdis Pardavimai Pirkimai Pardavimai Pirkimai 

2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2018-12-31 

UAB Fleet Union Partnerystės programa 151 625 259 19 450 135 216 452 58 876 

UAB Okseta Atsargų 

pirkimas/pardavimas, 

Jungtinės veiklos 

sutartis 

246 123 5 164 378 291 371 5 201 307 

UAB Vaizga Paslaugų pirkimas 8 061 2 983 142 8 172 2 667 911 

UAB Viados NT Nuomos sutartis 496 939 3 728 925 354 832 3 342 504 

SIA Petrol Property Palūkanos 49 077 0 0 0 

IŠ VISO  152 425 459 11 895 895 135 870 827 11 270 598 

 

 





 

 

UAB „Viada LT“ 

Įm. kodas 178715423, Senasis Ukmergės kelias 4, Vilniaus r. 

 

2019 m. METINIS PRANEŠIMAS 

2020 m. balandžio 24 d. 

 
Įmonės būklė, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, 

apibūdinimas. 

Bendrovė „Viada LT“ – viena iš mažmeninės prekybos naftos produktais lyderių Lietuvoje, valdanti 

didžiausią 124 degalinių tinklą. Įmonė veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. „Viada LT“ 

patronuojamai įmonei Latvijoje „Viada Baltija“ priklauso 75 degalinių tinklas. 

2019 metais bendrovės „Viada LT“  apyvarta siekė 563 mln. eurų, įmonė į valstybės biudžetą sumokėjo 

116,392 mln. eurų mokesčių, o tinklo degalinėse apsilankė 27,3 mln. klientų. Per metus tinklo 

degalinėse įpilama ir didmenininkams parduodama apie 635 mln. litrų degalų.    

 

Bendrovė užsiima šia komercine ūkine veikla: 

– mažmenine ir didmenine prekyba naftos produktais; 

– automobilių plovimo paslaugomis; 

– priekabų nuomos paslaugomis;– prekių ir paslaugų teikimu mažmeninėje prekyboje; 

– turto nuoma. 

 

„Viada LT“ degalinių tinklo šūkis - „Apsimoka sustoti“. Degalinėse klientų laukia ne tik teisingos 

degalų, paslaugų ir prekių kainos, bet ir įvairūs naudingi pasiūlymai.  

„VIADAplus“ lojalumo programa suteikia galimybę naudotis specialiomis nuolaidomis degalams, 

prekėms ir paslaugoms, dalyvauti organizuojamose akcijose.  

 

Degalinėse didelis dėmesys skiriamas vietoje gaminamam maistui ir gėrimams. Klientams siūloma 

mėgautis kava iš šviežiai maltų pupelių, skanauti degalinėje iškeptomis bandelėmis. Degalinių 

darbuotojai visada pasiruošę pasiūlyti gardžius, pagal specialius receptus paruoštus, užkandžius, 

dešrainius bei sumuštinius.  

 

„Viada LT“ degalinėse taip pat siūloma: pasinaudoti modernių automatinių plovyklų paslaugomis, 

išsinuomoti priekabą, sumokėti už komunikales paslaugas, apmokėti kelių mokesčius, , išsigryninti 

pinigų ir net gauti paskolą. 

 

Siekdama plėsti teikiamų paslaugų ir prekių rinkodaros efektyvumą, Bendrovė tapo pirmuoju degalinių 

tinklu Lietuvoje, kuris klientams pasiūlė galimybę už degalus atsiskaityti mobiliuoju telefonu 

neišlipant iš automobilio. Sukurta „Viada“ mobilioji aplikacija, kurios pagalba atsiskaitymas už 

degalus ir kitas degalinėse įsigytas prekės yra labai greitas ir patogus. 

„VIADA“ programėlę į išmanųjį telefoną pirkėjai gali atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ 

parduotuvių. Nauji technologiniai sprendimai įdiegti mobiliojoje aplikacijoje leidžia keliais telefono 



 

 

paspaudimais sumokėti už degalus, bei naudotis lojalumo programos privalumais. Per pirmąjį pusmetį 

„Viada“ mobiliosios aplikacijos parsisiuntimų skaičius viršijo 100 000.   

 

2019 m. 12 mėnesį įmonė atliko reprezentatyvią anketinę Lietuvos gyventojų apklausą tiesioginio 

interviu būdu, naudojant iš anksto parengtą klausimyną, kuriame interviuotojai fiksuoja respondentų 

atsakymus. Rezultatai atspindi visos Lietuvos gyventojų nuomones. Respondentų atranka parengta 

taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas. Apklausa buvo 

vykdoma Omnibus būdu. Tyrimo tikslas - Ištirti degalinių žinomumą, lankymąsi ir įvaizdį (geriausia 

pagal siūlomas akcijas, naudas, lojalumo pasiūlymus, žaidimus vairuotojams).  

Reprezentatyvus tyrimas parodė, kad VIADA prekinio ženklo žinomumas bei lojalumas stabilizuojasi. 

Spontaninis žinomumas bei klientų vertinimas - geriausių verčių suteikimas klientams auga. 

 

 
 

„Viada LT“ verslo tikslas – gauti ir didinti pelną, tačiau Bendrovė, plėsdama savo veiklą, prisiima 

atsakomybę pasirinkdama verslo partnerius, pirkimų ir paslaugų tiekėjus, degalų pirkėjus didmeninėje 

prekyboje degalais. Nors kliento poreikiai visuomet yra prioritetas, esminiai kriterijai, kuriais remiantis 

organizuojama ir vykdoma pirkimų ir paslaugų tiekėjų atranka – tai jų pačių skaidri, sąžininga ir 

profesionali veikla, patirtis ir kvalifikacija. UAB „Viada LT“ siekia dirbti tik su tais tiekėjais ar 

klientais, kurių prekės ir paslaugos garantuoja ir užtikrina reikalavimų atitikimą , pagal nustatytą 

Bendrovės pirkimų ir paslaugų įsigijimo metodiką  

 

Pastovūs darbiniai santykiai prasideda nuo šalių tarpusavio pasitikėjimo. „Viada LT“ 2019 m. 

įsipareigojo palaikyti vietinius gamintojų ir tiekėjus ir stengiasi kiek tai įmanoma visas prekes ir 

paslaugas pirkti iš Lietuvoje esančių įmonių. Šiandien turim skatinti vietinius gamintojus, kurie 

puoselėja savo krašto tradicijas, prisidėti prie darbo vietų išlaikymo ir mokesčių mokėjimo Lietuvoje. 

 

 

 

 



 

 

Tinklo plėtra 

2019 m. atidarydama 2 naujas ir rekonstruodama 6 jau veikiančias degalines, bendrovė dar labiau 

įsitvirtino rinkoje. Manoma, kad UAB „Viada LT“ eksploatuojamų degalinių plėtra bendrovės 

apyvartą ateityje gali padidinti mažiausiai 4 proc. – iki 580 mln. eurų. 

 

Akcininkų iškeltiems tikslams ir Bendrovės veiklos stabilumui pasiekti Bendrovė ėmėsi visų reikalingų 

priemonių: tinkamai reagavo į rinkos pokyčius, optimizavo veiklos procesus, mažino sąnaudas, 

patvirtinto biudžeto rėmuose investavo į ilgalaikio turto plėtrą.  

 

Bendrovė veikia Lietuvoje, todėl jos veiklai įtaką daro socialiniai, ekonominiai bei politiniai pokyčiai 

Lietuvoje bei pasaulyje. 

 

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su personalu susijusi informacija. 

Svarbiausia 2019 metų užduotis – vystyti naftos produktų, prekių bei paslaugų  pardavimo strategiją. 

Kuro, prekių bei paslaugų pardavimo rodikliai augo. 2019 metais Bendrovė iš viso gavo 563 mln. Eur 

pajamų. Pajamos skirstomos pagal segmentus: mažmeninė prekyba – 74,27 %, didmeninė prekyba – 

25,64 %, finansinė ir kita investicinė veikla – 0,09 %. 

 

Siekiant priimti geresnius, objektyvesnius atlygio valdymo sprendimus, susijusius su darbuotojais, 

Bendrovė jau trečius metus iš eilės dalyvauja atlyginimų rinkos tyrimuose. Atsižvelgiant į atlyginimų 

rinkos tyrimų rezultatus, „Viada LT’ siekia savo darbuotojams mokėti konkurencingą atlyginimą ir 

skatinti juos papildomomis motyvacinėmis priemonėmis.  

 

2019 metais bendrovėje dirbo vidutiniškai 1220 darbuotojų (2018 metais – 1059 darbuotojai). 

Švenčionėlių kuro bazėje dirba 3 darbuotojai, Rokiškio kuro bazėje – 6 darbuotojai,                                                          

administracijoje – 96 darbuotojai. 

 

Rizikos mastas ir jos valdymas 

Rizikos valdymas yra neatsiejama Bendrovės veiklos dalis. Įmonėje rizika nustatoma, analizuojama ir 

vertinama nagrinėjant iškeltus tikslus, veiklą ir išorės aplinką. Valdant riziką siekiama palaikyti veiklos 

procesų kontrolės lygį, sumažinti rizikas sukeliančių įvykių atsiradimo tikimybes ir galimus neigiamus 

padarinius, užtikrinti, kad rizika neviršytų priimtino rizikų lygio. Rizikos, su kuriomis susiduria „Viada 

LT“, vertinamos pagal reikšmingumo lygį (tikimybę ir poveikį bendrovės veiklos rezultatams, turtui, 

veiklos tęstinumui). 

 

Bendrovės valdyba 

Bendrovės valdyba yra atsakinga už strateginį vadovavimą Bendrovei ir kitas esmines valdymo 

funkcijas. Valdyba atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir 

kituose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.  

Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius 

nuostatus. 



 

 

 

UAB „Viada LT“ Valdybos nariai: 

Vardas, pavardė 
Turimų akcijų 

skaičius 
Statusas valdyboje 

Pagrindinė darbovietė 

Kristina Paleičikaitė- Lesevičienė - Valdybos pirmininkė 

UAB „ Prodo“  (Įmonės kodas 

303361279, Senasis Ukmergės 

kel.4, Užubaliai) 

Vytautas Bacevičius - Narys 

UAB „ Viada LT“  (Įmonės 

kodas 178715423, Senasis 

Ukmergės kel.4, Užubaliai) 

Raimundas Dabravalskis - Narys - 

Remigijus Grigaliūnas - Narys 

UAB „ Viada LT“  (Įmonės 

kodas 178715423, Senasis 

Ukmergės kel.4, Užubaliai) 

Romas Turlinskas 2 316 Narys 

UAB „ Viada LT“  (Įmonės 

kodas 178715423, Senasis 

Ukmergės kel.4, Užubaliai) 

 

Ekonominės sąlygos 

Lietuvos realus bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis 2019 m. sausio – rugsėjo mėnesiais, pašalinus 

sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 4% palyginti su 2018 m. trimis ketvirčiais. Nepašalinus 

sezoniškumo įtakos pokytis siekė 3,9%. Ekonomistai pabrėžia, kad, nepaisant pastarojo ketvirčio 

sulėtėjimo, Lietuvos ekonomikos augimas vis dar išlieka spartus. Tačiau kitų metų ūkio augimo 

perspektyvas jie linkę vertinti nuosaikiau. Nors Lietuvos ekonomikos plėtra tebėra sparti, 2019 m. 

trečiąjį ketvirtį ji jau lėtesnė ir per metus sudarė 3,6%. Tai rodo, kad tarptautinės aplinkos nepalankios 

tendencijos pradedamos justi ir Lietuvoje – slopsta prekių eksporto ir darbo užmokesčio augimas, 

vangiai investuojama į gamybos įrenginius. Šiuo metu stebimos raidos tendencijos kitų metų ūkio 

plėtrą verčia vertinti nuosaikiau nei šiųmetę. 

 

Kitaip nei Vakarų Europos šalių, Lietuvos ekonominė plėtra 2019 metais išliko stabili. Prie Lietuvos 

ūkio raidos prisidėjo vidaus paklausa. Privataus sektoriaus vartojimo augimą lėmė didėjančios 

gyventojų disponuojamos pajamos, mažėjantis nedarbo lygis. 

 

Pagrindinė problema, su kurią susiduria Bendrovė, yra darbuotojų trūkumas. Pelno augimo tendencija 

lėtėjo, sparčiai augantis darbo užmokestis didino Bendrovės sąnaudas. Toks atlyginimų augimas rodo 

darbo rinkos problemas, t. y. reikiamos kvalifikacijos trūkumą. 

 

Ekologiniai veiksniai 

Darnų verslą užtikrinantys veiksniai yra ne tik ekonominiai, bet ir susiję su aplinkos ištekliais, socialine 

gerove bei stabilumu. Verslo sektorius vaidina pagrindinį vaidmenį sprendžiant tokias problemas kaip 

ekologinė tarša vietiniu, regioniniu ir globaliu mastu. Analizuojant išorinius ir įmonei įtaką darančius 

veiksnius labai svarbu į jų analizę įtraukti ir ekologinius. Taip yra dėl to, kad aplinka ir verslas yra 

glaudžiai susiję, o ilgalaikė verslo sėkmė priklauso nuo to, kaip organizacija geba darniai integruotis į 



 

 

aplinką. Bendrovė atsižvelgia į aplinkos tausojimą, nes tai yra vienas iš svarbiausių verslo sėkmės 

pagrindų. 

 

Energijos resursų tausojimas 

Siekiant efektyvinti energijos suvartojimą, rekonstruojamos senesnės, daug energijos resursų 

sunaudojančio, degalinės. Daugumoje padalinių yra diegiamos naujos išmaniosios apšvietimo ir jo 

valdymo sistemos, tobulinama energijos resursų kontrolės sistema, projektuojamos ir įrenginėjamos 

technologinio šaldymo išskiriamos šilumos panaudojimo sistemos.  

 

Atliekų rūšiavimas  

UAB „Viada LT“ degalinėse atliekos yra rūšiuojamos . Visose degalinėse veikia bendra atliekų ir 

perdirbimui atiduodamų antrinių žaliavų apskaita, įdiegtas atliekų apskaitos registras, taip užtikrinama 

griežtesnė atliekų kontrolė. Siekiant maksimaliai sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį, 

degalinės atskirai rūšiuoja ir negyvūninės kilmės atliekas, kurias tvarkančios įmonės perduoda ūkiams 

arba kompostuoti. Daugelyje degalinių yra pastatyti konteineriai į kuriuos pirkėjai gali mesti baterijas, 

plastikinius langų plovimo skysčių bei tepalų bakelius. Visos surinktos antrinės žaliavos (plastikas, 

kartonas, popierius) ir baterijos perduodamos perdirbimui. 

 

Pakuotės be plastiko 

 

Europos Pralamentas paskelbė, kad nuo 2021 metų prekyba vienkartiniais plastikiniais indais ir 

šiaudeliais ES bus nutraukta. UAB „Viada LT“ reaguodama ir nelaukdama  2021 metų, ėmėsi ieškoti 

būdų ir inovatyvių sprendimų, kurie leistų sumažinti arba visiškai atsisakyti plastiko pakuočių Viada 

tinklo degalinėse. Šis sprendimas – ilgalaikės strategijos dalis, kuri pradėta įgyvendinti 2019 metų 

paskutiniame ketvirtyje, kai kombinuoto pobūdžio puodelius degalinėse pradėjo keisti naujos 

technologijos popieriniai puodeliai su vandeniui atsparia danga. Jie yra ekologiški ir gali būti 

rūšiuojami kartu su popieriumi bei perdirbami. Puodelių dangteliai visose Viada tinklo degalinėse yra 

pagaminti iš natūraliai suyrančių medžiagų – krakmolo.  

 

Tvarus gamtos išteklių naudojimas  

 

Bendrovė saugodama gamtą atsisako ne tik plastiko pakuočių, bet siekia, kad būtų naudojama kuo 

mažiau popieriaus. Sukurta Viada mobilioji programėlė, kuria galima atsiskaityti už paslaugas 

degalinėse, pirkimo kvitas suformuojamas taip pat programėlėje. Šiam procesui visiškai nenaudojamas 

popierius. Siekiant, kad popieriaus naudojimas būtų kuo mažesnis „Viada LT“ klientams siunčia 

elektronines sąskaitas – faktūras, to paties prašoma ir iš partnerių ar tiekėjų.   

 

Energijos taupyme pereiname prie LED lempučių, o degalinių energetiniam aprūpinimui perkame tik 

žalią energiją bei ruošiamės saulės baterijų ant degalinės stogo projekto vykdymui. 

 

 

 



 

 

Kiti veiksniai 

Apyvartinių lėšų finansavimui Bendrovė naudojasi banko ir juridinių asmenų paskolomis.                  

2019-12-31 paskolos kredito įstaigoms sudaro 7 856 363 EUR. 

Pagal kredito sutartį „Swedbank“, AB palūkanų norma – EURIBOR + marža 1,57 %,                                         

AB „Šiaulių bankas“ paskolos palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR + marža 2,2 %. 

 

Kitos svarbios sąlygos 

Bendrovė turi įsigijusi 97,32 % AS „Viada Baltija“, kuri registruota adresu Alises iela 3, Ryga, akcijų. 

Bendrovė asocijuotų įmonių neturi. 

 

Metinė finansinė atskaitomybė 

Bendrovė, rengdama pilną finansinę atskaitomybę, vadovaujasi LR Įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymo bei Verslo apskaitos standartų nuostatomis. 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Bendrovės apskaitą 

tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia įmonės apskaitos skyrius. 

 

Akcinis kapitalas, akcijos 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 metais gruodžio 31 d. buvo 8 545 536 EUR. Visas įstatinis kapitalas 

yra padalintas į 22 254 paprastąsias akcijas. Vienos akcijos vertė - 384 EUR. Įstatinio kapitalo dydis 

yra lygus visų Bendrovės įstatuose pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.  

Privalomas rezervas sudaromas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 2019 metų gruodžio mėn.       

31 d. jis buvo pilnai suformuotas ir sudarė 1 001 430 EUR. 

 

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė savų akcijų neturėjo.  

 

Rodikliai 
Akcijų 

skaičius 

Akcijos nominali 

vertė 
Suma 

Pagal akcijų rūšis    

Paprastosios akcijos 22 254 384 8 545 536 

Privilegijuotosios akcijos    

Darbuotojų akcijos    

Specialiosios akcijos    

Savos akcijos, pajai (-)    

IŠ VISO 22 254  8 545 536 

 

Filialai ir atstovybė 

Bendrovė filialų neturi. 

 

Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 

UAB „Viada LT“ tyrimo ir plėtros veiklos nevykdė. 

 

 




