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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UAB „VIADA LT“ AKCININKAMS
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome UAB “Viada LT” (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m.
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
Įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos
rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
išleistą Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo
reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės 2021 metų metiniame pranešime, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos
informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti,
ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms,
pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu
pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su
tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija
atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas
laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu
atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:
•

Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų
finansinių ataskaitų duomenis; ir
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•

Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo
apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai,
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
•

Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus
kontrolių nepaisymas.

•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie
Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei
su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.

•

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito
įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos
gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo
pateikimo koncepciją.
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Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos
nustatome audito metu.
Grant Thornton Baltic UAB
Upės g. 21-1, Vilnius
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001513
Atestuotas auditorius, direktorius
Genadij Makušev1
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162
2022 m. balandžio 29 d.

Elektroninis dokumentas yra pasirašytas elektroniniu parašu, turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas rašytinis dokumentas ir yra leistina
įrodinėjimo priemonė. Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik Nepriklausomo auditoriaus išvada.
1

Grant Thornton International Ltd. narys

Auditas
Apskaita
Mokesčiai
Teisinės paslaugos
Finansinės konsultacijos

UAB VIADA LT
2021

METINIS PRANEŠIMAS
2022 m. balandžio 29 d.

UAB „Viada LT“
Įm. kodas 178715423, Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai, 14185 Vilniaus r. sav., Vilniaus r.
2021 m. METINIS PRANEŠIMAS
2022 m. balandžio 29 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 127 degalinių tinklą. Įmonė veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. „Viada
LT“ patronuojamai įmonei „Viada Baltija“ Latvijoje priklauso 98 degalinės.
2021 m. bendrovės „Viada LT“ apyvarta siekė 690,17 mln. Eur, pardavimo pajamos sudarė
688,2 mln. Eur (36,66 % daugiau nei 2020 m.). Įmonė į valstybės biudžetą sumokėjo 138,651
mln. Eur mokesčių. Tinklo degalinėse apsilankė 26,5 mln. klientų. Parduota 727 mln. litrų
degalų.
Bendrovė užsiima šia komercine ūkine veikla:
• mažmenine ir didmenine prekyba naftos produktais;
• prekių ir paslaugų teikimu mažmeninėje prekyboje;
• automobilių plovimo paslaugomis;
• priekabų nuomos paslaugomis;
• turto nuoma.
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).

2021 m. besitęsiant COVID-19 pandemijai buvo ribojamas klientų skaičius degalinėse,
todėl dažnai klientai turėjo laukti eilėje prie degalinės durų. Reaguodami į eiles lauke,
parduotuvėje esantys klientai stengėsi kuo greičiau susimokėti už degalus ir viduje
neužsibūti. Ploto ribojimai, nepaisant organizuojamų akcijų klientams pritraukti, ženkliai
sumažino prekių pardavimus. Pandemijos fone keitėsi ir žmonių įpročiai – darbas iš namų,
apsipirkimas internetu, ilgų kelionių atsisakymas. Reaguodama į suvaržymus ir kintančius
klientų įpročius, siekdama didinti ne tik degalų, bet ir parduotuvės pardavimus „VIADA LT“
ėmėsi šių veiksmų:
• 57 tinklo degalinėse, siekiant mažinti eiles prie degalinės durų, sumontuoti
galimybių paso (toliau GP) tikrinimo aparatai. GP neturintys klientai aptarnaujami per
langelį. Degalinėse, neturinčiose langelio, ribojamas žmonių skaičius degalinės
parduotuvėje;
• Siekdami, kad perkantys tik degalus nesudarytų eilių prie degalinės durų,
komunikacijos priemonėmis skatino susimokėti programėle iš automobilio;
• Kaukėmis ir dezinfekciniu skysčiu aprūpinome visus įmonės darbuotojus.
Nemokamos kaukės buvo siūlomos ir pirkėjams, kurie pamiršo apsaugos priemonę
pasiimti su savimi;
• Dezinfekcija: dezinfekuojame visus paviršius kas kelias valandas, dažniausiai
liečiamus – kas valandą;
• Siekdami maksimaliai apsaugoti operatorius, prie kasų įrengėme stikline
pertvaras, skiriančias operatorius nuo klientų;
• Vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis skatinome klientus naudotis VIADA
mobiliąja programėle, tam, kad sumažintume klientų skaičių parduotuvėse ir prie jos durų,
užtikrintume greitą ir saugų atsiskaitymą už degalus ir prekes;
• Siekiant padidinti maisto ir degalų pardavimus, organizavome pardavimų
skatinimo kampanijas;
• Bendradarbiaudami su grupe „8 kambarys“, stiprinome jaunesnės auditorijos
lojalumą „Viada“ prekės ženklui.
2021 m. II-III ketvirčiais Lietuvos gyventojai bei verslas prisitaikė prie COVID-19 suvaržymų,
o dėl judėjimo suvaržymų tarp valstybių, jautėsi vidaus vartojimo augimas. Lietuvos
žmonės rinkosi vietinį turizmą, daugiau keliavo Lietuvos teritorijoje.
Prekių ir degalų vartojimo mažėjimui 2021 m. IV ketvirtį turėjo įtakos šalyje auganti inﬂiacija.
Lietuvoje inﬂiaciją daugiausiai paskatino stipriai pakilusios energijos žaliavų kainos, kurios
vartotojų krepšelyje atsispindėjo aukštesnėmis degalų, šilumos energijos, dujų, elektros
kainomis. 2021 m. pabaigoje kainų augimas jau buvo pastebimas įvairiose prekių ir
paslaugų kategorijose. Brangstant prekėms ir paslaugoms klientai ieškojo būdų sutaupyti,
vengė išlaidauti.
Naftos kaina nuosekliai kilo visus 2021 m., lapkričio pradžioje pasiekusi 85 USD/bar. ir
pasklidus informacijai apie pasaulyje plintančią naują COVID-19 atmainą, naftos kaina
gruodžio pradžioje smuko iki 70 USD/bar. Šis naftos kainos kritimas buvo reikšmingiausias
nuo 2020 m. kovo mėn. Kainos kritimui įtakos turėjo nerimas, kad dėl naujosios viruso
atmainos visame pasaulyje gali kilti dar viena karantino apribojimų banga ir atitinkamai
sumažėti žaliavų paklausa. Paaiškėjus informacijai, kad naujoji COVID-19 atmaina,
nepaisant to, kad labiau užkrečiama, bet yra mažiau pavojinga žmonių gyvybei,
paskatino naftos kainų kilimą. Lengvesnė atmaina leido manyti, kad greitu metu bus
lengvinami su COVID-19 susiję suvaržymai, tikimasi pasaulio ekonomikos atsigavimo, kurie
skatins naftos ir naftos produktų vartojimo augimą.

BRENT NAFTOS KAINA, USD/bar

Šaltinis: https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price

2022 metus pasitikome ne tik su besitęsiančia COVID-19 pandemija, aukštomis
energetinių išteklių kainomis, bet ir geopolitinėmis įtampomis. Ypatingų iššūkių turime
pasienyje su Lenkija. Kaimyninei šaliai sumažinus akcizus bei PVM degalams ir maistui konkuruoti darosi sudėtinga. Matomi ženklūs degalų ir užkandžių pardavimų kritimai
pasienio degalinėse, kiek mažesni vidurio Lietuvoje.
„Viada LT“ verslo tikslas – gauti ir didinti pelną, tačiau Bendrovė, plėsdama savo veiklą,
prisiima atsakomybę renkantis 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.
FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
Dėl COVID - 19 plitimo Europoje ir visame pasaulyje 2020 m. įsigalioję apribojimai darė
įtaką ekonomikos augimui tiek vietos, tiek pasaulio mastu ir 2021-aisiais. Bendrovė
analizuoja pajamas ir išlaidas, planuoja išlaidų optimizavimo priemones ir vertina
degalinių pelningumą, todėl svarbiausia 2021 m. užduotis – išlaikyti bei vystyti naftos
produktų, prekių bei paslaugų pardavimo strategiją.

EKONOMINĖS SĄLYGOS
Siekiant suvaldyti epidemiologinę situaciją pirmoje 2021 m. pusėje vis dar buvo taikomos
gyventojų mobilumą ir ekonominę veiklą ribojančios priemonės. Geri I pusmečio rezultatai
rodo, kad verslas buvo labiau pasiruošęs veiklą vykdyti karantino sąlygomis, nei 2020 m.
pavasarį. Be to, karantino sąlygos buvo nuosekliai švelninamos. Visa tai lėmė, kad daugelis
ekonominių veiklų ﬁksavo teigiamus rezultatus. Auganti paklausa, verslo ir gyventojų
gebėjimas prisitaikyti prie naujos realybės skatino prekybos, transporto, apgyvendinimo ir
maitinimo ekonominių veiklų plėtrą.
Verslas sugebėjo prisitaikyti prie pakitusių sąlygų, tad beveik visų ekonominių veiklų
sukurtos pridėtinės vertės pokyčiai analizuojamu laikotarpiu buvo teigiami.
2021 m. rudenį kilus ketvirtajai COVID-19 pandemijos bangai gyventojų ekonominis
aktyvumas sumažėjo. 2021 m. rugsėjo 13 d. įvestas reikalavimas pateikti galimybių pasą
turėjo įtakos asmenų judėjimo tendencijoms, mat apribojo paslaugų ir prekių
prieinamumą. Rugsėjo pabaigoje asmenų judėjimo tendencijos pastebimai pablogėjo
mažmeninės prekybos ir poilsio vietose, maisto prekių parduotuvėse ir vaistinėse,
transporto stotyse ir iki gruodžio 5 pradžios nepagerėjo. Tiesa, visose minėtose
kategorijose gyventojų aktyvumas buvo daug didesnis nei dviejų ankstesnių pandemijos
bangų metu (2020 m. IV ketvirčio – 2021 m. I ketvirčio laikotarpiu). Tam teigiamą poveikį
turėjo išaugusi paskiepytų COVID-19 vakcinomis gyventojų dalis, išaugęs imunitetą
įgijusių žmonių skaičius ir griežtų ekonominės veiklos suvaržymo priemonių netaikymas.
TINKLO PLĖTRA
UAB „Viada LT“ veiklai tiesioginę įtaką daro socialiniai, ekonominiai bei politiniai pokyčiai
ne tik Baltijos šalyse bet ir visame pasaulyje. Dėl COVID - 19 sukeltos rinkos stagnacijos
Bendrovė investicinių planų nestabdė. 2021 m. pavyko atidaryti 3 naujas, rekonstruoti 5 jau
veikiančias degalines bei 7 plovyklas, taip pat atidarytos 4 naujos plovyklos.
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.
NAUJO KONCEPTO DEGALINĖS
Naujai atidaromose ar rekonstruojamose degalinėse siekiame sukurti šiuolaikiškos ir
prabangios degalinės įspūdį. Standartines reklamines šviesdėžes keičia televizorių
ekranai (video wall), kuriuose be maisto ir gėrimų meniu klientai turi galimybę stebėti
įvaizdinius vaizdo klipus. Šviesos ir besikeičiantys vaizdai ekranuose sudomina, sukelia
norą paragauti vietoje ruošiamo maisto.

2021 m. degalų, prekių bei paslaugų pardavimo rodikliai augo. Bendrovė iš viso gavo
689,646 mln. Eur pajamų, kas sudaro 36,59% augimą palyginus su 2020 metais. Pajamos
skirstomos pagal segmentus: mažmeninė prekyba – 71,34 %, didmeninė prekyba – 28,65
%, ﬁnansinė ir kita investicinė veikla – 0,1 %.
EBITDA yra skaičiuojama kaip pelnas prieš pelno mokestį, nusidėvėjimą ir amortizaciją,
ﬁnansines pajamas ir sąnaudas, ilgalaikio materialiojo turto, investicinio turto ir
nematerialiojo turto vertės sumažėjimą bei nurašymus. 2021 m. Bendrovės EBITDA sudarė
9,71 mln. Eur, o tai yra 53,39 % daugiau negu 2020 m.
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

Kristina Paleičikaitė-Lesevičienė

Vytautas Bacevičius

Raimundas Dabravalskis

Remigijus Grigaliūnas

Romas Turlinskas

Turimų akcijų
skaičius

-

Statusas valdyboje

Pagrindinė darbovietė

Valdybos pirmininkė

UAB „Prodo“
(Įmonės kodas 303361279,
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai)

666

Narys

UAB „Viada LT“
(Įmonės kodas 178715423,
Senasis Ukmergės kel.4,
Užubaliai)

-

Narys

-

669

Narys

UAB „Viada LT“
(Įmonės kodas 304740054,
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai)

2 316

Narys

UAB „Viada LT“
(Įmonės kodas 178715423,
Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai)

PLEČIAME ASORTIMENTĄ
Vartotojo patirčiai gerinti 2021 m. dalyje degalinių atnaujinome kavos aparatus. Naujieji
aparatai ne tik praplėtė kavos gėrimų asortimentą, bet leido net trečdalyje tinklo
degalinių pasiūlyti galimybę pasigaminti kavos gėrimų su pienu be laktozės.
Degalinės maisto asortimentas jau seniai nebeapsiriboja dešrainių meniu. Stipriname ir
plečiame maisto asortimentą. Siekiame patenkinti augančius klientų lūkesčius, todėl
Viada asortimentą praplėtėme sveikesniais patiekalais ir gėrimais: įvairių rūšių vietoje
gaminamos salotos, sumuštiniai, tortilijų suktinukai, granolos, šviežiai išspaustos apelsinų
sultys, stalo vanduo su citrina ir mėta.
GERESNĖ APSIPIRKIMO PATIRTIS
Mes matome save kaip pažangų „žaidėją“ mažmeninės prekybos rinkoje, todėl norime
klientams suteikti šiuolaikišką apsipirkimo patirtį. Atsižvelgiame į naujausias inovacijas ir
tendencijas, siekiame naudoti pačias naujausias technologijas, kad apsipirkimas
klientams būtų kuo saugesnis, efektyvesnis ir patogesnis. Tą įgyvendinti padeda
skaitmenizavimas ir nauji technologiniai sprendimai:
• VIADA mobilioji programėlė, suteikianti galimybę klientams už pirkinius
parduotuvėje atsiskaityti telefonu. Ši programėlė leidžia žmonėms kontroliuoti savo
išlaidas, matyti apsipirkimų istoriją, sutaupytas sumas ar atrasti artimiausią parduotuvę;
• Mobilioji programėlė teikia unikalią, inovatyvią paslaugą su daugybe funkcijų,
kurias galima pasiekti telefone. Ji buvo sukurta atsižvelgiant į šiandieninius klientų
poreikius. Tai patvirtina programėlės vartotojų skaičius, beveik 280 000 vartotojų;
• Suteikta galimybė ir verslo klientams savo degalų mokėjimo kortelę pridėti prie
mobiliosios programėlės, ja atsiskaityti už degalus, prekes ir paslaugas;
• Galimybė saugiai atsiskaityti už degalus iš automobilio neužeinant į degalinę ir
neturint ﬁzinio kontakto su kitais klientais;
• Įgyvendinta galimybė užsisakyti ir apmokėti plovyklos paslaugą neišlipant iš
automobilio;
• Įrengta pirmoji savitarnos kasa degalinės parduotuvėje.
MŪSŲ DARBUOTOJAI — SVARBUS KIEKVIENAS
Sparčiai mažėjant nedarbui ir itin išaugus laisvų darbo vietų skaičiui įtampa darbo rinkoje
2021 m. eigoje toliau stiprėjo.
Stipriai didėjant konkurencijai darbo rinkoje UAB „VIADA LT“ vis daugiau dėmesio skyrė
darbdavio įvaizdžiui stiprinti, darbuotojų gerbūviui gerinti. Darbuotojai - įmonės veidas,
kurie įtemptu laikotarpiu rodė savo atsidavimą, kompetenciją ir energiją.

Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinus, jog periodinis proﬁlaktinis testavimas dėl
COVID-19 nebus kompensuojamas valstybės lėšomis ir bus apmokamas darbuotojo
lėšomis, „Viada LT“ vadovybė priėmė sprendimą testavimo kaštus prisiimti sau.
Darbuotojai dėl pasikeitusios tvarkos nuostolių nepatyrė.
Siekdama priimti geresnius ir objektyvesnius atlygio valdymo sprendimus, Bendrovė jau
penktus metus iš eilės dalyvauja atlyginimų rinkos tyrimuose. Atsižvelgiant į tyrimų
rezultatus, „Viada LT“ siekia savo darbuotojams mokėti konkurencingą atlyginimą ir
skatina juos papildomomis motyvacinėmis priemonėmis. Siekiame, kad darbuotojai
turėtų ne tik saugias darbo sąlygas, bet ir papildomų naudų, kurios dar gausiau atlygintų
už jų darbą.
2021 m. susidūrėme su sunkumais, kai pamaininį darbą siūlančiųjų darbdavių kategorijoje
užvirė arši kova. Naujų darbuotojų į degalines pritraukti darėsi vis sunkiau. Bendrovės
specialistai stebi darbo rinką, konkurentų ir išorės veiksnius, operatyviai reaguoja į
pasikeitimus galinčius turėti įtakos darbuotojų išlaikymui ir naujų pritraukimui.
Kaip darbdavys, nusistatėme keletą prioritetų. Pirma, stebime darbo rinką, kad savo
darbuotojams galėtume suteikti rinkos standartus atitinkančią naudą. Antra, siekiame ir
toliau tobulinti procesus, kad parengtume savo darbuotojus jų darbo užduotims atlikti ir
karjeros galimybėms. Dėl to plėtojame darbuotojų įvedimo, mokymų ir ugdymo
programas. Pradėjome mokymų platformos diegimo darbus, kuriuos tikime užbaigti ir
pradėti naudoti 2022 m. viduryje. Galiausiai norime susitelkti į verslo kultūros plėtrą,
išryškindami savo, kaip įmonės principus, požiūrį, standartus ir įsitikinimus.
Kasmet plečiame darbuotojo naudų paketą gerindami savo kaip rūpestingo darbdavio
įvaizdį.

Išdirbus 6 mėn. – papildomas
privatus sveikatos draudimas,

Susirgusių COVID-19, ar priverstų izoliuotis, darbuotojų pavadavimas degalinėse buvo ir
vis dar yra didelis iššūkis personalo skyriui.
2021 m. pabaigoje suderintas ir patvirtintas darbuotojų etikos kodeksas.
2021 m. Bendrovėje dirbo vidutiniškai 1027 darbuotojai (2020 m. – 1048 darbuotojai).
Švenčionėlių kuro bazėje dirba 3 darbuotojai, Rokiškio kuro bazėje – 6 darbuotojai,
administracijoje - 87 darbuotojai.

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 susijusias su ekologine 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.
Socialiai atsakingas verslas turi būti ir ekologiškai sąmoningas. Ekologiniai iššūkiai, kurių,
mokslinių tyrimų duomenimis, kyla vis daugiau ir vis pavojingesnių, įpareigoja dėti kaip
įmanoma daugiau pastangų, kad gamtos išteklius naudotume atsakingai, tausotume
aplinką ir prisidėtume prie tvarios ateities kūrimo.
CO2 MAŽINIMAS
UAB „Viada LT“ ilgalaikės strategijos dalis – šiltnamio efekto sukeliančių dujų (CO2e)
mažinimas parduodamuose degaluose. Viada degalinių tinkle parduodamų degalų
sudėtyje esanti BIO degalų dalis, didžiąja dalimi yra išgaunama iš Lietuvoje užaugintų
rapsų ir grūdinių kultūrų.
VIADOS naudojami biodegalai, lyginant juos su mineraliniais degalais, sumažina CO2
išmetimą iki 72%. Šiuo metu biodegalų dalis bendrame parduodamų degalų portfelyje
(energetine išraiška) sudaro iki 7%. Planuojama, kad iki 2030 m. biodegalų proporcija visų
parduodamų degalų kiekyje, energetine verte, didės iki 16,8 %.
UAB VIADA LT per 2020 m., naudodama tvarius biodegalus, kuriuos kartu su mineraliniais
degalais pateikė vartotojams per savo 127 degalinių tinklą, didmeniniu būdu per įmonės
naudojamus naftos produktų terminalus visoje Lietuvoje, pagal audituotą ir patvirtintą
nepriklausomo BUREAU VERITAS auditoriaus ataskaitą, sumažino CO 2 išmetimo
intensyvumą 6,31%, ir todėl CO2 išmetimai į aplinką sumažėjo 64 556,90 t. Tokie rodikliai
pasiekiami į degalus įmaišant tik tvarius, daugiausia iš Lietuvoje užaugintų energetinių
augalų, pagamintus biodegalus, atitinkančius Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatyme nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo kriterijus, bei mažinant šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimus biodegalų gamybos ir tiekimo logistikos grandinėje.
ENERGIJOS RESURSŲ TAUSOJIMAS
Bendrovė ir toliau sparčiai rekonstruoja senesnes, daug energijos resursų naudojančias
degalines. Rekonstruojamose ir naujai atidarytose degalinėse bei automatinėse
automobilių plovyklose diegiamos išmaniosios, energiją taupančios apšvietimo, šildymo ir
vėdinimo sistemos, naudojamas tik LED apšvietimas, atnaujinama energijos resursų
kontrolės sistema. Pagal šiuos kriterijus 2021 m. modernizuota 19 objektų Lietuvoje:
atidarytos 3 naujos bei rekonstruotos 5 jau veikiančias degalinės ir 7 plovyklos, taip pat
atidarytos 4 naujos plovyklos.
Būtina paminėti, kad degalinėms aprūpinti perkama tik „žalioji“ energija, o iki 2030 m.
planuojame ant degalinių stogų įrengti saulės elektrines.

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
UAB „Viada LT“ degalinėse atliekos yra rūšiuojamos. Visose degalinėse vykdoma atliekų
perdirbimui atiduodamų antrinių žaliavų apskaita, įdiegtas atliekų apskaitos registras,
kuris užtikrina griežtesnę atliekų kontrolę. Siekiant maksimaliai sumažinti į sąvartynus
patenkančių atliekų kiekį, degalinės atskirai rūšiuoja ir negyvulinės kilmės atliekas, kurias
tvarkančios įmonės perduoda ūkiams arba kompostuoti. Degalinėse įrengti specialūs
atliekų rūšiavimo konteineriai (plastiko, popieriaus, stiklo, baterijų perdirbimo) 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 m. prekyba vienkartiniais plastikiniais indais
ir šiaudeliais ES bus nutraukta. UAB „Viada LT“ reaguodama ir nelaukdama 2021 m., 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 m. 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, todėl irdami dangteliai tampa natūralia trąša žemei.
TVARUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS
Bendrovė, saugodama gamtą, atsisako ne tik plastiko pakuočių, bet ragina klientus
naudotis programėle ir atsisakyti plastikinių lojalumo kortelių, kurios perkeliamos į virtualią
erdvę ir suformuojamos tiesiog mobilioje programėlėje. Be plastiko atsisakymo, siekiama,
kad būtų naudojama kuo mažiau popieriaus. Sukurta Viada mobilioji programėlė, kuria
galima atsiskaityti už paslaugas degalinėse, o 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. Šiam procesui optimizuoti sukurta
Fitek elektroninių sąskaitų gavimo, vizavimo ir archyvavimo sistema.
Popieriaus mažinimo tikslais įdiegėme VIDOK - vidinių dokumentų tvirtinimo platformą.
Dokumentų pasirašymas vyksta elektroniniu būdu. Įdiegus sistemą ženkliai sumažinome
popieriaus sunaudojimą. Dokumentų pasirašymas vyksta operatyviai, nebereikia kurjerių
paslaugų dokumentų pervežimui.
Artimiausiu metu planuojame minimizuoti kasos kvito spausdinimą. Klientui sutikus, po
apsipirkimo kvitas bus siunčiamas el. paštu.

Draugiški
aplinkai

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ PRIEŠ VISUOMENĘ, RĖMIMAS
Bendrovės parama teikiama vadovaujantis skaidrumo, viešumo, socialinės atsakomybės,
tvarumo ir tarpusavio pasitikėjimo, visuomeninės naudos, efektyvumo bei racionalumo
principais. Teikdama paramą Bendrovė siekia prisidėti prie projektų, kurie kuria vertę bei
naudą Lietuvos gyventojams.
„Viada LT“ yra socialiai atsakinga įmonė, kasmet skirianti paramą Lietuvos sporto,
bendruomenių veiklos, meno projektams. Pernai bendrovė paramos iniciatyvoms skyrė
193.344 Eur. Kelerius metus iš eilės remiamas Lietuvos lenktynininkas Antanas Juknevičius,
garsinantis Lietuvos vardą prestižinėse Dakaro lenktynėse. „Viada LT“ taip pat remia
Lietuvos ralio čempiono Giedriaus Notkaus ekipažą. Iš kitų sporto šakų bendrovė skiria
paramą tenisui, pavyzdžiui, remiamas Dubingių teniso turnyras. „Viada LT“ taip pat
suteikia paramą bendruomenėms, dažnai parama skiriama miesto šventėms organizuoti
(Panevėžio, Visagino, Zarasų, Elektrėnų, Kalvarijos ir kt.).
Bendrovė yra daugiametis labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ partneris ir rėmėjas.
KITI VEIKSNIAI
Apyvartinių lėšų ﬁnansavimui Bendrovė naudojasi banko paskolomis. 2021–12-31 dienai
paskolos kredito įstaigoms sudarė 3 450 000 Eur.
KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
Ataskaitinių metų pabaigai Bendrovė turėjo 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 2021 m. 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. 2021 m. gruodžio
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.
VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Bendrovės pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba naftos produktais.
Papildoma veikla – įvairių prekių mažmeninė prekyba degalinėse, turto nuoma,
tarpininkavimas. Bendrovė ir ateityje planuoja užsiimti ta pačia veikla bei išlaikyti lyderio
pozicijas.
2022 m. Bendrovė tikisi toliau sėkmingai plėsti ir atnaujinti degalinių tinklą, didinti lojalių
klientų skaičių, vystyti ir pateikti naujus prekių ir paslaugų paketus.
SVARBŪS ĮVYKIAI BUVĘ NUO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS
Poataskaitinio periodo įvykiai, kurie yra susiję su agresija Ukrainoje reikšmingos įtakos 2021
m. ﬁnansinėms ataskaitoms neturės. Vykstant karui Ukrainoje, nerimą kelią ne tik karo
veiksmai, bet ir socialinė įtampa. Patikiname, kad VIADA LT yra prieš Rusijos karinius
veiksmus Ukrainos teritorijoje. Palaikome Ukrainą ir jos žmones. Dedame pastangas
padėti nukentėjusiems nuo karo.

Generalinis direktorius
Linas Vytautas Karlavičius

UAB "Viada LT" įmonės kodas 178715423
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai, 14185 Vilniaus r. sav.
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)
(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. BALANSAS
2022 m. balandžio 29 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

Metų

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
Eil. Nr.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta
Straipsniai

A.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
C.

ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

13 621 839

15 762 429

117 482

176 976

115 061
1 731
690
4 589 738
12 534
749 914
2 627 477
67 643
529 253
196 801

134 460
4 327
5 127
33 062
3 998 668
12 534
630 830
2 237 722
92 779
477 538
380 339

4

196 801
406 116
8 075 200
2 019 200

380 339
166 926
8 225 200
2 019 200

5

6 056 000

6 206 000

839 419
41 122

3 361 585
45 788

1

2

3

5.1

798 297

3 315 797

57 889 078

40 944 309

19 305 451
3 572 052

19 231 150
2 659 116

15 626 008

16 560 150

7
8

107 391
30 098 683
28 523 491
3 938

11 884
20 329 095
18 554 739
3 077

9

1 571 254

1 771 279

10

8 484 944

1 384 064

6

205 021

192 902

71 715 938

56 899 639

D.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)
Savos akcijos, pajai (–)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

E.
F.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI

1.
2.
3.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Mokesčių atidėjiniai
Kiti atidėjiniai

28 415 592

24 120 118

8 545 536
8 545 536

8 545 536
8 545 536

1 001 430
1 001 430

1 001 430
1 001 430

18 868 626
7 295 474
11 573 152

14 573 152
4 405 104
10 168 048

42 802 646

32 332 478

3 904 000
1 054 000
2 850 000

2 504 000
1 054 000
1 450 000

38 898 646

29 828 478

14

613 247
641 438
23 698 054

2 743 951
742 158
16 126 870

26

420 675

287 194

15
16

48 275
2 281 431
11 195 526

109 355
1 545 341
8 273 609

11

12

G.

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

1.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
H.

Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

13
13

13

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
17

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

497 700

447 043

71 715 938

56 899 639

__________

Linas Vytautas Karlavičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________

Natalija Stvolovič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB "Viada LT" įmonės kodas 178715423
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai, 14185 Vilniaus r. sav.
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)
2021 m. Gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2022 m. balandžio 29 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

Metų

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

20
20

688 207 189
(636 334 861)

503 584 424
(459 529 308)

51 872 328

44 055 116

1.

Pardavimo pajamos

2.
3.
4.

Pardavimo savikaina
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

5.

Pardavimo sąnaudos

21

(34 888 171)

(32 301 926)

6.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

21

(9 802 837)

(7 630 855)

7.

Kitos veiklos rezultatai

22

1 210 179

1 000 258

8.
9.

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų
įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos

23

229 033

168 611

11.

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

12.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

23

(152 117)

(166 656)

13.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

14.

Pelno mokestis

15.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

8 468 415
24

(1 172 941)
7 295 474

5 124 548
(719 444)
4 405 104

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso
ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Generalinis direktorius

_________

Linas Vytautas Karlavičius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

_______________
(parašas)

Natalija Stvolovič
(vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB "Viada LT"
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai, 14185 Vilniaus r. sav.
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)
2021 m. Gruodžio mėn. 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2022 m. balandžio 29 d. Nr.4
(ataskaitos sudarymo data)

Metų

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio)
laikotarpio pabaigoje

Akcijų
priedai

Savos
akcijos (–)

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti rezervai
Ilgalaikio Finansinio Privalomasis
Savoms
materialioturto
arba atsargos
akcijoms
jo turto
(rezervinis)
įsigyti
kapitalas

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Kiti
Nepaskirsty-tasis
Iš viso
rezervai
pelnas
(nuostoliai)

8 545 536

1 001 430

12 168 048

21 715 014

8 545 536

1 001 430

12 168 048

21 715 014

4 405 104
-2 000 000

4 405 104
-2 000 000

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)
10. Dividendai
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai
(pajų grąžinimas)
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
(sumažėjimas)
16. Įnašai nuostoliams padengti
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje

8 545 536

1 001 430

14 573 152

24 120 118

7 295 474
-3 000 000

7 295 474
-3 000 000

18 868 626

28 415 592

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)
23. Dividendai
24. Kitos išmokos
25. Sudaryti rezervai
26. Panaudoti rezervai
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai
(pajų grąžinimas)
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
(sumažėjimas)
29. Pagal reorganizavimo sąlygas perleidžiamas kapitalas
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

8 545 536

1 001 430

(parašas)

Linas Vytautas Karlavičius
(vardas ir pavardė)

Natalija Stvolovič
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos ataskaitos forma

UAB "Viada LT" įmonės kodas 178715423
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai, 14185 Vilniaus r. sav.
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)
2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2022 m. balandžio 29 d. Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

Metų

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)
Eil. Nr.

Straipsniai

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas
Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)
Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)
Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)
Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)
Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)
Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas
(sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)
Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas
(sumažėjimas)
Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)
Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas
Ilgalaikių investicijų įsigijimas
Ilgalaikių investicijų perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Gauti dividendai, palūkanos
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Pasta-bos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis
7 295 474
1 321 244
(76 913)
378 732

2 117 500
4 666
21 206
(95 507)
(9 968 752)
(861)
201 246
(12 120)

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4 405 104
1 201 062
(19 063)
(1 955)
4 113

10 089
869 224
13 192
6 458 568
67
(168 054)
(78 461)

7 409 352

(6 167 176)

133 481

(11 559)

(61 080)
736 090
2 921 917
50 657
12 376 332

109 355
(223 279)
2 205 842
(45 071)
8 561 998

(2 170 440)

(1 771 023)
189 221

(1 050 000)
1 600 000
219 112

(6 169 000)
2 650 000
148 084

(1 401 328)

(4 952 718)

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

Finansinės veiklos pinigų srautai
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais
Akcijų išleidimas
Savininkų įnašai nuostoliams padengti
Savų akcijų supirkimas
Dividendų išmokėjimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Finansinių skolų padidėjimas
Paskolų gavimas

(3 000 000)

(2 000 000)

(3 000 000)
(874 124)
-

(2 000 000)
(2 771 506)
1 054 000

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas

1 054 000

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas
3.2.2.1. Paskolų grąžinimas

(882 748)

(3 829 068)

(730 704)

(3 675 217)

(152 044)

(153 851)

8 697
(73)
(3 874 124)

3 562
(4 771 506)

7 100 880
1 384 064
8 484 944

(1 162 226)
2 546 290
1 384 064

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas
3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos
3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
4.
5.
6.
7.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje
Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Linas Vytautas Karlavičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Natalija Stvolovič
(vardas ir pavardė)

UAB “VIADA LT”
Juridinio asmens kodas: 178715423
2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. balandžio 29 d. Nr. 5
(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 Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai, Vilniaus rajono savivaldybė. Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.
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 127 degalinių tinklą Lietuvoje (2020 m. - 124 degalinės).
1.3. Įstatinis kapitalas
2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės pagrindiniai akcininkai buvo šie:
Pavadinimas
UAB “Vaizga”

Valdoma dalis
2021-12-31
(%)
59,80

Valdoma dalis
2020-12-31
(%)
59,80

Įmonės kodas

Registruotas buveinės
adresas

166855691

10,80
10,40
10,00
3,00
3,00

10,80
10,40
10,00
3,00
3,00

135616540
-

Montuotojų g.2,
Mažeikiai
Upėtakių g. 21, Vilnius
-

3,00

3,00

-

-

Raimonda Poleikienė
Romas Turlinskas
Stropaus įmonė “Branas”
Remigijus Grigaliūnas
Linas Vytautas
Karlavičius
Vytautas Bacevičius

1.4. Informacija apie Bendrovės patronuojamas įmones
Bendrovė 2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo šią patronuojamąją įmonę:
Pavadinimas

AS „Viada
Baltija“

Valdomų
dalis
2021-12-31
(%)
97,32

Valdomų
dalis
2020-12-31
(%)
97,32

Įmonės
kodas

Registruotas
buveinės
adresas

Įregistravimo data ir
veiklos pobūdis

40103867145

Alises g. 3, Ryga

Registravimo data 201502-03; Mažmeninė
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

UAB “VIADA LT”
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1.7. Darbuotojų skaičius
Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2021 metais buvo 1027 darbuotojai, 2020 metais –
1048 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 2021
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.
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
Programinė įranga
Koncesijos, patentai ir licencijos
Kitas nematerialus turtas

Amortizacijos laikotarpis (metais)
3
3
4
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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
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai
Kitas materialusis turtas

Nusidėvėjimo laikotarpis (metais)
8-20
5
6-10
4-6
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.
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.
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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 į patronuojamų įmonių akcijas
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
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
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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.
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
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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.
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.
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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
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
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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;
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
Likutinė vertė praėjusių finansinių
metų pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas
įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai
- turto įsigijimas
- išankstinių apmokėjimų pokytis (-)
- kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą
+/(-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai
- finansinių metų amortizacija
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto amortizacija (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą
+/(-)
Finansinių metų pabaigoje
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)

Programinė
įranga

Patentai,
licencijos

Sumokėti
avansai

Iš viso

4 327

Kitas
nematerialusis
turtas
5 127

134 460

33 062

176 976

326 647

7 788

19 000

33 062

386 497

52 154

52 154

33 062

(33 062)

411 863

7 788

19 000

0

438 651

(192 187)

(3 461)

(13 873)

0

(209 521)

(104 615)

(2 596)

(4 437)

(111 648)

(296 802)

(6 057)

(18 310)

(321 169)

115 061

1 731

690

117 482

Įmonės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialusis turtas:
Turto grupės pavadinimas
Nematerialusis turtas

Įsigijimo savikaina
2021-12-31
163 254

Įsigijimo savikaina
2020-12-31
65 764
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UAB “VIADA LT”
Juridinio asmens kodas: 178715423
2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas
(-)
-koregavimai
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai
- finansinių metų
nusidėvėjimas
- pagal atskyrimo sąlygas
perleisto turto nusidėvėjimas

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

12534

630 830

2 237 722

92 779

477 538

380 339

166 926

3 998 668

12534

953 048

5 273 515

193 911

718 647

433 187

166 926

7 751 768

81 161

1 306 106

598 366

2 179 397

(2 029)

(180 610)

(182 417)

(577 929)

193 764
(20 636)

(11 359)

(180 878)

(1 565)

(17 100)

(18 665)

170 260

6 690

(190)

12534

1 202 440

6 404 136

173 275

883 762

252 309

0

(322 219)

(3 035 792)

(101 132)

(241 110)

(52 847)

(3 753 100)

(130 624)

(918 168)

(21 124)

(117 567)

(22 113)

(1 209 596)

317

177 301

16 624

4 168

19 452

217 862

(452 526)

(3 776 659)

(105 632)

(354 508)

(55 508)

(4 744 834)

67 643

529 253

196 801

(176 760)

0

406 116

9 334 572

- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto
ir nurašyto turto
nusidėvėjimas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje

0

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje (a)+(b)-(c)(d)

12534

749 914

2 627 477

406 116

4 589 738

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas
Turto grupės pavadinimas
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai
Iš viso:

Įsigijimo savikaina
2021-12-31
54 099
1 982 185
59 827
87 193
2 183 304

Įsigijimo savikaina
2020-12-31
6 467
810 707
38 742
33 713
889 629
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UAB “VIADA LT”
Juridinio asmens kodas: 178715423
2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3 pastaba. Išnuomotas ilgalaikis materialus turtas
Nuomininkas
Amic Energy Management
GmbH Vilniaus fil.
UAB Viados NT

Turto pavadinimas

Įsigijimo vertė

Automobilis

34 663

Automobilis

8 267

Viso:

Nuomos laikotarpis
2020-06-23 – neterminuota
2019-01-01 – neterminuota

42 930

4 pastaba. Įmonių grupės įmonių akcijos

Patronuojamos
įmonė
pavadinimas
AS “VIADA
Baltija”
Viso:

Ataskaitiniai metai
Grynojo pelno Investicijų
(nuostolių)
į akcijas
vertė
vertė

Nuosavo
kapitalo
vertė
2 099 541

774 019

2 019 200

Praėję ataskaitiniai metai
Nuosavo
Grynojo
Investicijų į
kapitalo
pelno
akcijas vertė
vertė
(nuostolių)
vertė
1 325 522

(521 008)

2 019 200

2 019 200
2 019 200

5 pastaba. Po vienų metų gautinos sumos
Ataskaitiniai metai

Praėję ataskaitiniai
metai

UAB „Viados NT“

4 806 000

4 956 000

Viada Baltija SIA

1 000 000

1 000 000

Paskola akcininkui

250 000

250 000

6 056 000

6 206 000

Pavadinimas

Viso:

UAB „Viados NT“ suteiktos paskolos:
376 000 Eurų paskolos grąžinimo terminas 2025 m. gruodžio 31 d., vidutinė fiksuoto dydžio metinė
palūkanų norma yra 2,5 %;
3 580 000 Eurų paskolos grąžinimo terminas 2024 m. gruodžio 31 d., vidutinė fiksuoto dydžio metinė
palūkanų norma yra 3 %;
850 000 Eurų investicinės paskolos grąžinimo terminas 2024 m. gegužės 30 d., vidutinė fiksuoto
dydžio metinė palūkanų norma yra 3 %;
Paskolos akcininkui grąžinimo terminas 2026 m. rugpjūčio 30 d., vidutinė fiksuoto dydžio metinė
palūkanų norma yra 2,5 %.
5.1 pastaba. Kitas turtas
Pavadinimas

Ataskaitiniai
metai

Praėję ataskaitiniai
metai

Sumokėti depozitai už degalinių nuomą

798 297

3 315 797

Viso:

798 297

3 315 797
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Juridinio asmens kodas: 178715423
2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

6 pastaba. Atsargos
Rodikliai

a) Atsargų įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Palyginamos informacijos korekcija
Atsargų įsigijimo savikaina po
korekcijos
Finansinių metų pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
(atstatymas)
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo vertė
finansinių metų pabaigoje (a) - (b)
Tame tarpe 2020-12-31:
Įkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas
LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė
Atsargos pas trečiuosius asmenis
Saugomi degalai valstybės rezervui
2021-12-31
Saugomi degalai valstybės rezervui
2020-12-31

Žaliavos,
medžiagos ir
komplektavimo
detalės

Pirktos
prekės,
skirtos
perparduoti

Sumokėti
avansai

Iš viso

2 659 116

16 560 150

11 884

19 231 150

3 572 052

15 626 008

107 391

19 305 451

12 500 000
6 393 447
3 546 374
2 643 399

Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro įsakymą turi prievolę kaupti ir tvarkyti
6 247 tonas dyzelinio kuro ( 2020 metais Bendrovė kaupė ir tvarkė 3 729 tonas dyzelinio kuro). 2021
metais benzino valstybės privalomajam rezervui saugoti prievolės nebuvo.
7 pastaba. Pirkėjų skolos
Ataskaitiniai metai

Praėję ataskaitiniai
metai

Pirkėjų skolos

28 736 168

18 791 997

Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (-)

(212 677)

(237 258)

Iš viso

28 523 491

18 554 739

Ataskaitiniai metai

Praėję ataskaitiniai
metai

2 548

2 548

Rodikliai

8 pastaba. Įmonių grupės įmonių skolos
Rodikliai
Suteikta paskola patronuojamai įmonei AS
VIADA Baltija ir sukauptos palūkanos
Patronuojančios įmonės skola

1 390
529
Iš viso
3 938
3 077
AS „VIADA Baltija“ paskolos grąžinimo terminas 2023 m. vasario 28 d., vidutinė fiksuoto dydžio metinė palūkanų
norma yra 3,0 %.
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9 pastaba. Kitos gautinos sumos
Ataskaitiniai metai

Praėję ataskaitiniai
metai

Suteiktos paskolos laikotarpio pradžioje

1 015 894

2 660 079

Suteiktos paskolų susigrąžinimas (-)

Rodikliai

(398 780)

(1 644 185)

Suteiktos paskolos

617 114

1 015 894

Gautinos sumos už marketingo paslaugas

369 006

368 224

Gautinos sumos už kitas paslaugas

528 921

348 948

Kitos gautinos sumos už paslaugas

30 049

14 713

Suteiktos piniginės garantijos

26 164
23 500
Iš viso:
1 571 254
1 771 279
Suteiktos paskolos metinė palūkanų norma yra 3,0 procentai, grąžinimo terminas 2024 gegužės 31 d., Bendrovė yra
suteikusi pinigines garantijas pagal laimėtas viešųjų pirkimų sutartis.

10 Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ataskaitiniai
metai

Praėję
ataskaitiniai metai

Pinigai komercinių bankų sąskaitose

6 641 382

468 942

Grynieji pinigai:

1 843 562

915 122

427 670

504 246

838 750

119 510

577 142

291 366

8 484 944

1 384 064

Grynieji pinigai degalinių kasose
Grynieji pinigai kelyje (inkasavimas į
komerciniuose bankuose laikomas sąskaitas)
Grynieji pinigai kelyje (kortelių atsiskaitymų
autorizavimas)
VISO

11 pastaba. Įstatinis kapitalas
Rodikliai
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos

Akcijų
skaičius

Akcijos nominali
vertė

Suma

22 254

384

8 545 536

1.3. Specialiosios akcijos
1.4. Savos akcijos, pajai (-)
IŠ VISO

22 254

8 545 536

Praėję ataskaitiniais metais
Rodikliai
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos

Akcijų
skaičius

Akcijos nominali
vertė

Suma

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
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(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

12 pastaba. Pelno paskirstymo projektas
Straipsniai
Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)
Paskirti dividendai
Suformuoto rezervo atstatymas
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Perduotas rezervas
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas:
- į privalomąjį rezervą
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti
- į kitus rezervus
- dividendai
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Suma
14 573 152
7 295 474
(3 000 000)
18 868 626

(5 000000 )
13 868 626

13 pastaba. Finansinė skolos kredito įstaigoms ir skoliniai įsipareigojimai
Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas
pagal rūšis
Finansinės skolos:
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Įmonių grupės įmonėms
mokėtinos sumos
Skoliniai įsipareigojimai
(išleistos viešosios obligacijos,
First North obligacijų sąrašas),
atkarpa 5%, išpirkimo terminas
2023-04-01)
Iš viso:
Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas
pagal rūšis
Finansinės skolos:
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Įmonių grupės įmonėms
mokėtinos sumos
Skoliniai įsipareigojimai
(išleistos viešosios obligacijos)
Iš viso:

Skolos ar jų dalys 2021-12-31
per vienerius finansinius
po vienerių metų, bet ne
metus
vėliau kaip per penkerius
metus

613 247

2 850 000

613 247

1 054 000
3 904 000

Skolos ar jų dalys 2020-12-31
per vienerius finansinius
po vienerių metų, bet ne
metus
vėliau kaip per penkerius
metus

2 743 951

1 450 000

2 743 951

1 054 000
2 504 000

po penkerių metų

po penkerių metų
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Degalinių įkeitimas ( Įkaito davėjas UAB „Viados NT“)
AB “Swedbank”
VISO:

Balansinė vertė
2 374 998
2 374 998

Įkeitimo pabaigos data
2024-05-31

14 pastaba. Skolos tiekėjams
Ataskaitiniai
metai
14 698 463

Praėję ataskaitiniai
metai
8 995 697

Skolos tiekėjams už prekes

5 968 644

4 542 247

Skolos tiekėjams už paslaugas

2 760 193

2 288 129

Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą

189 008

127 896

Skolos tiekėjams už medžiagas
Iš viso:

81 746

172 901

23 698 054

16 126 870

Straipsnio pavadinimas
Skolos tiekėjams už naftos produktus

15 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Ataskaitiniai
metai
978 377

Praėję
ataskaitiniai
metai
643 666

Mokėtinas darbo užmokestis

682 063

514 269

Su darbo santykiais susiję mokesčiai

533 744

387 406

Metinių premijų kaupiniai

87 247

Straipsnio pavadinimas
Atostoginių kaupiniai

Iš viso:

2 281 431

1 545 341

16 pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Akcizo mokestis

6 926 852

Praėję
ataskaitiniai
metai
5 732 922

Mokėtinas PVM

3 666 880

2 105 097

Mokėtinos sumos pagal jungtinės veiklos sutartį

332 547

220 542

Mokėtinos sumos Valstybinei Kelių direkcijai

122 054

116 686

Kitos mokėtinos sumos

147 193

98 362

11 195 526

8 273 609

Straipsnio pavadinimas

Iš viso:

Ataskaitiniai
metai

17 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Lojalumo programos sukaupti taškai

465 600

Praėję
ataskaitiniai
metai
421 341

Finansinių ataskaitų audito sąnaudos

13 000

12 400

Kitos sukauptos sąnaudos

19 100

13 302

Iš viso:

497 700

447 043

Straipsnio pavadinimas

Ataskaitiniai
metai
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18 pastaba. Nuomos sutartys
Bendrovė pasirašiusi veiklos nuomos sutartis, pagal kurias būsimi nuomos mokėjimai sudaro:
Būsimieji mokėjimai
RODIKLIAI

2026 m. ir vėlesni metai

15 400 512

2023 m. –
2025 m.
35 942 886

85 868

101 928

8 704

2022 m.

Degalinių nuoma
Transporto priemonių nuoma

10841112

19 pastaba. Segmentai
B

A
Eil.
Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

C
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

VISO ĮMONĖS
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1.

Pardavimo pajamos

490 997 345

375 141 956

197 209 844

128 442 468

688 207 189

503 584 424

2.

Pardavimo savikaina

(441 729 994)

(332 302 216)

(194 604 867)

(127 227 092)

(636 334 861)

(459 529 308)

3.

Biologinio turto tikrosios
vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos

49 267 351

42 839 740

2 604 977

1 215 376

51 872 328

44 055 116

(33 862 781)

(31 364 580)

(1 025 390)

(937 346)

(34 888 171)

(32 301 926)

(9 699 497)

(7 540 800)

(103 340)

(90 055)

(9 802 837)

(7 630 855)

663 798

610 642

103 122

67 807

443 259

321 809

1 210 179

1 000 258

1037

1 645

227 996

166 966

229 033

168 611

(152 117)

(166 656)

(152 117)

(166 656)

519 138

322 119

8 468 415

5 124 548

4.
5.

Bendrosios ir administracinės
sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Investicijų į
patronuojančiosios,
patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas
pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir
paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios
pajamos
Finansinio turto ir
trumpalaikių investicijų vertės
sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios
sąnaudos
PELNAS (NUOSTOLIAI)
PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

6 368 871

4 545 001

1 580 406

257 427

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.
20 pastaba. Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina
Ataskaitiniai
metai
598 193 387

Praėję ataskaitiniai
metai
430 073 650

Kitų prekių

90 013 802

73 510 774

Iš viso:

688 207 189

503 584 424

Pardavimo pajamos
Naftos produktų
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Pardavimo savikaina

Ataskaitiniai
metai
567 149 476

Naftos produktų

Praėję
ataskaitiniai
metai
402 398 149

Naftos produktų transporto sąnaudos

3 343 923

2 983 415

Kitų prekių

65 841 462

54 147 744

Iš viso:

636 334 861

459 529 308

Ataskaitiniai
metai
34 888 171

Praėję
ataskaitiniai
metai
32 301 926

Degalinių nuomos sąnaudos

14 818 492

13 976 751

Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos

12 675 224

11 208 174

Jungtinės veiklos paskirstytos sąnaudos

3 396 552

3 549 171

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

1 171 909

1 039 156

206 011

246 109

Kitos sąnaudos

2 619 983

2 282 565

Bendrosios ir administracinės

9 802 837

7 630 855

Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos

2 823 691

2 328 410

Elektros energijos sąnaudos

1 740 027

977 549

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

149 334

161 131

Bendrų komunalinių paslaugų sąnaudos

271 913

272 881

21 pastaba. Pardavimo ir bendrosios ir administracinės sąnaudos
RODIKLIAI
Pardavimo sąnaudos

Plovyklų remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Metinių finansinių ataskaitų audito sąnaudos

13 000

12 400

Ūkio sąnaudos

322 741

289 935

Šiukšlių išvežimo sąnaudos

156 391

123 769

Kitos sąnaudos

4 325 740

3 464 780

Iš viso:

44 691 008

39 932 781

22 pastaba. Kitos veiklos rezultatai
Ataskaitiniai
metai

Praėję ataskaitiniai
metai

Komisiniai už vinječių platinimą

285 342

300 086

Komisinių pajamos

418 780

333 917

Nuomos pajamos

103 028

94 518

Kitos pajamos

400 399

252 674

RODIKLIAI

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
Iš viso:

2 630

19 063

1 210 179

1 000 258
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23 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla
Rodikliai

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Gautos palūkanos
Delspinigių ir valiutų kursų pasikeitimai
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Paskolų, lizingo palūkanos
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
(a - b)

Finansiniai metai

Praėję
finansiniai metai

229 033
220 333
8700
152 117
152 117

168 611
165 049
3 562
166 656
166 656

76 916

1 955

24 pastaba. Pelno mokestis
Ataskaitiniai
metai
8 468 415

Praėję ataskaitiniai
metai
5 124 548

Neleidžiami atskaitymai

544 169

455 980

Neapmokestinamosios pajamos

153 794

133 339

RODIKLIAI
Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą

Laikinųjų skirtumų pasikeitimas

274 146

257 950

Ataskaitinių metų apmokestinamasis rezultatas

7 788 500

4 729 036

Pelno mokesčio tarifas

15 proc.

15 proc.

Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos

1 168 275

709 355

4 666

10 089

1 172 941

719 444

Atidėtasis pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Pelno mokesčio sąnaudos

25 pastaba. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
B. Įmonės suteiktos paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
1. Iš vadovų
2. Iš kitų susijusių asmenų
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:
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

Finansiniai metai

Praėję
finansiniai
metai

480 073
480 073

368 052
368 052

250 000

250 000

Likutis
finansinių metų
pabaigoje

X
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2. Kitiems susijusiems asmenims
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:
1. Vadovų
2. Kitų susijusių asmenų
H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

X

6

6

X

26 pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Įmonės pavadinimas

Gautinų sumų
likučiai

Gautinų sumų
likučiai

Mokėtinų sumų
likučiai

Mokėtinų sumų
likučiai

2021-12-31
16 223 029

2020-12-31
11 212 278

2021-12-31
90 514

2020-12-31
61 489

UAB Okseta

56 171

34 566

516 377

417 527

UAB Vaizga

UAB Fleet Union

590

529

420 675

287 194

UAB Viados NT

6 194 530

6 747 851

435 497

424 081

Fizinis asmuo akcininkas

250 531
22 724 851

250 508
18 245 732

0
1 463 063

0
1 190 291

Pardavimai

Pirkimai

Pardavimai

Pirkimai

2021-12-31
187 056 172

2021-12-31
3 159

2020-12-31
140 094 999

2020-12-31
8 175

UAB Okseta

174 663

5 258 279

1 145 450

5 142 591

UAB Vaizga

6 179

3 433 638

5 850

3 036 075

266 922

4 270 533

111 788

3 792 214

0

0

67 130

0

187 503 936

12 965 609

141 425 217

11 979 055

IŠ VISO
Įmonės pavadinimas

UAB Fleet Union

UAB Viados NT
SIA Petrol Property
IŠ VISO

27 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai
Bendrovė aktyviai imasi visų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 plitimu, siekdama
apsaugoti darbuotojus ir klientus, užtikrinti saugią aplinką. 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijai
pradėjus karą Ukrainos teritorijoje, vėliau ES ir kitų šalių įvestos sankcijos Rusijos Federacijai bei
Baltarusijos Respublikai padarė didelį poveikį ekonominei ir politinei situacijai pasaulyje. Kaštų ir
išteklių trūkumo augimas turės įtakos Bendrovės veiklai. Iki šiol Bendrovė yra peržiūrėjusi ir
įvertinusi visas sandorių šalis. Bendrovės vadovybė nuolat stebi situaciją ir mano, kad šiuo metu nėra
aplinkybių, kurios galėtų turėti esminės įtakos Bendrovės veiklos tęstinumui. Rusijos karas Ukrainos
teritorijoje neturi koreguojančios įtakos 2021 metų finansinei atskaitomybei.
Generalinis direktorius

Linas Vytautas Karlavičius

Vyriausioji buhalterė

Natalija Stvolovič
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