
2022-03-30 Nr.

(data)

Eil. Nr.

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena

A. 82,481.69

I. 0.00

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II. 75,532.21

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6 0.29

II.7

II.8 75,531.92

II.9

II.10

III. 6,949.48

IV.

B.

C. 3,001,492.80

I. 1,672.75

I.1

I.2 1,672.75

I.3

I.4

I.5

II. 315,254.39

III. 1,135,062.93

III.1

III.2

III.3

III.4

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės 

ataskaita" 2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 

ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124013427, Upės g. 23-1, 08128 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIS TURTAS 64,727.03

Nematerialusis turtas 1 0.00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

1-21

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

    Kitas nematerialusis turtas

    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

    Plėtros darbai

    Programinė įranga ir jos licencijos

    Žemė

    Pastatai

    Prestižas

Ilgalaikis materialusis turtas 2 57,842.55

    Mašinos ir įrenginiai

    Transporto priemonės 0.29

    Infrastruktūros ir kiti statiniai

    Nekilnojamosios kultūros vertybės

    Kitas ilgalaikis materialusis turtas

    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

    Kilnojamosios kultūros vertybės

    Baldai ir biuro įranga 57,842.26

BIOLOGINIS TURTAS

TRUMPALAIKIS TURTAS 3,049,018.16

Ilgalaikis finansinis turtas 3 6,884.48

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0.00

    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Atsargos 4 0.00

    Strateginės ir neliečiamosios atsargos

Išankstiniai apmokėjimai 5 493,917.92

Per vienus metus gautinos sumos 6 1,240,303.06

    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

    Gautinos finansavimo sumos

    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1 



III.5 1,134,363.93

III.6 699.00

IV.

V. 1,549,502.73

3,083,974.49

D. 2,368,056.63

I. 242,573.96

II.

III. 1,052,342.55

IV. 1,073,140.12

E. 625,669.12

I. 0.00

I.1

I.2

I.3 

II. 625,669.12

II.1

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6 44,353.39

II.6.1 44,353.39

II.6.2

II.7

II.8

II.9 252,310.41

II.10 14.36

II.11 272,467.10

II.12 56,523.86

F. 90,248.74

I. 71,028.51

II. 0.00

II.1

II.2 0.00

III. 2,894.80

IV. 16,325.43

IV.1 -1,775.09

IV.2 18,100.52

G.

3,083,974.49

Generalinis direktorius Elijus Čivilis

Vyr. buhalterė Danguolė Pivoriūtė

Trumpalaikės investicijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 1,314,797.18

    Sukauptos gautinos sumos 1,240,303.06

    Kitos gautinos sumos 0.00

Iš valstybės biudžeto 185,292.50

Iš savivaldybės biudžeto

IŠ VISO TURTO: 3,113,745.19

FINANSAVIMO SUMOS 8 2,344,734.17

ĮSIPAREIGOJIMAI 489,499.54

Ilgalaikiai įsipareigojimai 0.00

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1,086,203.41

Iš kitų šaltinių 1,073,238.26

    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 489,499.54

    Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

    Ilgalaikiai atidėjiniai

    Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

    Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

    Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

    Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

        Grąžintinos finansavimo sumos 55,243.43

        Kitos mokėtinos sumos biudžetui

    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

    Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 9 55,243.43

    Tiekėjams mokėtinos sumos 10 183,803.54

    Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10 980.76

    Mokėtinos socialinės išmokos

    Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

GRYNASIS TURTAS 11 279,511.48

Dalininkų kapitalas 71,028.51

    Sukauptos mokėtinos sumos 10 235,325.92

    Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 10 14,145.89

    Kiti rezervai 0.00

Nuosavybės metodo įtaka 2,829.80

Rezervai 0.00

    Tikrosios vertės rezervas

    Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 16,325.43

MAŽUMOS DALIS

Sukauptas perviršis ar deficitas 205,653.17

    Einamųjų metų perviršis ar deficitas 189,327.74

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 

MAŽUMOS DALIES:

3,113,745.19

(viešojo sektoriaus subjekto 

vadovas arba jo įgaliotas 

administracijos vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

2 



2022-03-30 Nr.

(data)

Eil. Nr.
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

A. 5,844,453.25

I. 5,844,453.25

I.1. 3,728,452.74

I.2.

I.3. 2,116,000.51

I.4.

II.

III. 0.00

III.1.

III.2.

B. 5,849,201.49

I. 3,738,392.05

II. 53,762.86

III. 20,227.55

IV. 64,346.66

V. 31,448.12

VI. 94,427.00

VII. 82,163.65

VIII. 1,129.48

IX. 97,458.16

X.

XI. 337,582.35

XII.

XIII. 809,631.82

XIV. 518,631.79

C. -4,748.24

D. 3,179.02

I. 3,195.91

II.

III. 16.89

E. -205.87

F.

G.

H. -1,775.09

I. -40.00

J. -1,815.09

I.

II.

Generalinis direktorius Elijus Čivilis

Vyr. buhalterė Danguolė Pivoriūtė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas 

arba jo įgaliotas administracijos 

vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 11 -65.00

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 11 189,262.74

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 

METODO ĮTAKĄ

11 189,327.74

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 14 -63.08

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS 

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13 0.00

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

KITOS 824,146.07

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 189,390.82

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ 997,648.01

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS 334,157.24

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 76,057.21

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 217,476.66

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 83,606.94

KOMANDIRUOČIŲ 94,690.48

TRANSPORTO 20,745.55

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 45,218.43

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 14,748.44

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 12 6,531,738.92

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 15 3,823,243.89

    Pagrindinės veiklos kitos pajamos

    Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0.00

    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2,209,494.36

    Iš kitų finansavimo šaltinių

    Iš valstybės biudžeto 4,511,635.38

    Iš savivaldybių biudžetų 

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 6,721,129.74

FINANSAVIMO PAJAMOS 6,721,129.74

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2-21

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124013427, Upės g. 23-1, 08128 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, 

adresas)



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezervai
Nuosavybės 

metodo įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Likutis užpraėjusio laikotarpio 

paskutinę dieną
71,028.51 2,934.80 18,100.52 92,063.83

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo 

sektoriaus subjekto įtaka
x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto 

kitam subjektui įtaka
x x x

4.
Kitos  rezervų padidėjimo (sumažėjimo) 

sumos
x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 

ar deficitas
x x x -40.00 -1,775.09 -1,815.09

9.
Likutis praėjusio laikotarpio 

paskutinę dieną
11 71,028.51 0.00 0.00 2,894.80 16,325.43 90,248.74

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo 

sektoriaus subjekto įtaka
x x x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto 

kitam subjektui įtaka
x x x

12.
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) 

sumos
x x x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x

14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 

ar deficitas
11 x x x -65.00 189,327.74 189,262.74

17.
Likutis ataskaitinio laikotarpio 

paskutinę dieną
11 71,028.51 0.00 2,829.80 205,653.17 279,511.48

Elijus Čivilis

Vyr. buhalterė Danguolė Pivoriūtė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo 

įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(data)

(parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(parašas) (vardas ir pavardė)

Generalinis direktorius

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-30    Nr.  3-21

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso
Mažumos 

dalis

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124013427, Upės g. 23-1, 08128 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)



5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

Nr.    4-21

Tiesioginiai 

pinigų srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų srautai

Netiesioginiaipin

igų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

A. -222,248.64 -222,248.64 172,470.17 172,470.17

I. Įplaukos 6,643,324.46 6,643,324.46 5,860,459.81 5,860,459.81

I.1. 6,632,111.58 6,632,111.58 5,859,229.12 5,859,229.12

I.1.1 Iš valstybės biudžeto 4,344,000.00 4,344,000.00 3,789,647.44 3,789,647.44

I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 0.00 0.00

I.1.3 2,288,013.44 2,288,013.44 2,069,546.02 2,069,546.02

I.1.4 Iš kitų šaltinių 98.14 98.14 35.66 35.66

I.2. Iš mokesčių 0.00 0.00

1.3. Iš socialinių įmokų 0.00 0.00

I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 0.00 0.00

I.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 0.00 0.00

I.6. Gautos palūkanos 0.00 0.00

I.7. Kitos įplaukos 11,212.88 11,212.88 1,230.69 1,230.69

II. Pervestos lėšos -240,293.94 -240,293.94 -209,450.27 -209,450.27

II.1 Į valstybės biudžetą -240,293.94 -240,293.94 -209,450.27 -209,450.27

II.2 Į savivaldybių biudžetus 0.00 0.00

II.3. 0.00 0.00

II.4 Į kitus išteklių fondus 0.00 0.00

II.5 0.00 0.00

II.6 Kitiems subjektams 0.00 0.00

III. Išmokos 12 -6,625,279.16 -6,625,279.16 -5,478,539.37 -5,478,539.37

III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -3,858,714.35 -3,858,714.35 -3,709,751.60 -3,709,751.60

III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -16,306.39 -16,306.39 -20,375.16 -20,375.16

III.3 Komandiruočių -90,082.09 -90,082.09 -51,161.29 -51,161.29

III.4 Transporto -20,714.54 -20,714.54 -32,304.69 -32,304.69

III.5 Kvalifikacijos kėlimo -235,291.73 -235,291.73 -93,835.08 -93,835.08

III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -82,092.69 -82,092.69 -81,776.96 -81,776.96

III.7 Atsargų įsigijimo -73,927.46 -73,927.46 -149,043.97 -149,043.97

III.8 Socialinių išmokų 0.00 0.00

III.9 Nuomos -333,868.03 -333,868.03 -339,603.78 -339,603.78

III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -1,240,316.26 -1,240,316.26 -565,431.82 -565,431.82

III.11 Sumokėtos palūkanos 0.00 0.00

III.12 Kitos išmokos -673,965.62 -673,965.62 -435,255.02 -435,255.02

B. -27,528.77 -27,528.77 -20,182.76 -20,182.76

I. -27,528.77 -27,528.77 -23,057.76 -23,057.76

II. 0.00 2,875.00 2,875.00

III. 0.00 0.00

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir 

atsargoms:

124013427, Upės g. 23-1, 08128 Vilnius

Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

(data)

2022-03-30

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto 

įsigijimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto 

perleidimas

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

2

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms 

organizacijoms

 Viešojo sektoriaus subjektams



Tiesioginiai 

pinigų srautai

Netiesioginiai 

pinigų srautai
Iš viso

Tiesioginiai 

pinigų srautai

Netiesioginiaipin

igų srautai
Iš viso

1 3 4 5 6 7 8 9

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

2

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas 0.00 0.00

V. 0.00 0.00

VI. 0.00 0.00

VII. 0.00 0.00

C. 15,000.00 15,000.00 14,539.62 14,539.62

I. Įplaukos iš gautų paskolų 0.00 0.00

II. Gautų paskolų grąžinimas 0.00 0.00

III. 0.00 0.00

IV. 15,000.00 15,000.00 14,587.76 14,587.76

IV.1 Iš valstybės biudžeto 15,000.00 15,000.00 14,587.76 14,587.76

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0.00 0.00

IV.3 0.00 0.00

IV.4 Iš kitų šaltinių 0.00 0.00

V. 0.00 -48.14 -48.14

VI. Gauti dalininko įnašai 0.00 0.00

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0.00 0.00

D. 71.86 71.86 0.00

I. -234,705.55 -234,705.55 166,827.03 166,827.03

II. 1,549,502.73 1,549,502.73 1,382,675.70 1,382,675.70

III. 1,314,797.18 1,314,797.18 1,549,502.73 1,549,502.73

Elijus Čivilis

            

Danguolė Pivoriūtė

            

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 

apmokėjimas

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti:

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

Gauti dividendai

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių  

organizacijų

Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas 

administracijos vadovas)

Generalinis direktorius

(parašas) (vardas ir pavardė)

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA 

PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas 

(sumažėjimas)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje



VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

 
 
 

Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“  
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas) 

 

124013427, Upės g. 23-1, 08128 Vilnius 
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I. Bendroji dalis 
 
Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės 
viešasis juridinis asmuo. Įstaigos savininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 
ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įstaiga įgijo viešojo sektoriaus 
subjekto statusą.  
Pagrindinis įstaigos tikslas- pritraukti į Lietuvos Respublikos pramonės ir paslaugų sektorius tiesiogines 
užsienio investicijas, ypač kuriančias didelę pridedamąją vertę. Šiam tikslui pasiekti įstaiga įgyvendina 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus strateginius tikslus tiesioginių užsienio investicijų 
skatinimo srityje; pagal teisės aktuose ir įstatuose nustatytą kompetenciją atstovauja Lietuvos 
ekonominiams interesams užsienio valstybėse investicijų skatinimo srityje; administruoja investicijų 
projektus, susijusius su juridinio asmens kūrimu, plėtra, veiklos diversifikavimu ar esminiu pakeitimu, 
finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES) ir valstybės paramos lėšomis, ir teikia informaciją, 
susijusią su valstybės ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu šiems projektams įgyvendinti; rengia 
bei platina informaciją apie Lietuvos investicinę aplinką, sėkmingas investicijas ir Lietuvos ūkio subjektų 
galimybes pritraukti tiesiogines užsienio investicijas; organizuoja Lietuvos ekonomikos pristatymus 
tikslinėms potencialių investuotojų grupėms užsienyje; rengia užsienio investuotojų susitikimus su 
Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis; planuoja ir plėtoja rinkodaros veiklą užsienyje, 
kad būtų pristatytos investicijų galimybės Lietuvoje, organizuoja įvairias priemones, skirtas užsienio 
investicijoms skatinti, platina informaciją apie Lietuvos investicinę aplinką; teikia konsultacijas užsienio 
investuotojams, ieškantiems Lietuvoje investicijų objektų ir rengiantiems bei įgyvendinantiems 
investicinius projektus.  
Ataskaitiniais metais veiklą užsienyje vykdė 2 įstaigos užsienio atstovai: Briuselyje, Belgijos karalystėje ir 
Berlyne, Vokietijoje. 
Būdama vienintele akcininke, įstaiga kontroliuoja UAB „Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas“; investicijų 
į asocijuotuosius asmenis neturi.  
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.  
Įstaigos vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 108.  

 
 

II. Apskaitos politika 
 
Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos pagal bendruosius apskaitos principus, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais 
teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą.  
Įstaiga rengia atskirą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 
Visos sumos pridedamose finansinėse ataskaitose pateikiamos nacionaline valiuta- eurais (EUR).  
 
Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais įstaiga vadovavosi rengiant finansines 
ataskaitas.  
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Nematerialusis turtas 
 
Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto 
apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS 
„Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 
įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 
turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 
finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei 
jis yra, sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu, likvidacinė vertė nenustatoma. 
Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms.  
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 
jos buvo patirtos, sąnaudoms.  
 
Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 
materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio 
materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros 
vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai 
paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas 
pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nustatant 1 
EUR likvidacinę vertę. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms.  
Pagal grupes nustatyti šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 

 

Eil. Nr.  Ilgalaikio turto grupė 
Nusidėvėjimo 

normatyvas metais 

1.  Nematerialusis turtas  

1. 1. Programinė įranga  3 

2. Materialusis turtas  

2. 1. Kompiuterinė technika ir įrengimai 3 

2. 2. Automobiliai 6 

2. 3. Baldai 6 

2. 4. Kitas anksčiau neišvardintas turtas 4 

 
 

Finansinis turtas 
 
Finansiniam turtui priskiriami vertybiniai popieriai, turtas, kurį sudaro pinigai arba sutartinė teisė gauti 
pinigus iš kitos šalies. Finansinis turtas į buhalterinę apskaitą įtraukiamas jo įsigijimo savikaina, t. y. 
investuota pinigų arba turtinio įnašo suma. Finansinės būklės ataskaitoje finansinis turtas skirstomas į 
ilgalaikį ir trumpalaikį. Jeigu įstaiga investicijų ir vertybinių popierių nenumato perleisti per vienerius 
metus, toks finansinis turtas priskiriamas ilgalaikiam finansiniam turtui. Finansinis turtas iš ilgalaikio turto 
straipsnio perkeliamas į trumpalaikio turto straipsnį, jei pagal sandorio prievoles nuo ataskaitų sudarymo 
datos iki sandorio įvykdymo lieka vieneri metai ar mažiau.  
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus finansinėse ataskaitose rodomos taikant 
nuosavybės metodą pagal 14-ojo VSAFAS nuostatas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijų į 
kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus vertė nustatoma taikant nuosavybės metodą ir 
investicijos vertės pokytis rodomas finansinės būklės ataskaitos nuosavybės metodo įtakos straipsnyje. 
Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus nuvertėjimas vertinamas ir registruojamas 
vadovaujantis 17-ojo VSAFAS nuostatomis. 
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Atsargos 
 
Įsigytos atsargos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina, o sudarant 
finansines ataskaitas – įsigijimo ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus 
vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Prie ūkinio inventoriaus priskiriamas materialusis turtas, kuris yra 
naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė už 
Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atsargų 
sunaudojimas apskaitoje registruojamas taikant nuolatinį atsargų apskaitos būdą, konkrečių kainų 
metodą.  
 
Išankstiniai apmokėjimai 
 
Išankstiniai apmokėjimai apskaitoje registruojami jų atsiradimo metu. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje 
parodomi įstaigos sumokėti avansai už trumpalaikį turtą ir paslaugas bei ateinančių laikotarpių sąnaudų 
suma. 
 
Gautinos sumos 
 
Registruojant gautinas sumas apskaitoje jos vertinamos įsigijimo savikaina, t. y. gautino atlygio verte. 
Sudarant metinę finansinę atskaitomybę gautinos sumos parodomos grynąja verte, t. y. atėmus 
nuvertėjimo nuostolius. Nuvertėjimo nuostoliai registruojami pagrindinės veiklos sąnaudų sąskaitoje ir 
įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitą.  
 
Pajamos ir sąnaudos 
 
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos ir finansinėse 
ataskaitose rodomos tada, kai jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamomis 
laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, 
pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai 
nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 
Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis 
susijusios sąnaudos. 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu 
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimą. 
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų 
uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos 
pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Išlaidos, kurios nesusijusios su 
ataskaitinio laikotarpio pajamomis, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, atskaitomybėje 
pateikiamos kaip turtas. 
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 
Atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką, sąnaudos priskiriamos atskiriems tikslams ir programoms, 
projektams. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį jos patirtos. Skirtų finansavimo sumų dalis, susijusi su programos (projekto) tikslų 
įgyvendinimu (panaudojimu) per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje „Finansavimo 
pajamos“. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma kokiai 
programai (projektui) vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizavimo požymius. 
 
Finansavimo sumos 
 
Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo 
sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip 
nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam 
arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos 
ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Jeigu gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 
panaudojamos atsargoms ar ilgalaikiam turtui įsigyti ar su turtu susijusioms išlaidoms, kuriomis didinama 
turto įsigijimo savikaina, padengti, jos turi būti pergrupuotos pagal faktinį jų panaudojimą. Pasibaigus 
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ataskaitiniams metams, Įstaigos nepanaudotos finansavimo sumos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka 
turi būti grąžinamos, perkeliamos į grąžintinas finansavimo sumas.  
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 
laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 
 
Užsienio valiuta 
 
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojami valiuta, kuria sudaromas 
finansinių ataskaitų rinkinys, taikant sandorio dieną galiojusį oficialų buhalterinį kursą. Įstaiga taiko 
paskutinį iki ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos dienos Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį 
euro ir užsienio valiutos santykį arba Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos 
santykį tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas 
neskelbia. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir 
įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar 
sąnaudų sąskaitose. 
 
Straipsnių tarpusavio užskaitos 
 
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita 
negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl 
draudžiamojo įvykio patirtų sąnaudų suma užskaitoma su gauta draudimo išmoka).   
 
Segmentai 
 
Sąnaudos ir pinigų srautai veiklos segmentams priskiriami pagal atliekamas valstybės funkcijas, 
atsižvelgiant kokioms programoms vykdyti skiriamos ir naudojamos lėšos. Įstaigos veikla priskiriama prie 
ekonomikos segmento. Segmentams priskiriamos tik pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai. 
 
Kiti apskaitos principai 
 
Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino 
VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais 
apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

 
 

III. Aiškinamojo rašto pastabos 
 
1 Pastaba  Nematerialusis turtas 
 
Informacija apie nematerialųjį turtą pateikiama 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio 
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.  
 
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo 
savikainą sudaro 25741,99 EUR. 
 
2 Pastaba  Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 
priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. 
 
Visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte sudaro 129675,37 
EUR. 
 
3 Pastaba  Ilgalaikis finansinis turtas 
 

VšĮ „Investuok Lietuvoje” ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į nuosavybės vertybinius popierius: 
1999 metų įnašas VšĮ „Baltic Management Institute“ – 1 158,48 EUR ir 2001 metais įsigytos akcijos UAB 
„Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas” – 2 896,20 EUR. Detali informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 
„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir 
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kitus subjektus“, 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 3 priede „Kontroliuojamų 
akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“ bei 6-ojo VSAFAS 
„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priede „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“. 
 
4 Pastaba  Atsargos 
 
Informacija apie atsargas pateikiama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per 
ataskaitinį laikotarpį“. 
 
5 Pastaba  Išankstiniai apmokėjimai 
 
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis 
raštas“ 6 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. 
 
6 Pastaba  Gautinos sumos 
 
Informacija apie trumpalaikes gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ 7 priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“. 
 
7 Pastaba  Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
  
Informacija apie įstaigos grynuosius pinigus pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.  
 
8 Pastaba  Finansavimo sumos 
 
Informacija apie finansavimo sumų likučius ir judėjimą ataskaitiniais metais pateikiama 20-ojo VSAFAS 
„Finansavimo sumos“ 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“ bei 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 
priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. 
 
Informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą ataskaitiniais metais pateikiama 6-ojo VSAFAS 
„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą 
finansinę ir nefinansinę paramą“ ir 8 priede „Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį 
laikotarpį“. 
 
9 Pastaba  Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 
 
Finansinės būklės ataskaitoje grąžintinų finansavimo sumų straipsnyje nurodyti nepanaudoti biudžeto 
asignavimai pagal sutartį su LR ekonomikos ir inovacijų ministerija dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo 
ir naudojimo. 
 
10 Pastaba  Trumpalaikiai įsipareigojimai 
 
Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 
įsipareigojimai“ 12 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ bei 17-ojo VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant 
finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis“. 
 
11 Pastaba  Grynasis turtas 
 
Dalininkų kapitalas yra lygus savininkų (dalininkų) įnašų vertei – 71028,51 EUR. Visas įstaigos kapitalas 
priklauso valstybei. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendina savininko teises ir 
pareigas.  
Nuosavybės metodo įtaka – investicijos į nuosavybės popierius vertės padidėjimas iki kontroliuojamos 
UAB „Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas“ nuosavo kapitalo dydžio – per ataskaitinius metus sumažėjo 
65,00 EUR ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2829,80 EUR. 
Ataskaitinių metų grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką – 189327,74 EUR susidarė dėl 
atostoginių kaupimų sumažėjimo ir atstatymo iš nuosavų lėšų. Įvertinus neigiamą nuosavybės metodo 
įtaką investicijai į akcijas – 65,00 EUR, grynasis perviršis ataskaitiniais metais sudarė 189262,74 EUR. 
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12 Pastaba  Segmentai 
 
Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus pagal segmentus pateikiama 25-ojo 
VSAFAS „Segmentai“ 1 priede „Informacija pagal veiklos segmentus“. 
 
13 Pastaba  Kita veikla 

 
Informacija apie kitos veiklos rezultatą pateikiama 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. 
 

14 Pastaba  Finansinė ir investicinė veikla 
 
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių 
ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. 
 
15 Pastaba  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 
 
Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama 24-ojo VSAFAS „Su 
darbo santykiais susijusios išmokos“ priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“. 
 
16 Pastaba  Veiklos nuoma ir panauda 
 
Informacija apie būsimas nuomos įmokas ir ataskaitiniais metais nutrauktas panaudos sutartis pateikiama 
19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ 7 priede 
„Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos 
sutartis pagal laikotarpius“ bei „Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito 
turto perdavimo sutarčių, pastabos“. 
 
17 Pastaba  Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 
 
Įstaiga neturi galimų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto. 
 
18 Pastaba  Pobalansiniai įvykiai 
 
Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos metinėms finansinėms ataskaitoms, po paskutinės ataskaitinio 
laikotarpio dienos nebuvo. 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius       Elijus Čivilis 
 
 
Vyriausioji buhalterė       Danguolė Pivoriūtė 



13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 38,978.46 38,978.46

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina
2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3. 0.00 0.00

3.1. parduoto
3.2. perduoto
3.3. nurašyto 0.00
4. Pergrupavimai (+/-)

5. 38,978.46 38,978.46

6. X 38,978.46 X X X 38,978.46

7. X X X X

8. X X X X

9. X 0.00 X X X 0.00

9.1. parduoto X X X X
9.2. perduoto X X X X
9.3. nurašyto X X X X 0.00
10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11. X 38,978.46 X X X 38,978.46

12.

13.

14.

15.
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

Iš viso

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma**

 Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 
laikotarpį
Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Prestižas



patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Iš viso
Eil. 
Nr.

Straipsniai Plėtros darbai
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

16.

16.1. parduoto
16.2. perduoto
16.3. nurašyto
17. Pergrupavimai (+/-)

18.

19. 0.00 0.00

20. 0.00 0.00

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(12+13+14-15-16+/-17)
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-11-18)
Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6-12)



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Gyvena-
mieji

Kiti pastatai
Kitos 

vertybės

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 15,929.10 232,076.33 248,005.43

2. 27,528.77 27,528.77

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 27,528.77 27,528.77

2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

3. 0.00 0.00 0.00

3.1. parduoto 0.00
3.2. perduoto
3.3. nurašyto 0.00
4.

5. 15,929.10 259,605.10 275,534.20

6. X 15,928.81 156,544.41 X X X 172,473.22

7. X X X X

8. X 45,218.43 X X X 45,218.43

9. X 0.00 0.00 X X X 0.00

9.1. parduoto X X X X 0.00
9.2. perduoto X X X X
9.3. nurašyto X X X X 0.00
10. X X X X

11. X 15,928.81 201,762.84 X X X 217,691.65

12. X X

13. X X

14. X X

15. X X

16. X X

16.1. parduoto X X
16.2. perduoto X X

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nusidėvėjimo suma**
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimo suma 
(9.1+9.2+9.3)

Pergrupavimai (+/-)

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9+/-10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį 
Panaikinta nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nuvertėjimo suma 
(16.1+16.2+16.3)

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4)

Kilnoja-
mosios 
kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro įranga

Kitas ilgalaikis materialusis 

Nebaigta 
statyba

2

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 
(2.1+2.2)

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto 
suma per ataskaitinį laikotarpį 
(3.1+3.2+3.3)

Pergrupavimai (+/-)

Išankstiniai 
apmo-
kėjimai

Iš viso

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai Žemė

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir kiti 
statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės



Gyvena-
mieji

Kiti pastatai
Kitos 

vertybės

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kilnoja-
mosios 
kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro įranga

Kitas ilgalaikis materialusis 

Nebaigta 
statyba

2

Išankstiniai 
apmo-
kėjimai

Iš visoEil. Nr. Straipsniai Žemė

Pastatai
Infrastru-

ktūros ir kiti 
statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

16.3. nurašyto X X
17. X X

18. X X

19. X X X X X X X X X

20.

21. X X X X X X X X X

22. X X X X X X X X X

22.1. parduoto*** X X X X X X X X X
22.2. perduoto*** X X X X X X X X X
22.3. nurašyto*** X X X X X X X X X
23. X X X X X X X X X

24. X X X X X X X X X

25. 0.29 57,842.26 57,842.55

26. 0.29 75,531.92 75,532.21

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė 
vertė ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-11-18+ 24)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė 
vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6-12+19)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-
16+/-17) 

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje***

Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto 
sukauptos tikrosios vertės pokytis***

Tikrosios vertės pasikeitimo per 
ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
tikrosios vertės suma 
(22.1+22.2+22.3)***

Pergrupavimai (+/-)***

Pergrupavimai (+/-)



6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Valdomų akcijų 
(dalininko) dalis 

(procentais)

Investicijos dydis 
nominaliąja verte 

(Eur)

Dotacijų balansinė 
vertė

Grynasis 
ataskaitinio 
laikotarpio 

rezultatas, iš viso 
(Eur)

Nuosavas 
kapitalas arba 

grynasis turtas, iš 
viso (Eur)

1 3 4 5 6 7 8 9
1. X X X

1.1. ... X X X
1.2. ... X X X

2.

2.1. ...
2.2. ...

3.

3.1. ...
3.2. ...
 4. X X

4.1. ... X X
4.2. ... X X

5.

5.1. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas"
Jogailos g. 4, LT-

01116
Vilnius

100 2,896.20 -65.00 5,726.00
Konsultacinė verslo 
valdymo veikla

6.
6.1. ...
6.2. ...
7.

 7.1. X X X X
7.1.1. ... X X X X
7.1.2. ... X X X X
7.2. X X X X

 7.2.1. ... X X X X
 7.2.2. X X X X

7.3.

7.3.1. VšĮ "Baltic Management Institute"
Konstitucijos pr. 7, 

LT-09308
Vilnius

6 1,158.48
Vadovų verslo studijos,
konsultacijų paslaugos

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;
*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

_____________________________

Asocijuotieji subjektai

Kiti subjektai
Administruojami išteklių fondai

Administruojami mokesčių fondai

Kiti subjektai

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės 
bendrovės

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr.    ** Subjekto tipas ir pavadinimas Buveinės adresas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Pagrindinė veikla

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie 
viešojo sektoriaus subjektų

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie 
viešojo sektoriaus subjektų

Valstybės ir savivaldybių įmonės***



                                                                                                        6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 3 4
A. 2.00 2.00
I. Nematerialusis turtas
II. Materialusis turtas 2.00 2.00
III. Finansinis turtas
B.
C. 5,724.00 5,793.00
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 57.00 57.00
II. Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III. Kitos per vienus metus gautinos sumos
IV. Kitas trumpalaikis turtas
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5,667.00 5,736.00

5,726.00 5,795.00
D. Nuosavas kapitalas 5,726.00 5,791.00
I. Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas 2,896.00 2,896.00
II. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas 
III. Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV. Rezervai 290.00 290.00
V. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2,540.00 2,605.00

V.1. -65.00 -40.00
V.2. 2,605.00 2,645.00
E. Dotacijos ir subsidijos
F. Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams 
G. Kiti įsipareigojimai 0.00 4.00
I. Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 4.00

5,726.00 5,795.00

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

_____________________________

2
Ilgalaikis turtas

Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas

IŠ VISO TURTO:

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

                                                                                                        3 priedas

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Straipsnio pavadinimas



 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
                                                                                 5 priedas    

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

1 3 4
1. 6,884.48 6,949.48

1.1. Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
1.2. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 5,726.00 5,791.00
1.3. Investicijos į kitus subjektus 1,158.48 1,158.48

2.

2.1. Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

2.2. Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

3.

4. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

5.

6.

7. Iš viso 6,884.48 6,949.48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Po vienų metų gautinos sumos

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

_____________________________

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Straipsnio pavadinimas

2
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 



                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“
                         1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

nebaigta gaminti 
produkcija 

nebaigtos 
vykdyti sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1,672.75 1,672.75
2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 66,381.28 66,381.28

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 66,381.28 66,381.28
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4)

68,054.03 68,054.03

3.1. Parduota
3.2. Perleista (paskirstyta)
3.3. Sunaudota veikloje 68,054.03 68,054.03
3.4. Kiti nurašymai
4. Pergrupavimai (+/-)

5.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4) 0.00 0.00

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

10.
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota
10.2. Perleista (paskirstyta)
10.3. Sunaudota veikloje
10.4. Kiti nurašymai
11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9-10+/-11)

13.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(5-12)

0.00 0.00

14.
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-6)

1,672.75 1,672.75

_______________________________
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai
Strateginės ir 

neliečiamosios 
atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 

ūkinis 
inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis 
turtas, skirtas 

parduoti

Iš viso



                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
                                                                                                                6 priedas               

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 3 4
1. 493,917.92 315,254.39

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 178,939.87 82,100.67
1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai
1.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 314,978.05 233,153.72
2.

3. 493,917.92 315,254.39

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

_____________________________

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Straipsnio pavadinimas

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

iš viso
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 
asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų

iš viso
tarp jų iš viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 
asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų

1 3 4 5 6 7 8

1. 1,240,303.06 1,240,303.06 1,135,062.93 1,135,024.21

 1.1.

1.2.
1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3.

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos
1.4.
1.5. 1,240,303.06 1,240,303.06 1,134,363.93 1,134,363.93

1.5.1. Iš biudžeto 245,592.54 245,592.54 94,995.19 94,995.19
1.5.2. Kitos 994,710.52 994,710.52 1,039,368.74 1,039,368.74
1.6. 699.00 660.28

2.

3. 1,240,303.06 1,240,303.06 1,135,062.93 1,135,024.21

Sukauptos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)

_____________________________

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

Gautinos finansavimo sumos 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 
asignavimai

1 3 4 5 6

1. 453,652.86 55,243.43 198,686.95 44,353.39

1.1. Pinigai bankų sąskaitose 453,652.86 55,243.43 198,686.95 44,353.39
1.2. Pinigai kasoje 
1.3. Pinigai kelyje 
1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6. Pinigų ekvivalentai

2.

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 
2.2. Pinigai kasoje 
2.3. Pinigai kelyje 
2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6. Pinigų ekvivalentai

3. 861,144.32 0.00 1,350,815.78 0.00

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 861,144.32 1,350,815.78
3.2. Pinigai kasoje 
3.3. Pinigai kelyje 
3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 

4. 1,314,797.18 55,243.43 1,549,502.73 44,353.39
5. 

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio diena

Iš jų išteklių fondų lėšos 

2

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos 
finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos 

(gautos)
Iš viso

 Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

 Finansavimo 
sumos 

(gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1.
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

242,573.96 242,573.96 185,292.50 185,292.50

2.
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

0.00 0.00

3.
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  (finansavimo 
sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams finansuoti)

1,052,342.55 1,052,342.55 1,086,203.41 1,086,203.41

4. Iš kitų šaltinių 1,073,140.12 1,073,140.12 1,073,238.26 1,073,238.26

5. Iš viso 0.00 2,368,056.63 2,368,056.63 0.00 2,344,734.17 2,344,734.17

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

 Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą 

Finansavimo sumų 

pergrupavimas* 
Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 
biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų):

242,573.96 4,359,000.00 0.00 4,361,038.03 55,243.43 185,292.50

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 48,851.05 15,000.00 31,673.85 55,647.52 176.23 39,701.15

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 193,722.91 4,344,000.00 -31,673.85 4,305,390.51 55,067.20 145,591.35

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

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

1,052,342.55 2,288,013.44 0.00 2,254,152.58 1,086,203.41

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 25,555.07 36,380.18 55,876.48 6,058.77

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1,026,787.48 2,288,013.44 -36,380.18 2,198,276.10 1,080,144.64

4. Iš kitų šaltinių: 1,073,140.12 98.14 0.00 1,073,238.26

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0.00

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1,073,140.12 98.14 1,073,238.26

5. Iš viso finansavimo sumų 2,368,056.63 6,647,111.58 0.00 6,615,190.61 55,243.43 2,344,734.17

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir 
finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje



6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
7 priedas               

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Kodas Pinigais
Turtu, 

išskyrus 
pinigus

Paslaugomis
Turto 

panauda**

1 3 4 5 6 7 8
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
3. X
4. X 98.14 X X X 98.14
5. X
6.

6.1.

6.2.
7. X 98.14 98.14

• nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

• ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.·
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

......
Iš viso

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:

• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos 
davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

......
Fiziniai asmenys* 
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį
Anonimiškai
Gauta iš paramos lėšų įgyto turto

......

2
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys

......

......

Užsienio valstybių juridiniai asmenys
......

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. 
Nr.

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas

Iš viso gauta 
paramos per 
ataskaitinį 

laikotarpį *** 
Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas



6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
8 priedas               

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

1 3 4 5 6 7 8 9
1. 35.66 98.14 133.80
2. 0.00
3. 0.00
4. 0.00
5. 35.66 98.14 0.00 0.00 0.00 0.00 133.80

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis 
raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2
Pinigais
Turtu, išskyrus pinigus
Paslaugomis
Turto panauda
Iš viso

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eil. 
Nr.

Paramos rūšis
Gautos paramos 

likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį
Paramos 

likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

iš viso
tarp jų viešojo 

sektoriaus subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

iš viso
tarp jų viešojo 

sektoriaus subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams
1 3 4 5 6 7 8

1.

2. 980.76 439.36 14.36
3. 183,803.54 14,490.00 252,310.41
4. 235,325.92 272,467.10

 4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos
 4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 235,325.92 272,467.10
4.3. Kitos sukauptos sąnaudos
4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5. 14,145.89 11,214.66 56,523.86 53,592.63

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai 11,214.66 11,214.66 53,592.63 53,592.63
5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3. Kitos mokėtinos sumos 2,931.23 2,931.23

6. 434,256.11 26,144.02 581,315.73 53,592.63
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė 
vertė (1+2+3+4+5)

______________________________

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 
sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 
13 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Balansinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje

Balansinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje

1 3 4
1. 625,669.12 440,649.31
2. 
3. 48,850.23
4. 625,669.12 489,499.54Iš viso 

_____________________________

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR 
UŽSIENIO VALIUTOMIS

Įsipareigojimų dalis valiuta

2
Eurais 
JAV doleriais 
Kitomis  



   25-ojo VSAFAS „Segmentai“
  1  priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka 
ir visuomenės 

apsauga
Ekonomika

Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, 
kultūra ir 
religija

Švietimas
Socialinė 
apsauga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 6,531,738.92 6,531,738.92

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 3,823,243.89 3,823,243.89
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 45,218.43 45,218.43
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 14,748.44 14,748.44
1.4. Komandiruočių 94,690.48 94,690.48
1.5. Transporto 20,745.55 20,745.55
1.6. Kvalifikacijos kėlimo 217,476.66 217,476.66
1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 83,606.94 83,606.94
1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0.00
1.9. 76,057.21 76,057.21
1.10. Socialinių išmokų 0.00
1.11. Nuomos 334,157.24 334,157.24
1.12. Finansavimo 0.00
1.13. Kitų paslaugų 997,648.01 997,648.01
1.14. Kitos 824,146.07 824,146.07

2.
0.00

3. 6,625,279.16 6,625,279.16
3.1. Išmokos: 6,625,279.16 6,625,279.16
3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 3,858,714.35 3,858,714.35
3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 16,306.39 16,306.39
3.1.3. Komandiruočių 90,082.09 90,082.09
3.1.4. Transporto 20,714.54 20,714.54
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 235,291.73 235,291.73
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 82,092.69 82,092.69
3.1.7. Atsargų įsigijimo 73,927.46 73,927.46
3.1.8. Socialinių išmokų 0.00
3.1.9. Nuomos 333,868.03 333,868.03
3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 1,240,316.26 1,240,316.26
3.1.11. Sumokėtos palūkanos 0.00
3.1.12. Kitos išmokos 673,965.62 673,965.62

2

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

_____________________________

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Eil. nr. Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš  viso



10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
        2 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1. Kitos veiklos pajamos 0.00 3,195.91
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo 
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 2,874.71
1.3 Pajamos iš administracinių baudų
1.4 Nuomos pajamos
1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
1.6 Kitos 321.20
2. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3. Kitos veiklos sąnaudos 0.00 16.89
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
3.4 Paslaugų sąnaudos
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
3.6 Kitos veiklos sąnaudos 16.89
4. Kitos veiklos rezultatas 0.00 3,179.02

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų  aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.



                                                                                                        6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
                                                                                                        4 priedas               

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4
1. 392.64 992.92

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 392.64 992.92
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos
1.3. Palūkanų pajamos
1.4. Dividendai
1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 455.72 1,198.79

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 455.72 1,163.43
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 35.36
2.3. Palūkanų sąnaudos 
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -63.08 -205.87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Straipsnio pavadinimas

2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

_____________________________



Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavi

mas1

Išmokos 
diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams2

Kita
Pareiginė 

alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavi

mas3

Išmokos 
diplomatams 

ir jų šeimų 

nariams4

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Valstybės politikai ir 

valstybės pareigūnai5

2. Teisėjai

3. Valstybės tarnautojai6

3.1.
einantys vadovaujamas 
pareigas

3.2. patarėjai
3.3. specialistai
4. Kariai

5.

Darbuotojai, dirbantys 
pagal neterminuotas 
darbo sutartis 108 3,088,629.79 586,215.45 0.00 0.00 148,398.65 77 2,521,323.79 221,196.70 0.00 0.00 123,546.49

5.1.
einantys vadovaujamas 
pareigas 7 312,906.51 62,557.00 23,819.27 7 311,669.10 23,533.29 5,665.44

5.2. kiti darbuotojai 101 2,775,723.28 523,658.45 124,579.38 70 2,209,654.69 197,663.41 117,881.05
6. Kiti 39 834,057.73 22,089.63 16,177.71
7. Iš viso: 108 3,088,629.79 586,215.45 0.00 0.00 148,398.65 116 3,355,381.52 243,286.33 139,724.20

8.
Iš jų socialinio 
draudimo sąnaudos 59,021.95 10,195.55 6,351.98 76,396.88 4,161.71 2,627.51

_____________________________

4Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.  
5Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose 
6Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Vidutinis 
darbuotojų 
skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos

• Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių ekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. 
gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
1Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.
2Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.  
3Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais 
susijusios išmokos“
priedas

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. 
nr.

Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis 
darbuoto

jų 
skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos



7 priedas
Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per vienerius metus
Nuo vienerių iki penkerių metų
Po penkerių metų
Iš viso

2
342,099.79

1,290,985.91
347,852.31

1,980,938.01

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS 
NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma 
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos 
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Laikotarpis

1



Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124013427 - Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

1 2 3 4
1 Nematerialusis turtas
1.1 Programinė įranga ir jos licencijos
1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1.4 Nebaigti projektai
1.5 Kitas nematerialusis turtas
2 Ilgalaikis materialusis turtas 0.00 4,437.83
2.1 Žemė
2.2 Gyvenamieji pastatai
2.3 Kiti pastatai 4,437.83
2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės
2.6 Mašinos ir įrenginiai
2.7 Transporto priemonės
2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės
2.9 Baldai ir biuro įranga
2.10 Kitos vertybės
2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.12 Nebaigta statyba
3 Biologinis turtas
3.1 Gyvūnai
3.2 Medynai
3.3 Parkų ir skverų želdiniai
3.4 Daugiamečiai sodiniai
3.5 Pasėliai
3.6 Kitas biologinis turtas
4 Atsargos
4.1 Strateginės ir neliečiamos atsargos
4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
4.3 Nebaigta gaminti produkcija 
4.4 Pagaminta produkcija
4.5 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
4.6 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
5 Iš viso 0.00 4,437.83
 

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties 
Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis
Sutarties terminas 

(metai)
Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį

1 2 3 4

J9-314/ IL-
410

Trumpalaikė sutartis, 2018-01-29, Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija 188710823

5 Nenumatyta

SŽ-853/ IL-
645

Trumpalaikė sutartis, 2019-07-24, Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
188771865

5 Nenumatyta

Eil. Nr. Turto grupės Ataskaitiniai metai
Praėję ataskaitiniai 

metai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRANDANČIŲ IŠ NUOMOS, FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR KITO TURTO PERDAVIMO SUTARČIŲ, 
PASTABOS 



 

 

 

 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

 

VŠĮ Investuok Lietuvoje vadovybei 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

 

 

Nuomonė 

 

Mes atlikome VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 

m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų 

ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant 

reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

 

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įstaigos 2021 m. 

gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, bei Lietuvos Respublikoje 

galiojančius teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą 

ir pateikimą. 

 

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 Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos 

standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (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 Įstaigos vadovo parengtoje veiklos ataskaitoje, 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, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

 



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 Įstaigos vadovo parengtoje veiklos ataskaitoje pateikta finansinė 

informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo 

parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų 

audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

 Įstaigos vadovo parengtoje veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų 

pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis. 

 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus juridinių asmenų 

buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą, 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 Įstaigos 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 Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi 

kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos 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 

Įstaigos 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 Įstaigos 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 Įstaiga 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. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį 

ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės 

trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 

 

UAB „Auditorių profesinė bendrija" vardu 

 

Aldona Kabokienė 

Partneris 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000107  

Vilnius, Lietuvos Respublika 

2022 m. balandžio 14 d. 
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