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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

UAB “VIADA LT” AKCININKAMS 

Išvada dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome UAB “Viada LT” įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupė) konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. konsoliduotasis balansas ir tą dieną 

pasibaigusių metų konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita, konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita, 

konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis 

raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 

teisingai pateikia Grupės 2020 m. gruodžio 31 d. konsoliduotą finansinę padėtį ir tą dieną 

pasibaigusių metų konsoliduotus finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotus pinigų srautus pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 

konsoliduotųjų 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 konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Grupės 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 Grupės 2020 metų metiniame pranešime, tačiau ji 

neapima konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra 

atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes 

nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją. 

Atliekant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą 

informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai konsoliduotosiose 

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 Grupės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija 

atitinka tų pačių finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei ar Grupės metinis 

pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito metu atlikti darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

http://www.grantthornton.lt/
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• Grupės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenis; ir 

• Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių grupių konsoliduotosios 

finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines 

ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 

verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 

konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar 

klaidos.  

Rengdama konsoliduotąsias finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Grupės 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 Grupę ar nutraukti veiklą arba 

neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo 

procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotosios 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 konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome konsoliduotųjų 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 

Grupės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės 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 Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu 

padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje 

privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus konsoliduotose finansinėse ataskaitose arba, 

jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos 
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audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar 

sąlygos gali lemti, kad Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 

atskleidimus, ir tai, ar konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir 

įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

• Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie įmonių finansinę informaciją ar verslo 

veiklą Grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines 

ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome 

už pareikštą mūsų audito nuomonę. 

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. 

 

 

 

Direktorius, atestuotas auditorius  

Genadij Makušev1 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162 

Upė g. 21, Vilnius 

2021 m. gegužės 26 d. 

Grant Thornton Baltic UAB    

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001502 

 
1 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. 
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Įmonės būklė, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, 
apibūdinimas.
Įmonių grupė UAB „Viada LT“ – viena iš mažmeninės prekybos naftos produktais lyderių, 
valdanti didžiausią 124 degalinių tinklą Lietuvoje, bei 78 degalinių tinklą Latvijoje.
„Viada LT“ patronuojamai įmonei „Viada Baltija“ Latvijoje priklauso 78 degalinės. 2020 m. 
grupės „Viada LT“ pardavimo pajamos sudarė 659,9 mln. Eur (10,26 % mažiau nei 2019 m.). 

 Įmonių grupė 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.

Laikini ekonominiai suvaržymai Baltijos šalyse, kaip ir visame pasaulyje, turėjo didelę 
reikšmę degalų kainų kritimui bei vartojimui, darė tiesioginę įtaką Grupės generuojamai 
apyvartai bei finansiniam rezultatui. 
Nuo karantino paskelbimo dienos lėtėjanti ekonomika privertė visą verslą ir mūsų įmonę 
susidurti su išskirtine situacija ir imtis neeilinių priemonių. 2020 m. darbuotojų ir lankytojų 
sveikata bei saugumas tapo aukščiausiu prioritetu. Nors šalyje buvo paskelbtas 
karantinas ir ribojamas žmonių judėjimas, Grupė veiklos nestabdė, bet buvo priversta 
peržiūrėti degalinių parduotuvių darbo laikus bei sutrumpinti darbuotojų darbo laiką. 
Siekdama išvengti infekcijos plitimo ir apsaugoti įmonės darbuotojus, Grupė klientus 
ragina už degalus atsiskaityti Viada mobiliąja programėle neišlipant iš automobilio. 
2020 m.  rezultatai  rodo, kad „Viada“ mobiliosios aplikacijos vartotojų Lietuvoje yra 
daugiau nei 179 000. Reaguodami į augančius klientų poreikius bei sudėtingą 
epidemiologinę situaciją pasaulyje, suteikėme galimybę atsiskaityti programėle ne tik 
privatiems, bet ir verslo klientams. Šis sprendimas leido sumažinti eiles degalinėse, kur ir 
taip stipriai ribojamas žmonių kiekis pardavimo salėse, taip padidinome klientų 
pasitenkinimą – apsipirkti greičiau, saugiau, nestovėti eilėse prie degalinės durų. 

UAB „Viada LT“
Įm. kodas 178715423, Senasis Ukmergės kelias 4, Vilniaus r.

2020 m. KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
2021 m. gegužės 26 d.



Programėlę naudojančios įmonės ir organizacijos dabar gali skaitmenizuoti degalų  
pirkimo procesą ir atsisakyti plastikinių degalų kortelių. Juridiniams asmenims programėlė 
leidžia operatyviau ir saugiau susimokėti už degalus. Programėlė ypač patogi įmonėms, 
kurios turi daugiau degalų kortelių – visas šias korteles galima susieti su VIADA 
programėle, tad darbuotojams jų nereikės nešiotis su savimi ir nerimauti dėl saugumo. 

Be to, programėlės naudotojams nereikės atsiminti degalų kortelių PIN kodų, kuriuos 
darbuotojai dažnai užrašo ant pačios kortelės. Su programėle susietos kortelės yra 
apsaugotos saugos kodu, taip pat klientai gali prisijungti naudojantis FingerPrint arba 
Face ID funkcijomis. 
Programėlė suteikia galimybę sekti degalų likučius, matyti atsiskaitymų istoriją. 

Rizikos mastas ir jos valdymas
Rizikos valdymas yra neatsiejama Grupės 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).

„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.

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 
Įmonių grupė investicinių planų nestabdė. 2020 m. Lietuvoje pavyko atidaryti 3 naujas, 
rekonstruoti 2 jau veikiančias degalines bei 2 plovyklas, taip pat atidarytos 4 naujos 
plovyklos. Latvijoje taip pat atidarytos 3 naujos, rekonstruotos 5 veikiančios degalinės bei 
atidarytos 3 automatinės 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.

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su personalu susijusi informacija.
Dėl COVID - 19 plitimo Europoje ir visame pasaulyje 2020 m. įsigaliojo apribojimai, kurie 
darė įtaką ekonomikos augimui tiek vietos, tiek pasaulio mastu. Grupė analizuoja 
pajamas ir išlaidas, planuoja išlaidų optimizavimo priemones ir vertina degalinių 
pelningumą, todėl svarbiausia 2020 m. užduotis – išlaikyti bei vystyti naftos produktų, 
prekių bei paslaugų pardavimo strategiją. 
2020 m. degalų, prekių bei paslaugų pardavimo rodikliai mažėjo. Įmonių grupė iš viso 
gavo 559,9 mln. Eur pajamų, kas yra 10,26 % mažiau negu 2019 m.



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. 2020 m. Įmonių grupės EBITDA 
sudarė 6,11 mln. Eur, kas yra 22,95 % mažiau negu 2019 m. Šiam pokyčiui įtaką darė 
paskelbtas karantinas bei žmonių laisvo judėjimo ribojimai. 

Siekdama priimti geresnius ir objektyvesnius atlygio valdymo sprendimus, Grupė jau 
ketvirtus 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. 
Įmonių grupė „Viada LT“ rūpinasi savo darbuotojų sveikata bei saugumu, todėl 2020 m.  
visi Bendrovės darbuotojai buvo apdrausti papildomu sveikatos draudimu bei draudimu 
nuo nelaimingų atsitikimų.
2020 m. įmonių grupėje dirbo vidutiniškai 1607 darbuotojai (2019 m. – 1686 darbuotojai). 

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.

Įmonių grupės „Viada LT“ Valdybos nariai:

Vardas, pavardė Turimų akcijų 
skaičius

Statusas valdyboje Pagrindinė darbovietė

Kristina Paleičikaitė- Lesevičienė - Valdybos pirmininkė

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

Vytautas Bacevičius 666

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

Raimundas Dabravalskis - -

Narys

Narys

Remigijus Grigaliūnas 669

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

Narys

Romas Turlinskas 2 316

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

Narys



Ekonominės sąlygos
2020 m. pasaulio ekonomikos aktyvumui būdingi itin dideli svyravimai, kuriems įtaką darė 
koronaviruso (COVID-19) pandemija. Pirmosios pandemijos bangos metu gyventojai 
pasaulyje daugiau taupė. Ekonomikos atsigavimą po pirmosios bangos skatino namų 
ūkių galimybės didinti vartojimą. 
Prognozuojama, kad šiemet euro zonos realiojo bendrojo vidaus produkto (BVP) kritimas 
bus vienas didžiausių išsivysčiusių ekonomikų grupėje. Euro zonoje koronaviruso plitimas 
suintensyvėjo anksčiau, o gyventojų judėjimo ir įmonių veiklos suvaržymai buvo didesni.

Prieš prasidedant antrajai pandemijos bangai, tiek Lietuvos, tiek daugelio kitų šalių 
ekonomikos nebuvo pasiekusios tokio aktyvumo, koks buvo prieš krizę. Artimiausiu 
laikotarpiu bus nemažai neapibrėžtumo, kuris ribos tiek gyventojų, tiek įmonių sprendimus 
dėl vartojimo bei investicijų, tačiau prognozuojama, kad vis dėlto vidaus paklausa jau 
ateinančiais metais turėtų didėti. Privatųjį vartojimą turėtų skatinti sukauptos santaupos, 
kurių pagausėjo tuo metu, kai gyventojams buvo sunku pirkti prekes ir paslaugas dėl 
virusologinės padėties keliamų rizikų bei judėjimo ribojimų atlaisvinimų. Kita vertus, 
artimiausiu metu iš esmės nepagerėsianti darbo rinkos padėtis privatųjį vartojimą gali 
varžyti. Sumažėjęs ekonominis aktyvumas šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje gali 
didinti nedarbą, mažinti užimtųjų skaičių bei riboti darbo užmokesčio kilimą. Manoma, kad 
gyventojų disponuojamosios pajamos turėtų didėti gerokai mažiau nei šiemet. Prasta 
vidaus ir tarptautinė ekonominė aplinka šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje 
neigiamai veiks ir investicijas. Jos priklausys ne tik nuo besikeičiančių virusologinių 
perspektyvų, bet ir nuo įmonių finansinės padėties.

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.

CO2 mažinimas
Įmonių grupės „Viada LT“ ilgalaikės strategijos dalis – šiltnamio efekto sukeliančių dujų 
mažinimas CO2. Viada degalinėse parduodamų degalų BIO dalis gaminama tik iš 
Lietuvoje užaugintų rapsų ir grūdinių kultūrų. Viadoje naudojami biodegalai sumažina 
CO2 išmetimą iki 72 % lyginant su mineraliniais degalais. Planuojama, kad iki 2030 m. 
biodegalų proporcija litre didės iki 15 %. Šiuo metu biodegalų dalis sudaro 7 %. 

Draugiški
aplinkai



Energijos resursų tausojimas
Įmonių grupės 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. Būtina paminėti, kad degalinėms aprūpinti perkama 
tik „žalioji“ energija, o iki 2030 m. visose degalinėse planuojamas saulės baterijų ant 
degalinės stogų projekto įgyvendinimas. 

Atliekų rūšiavimas 
Įmonių grupės „Viada LT“ degalinėse atliekos yra rūšiuojamos. Visose degalinėse veikia 
bendra atliekų ir perdirbimui atiduodamų antrinių žaliavų apskaita, įdiegtas atliekų 
apskaitos registras, taip užtikrinama griežtesnė atliekų kontrolė. Siekiant maksimaliai 
sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį, degalinės atskirai rūšiuoja ir 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. 



Kiti veiksniai
Apyvartinių lėšų finansavimui Įmonių grupė naudojasi banko paskolomis. 2020 – 12 - 31 
dienai paskolos kredito įstaigoms sudarė 4 193 951 Eur.

Metinė finansinė atskaitomybė
Bendrovė, rengdama pilną finansinę atskaitomybę, vadovaujasi 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 2020 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. 2020 m. 
gruodžio 31 d. jis buvo pilnai suformuotas ir sudarė 1001431 Eur.

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė savų akcijų neturėjo.

Rodikliai Akcijų skaičius Akcijos nominali vertė Suma

Pagal akcijų rūšis

Paprastosios akcijos 22 254 8 545 536384

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.  
2021 m. Bendrovė tikisi toliau sėkmingai plėsti degalinių tinklą, didinti lojalių klientų skaičių, 
vystyti ir pateikti naujus prekių ir paslaugų paketus.

Svarbūs įvykiai buvę nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos svarbių įvykių nebuvo.

Generalinis direktorius                                                                             
Linas Vytautas Karlavičius



(Tvirtinimo žyma)

(ataskaitinis laikotarpis)

A. 15 179 180                9 998 680                 
1. 1, 3 276 369                     300 298                    
 1.1.
 1.2. 3 62 030                      
 1.3. 134 460                     128 735                    
 1.4. 102 648                     99 657                      
 1.5. 5 127                         9 876                        
 1.6. 34 134                       
2. 2 4 710 226                  4 164 708                 
 2.1. 12 534                       12 534                      
 2.2. 630 830                     645 518                    
 2.3. 2 237 722                  2 090 789                 
 2.4. 92 779                       88 744                      
 2.5. 1 186 110                  859 134                    
 2.6. 380 339                     403 230                    
  2.6.1.
  2.6.2. 380 339                     403 230                    
 2.7. 169 912                     64 759                      
3. 4 5 206 000                  537 000                    
 3.1.
 3.2.
 3.3.
 3.4.
 3.5.
 3.6.
 3.7.
 3.8. 4 5 206 000                  537 000                    
 3.9.
4. 4 986 585                  4 996 674                 
 4.1. 45 788                       55 877                      
 4.2.
 4.3. 5 4 940 797                  4 940 797                 
B. 50 093 523                60 385 845               
1. 6 23 595 172                24 301 028               
 1.1. 2 675 411                  2 589 776                 
 1.2.
 1.3.
 1.4. 20 901 037                21 661 759               
 1.5.
 1.6. 10 002                      
 1.7. 6 18 724                       39 491                      
2. 23 307 170                32 209 494               
 2.1. 7 21 447 869                28 751 294               
 2.2. 23 529                            3 143                        
 2.3.
 2.4. 8 1 858 772                  3 455 057                 
3.
 3.1.
 3.2.
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 9 3 191 181                  3 875 323                 
C. 215 409                     132 133                    

65 488 112                70 516 658               

Paskolos įmonių grupės įmonėms

Pastabos Nr.

ILGALAIKIS TURTAS
TURTAS

FINANSINIS TURTAS

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Produkcija

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 

Prestižas

TRUMPALAIKIS TURTAS

Žemė

Paskolos asocijuotosioms įmonėms 

Sumokėti avansai

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 

Sumokėti avansai 

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Kitas turtas

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Konsoliduotojo balanso forma

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

Žemė
Investicinis turtas

Plėtros darbai

 Ataskaitinis laikotarpis 

Programinė įranga

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga

Metų

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

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Kitos gautinos sumos 

Biologinis turtas

Kitas finansinis turtas

Eil. Nr.

Ilgalaikės investicijos

Kitas nematerialusis turtas

MATERIALUSIS TURTAS

NEMATERIALUSIS TURTAS

Įmonių grupės įmonių skolos 

Kitos investicijos 

UAB "Viada LT"  įmonės kodas 178715423

Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k. Vilniaus r.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

2021 m. gegužės 26 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

TURTO IŠ VISO

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

Asocijuotųjų įmonių akcijos

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

ATSARGOS

Asocijuotųjų įmonių skolos

Įmonių grupės įmonių akcijos

Pirkėjų skolos 

Po vienų metų gautinos sumos 

EUR

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Straipsniai

Transporto priemonės

Biologinis turtas

Įmonių grupės įmonių akcijos

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Pastatai 



D. 23 426 440                21 604 374               
1. 8 545 536                  8 545 536                 
 1.1. 10 8 545 536                  8 545 536                 
 1.2.
 1.3.
2.
3.
4. 1 001 431                  1 001 431                 
 4.1. 1 001 431                  1 001 431                 
 4.2.
 4.3.
5. 13 840 875                12 004 861               
 5.1. 3 836 014                  5 594 509                 
 5.2. 10 004 861                6 410 352                 
6.
7. 11 38 598                       52 546                      
E.
F.
1.
2.
3.
G. 41 534 868                48 319 031               
1.

2 504 000                  -                                

 1.1. 12 1 054 000                  
 1.2. 12 1 450 000                  
 1.3.
 1.4.
 1.5.
 1.6.
 1.7.
 1.8.
2.

39 030 868                48 319 031               

 2.1.
 2.2. 12 2 743 951                  7 856 363                 
 2.3. 13 1 353 013                  1 228 244                 
 2.4. 14 23 866 435                30 312 578               
 2.5.
 2.6. 23 287 194                     298 753                    
 2.7.
 2.8. 110 035                     4 737                        
2.9. 15 2 281 549                  2 594 772                 
2.10. 16 8 388 691                  6 023 584                 
H. 17 526 804                     593 253                    

65 488 112                70 516 658               

__________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

 
__________

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

AKCIJŲ PRIEDAI

Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)

Mokesčių atidėjiniai

Skolos kredito įstaigoms

ATIDĖJINIAI

NUOSAVAS KAPITALAS

Savos akcijos (–)

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

KAPITALAS

(vardas ir pavardė)

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

Linas Vytautas Karlavičius

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

(vardas ir pavardė)

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Gauti avansai

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos 

Skoliniai įsipareigojimai

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

Natalija Stvolovič

Skolos kredito įstaigoms

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

Generalinis direktorius

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Vyriausioji buhalterė

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

Skoliniai įsipareigojimai

Gauti avansai

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Pelno mokesčio įsipareigojimai

Skolos tiekėjams

Kiti atidėjiniai

Privalomasis rezervas 

VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA
MAŽUMOS DALIS

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

REZERVAI
PERKAINOJIMO REZERVAS

Skolos tiekėjams



(Tvirtinimo žyma)

Metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. Pardavimo pajamos 19 659 894 438      735 370 390        
2. Pardavimo savikaina 19 (596 073 975)     (668 821 931)       
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 63 820 463        66 548 459          

5. Pardavimo sąnaudos 20 (51 767 959)       (52 354 286)         
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 20 (9 493 530)         (9 783 020)           
7. Kitos veiklos rezultatai 21 2 035 288        2 096 239          
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 22 130 425             142 115               
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 22 (166 656)            (174 815)              
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 4 558 031          6 474 692            
14. Pelno mokestis 23 (735 965)            (884 661)              
15. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES 

ATSKYRIMĄ 3 822 066          5 590 031            

16. MAŽUMOS DALIS 13 948               (2 159)                  
17. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3 836 014          5 587 872            

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su 

minuso ženklu. Sąnaudos ir kitos grynąjį pelną mažinančios sumos įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

_______________

(parašas)

_______________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

2021 m. gegužės 26 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Linas Vytautas KarlavičiusGeneralinis direktorius

Konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

2020 M. GRUODŽIO  31 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

UAB "Viada LT"  įmonės kodas 178715423

Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k. Vilniaus r.

Vyriausioji buhalterė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Natalija Stvolovič



(Tvirtinimo žyma)

Metų
(ataskaitinis laikotarpis)
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1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje

      8 545 536   -  502 226        1 001 431       753 340         7 657 012           57 024       17 512 117   

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje

      8 545 536       (502 226)      1 001 431       753 340         7 657 012           57 024       17 512 117   

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)      502 226            502 226 
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)

               6 637            (6 637)

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)

        5 587 872             2 159         5 590 031 

10. Dividendai        (2 000 000)       (2 000 000)
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai     (753 340)            753 340 
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

15. Kitas įstatinio kapitalo didinimas ( mažinimas)

16. Valiutų kursų pokyčio įtaka
17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)
18. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 

      8 545 536        1 001 431       12 004 861           52 546       21 604 374   
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Perkainojimo rezervas 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Įstatymo numatyti rezervai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)



19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)
20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)
21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
22. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)
23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)

        3 836 014         (13 948)         3 822 066 

24. Dividendai        (2 000 000)       (2 000 000)
25. Kitos išmokos
26. Sudaryti rezervai
27. Panaudoti rezervai
28. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

29. Kitas įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

30. Įnašai nuostoliams padengti
31. Valiutų kursų pokyčio įtaka
32. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)
33. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje       8 545 536        1 001 431       13 840 875           38 598       23 426 440   

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)     (vardas ir pavardė)   

Linas Vytautas Karlavičius
     (vardas ir pavardė)

Natalija Stvolovič



Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)              3 836 014               5 587 872 
1.2. Mažumos dalis                  (13 948)                      2 159 
1.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos              1 513 559               1 423 248 
1.4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas                  (19 063)                         947 
1.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                   36 231                    32 698 
1.6. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                     4 215                      3 317 
1.7. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas 

(padidėjimas)
1.8. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 
1.9. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                   10 089                    (7 396)
1.10. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)                 685 089             (8 466 353)
1.11. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                   20 767                    34 734 
1.12. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)              7 303 425             (7 492 382)
1.13. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) 

                         66                    (2 541)

1.14. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                  (36 582)                  244 800 
1.15. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) 
1.16. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)

                 (83 276)                  (41 892)

1.17. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
1.18. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)
1.19. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas 

(sumažėjimas)
1.20. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms 

padidėjimas (sumažėjimas)
1.21. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)             (6 337 324)               8 177 031 
1.22. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas 

(sumažėjimas)
1.23. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms 

padidėjimas (sumažėjimas)
                 (11 559)                    39 398 

1.24. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                 105 298                  (10 698)
1.25. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                (313 223)                  186 449 
1.26. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)              2 365 107                  629 575 
1.27. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) 

                 (66 449)                  185 742 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai              8 998 436                  526 708 

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma  

(patronuojančiosios įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei patronuojančioji įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)
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UAB "Viada LT" Įmonės kodas 178715423
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EURMetų

(ataskaitos sudarymo data)

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. gegužės 26 d. Nr. 4

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)            (ataskaitinis laikotarpis)



2. Investicinės veiklos pinigų srautai
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas             (2 194 038)             (1 589 219)
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas                 190 996                  440 803 
2.3. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, įsigijimas

2.4. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias įmones, 
perleidimas

2.5. Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas
2.6. Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas
2.7. Paskolų suteikimas             (5 669 000)             (3 446 000)
2.8. Paskolų susigrąžinimas              2 650 000             10 207 000 
2.9. Gauti dividendai, palūkanos                 110 970                  139 062 
2.10. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas             (4 144 586)
2.11. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai             (4 911 072)               1 607 060 
3. Finansinės veiklos pinigų srautai
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais             (2 000 000)             (1 497 774)
3.1.1. Akcijų išleidimas
3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti
3.1.3. Savų akcijų supirkimas                  502 226 
3.1.4. Dividendų išmokėjimas             (2 000 000)             (2 000 000)
3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais             (2 771 506)                (450 969)
3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas              1 054 000 
3.2.1.1. Paskolų gavimas 
3.2.1.2. Obligacijų išleidimas              1 054 000 
3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas             (3 829 068)                (454 022)
3.2.2.1. Paskolų grąžinimas             (3 675 217)                (279 209)
3.2.2.2. Obligacijų supirkimas
3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos                (153 851)                (174 813)
3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 
3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 
3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                     3 562                      3 053 
3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai             (4 771 506)             (1 948 743)
4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui
5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                (684 142)                  185 025 
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje              3 875 323               3 690 298 
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje              3 191 181               3 875 323 

_________________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)        (parašas)

_________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Linas Vytautas Karlavičius

         Natalija Stvolovič         

Generalinis direktorius                                    

Vyriausioji buhalterė                       
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2020 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2021 m. gegužės 26 d. Nr. 5 

(ataskaitos sudarymo data) 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1. Patronuojančios Įmonės įregistravimo data 

Patronuojanti įmonė UAB „Viada LT“, įregistruota 1996 m. vasario mėn. 27 d., adresu Senasis 

Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus rajonas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 

registre. 

 

Grupę sudaro UAB „Viada LT“ ir patronuojama įmonė (toliau Grupė) AS VIADA Baltija (įmonės 

kodas 40103867145) – 97,32 proc. akcijų (2019 metais – 97,32 proc.). 

 

Pagrindinė Grupės įmonių veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba naftos produktais. Papildoma 

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

Patronuojančioji įmonė valdo 124 degalinių tinklą Lietuvoje, Latvijos Respublikoje patronuojamoji 

įmonė Viada Baltija valdo 78 degalinių tinklą. 

 

2020 m. gruodžio 31 d.ir 2019 m. gruodžio 31 d. patronuojančiosios įmonės pagrindiniai akcininkai 

buvo šie: 

 
Pavadinimas Valdoma dalis 

2020-06-30 

 (%) 

Valdoma dalis 

2019-12-31 

 (%) 

Įmonės kodas Registruotas buveinės 

adresas 

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

Mažeikiai 

Fizinis asmuo  10,80 10,80 -  

Fizinis asmuo  10,40 10,40 -  

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

Fizinis asmuo  3,00 3,00 -  

Fizinis asmuo  3,00 3,00 -  

Fizinis asmuo  3,00 3,00 -  

 

Vidutinis sąrašinis Grupės įmonių darbuotojų skaičius 2020 gruodžio 31 dienai buvo 1607 

darbuotojai, 2019 metais – 1686. 

2. APSKAITOS POLITIKA 

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

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. 

Žemiau pateikta reikšmingų apskaitos principų santrauka. 

Konsolidavimo principai ir verslo jungimai 

Laikoma, kad egzistuoja kontrolė, kai Grupė turi galią valdyti kitos bendrovės, į kurią investuotas 

kapitalas, finansų ir veiklos politiką iš to gauti naudos. 
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Patronuojamų bendrovių įsigijimai apskaitomi taikant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikainą sudaro 

perduoto turto, išleistų nuosavybės priemonių arba prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė įsigijimo 

dieną bei tiesiogiai su įsigijimu susijusios išlaidos. Įsigyjamos bendrovės turtas ir įsipareigojimai 

įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. Pradinis patronuojamos bendrovės turto ir 

įsipareigojimų įvertinimas koreguojamas per dvylika mėnesių nuo įsigijimo dienos gavus papildomų 

duomenų, kurie padeda tiksliau įvertinti patronuojamo bendrovės turto ir įsipareigojimų vertę. 

Bet koks teigiamas skirtumas tarp įsigyjamos bendrovės grynojo turtu, įvertinto tikrąja verte, dalies, 

tenkančios įsigyjančiai bendrovei ir investicijos vertės yra pripažįstamos kaip prestižas. Mažumos 

akcininkų dalis yra turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės mažumos proporcija. 

Patronuojamos bendrovės, įsigytos (parduotos) per metus, finansiniai rezultatai yra įtraukiami į 

konsoliduotąją pelno (nuostolių) ataskaitą nuo patronuojamos bendrovės įsigijimo dienos iki 

patronuojamos bendrovės pardavimo datos (jei taikoma). 

Jeigu reikia, patronuojamų bendrovių finansinės ataskaitos koreguojamos taip, kad atitiktų Grupės 

apskaitos politiką. 

Visi Grupės bendrovių tarpusavio sandoriai, balansiniai likučiai, pajamos, sąnaudos bei tarpusavio 

operacijų nerealizuotas pelnas (nuostoliai) yra eliminuojami iš konsoliduotųjų finansinių ataskaitų. 

Prestižas 

Prestižas atspindi įsigijimo išlaidų perviršį palyginus su Grupės dalimi patronuojamos bendrovės 

turte ir įsipareigojimuose, įvertintuose tikrąja verte įsigijimo datai. Prestižas pripažįstamas turtu ir yra 

amortizuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu per numatomą naudingo tarnavimo laiką. 

Prestižo amortizacijos sąnaudos patenka į bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį. 

Grupės finansinėse ataskaitose prestižas amortizuojamas per 5 metų naudingo tarnavimo laiką. 

Pardavus patronuojamą bendrovę, prestižo suma yra įtraukiama į investicijos pardavimo pelno ar 

nuostolių apskaičiavimą. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Ilgalaikiu nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Grupė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikis gauti 

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

kurio įsigijimo vertė ne mažesnė nei 800 EUR. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą. Pasigamintas (sukurtas) nematerialusis turtas pirminio 

pripažinimo metu apskaitoje registruojamas pasigaminimo savikaina.  

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.  

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 

patirtos, sąnaudoms.  

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo ir kurios 

neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kuriuo jos patiriamos.  

Tačiau, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos, priskirtos konkrečiam turtui ir galima patikimai 

nustatyti, kad jos leis ateityje iš to turto gauti didesnę ekonominę naudą, tada išlaidų suma įtraukiama 

į nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo (sukūrimo) savikainą.  

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir jų amortizacijos laikotarpiai: 
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Turto grupė Amortizacijos laikotarpis (metais) 

Programinė įranga 3 

Kitas nematerialus turtas 4 

 Prestižas  5 

Ilgalaikis materialusis turtas  

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje metu registruojamas įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą. 

Minimali turto priskyrimo ilgalaikiam turtui vertė 800 EUR. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas visoms, 

riboto naudojimo ilgalaikio turto grupėms skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir jų nusidėvėjimo laikotarpiai: 

Turto grupė Nusidėvėjimo laikotarpis (metais) 

Pastatai ir statiniai 8-20 

Mašinos ir įrengimai 5 

Transporto priemonės 6-10 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 4-6 

Kitas materialusis turtas 4 

 

Kiekvienų metų pabaigoje Grupė peržiūri ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo 

laikotarpius, likvidacinę vertę ir nusidėvėjimo metodą ir įvertina pakeitimo įtaką, jei tokia yra, kuri 

pripažįstama perspektyviai. 

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms ir netiesioginėms gamybos išlaidoms išskyrus tuos atvejus kai 

jos gali būti priskirtos ar įtrauktos į kito, pa(si)gaminto turto pasigaminimo savikainą.  

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo 

tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina 

naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais ir esant poreikiui, 

turto likutinė vertė ir / ar turto naudingo tarnavimo laikotarpis tikslinami. Kai apskaitomas ilgalaikis 

materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis 

yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas 

pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.  

Investicinis turtas 

Ilgalaikis materialus turtas – tai ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis), kuris 

laikomas pajamoms iš nuomos ir/arba pelnu iš turto vertės padidėjimo gauti. Investicinis turtas 

pradžioje įvertinimas įsigijimo savikaina, įskaitant susijusias sandorio išlaidas. Po pirminio 

pripažinimo pastatai yra apskaitomi įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės 

sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Žemė yra apskaitoma įsigijimo savikaina, atėmus vertės 

sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. 

 

Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto vertės sumažėjimas 

Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė peržiūri likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar 

yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, grupė įvertina šio turto 
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atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma 

įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Grupė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai 

šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo 

pagrindas, Grupės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams arba 

Grupės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms 

gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. 

Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš grynosios pardavimo kainos, atėmus pardavimo sąnaudas, ir 

naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki 

dabartinės vertės, naudojant ikimokestinę diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, 

egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant 

ateities pinigų srautus. 

Jei turto (ar pajamas generuojančio turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio 

turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinam iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas 

generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelno 

(nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, nuostoliai dėl vertės 

sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. 

Jei po nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas 

generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, 

bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, 

jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniaisiais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės 

sumažėjimo atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas 

anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip 

perkainojimo rezervo padidėjimas. 

Atsargos 

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, Grupė taiko FIFO būdą. 

Atsargos apskaitomos taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. 

Finansinis turtas 

Visas finansinis turtas yra pripažįstamas ir nurašomas prekybos dieną, kai įgyjama teisė ar pareiga 

pagal pasirašytą finansinių priemonių sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo 

rinkos terminais, ir pirminio pripažinimo metu yra vertinamas įsigijimo savikaina, pridedant 

tiesiogines sandorio išlaidas. 

Finansinis turtas yra klasifikuojamas į šias grupes: „laikomas parduoti”, „laikomas iki išpirkimo 

termino“ ir „paskolos ir gautinos sumos“. Klasifikacija priklauso nuo finansinio turto pobūdžio ir 

paskirties ir nustatoma pirminio pripažinimo metu.  

Paskolos ir gautinos sumos 

Paskolos ir gautinos sumos tai neišvestinis, aktyviojoje rinkoje nekotiruojamas, finansinis turtas, už 

kurį atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis, išskyrus: a) tuoj pat ar artimiausiu 

metu ūkio subjekto ketinamą parduoti turtą, kuris turi būti priskiriamas laikomam parduoti ir 
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vertinamas tikrąja verte; b) turtą, už kurį jo turėtojas gali neatgauti pradinės investicijų sumos (ne dėl 

beviltiškų skolų); c) turtą, kuris yra investuotas į kolektyvinio investavimo subjektus. 

Paskolos ir gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina, 

vėlesniais laikotarpiais apskaitomos amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos 

metodą, atėmus bet kokius vertės sumažėjimo nuostolius. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, 

naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą, išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių 

palūkanų pripažinimas būtų nereikšmingas. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai bankų sąskaitose ir kitos 

trumpalaikės iki trijų mėnesių (nuo sutarties sudarymo datos) labai likvidžios investicijos, kurios gali 

būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo 

rizika. 

Finansinio turto vertės sumažėjimas 

Kiekvieną finansinės ataskaitos sudarymo datą finansinis turtas yra įvertinamas, ar yra kokių nors 

vertės sumažėjimo požymių. Yra laikoma, kad finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių 

veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kuri 

turėjo įtakos iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų srautams.  

Reikšmingas arba ilgalaikis listinguojamų ir nelistinguojamų nuosavybės investicijų, klasifikuojamų 

kaip finansinis turtas, laikomas parduoti, tikrosios vertės sumažėjimas žemiau vertybinių popierių 

savikainos yra laikomas objektyviu vertės sumažėjimo įrodymu.  

Viso kito finansinio turto, įskaitant išperkamąsias obligacijas, klasifikuojamo kaip finansinis turtas, 

laikomas pardavimui, ir finansinės nuomos gautinų sumų, objektyvus vertės sumažėjimo įrodymas 

galėtų būti: 

• reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba 

• palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba 

• tampa tikėtina, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdytas finansinis reorganizavimas. 

Tam tikrų finansinio turto kategorijų, kaip prekybos gautinos sumos, turtas, kuriam nėra individualiai 

nustatyto vertės sumažėjimo, yra, be to, vertinamas bendrai. Objektyvus gautinų sumų portfelio vertės 

sumažėjimo įrodymas galėtų apimti Įmonės patirtį rinkti mokėjimus pagal mokėjimų uždelsimą, 

gautinų sumų portfelyje išaugęs uždelstų mokėjimų skaičius, taip pat pastebimi ekonominių sąlygų 

pokyčiai, kurie koreliuoja su gautinų sumų įsipareigojimų nevykdymu. 

Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolio suma yra 

pripažįstama kaip skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir diskontuotų, naudojant pirminę 

finansinio turto apskaičiuotą palūkanų normą, numatomų ateities pinigų srautų dabartinės vertės.  

Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo 

nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama per atidėjimų 

sąskaitą. Kai prekybos gautina suma yra neatgaunama, ši suma yra nurašoma per atidėjimų sąskaitą. 

Vėliau atgautomis, bet anksčiau nurašytomis sumomis yra mažinama atidėjimų sąskaita. Atidėjimų 

apskaitinės vertės pasikeitimai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. 

Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali 

būti objektyviai susietas su įvykiu, kuris įvyko po vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet 

šie anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi per pelną ar nuotolius, bet tik tiek, 

kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos 
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savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų 

buvę pripažinti. 

Finansiniai įsipareigojimai 

Sutartiniai įsipareigojimai perduoti grynuosius pinigus ar kitą finansinį turtą yra klasifikuojami kaip 

finansiniai įsipareigojimai. 

Vertindama finansinius įsipareigojimus Įmonė juos skirsto į šias grupes: susijusius su rinkos kainomis 

bei nesusijusius su rinkos kainomis. 

Finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis 

Finansinius įsipareigojimus, nesusijusius su rinkos kainomis, sudaro: paskolos bei prekybos 

mokėtinos sumos. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis yra įvertinami 

savikaina, su sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno 

(nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomas 

amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normą. Trumpalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai yra apskaitomi savikaina, kadangi apskaičiuotų palūkanų normos taikymo poveikis 

yra nereikšmingas. 

Apskaičiuotų palūkanų normos metodas 

Apskaičiuotų palūkanų normos metodas – tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos 

savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų ir sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. 

Apskaičiuotų palūkanų norma – tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų 

srautus (įskaitant visus sumokėtus ar gautus mokesčius kurie yra neatskiriama apskaičiuotų palūkanų 

normos dalis, sandorio išlaidos ir kitas priemokas ar nuolaidas) iki grynosios pirminio pripažinimo 

apskaitinės 

Kapitalas ir rezervai 

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio 

kapitalo straipsnyje registruojama tik akcijų nominalioji vertė.  

Pajamų pripažinimas 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos gauto ar gautino atlygio už prekes 

ar paslaugas turto tikrąja verte. 

Prekių pardavimas 

Pajamos už parduotas prekes pripažįstamos tuomet, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos: 

• Įmonė perdavė pirkėjui reikšmingą prekių riziką ir nuosavybės teikiamą naudą; 

• Įmonė nevaldo ir nekontroliuoja parduotų prekių tokiu laipsniu, kuris paprastai siejamas su 

prekių nuosavybe; 

• Pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 

• Tikėtina, kad Įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą; ir 

• Su sandoriu susijusios patirtos, ar kurios dar bus patirtos, išlaidos gali būti patikimai 

įvertintos. 
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Sąnaudų pripažinimas 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.  

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. 

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. 

Pelno mokestis 

Pelno mokesčio sąnaudos atspindi mokėtino einamųjų metų mokesčio ir atidėtojo mokesčio sumą. 

Einamųjų metų mokestis 

Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. 

Apmokestinamasis pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto pelno (nuostolių) ataskaitoje, nes jis neapima 

pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie kitais metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima 

straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar įskaitomi. Pelno mokestis apskaičiuojamos naudojant 

galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą. 

Atidėtasis mokestis 

Atidėtasis mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės 

vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 

yra bendrai pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, o atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas 

tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins turimą apmokestinamąjį pelną realizuojant laikinuosius 

skirtumus. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra susiję su prestižu, 

arba jei sandorio metu (kito nei verslo jungimas) pripažįstamas turtas ar įsipareigojimai neįtakojama 

nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno. 

Atidėtojo mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinių ataskaitų sudarymo datai ir yra sumažinamas, 

jei nėra tikėtina, kad Įmonė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui realizuoti, 

iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 
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Sandoriai užsienio valiuta 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta 

pagal sandorio dienos oficialų Lietuvos banko nustatytą valiutos kursą. Valiutiniai straipsniai 

bendrovės balanse įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą. 

Įsigijimo savikaina apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas bendrovės balanse įvertinamas 

finansinės atskaitomybės valiuta, taikant pirminio pripažinimo metu (sandorio dieną) galiojusį 

valiutos kursą. Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, bendrovės balanse įvertinamas 

finansinės atskaitomybės valiuta, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą.  

Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose parodytas sumas kitu valiutos kursu 

negu buvo pirminio pripažinimo metu arba paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, jeigu valiutiniai 

straipsnių sumos buvo pripažintos ankstesniais finansiniais metais, pripažįstami ataskaitinio 

laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis, išskyrus skirtumus, susijusius su grynosiomis investicijomis 

į užsienio įmonę.  

Pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomas tik valiutos kurso 

pasikeitimo rezultatas (pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo). 

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 Grupės padėtį finansinių 

ataskaitų sudarymo datą (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai 

įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga. 
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1 pastaba.  Nematerialusis turtas 

Rodikliai  Prestižas  Patentai 

ir 

licencijos 

Programinė 

įranga 

Kitas 

nematerialusis 

turtas  

Sumokėti 

avansai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių 

finansinių metų pabaigoje  
62 030 99 657 128 735 9 876 

 
300 298 

a) Ilgalaikis nematerialusis 

turtas įsigijimo savikaina  
      

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                              
402 161 218 592 310 586 34 000 

 
965 339 

Finansinių metų pokyčiai       

- turto įsigijimas  43 654 114 675  34 134 192 463 

- išankstinių apmokėjimų 

pokytis (-) 
    

 
 

- kitiems asmenims perleistas ir  

nurašytas turtas (-) 
 (3 550) (98 614)  

 
(102 164) 

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą +/(-) 
    

 
 

Finansinių metų pabaigoje                                         402 161 258 696 326 647 34 000 34 134 1 055 638 

b) Amortizacija       

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                        
(340 131) (118 935) (181 851) (24 124) 

 
(665 040) 

Finansinių metų pokyčiai       

- finansinių metų amortizacija (62 030) (38 888) (108 328) (4 749)  (213 995) 

- atstatantys įrašai (-)       

- kitiems asmenims perleisto ir 

nurašyto turto amortizacija (-) 
 1 775 97 991  

 
99 766 

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą +/(-) 
    

 
 

Finansinių metų pabaigoje                                                       (402 161) (156 048) (192 187) (28 873)  (779 269) 

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 2020-12-31  

d. (a)-(b)-(c) 0 102 648 134 460 5 127 

 

34 134 276 369 

 

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialusis turtas: 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

2020-12-31 

Įsigijimo savikaina 

2019-12-31 

Nematerialusis turtas  75 402 78 115 
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2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

Rodikliai  Žemė Pastatai ir 

statiniai 

Mašinos ir 

įrengimai  

Transporto 

priemonės 

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai ir 

įrenginiai 

Investicinis 

turtas-

pastatai 

Sumokėti 

avansai ir 

vykdomi 

materialiojo 

turto 

statybos  

darbai 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių 

finansinių metų 

pabaigoje  

12 534 645 518 2 090 789 88 744 859 134 403 230 64 759 4 164 708 

a) Įsigijimo savikaina          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                      12 534 851 059 5 004 289 211 052 1 830 052 433 187 64 759 8 406 932 

Finansinių metų pokyčiai          

- turto įsigijimas   106 788 997 957 165 587 561 134  186 059 2 017 525 

- perleistas ir nurašytas 

turtas (-)                                
 (4 800) (728 730) (182 728) (182 573)  (2 216) (1 101 047) 

-koregavimai         

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą +/(-) 
    78 690  (78 690)  

Finansinių metų 

pabaigoje                                                  
12 534 953 048 5 273 516 193 911 2 287 303 433 187 169 912 9 323 412 

b) Perkainojimas          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje  
        

Finansinių metų 

pabaigoje                                                         
        

c) Nusidėvėjimas          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                         
 (205 541) (2 913 500) (122 309) (970 918) (29 957) 0 (4 242 225) 

Finansinių metų pokyčiai          

- finansinių metų 

nusidėvėjimas  
 (116 677) (821 272) (27 760) (310 964) (22 891) 0 (1 299 564) 

- pagal atskyrimo sąlygas 

perleisto turto 

nusidėvėjimas 

        

- atstatantys įrašai (-)          

- kitiems asmenims 

perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-)  

  698 978) 46 937 180 689   928 604 

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą +/(-)  
        

Finansinių metų 

pabaigoje                                                       
 (322 218) (3 035 794) (101 132) (1 101 193) (52 848) 0 (4 613 185) 

d) Vertės sumažėjimas          

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje                                 
        

-koregavimai         

Finansinių metų 

pabaigoje                                  
        

d) Likutinė vertė 

finansinių 2020-12-31 d. 

(a)+(b)-(c)-(d)  

12 534       630 830 2 237 722 92 779 1 186 110 380 339 169 912 4 710 226 
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

2020-12-31 

Įsigijimo savikaina 

2019-12-31 

Pastatai ir statiniai 6 467   

Mašinos ir įrengimai 810 707 1 129 507 

Transporto priemonės 38 742 41 115 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 195 027 168 914 

Iš viso: 1 050 943 1 339 536 

 

3 pastaba. Prestižas 

 

Pavadinimas 

Balansinė 

vertė 

2019-12-31 

Amortizuota 

per 2020 m. 

Balansinė vertė 

2020-12-31 

AS VIADA Baltija 62 030 (62 030) 0 

Viso: 62 030 (62 030) 0 

 

4 pastaba. Po vienų metų gautinos sumos 

 

Pavadinimas 
Ataskaitiniai metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Paskola UAB „Viados NT“ 4 956 000 376 000 

Paskola akcininkui 250 000 161 000 

Viso: 5 206  000 537 000 

 

Suteiktos paskolos UAB „Viados NT“:  

376 000 Eurų paskolos grąžinimo terminas 2025 m. gruodžio 31 d., vidutinė fiksuoto dydžio metinė 

palūkanų norma yra 2,5 %; 

4 580 000 Eurų paskolos grąžinimo terminas 2022 m. sausio 31 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 pastaba. Kitas turtas 

Pavadinimas 
Ataskaitiniai metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

UAB Viada LT sumokėti depozitai už patalpų 

nuomą  3 315 797 3 315 797 

AS Viada Baltija depozitai sumokėti už patalpų 

nuomą  1 625 000 1 625 000 

Viso: 4 940 797 4 940 797 
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6 pastaba. Atsargos 

Rodikliai 

Žaliavos, 

medžiagos ir 

komplektavimo 

detalės 

Ilgalaikis 

materialusis 

turtas 

skirtas 

parduoti 

Pirktos 

prekės, 

skirtos 

perparduoti 

Sumokėti 

avansai 
Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina          

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2 589 776 10 002 21 661 759 39 491 24 301 028 

Finansinių metų pabaigoje 2 675 411 0 20 901 037 18 724 23 595 172 

b) Nukainojimas iki grynosios 

galimo realizavimo vertės 

(atstatymas) 

     

Praėjusių finansinių metų pabaigoje         

Finansinių metų pabaigoje 2 675 411 0 20 901 037 18 724 23 595 172 

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     12 500 000 

Atsargos pas trečiuosius asmenis       9 046 800 

Saugomi degalai valstybės rezervui 

2020-12-31 
    2 643 399 

Saugomi degalai valstybės rezervui 

2019-12-31 
    2 549 775 

 

Patronuojančioji įmonė UAB „Viada LT“ pagal Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro įsakymą 

turi prievolę kaupti ir tvarkyti 3 729 tonas dyzelinio kuro. 2019 metais benzino valstybės 

privalomajam rezervui saugoti prievolės nebuvo.  

Ataskaitiniais metais bendrovė pasirašė dyzelino kaupimo ir tvarkymo paslaugų sutartį su VŠĮ 

Lietuvos energetikos agentūra. Sutarties objektas- dyzelino kaupimas pagal direktyvos 2009/119/EB 

reikalavimus. Viso pagal sutartį kaupiamos 2 200 tonos dyzelinio kuro.   

 

7 pastaba. Pirkėjų skolos 

Rodikliai 
Ataskaitiniai metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Pirkėjų skolos 21 693 520 29 041 144 

Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (-) (245 651) (289 850) 

Iš viso: 21 447 869 28 751 294 

 

8 pastaba. Kitos gautinos sumos 

Rodikliai 
Ataskaitiniai metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Suteiktos paskolos 1 015 894  2 660 079 

Gautinos sumos už marketingo paslaugas 368 224 317 678 

Gautinos sumos už kitas paslaugas 348 948 139 659 

Kitos gautinos sumos už paslaugas 102 206 279 141 

Suteiktos piniginės garantijos 23 500 58 500 

Iš viso: 1 858 772 3 455 057 
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9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Ataskaitiniai metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Pinigų likutis banko sąskaitose 1 733 454 1 349 878 

Pinigų likutis degalinių kasose   896 636 1 110 283 

EKA pardavimo metu autorizuotų banko 

kortelių pinigai 561 091 1 415 162 

VISO 3 191 181 3 875 323 

 

10 pastaba. Įstatinis kapitalas 

Rodikliai 
Akcijų 

skaičius 

Akcijos nominali 

vertė 
Suma 

1. Pagal akcijų rūšis    

1.1. Paprastosios akcijos 22 254 384 8 545 536 

1.2. Privilegijuotosios akcijos    

1.3. Specialiosios akcijos    

1.4. Savos akcijos, pajai (-)    

IŠ VISO 22 254  8 545 536 

11 pastaba. Mažumos dalis  

 Įmonė 

Ataskaitiniai metai 

2020-12-31 

Praėję 

ataskaitiniai metai  

2019-12-31 

% Suma % Suma 

AS VIADA Baltija 2,68 38 598 2,68 52 546 

Viso:  38 598  52 546 

12 pastaba. Finansinė skolos kredito įstaigoms ir skoliniai įsipareigojimai 
Rodikliai Skolos ar jų dalys 2020-12-31 

Mokėtinų sumų skaidymas 

pagal rūšis 

per vienerius finansinius 

metus 

po vienerių metų, bet ne 

vėliau kaip per penkerius 

metus 

po penkerių metų 

Finansinės skolos:    

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 

panašūs įsipareigojimai    

2. Kredito įstaigoms 2 743 951 1 450 000  

3. Įmonių grupės įmonėms 

mokėtinos sumos    

Skoliniai įsipareigojimai 

(išleistos viešosios obligacijos, 

First North obligacijų sąrašas), 

atkarpa 5%, išpirkimo terminas 

2023-04-01)  1 054 000  

Iš viso: 2 743 951 2 504 000  
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Rodikliai Skolos ar jų dalys 2019-12-31 

Mokėtinų sumų skaidymas 

pagal rūšis 

per vienerius finansinius 

metus 

po vienerių metų, bet ne 

vėliau kaip per penkerius 

metus 

po penkerių metų 

Finansinės skolos:    

1. Lizingo (finansinės nuomos) ar 

panašūs įsipareigojimai    

2. Kredito įstaigoms 7 856 363   

3. Įmonių grupės įmonėms 

mokėtinos sumos    

Skoliniai įsipareigojimai    

Iš viso: 7 856 363   

 

Turto įkeitimas 
    Balansinė vertė Įkeitimo pabaigos data 

AB “Swedbank” naudai 2 775 648 2024-05-31 

VISO: 2 775 648  

Įkaito davėjas UAB „Viados NT“. 

 

13 pastaba. Gauti avansai 

Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitiniai 

metai  

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai  

2019-12-31 

Latvijos pirkėjų avansai 610 855 622 112 

Lietuvos pirkėjų avansai 742 158 606 132 

Iš viso: 1 353 013 1 228 244 

 

14 pastaba. Skolos tiekėjams 

Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitiniai 

metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Skolos Lietuvos tiekėjams 16 126 870 22 414 122 

Skolos Latvijos tiekėjams 7 739 565 7 898 456 

Iš viso: 23 866 435 30 312 578 

   

15 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitiniai 

metai   

2020-12-31 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai  

2019-12-31 

Atostoginių kaupiniai 860 161 842 916 

Mokėtinas darbo užmokestis 805 693 941 396 

Su darbo santykiais susiję mokesčiai 615 695 757 334 

Metinių premijų kaupiniai 0 53 126 

Iš viso: 2 281 549 2 594 772 
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16 pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitiniai 

metai  

2020-12-31 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai  

2019-12-31 

Akcizo mokestis  5 747 956 4 116 478 

Mokėtinas PVM  2 188 500 1 332 807 

Mokėtinos sumos pagal jungtinės veiklos sutartį  220 542 287 968 

Mokėtinos sumos Valstybinei Kelių direkcijai 116 686 128 983 

Kitos mokėtinos sumos 115 007 157 348 

Iš viso: 8 388 691 6 023 584 

 
  

17 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 

Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitiniai 

metai 

2020-12-31 

Praėję 

ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Lojalumo programos sukaupti taškai 421 341 463 346 

Finansinių ataskaitų audito sąnaudos 21 500 21 100 

Kitos sukauptos sąnaudos 83 963 108 807 

Iš viso: 526 804 593 253 

 

18 pastaba. Segmentai 

    A B C VISO ĮMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 
 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

 

Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

 

Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

1. Pardavimo pajamos  531 451 970 591 069 355 128 442 468 144 301 036   659 894 438 735 370 390 

2. Pardavimo savikaina (468 846 883) (525 896 042) (127 227 092) (142 925 889)   
(596 073 

975) 
(668 821 931) 

3. Biologinio turto tikrosios 

vertės pokytis  
        

4. BENDRASIS PELNAS 

(NUOSTOLIAI) 
62 605 087 65 173 313 1 215 376 1 375 146   63 820 463 66 548 459 

5. Pardavimo sąnaudos (50 830 613) (51 236 911) (937 346) (1 117 375)   (51 767 959) (52 354 286) 

6. Bendrosios ir 

administracinės sąnaudos 
(9 403 475) (9 632 536) (90 055) (150 484)   (9 493 530) (9 783 020) 

7. Kitos veiklos rezultatai 1 645 672 1 697 278 67 807 62 941 321 809 336 021 2 035 288 2 096 239 

8. Investicijų į 

patronuojančiosios, 

patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas 

pajamos 

        

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir 

paskolų pajamos 
        

10. Kitos palūkanų ir panašios 

pajamos 
  1 645 2 795 128 780 139 320 130 425 142 115 

11. Finansinio turto ir 

trumpalaikių investicijų 

vertės sumažėjimas 

        

12. Palūkanų ir kitos panašios 

sąnaudos 
    (166 656) (174 815) (166 656) (174 815) 

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) 

PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 
4 016 671 6 001 144 257 427 173 022 283 933 300 526 4 558 031 6 474 692 

 
Pagrindinę veiklą sudaro mažmeninė ir didmeninė prekyba naftos produktais. Be to įmonių grupė 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. 
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19 pastaba. Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina 

Pardavimo pajamos 

Ataskaitiniai 

metai  

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai  

2019-12-31 

Naftos produktų 557 827 494 638 610 235 

Kitų prekių 102 066 944 96 760 155 

Iš viso: 659 894 438 735 370 390 

 

Pardavimo savikaina 

Ataskaitiniai 

metai  

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai  

2019-12-31 
Naftos produktų 521 150 419 599 257 886 

Kitų prekių 74 923 556 69 564 045 

Iš viso: 596 073 975 668 821 931 

 

20 pastaba. Pardavimo ir bendrosios ir administracinės sąnaudos 

RODIKLIAI 

Ataskaitiniai 

metai 

2020 12 31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Pardavimo sąnaudos 51 767 959 52 354 286 

Degalinių nuomos sąnaudos 27 913 051 27 418 010 

Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 16 726 090 17 885 739 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1 259 825 1 178 432 

Kitos sąnaudos 5 868 993 5 872 105 

Bendrosios ir administracinės 9 493 530 9 783 020 

Darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 3 563 512 3 650 094 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 253 734 182 788 

Finansinių ataskaitų audito sąnaudos 21 500 21 100 

Kitos sąnaudos 5 654 784 5 929 038 

 

21 pastaba. Kitos veiklos rezultatai 

RODIKLIAI 

Ataskaitiniai 

metai 

2020-12-31 

Praėję ataskaitiniai 

metai 

2019-12-31 

Pajamos 2 035 288 2 096 239 

Ilgalaikio turto nuoma 1 015 755 1 040 237 

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 19 063 947 

Kitos pajamos 1 000 470 1 055 055 

 

22 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla 

Rodikliai 
Finansiniai metai 

2020-12-31 

Praėję finansiniai 

metai 2019-12-31 

Kitos palūkanų ir panašios pajamos 130 425 142 115 

Palūkanų pajamos 126 863 139 062 

Delspinigių ir valiutų kursų  pasikeitimai 3 562 3 053 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 166 656 174 815 

Paskolų, lizingo palūkanos 166 656 174 815 
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23 pastaba. Pelno mokestis 

RODIKLIAI 
Ataskaitiniai 

metai 
Praėję ataskaitiniai 

metai 
Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos 725 876 892 057 

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 10 089 (7 396) 

Iš viso: 735 965 884 661 

 

24 pastaba. Sandoriai su susijusiomis šalimis 

Įmonės pavadinimas Gautinų sumų 

likučiai 

Mokėtinų sumų 

likučiai 

Gautinų sumų 

likučiai 

Mokėtinų sumų 

likučiai 

2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31 

UAB Fleet Union 11 251 533 111 090 14 755 339 218 596 

UAB Okseta 34 566 417 527 59 326 1 337 393 

UAB Vaizga 529 287 194 3 143 298 753 

UAB VIADOS NT 791 851 424 081 1 173 585 371 102 

SIA Petrol Property 1 564 424 131 2 657 264 374 422 

Fizinis asmuo akcininkas 250 508 0 161 342 0 

IŠ VISO 12 330 551 1 664 023 18 809 999 2 600 266 

 

Įmonės 

pavadinimas 

Pagrindinių sandorių 

pobūdis Pardavimai 

 

Pirkimai Pardavimai Pirkimai 

2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31 

UAB Fleet Union Partnerystės programa 140 578 663 1 838 430 152 296 869 912 379 

UAB Okseta Atsargų 

pirkimas/pardavimas, 

Jungtinės veiklos 

sutartis 

1 145 450 5 142 591 246 123 5 164 378 

UAB Vaizga Paslaugų pirkimas 5 850 3 036 075 8 061 2 983 142 

UAB VIADOS NT Nuomos sutartis 111 788 3 792 214 496 939 3 728 925 

SIA Petrol Property Nuomos sutartis 160 697 4 912 076 59 663 3 671 952 

IŠ VISO  142 002 448 18 721 386 153 107 655 16 460 776 

 

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

Rodikliai Finansiniai metai Praėję 

finansiniai 

metai 

Likutis 

finansinių 

metų 

pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 

darbo santykiais: 544 851 454 333  

1. Vadovams 544 851 454 333  

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:    

X 1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims     



UAB “VIADA LT” 

Juridinio asmens kodas: 178715423 
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E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:       

1. Vadovams       

2. Kitiems susijusiems asmenims       

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 

priskaičiuotos:      

1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims    

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:       

1. Vadovų       

2. Kitų susijusių asmenų       

H. Parduotas turtas:     

X 1. Vadovams     

2. Kitiems susijusiems asmenims     

Vidutinis vadovų skaičius per metus  8 9 X 

 

26 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai 

Poataskaitinio periodo įvykiai, kurie yra susiję su COVID-19 plitimu Europoje ir pasaulyje įtakos 

2020 m. konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms neturės. Bendrovės vadovybė tikisi, kad Grupės 

pajamos 2021 metais išsilaikys ataskaitinių metų lygyje.  
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