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Apskaitos politika ir kita papildoma informacija  
 

1. Grup�s strukt�ra 
 
AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Patronuojanti �mon�) yra �steigta ir veikia Lietuvoje. Registruotos 
buvein�s adresas: Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� sav., Lietuvos Respublika. Juridinio 
asmens kodas yra 166451720. Patronuojan�i� �mon� sudaro naftos perdirbimo �mon�, veikianti 
Mažeikiuose, B�ting�s terminalas ir naftos perpumpavimo stotis Biržuose. Vienintelis 
Patronuojan�ios �mon�s akcininkas – PKN ORLEN S.A. 
 
2019 m. gruodžio 31 d. konsoliduotos finansin�s ataskaitos apima Patronuojan�i� �mon� ir 
dukterines �mones. Patronuojanti �mon� taip pat rengia ir atskir�sias finansines ataskaitas.  
 
Konsoliduot� grup� (toliau – Grup�) sudaro Patronuojanti �mon� ir 2 dukterin�s �mon�s. Grup� turi 
vien� asocijuot� �mon�, apskaitom� nuosavyb�s metodu. Informacija apie dukterines �mones ir 
asocijuot� �mon�, �trauktas � Grup�s konsoliduotas finansines ataskaitas, yra pateikiama žemiau:  
 

2019 12 31 2018 12 31

Dukterin�s �mon�s

SIA „ORLEN Latvija“ Latvija 2003 100 100

Didmenin� prekyba naftos produktais
Latvijoje. �mon� tapo tiesiogine
Patronuojan�ios �mon�s dukterine
�mone, po to kai buv�s akcininkas buvo
reorganizuotas - �mon� UAB „Mažeiki�
Naftos prekybos namai“.

OU „ORLEN Eesti“ Estija 2003 100 100

Didmenin� prekyba naftos produktais
Estijoje. �mon� tapo tiesiogine
Patronuojan�ios �mon�s dukterine
�mone, po to kai buv�s akcininkas buvo
reorganizuotas - �mon� UAB „Mažeiki�
Naftos prekybos namai“.

UAB „EMAS“ Lietuva 2009 - 100

Elektros �rangos montavimo, prieži�ros,
remonto ir kit� susijusi� paslaug�
tiekimas, patalp� valymo ir teritorijos
prieži�ros paslaugos. 2019 met�
antrame ketvirtyje �mon� buvo parduota.

UAB „Naftelf“ Lietuva 1996 34 34
Prekyba aviaciniu kuru ir aviacinio kuro
saugojimo patalp� statyba.

�steigimo 
/	sigijimo 

metai
Veiklos pob�dis

Grup�s dalis (%)Dukterin�/asocijuota 
	mon� 

�steigimo 
šalis

Asocijuota �mon�

100

Tarpin� kontroliuojan�ioji bendrov�, kuri
reorganizaciniu b�du 2019 gruodžio 9
dien� buvo prijungta prie
Patronuojan�ios �mon�s.

UAB „Mažeiki� naftos 
prekybos namai”

Lietuva 2003 -

 
 

2. Apskaitos politika ir Tarptautini� finansin�s atskaitomyb�s standart� (TFAS) 
pakeitimai 
 

2.1. Finansini� ataskait� pateikimo principai  
 
Konsoliduotos finansin�s ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s 
standartus (TFAS), kuriuos sudaro Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS), taip pat Nuolatinio 
aiškinamojo komiteto interpretacijos, Tarptautinio finansin�s atskaitomyb�s aiškinamojo komiteto 
išaiškinimai, priimtus taikyti Europos S�jungoje (ES) ir galiojusius 2019 m. gruodžio 31 d. Grup� 
pritaik� visus jai taikomus TAS ir TFAS pagal j� �sigaliojimo dien�. 
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Konsoliduotos finansin�s ataskaitos yra parengtos remiantis istoriniu kašt� pagrindu, išskyrus 
išvestines finansines priemones, vertinamas tikr�ja verte per kitas bendr�sias pajamas. Toliau 
pateikiamos finansin�s ataskaitos, išskyrus konsoliduot� pinig� sraut� ataskait�, buvo parengtos 
naudojant kaupimo princip�.  
 
Konsoliduotos finansin�s ataskaitos apima laikotarp� nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 
31 d. ir palyginam�j� laikotarp� nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateiktoje konsoliduotoje 
ataskaitoje pateiktas teisingas ir s�žiningas vaizdas apie Grup�s finansin� b�kl� 2019 m. gruodžio 
31 d., jos veiklos rezultatus ir pinig� srautus už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31d.  
 
Konsoliduotos finansin�s ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grup� ir toliau t�s savo 
veikl� artimiausioje ateityje. Ši� konsoliduot� finansini� ataskait� patvirtinimo dien� n�ra joki� 
požymi�, rodan�i�, kad Grup� negal�s toliau t�sti savo veiklos ateityje.  
Patronuojan�ios �mon�s ir kit� Grup�s �moni� veikla neribota. 
 
 

2.2. TFAS pakeitim� ir aiškinim� 	taka Grup�s konsoliduotoms finansin�ms ataskaitoms  

9-ojo TFAS „Finansin�s priemon�s”, 39-ojo TFAS „Finansin�s 
priemones: pripažinimas ir vertinimas” ir 7-ojo TFAS „Finansin�s 
priemon�s: atsleidimas” - pataisos

Nuorod� 	 TFAS standart� koncepcijos pakeitimai

Dar ne	sigalioj� Europos S
jungos paskelbti ir priimti TFAS ir j� 
aiškinimai

Galima 	taka finansin�ms 
ataskaitoms

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu galiojantys Europos S
jungos 
paskelbti ir priimti TFAS ir J� aiškinimai

Galima 	taka finansin�ms 
ataskaitoms

TFAS 16 „Nuoma”
Galioja metiniams 

laikotarpiams nuo 2019 m. 
sausio 1d. arba v�liau

1 TAS  „Finansini� ataskait� pateikimas” ir 8 TAS „Apskaitos politika, 
apskaitini� 	vertinim� pakeitimai ir klaidos” - pataisos

�taka nenumatoma

Tarptautin�s apskaitos standart� valdybos (TASV) priimti standartai, 
laukiantys Europos S
jungos patvirtinimo

Galima 	taka finansin�ms 
ataskaitoms

3-ojo TFAS „Verslo jungimai” pataisos - verslo apibr�žimas (galioja
verslo jungimams, kuri� 	sigijimo data yra pirmojo metinio ataskaitinio
laikotarpio, kuris prasideda 2020 m. sausio 1d. pradžioje arba v�liau ir
turto 	sigijimui, 	vykstan�iam tuo laikotarpiu arba jam pasibaigus

�taka nenumatoma

17 TFAS „Draudimo sutartys” �taka nenumatoma

1-ojo TAS „Finansini� ataskait� pateikimas" pataisos - �sipareigojim�
klasifikavimas kaip trumpalaikius ar ilgalaikius - galioja metiniams
laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba v�liau

�taka nenumatoma

10-ojo TFAS „Konsoliduota finansin� atskaitomyb�” ir 28-ojo TAS
„Investicijos 	 asocijuotas 	mones ir bendras 	mones pataisos” - Turto
pardavimas ar 	našas tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros
	mon�s ir papildomos pataisos - 	sigaliojimo data atidedama neribotam
laikui kol bus baigtas nuosavyb�s metodo tyrimo projektas.

�taka nenumatoma

 
Grup� tikisi, kad min�ti standartai netur�s reikšmingos �takos finansinei atskaitomybei. 
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16-asis TFAS „Nuoma“ 
 
Pasirinkti apskaitos principai  
 
16-asis TFAS „Nuoma“ paskelbtas 2016 m. sausio 13 d. ir priimtas ES 2017 m. spalio 31 d. 
 
Sutinkamai su TFAS reikalavimais nuo 2019 m. sausio 1 d. Grup� prad�jo taikyti 16-�j� TFAS 
„Nuoma“ nuomos sutar�i� pripažinimui, vertinimui ir pateikimui. Naujasis standartas buvo 
pritaikytas pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas, pateiktas 16-ajame TFAS. 
 
Grup� �gyvendino 16-�j� TFAS naudodama pakoreguot� retrospektyv� metod�, tod�l lyginamoji 
informacija už 2018 m. nebuvo perskai�iuojama ir bendras naujo standarto taikymo pirm� kart� 
poveikis buvo �trauktas kaip nepaskirstytojo pelno pradinio liku�io koregavimas. 
 
2019m. sausio 1d. Grup� pripažino naudojimo teise valdomo turto 19 917 t�kst. USD arba 17 389 
EUR suma ir nuomos �sipareigojimus 14 118 t�kst. USD arba 12 618 t�kst. suma. Tai l�m� 701 
t�kst. USD arba 569 t�kst. EUR nepaskirstytojo pelno pozicijos vert�s skirtum�. 
 
Grup� kaip nuomininkas 
 
Nuomos apibr�žimas 
 
Grup� nuomos identifikavimui taiko naujas gaires tik toms sutartims, kurios sudarytos (ar 
pakeistos) gairi� taikymo pirm� kart� datai, t.y. 2019 m. sausio 1 d. ar v�liau. Tod�l visoms 
sutartims, sudarytoms iki 2019 m. sausio 1 d., Grup� taik� 16-ajame TFAS numatyt� praktin� 
išimt�, pagal kuri� taikymo pirm� kart� dat� �kio subjektui nereikia iš naujo vertinti, ar sutartis yra 
nuomos sutartis arba apima nuom�. Vietoj to Grup� taik� 16-�j� TFAS tik sutartims, kurios iki tol 
buvo identifikuotos kaip nuomos sutartys pagal 17-�j� TAS ir 4-�j� TFAAK. 
 
Vykdydama nauj� sutart�, Grup� �vertina, ar sutartis yra nuomos ar apima nuom�. Sutartis laikoma 
nuomos sutartimi arba nuom� apiman�ia sutartimi, jei ja perleidžiama teis� kontroliuoti atitinkamo 
turto naudojim� visu naudojimo laikotarpiu už atitinkam� atlyg�. Siekiant �vertinti, ar sutartis numato 
teis� kontroliuoti užtikrinamojo turto naudojim� visu naudojimo laikotarpiu, Grup� vertina, ar 
klientas tokiu naudojimo laikotarpiu turi šias teises: 

a) teis� gauti iš esm�s vis� ekonomin� naud� iš naudojimosi turtu, ir 
b) teis� valdyti atitinkamo turto naudojim�. 

 
Tuo atveju, kai Grup� turi teis� kontroliuoti nuomojamo turto naudojim� tik dal� susitarimo 
(sutarties) galiojimo laikotarpio, susitarimas (sutartis) laikomas apiman�iu nuom� tik atitinkam� 
laikotarpio dal�. Teis�s, kylan�ios iš išperkamosios nuomos, nuomos, samdos ar kit� susitarim�, 
kurie atitinka 16-ajame TFAS pateikt� apibr�žim�, pripaž�stamos kaip teis�s valdyti nuomojam� 
turt� kaip ilgalaik� turt� su atitinkamais nuomos �sipareigojimais. 

 
Pradinis pripažinimas ir vertinimas 
 
Grup� pripaž�sta naudojimo teise valdom� turt� bei nuomos �sipareigojim� nuomos sutarties 
�sigaliojimo dien� (nuomos pradžios dat�). 
Atitinkamos sutarties �sigaliojimo dien� Grup� apskaito naudojimo teise valdom� turt� pagal jo 
savikain�. Naudojimo teise valdomo turto savikain� sudaro: 

a) nuomos �sipareigojimo pirminio vertinimo rezultatas (suma); 
b) visi nuomos mokes�iai, sumok�ti �sigaliojimo dien� arba iki jos, at�mus bet kokias gautas 

nuomos paskatas;  
c) bet kokios nuomininko patirtos pirmin�s tiesiogin�s išlaidos;  
d) preliminari suma išlaid�, kurias nuomininkas patirs išmontuodamas ir pašalindamas 

nuomojam� turt�, tvarkydamas jo buvimo viet� arba remontuodamas pat� turt�, kad jo b�kl� 
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atitikt� nuomos sutartyje nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai tokios išlaidos 
patiriamos atsargoms gaminti. 
 

Nuomos mokes�iai, �traukiami � nuomos �sipareigojim� vertinim�, apima: 
- fiksuotus nuomos mokes�ius; 
- kintamus nuomos mokes�ius, kuri� dyd� lemia indeksas arba koeficientas, ir kuri� pirminiam 

vertinimui naudojamas nuomos pradžios dat� taikytas indeksas arba koeficientas;  
- sumas, kurias teks sumok�ti kaip garantuojamos likutin�s vert�s dal�; 
- pasirinkimo pirkti sandorio vykdymo kain�, jei yra pagr�stai žinoma, kad Grup� ta pasirinkimo 

teise pasinaudos;  
- baudas už nuomos nutraukim�, išskyrus atvejus, kai galima daryti pagr�stai užtikrint� prielaid�, 

kad Grup� nuomos sutarties nenutrauks. 
 

Kiti kintami mokes�iai, kurie nepriklauso nuo indekso arba koeficiento ir neturi nustatyto 
minimalaus lygio, ne�traukiami � nuomos �sipareigojimo skai�iavimus. Tokie mokes�iai priskiriami 
laikotarpio, per kur� atsiranda aplinkyb�s, s�lygojan�ios tokius mokes�ius, pelnui arba nuostoliams. 
Nuomos �sipareigojimas nuomos pradžios dat� vertinamas pagal tuo metu taikomus nuomos 
mokes�ius, mok�tinus iki sutartos dienos ir diskontuotus taikant Grup�s ribin� pal�kan� norm�. 
Grup� nediskontuoja nuomos �sipareigojim� taikant nuomos pal�kan� norm�, nes toki� norm� 
apskai�iavimui reikia informacijos, kuri� žino tik nuomotojas (negarantuojama likvidacin� 
nuomojamo turto vert� bei nuomotojo tiesiogiai patirtos išlaidos). 
 

Nuomininko ribin�s pal�kan� normos nustatymas 

 
Ribin�s pal�kan� normos apibr�žtos kaip suma: 

a) nerizikingos pal�kan� normos, kuri pagr�sta pal�kan� norm� apsikeitimo sandoriu (IRS), 
atsižvelgiant � diskonto normos termin� ir atitinkam� bazin� konkre�ios valiutos norm�, taip 
pat 

b) Grup�s kredito rizikos premijos, kurios pagrind� sudaro kredito marža, apskai�iuota 
atsižvelgiant � vis� �moni�, kurios yra sudariusios nuomos sutartis, kredito rizikos 
segmentacij�. 
 

V�lesnis vertinimas 
 
V�lesnio vertinimo metu nuomininkas nustato naudojimo teise valdomo turto vert�, taikydamas 
savikainos metod�.  
Taikydamas savikainos metod�, nuomininkas naudojimo teise valdom� turt� vertina savikaina: 

a) at�mus vis� sukaupt� nusid�v�jim� ir visus sukauptus vert�s sumaž�jimo 
nuostolius; 

b) pakoregavus j� atsižvelgiant � nuomos �sipareigojimo vertinimo atnaujinimus, d�l 
kuri� nekyla poreikis pripažinti atskir� turt�.   
 

Po nuomos pradžios datos Grup� nuomos �sipareigojim� vertina: 
a) padidindamas balansin� vert�, kad atsispind�t� nuomos �sipareigojimui taikomos 

pal�kanos;  
b) sumažindamas balansin� vert�, kad atsispind�t� sumok�ti nuomos mokes�iai; ir 
c) pakartotinai vertindamas balansin� vert�, kad b�t� atsižvelgta � bet kok� pakartotin� 

vertinim� ar nuomos pakeitimus, arba � perži�r�tus mokes�ius, prilygintus 
fiksuotiems nuomos mokes�iams.  
 

Grup� turi iš naujo vertinti nuomos �sipareigojim�, kai d�l pasikeitusio indekso ar koeficiento, 
taikomo nustatant nuomos mokes�ius, pasikei�ia b�simi nuomos mok�jimai (pvz., mokestis, 
susij�s su ilgalaik�s nuomos teise), kai pasikei�ia suma, kuri� Grup� tur�t� mok�ti pagal 
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likvidacin�s vert�s garantij�, arba jei Grup� iš naujo �vertina pasirinkimo sandorio vykdymo arba 
nuomos sutarties prat�simo ar nutraukimo tikimyb�. 
 
Nuomos �sipareigojimo pervertinimas atitinkamai koreguoja naudojimo teise valdomo turto vert�. 
Esant situacijai, kai naudojimo teise valdomo turto balansin� vert� sumažinama iki nulio, tolesnius 
nustatytos nuomos �sipareigojimo vert�s sumaž�jimus Grup� pripaž�sta pelnu arba nuostoliais.  
 
Nusid�v�jimas 
 
Naudojimo teise valdomo turto nusid�v�jimas apskai�iuojamas linijiniu metodu per trumpesn�j� iš 
dviej� laikotarpi�: nuomos sutarties laikotarp� arba nuomojamo turto naudingo tarnavimo laik�. 
Ta�iau tais atvejais, kai Grup� gali b�ti pagr�stai �sitikinusi, kad ji �gis nuosavyb�s teis� � turt� iki 
nuomos termino pabaigos, naudojimo teise valdomo turto nusid�v�jimas skai�iuojamas nuo 
nuomos sutarties �sigaliojimo dienos iki konkretaus turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos. 
Naudojimo teise valdomo turto naudingasis tarnavimo laikas nustatomas taip pat kaip ir 
materialiajam ilgalaikiam turtui. 
Pagrindin�s Grup�s turimos nuomos sutartys: 

a) Žem�, �skaitant: 
- Nuolatinis žem�s uzufruktas nustatytam laikotarpiui iki 99 met�. 
b) Pastatai ir konstrukcija, rezervuaras, biuro patalpos nustatytam laikotarpiui iki 30 

met�. 
c) Transporto priemon�s ir kita, �skaitant: 
- Geležinkelio cisterna, nustatytam laikotarpiui nuo 3 iki 10 met�; 
- Automobiliai terminuotam laikotarpiui iki 3 met�. 

 
Vert�s sumaž�jimas 
 
Nustatydama, ar naudojimo teise valdomo turto vert� sumaž�jo, ir apskaitydama nuostolius d�l 
vert�s sumaž�jimo Bendrov� taiko 36-�j� TAS „Turto vert�s sumaž�jimas“. 
 
16-ojo TFAS taikymo išimtys, supaprastinimai ir praktiniai sprendimai 
 
Išimtys 
 
16-asis TFAS netaikomas: 

- nuomos susitarimams, sudaromiems gamtini� ištekli� paieškai arba naudojimui; 
- licenzijoms, suteikiamoms ir pripaž�stamoms pagal 15-�j� TFAS „Pajamos pagal 

sutartis su klientais“; ir 
- nematerialiajam turtui kaip numatyta 38-ame TAS „Nematerialusis turtas“.  

 
Supaprastinimai ir praktiniai sprendimai 
 
Trumpalaik� nuoma  
 
Grup� taiko praktin� sprendim� trumpalaik�s nuomos sutartims. Trumpalaik� nuoma yra 
apibr�žiama kaip nuoma, kuriai sutartyje numatytas nuomos terminas negali b�ti ilgesnis kaip 12 
m�nesi�, �skaitant visas prat�simo galimybes. 
Tokioms sutartims taikomi supaprastinimai apima nuomos mokes�i� priskyrim� išlaidoms: 

- pagal linijin� metod�, nuomos sutarties laikotarpiui, arba 
- kit� sistemin� metod�, jei jis geriau atspindi naudotojo gaut� naud� pasiskirstym� laike. 

 
Mažos vert�s turto nuoma 
 
16-ajame TFAS išd�styt� nuomos sutar�i� pripažinimo, vertinimo ir atskleidimo taisykli� Grup� 
netaiko mažos vert�s turto nuomai. 
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Mažos vert�s turtu laikomas turtas, kurio naujo vert� yra 5 000 USD arba mažiau, arba atitinkama 
suma bet kuria kita valiuta, konvertavimui naudojant valiutos keitimo kurs�, Europos Centrinio 
banko nustatyt� dien� prieš nuo pirminio sutarties pripažinimo momento.  
 
Tokioms sutartims taikomi supaprastinimai apima nuomos �mok� priskyrim� išlaidoms: 

- pagal linijin� metod�, nuomos sutarties laikotarpiui, arba 
- kit� sistemin� metod�, jei jis geriau atspindi naudotojo gaut� naud� pasiskirstym� laike.  

 
Nuomos sutartyje nurodytas turtas negali b�ti laikomas kaip mažos vert�s turtas, jei b�damas 
naujas toks turtas dažniausiai n�ra mažos vert�s.  Mažos vert�s turto pavyzdžiai yra: duj� balionai, 
kavos aparatai ir smulk�s baldai. 
Nuomojamas turtas gali b�ti mažos vert�s tik jeigu: 

a) nuomininkas gali gauti naudos iš nuomojamo turto naudojimo arba iš kit�, susijusi� 
su nuomojamu turtu, jam lengvai prieinam� ištekli�, ir 

b) nuomojamas turtas n�ra labai priklausomas nuo kito turto ar su juo susij�s. 
 

Jei nuomininkas perduoda turt� subnuomojimui arba tikisi, kad turtas bus perduotas 
subnuomojimui, pagrindin� nuoma nelaikoma mažos vert�s turto nuoma. 
 
Ne nuomos komponent� atskyrimas 
 
Sudariusi sutart� Grup� turi �vertinti, ar sutartis yra nuomos sutartis, ir ar ji apima tik nuomos 
komponentus. Ne nuomos komponentai sutartyse turi b�ti atskirti nuo nuomos komponent�. Ne 
nuomos komponento pavyzdys – sutartyje nurodyto turto technin�s prieži�ros (remonto) paslaug� 
teikimas. 
Jei sutartis apima ne nuomos komponentus, kuriuos nuomininkas laiko nematerialiais visos 
sutarties atžvilgiu, Grup� taiko supaprastinim� - nuomos ir ne nuomos komponentus traktuoja kaip 
vien� bendr� nuomos sutarties komponent�, o mok�jimus už ne nuomos komponentus laiko 
nuomos mokes�iais.  

Nuomos termino nustatymas 
 
Nuomos terminas apibr�žiamas kaip neatšaukiamas laikotarpis �skaitant � bet kokius papildomus 
laikotarpius, kuri� atžvilgiu egzistuoja reikšmingos ekonomin�s paskatos nuomos sutarties 
prat�simui arba nutraukimui. Nuomos laikotarpio vertinimas atliekamas nuomos pradžios dien�. 
Pakartotinis �vertinimas atliekamas �vykus svarbiam �vykiui arba reikšmingai pasikeitus 
aplinkyb�ms, kurias nuomininkas kontroliuoja, ir tai turi �takos tokiam vertinimui. 
 
Naudojimo teise valdomo turto naudingasis tarnavimo laikas 
 
Naudojimo teise valdomo turto naudingasis tarnavimo laikas nustatomas taip pat kaip ir 
nekilnojamam turtui, �rangai ir �rengimams. 
 
 

2.3. Finansini� atskait� ir konsolidavimo tikslais duomen� perskai�iavimui naudot� 
metod� funkcin� ir pateikimo valiuta  

 
Patronuojan�ios �mon�s funkcin� valiuta yra JAV doleris (USD) ir konsoliduot� finansini� ataskait� 
pateikimo valiuta yra euras EUR. 
Konsoliduojant užsienio �kio subjekt� finansines ataskaitas, kurios yra parengtos JAV doleriais, jos 
yra perskai�iuojamos � funkcin� valiut� EUR, taikant šiuos metodus:  

- turto ir �sipareigojim� - taikant priešpaskutin� ataskaitinio laikotarpio pabaigos dien� 
valiutos keitimo kurs�;  

- nuosavyb�s – taikant istorin� valiutos keitimo kurs�; 
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- pelno (nuostoli�) ir kit� bendr�j� pajam� bei pinigini� sraut� ataskait� tam tikri 
straipsniai perskai�iuojami taikant Lietuvos Banko nustatyt� vidutin� darbo dien� 
valiutos keitimo kurs� už ataskaitin� laikotarp�.  

Valiut� keitimo skirtumai, atsirad� po perskai�iavimo aukš�iau numatytais atvejais, �traukiami � 
akcinink� nuosavyb� kaip užsienio valiutos perskai�iavimo skirtumas. 
 
Finansin�s informacijos paskai�iavimui naudoti valiut� kursai  
 

CURRENCIES
31/12/2019 31/12/2018

EUR/USD 1.1189 1.1454

exchange rate at the end
of the reporting period

 
 
 

2.4 Reikšming� apskaitos princip� paaiškinimas 
 

2.4.1. Konsolidavimo principai  
 

Grup�s konsoliduotas finansines ataskaitas apima Patronuojan�ios �mon�s ir jos dukterini� �moni� 
turtas, �sipareigojimai, nuosavyb�, pajamos, s�naudos ir pinig� srautai, yra pateikiamos kaip vieno 
�kio subjekto ir kurios yra parengtos t� pat� ataskaitin� laikotarp�, kaip ir Patronuojan�ios �mon�s 
atskirosios finansin�s ataskaitos bei naudojant vienodus apskaitos principus panašiems 
sandoriams ir kitiems �vykiams, kuri� aplinkyb�s panašios.  
 
Dukterin�s �mon�s yra konsoliduojamos finansini� ataskait� eilu�i� nuoseklumo metodu. 
Investicijos � asocijuotas �mones yra apskaitomos taikant nuosavyb�s metod�. Investicijos pelno ar 
nuostoli� dalis, priklausanti Grupei, yra pripaž�stama Grup�s kitos veiklos pelne arba nuostoliuose. 
Investicijoms � asocijuotas �mones Grup� turi reikšming� �tak�, jei ji tiesiogiai ar netiesiogiai (pvz.: 
per dukterines �mones) valdo nuo 20 proc. iki 49 proc. tos �mon�s balsavimo teisi�, nebent 
neabejotinai gal�t� b�ti �rodyta kitaip.  
 

2.4.2. Nekilnojamasis turtas, 	ranga ir 	rengimai 
 
Nekilnojamasis turtas, �ranga ir �rengimai pirminio pripažinimo metu yra apskaitomi �sigijimo 
savikaina arba gamybos savikaina, �skaitant su turtu susijusias gautas dotacijas. Nekilnojamasis 
turtas, �ranga ir �rengimai finansin�s b�kl�s ataskaitoje laikotarpio pabaigoje parodomi balansine 
verte (t. y. savikaina), at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir sukauptus vert�s sumaž�jimo nuostolius 
bei gautas dotacijas turtui. 
 
Kapitalini� remont� ir �prast� prieži�ros program� išlaidos yra pripaž�stamos kaip nekilnojamasis 
turtas, �ranga ir �rengimai. 
 
Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� nusid�v�jimui apskai�iuoti taikomas tiesinis metodas, o 
pagr�stais atvejais – produkcijos vienet� metodas (katalizatoriams). Kiekviena nekilnojamojo turto, 
�rangos ir �rengim� dalis, kurios savikaina yra reikšminga bendros šio turto savikainos atžvilgiu, yra 
nud�vima atskirai per laikotarp�, atitinkant� jos ekonomiškai naudingo tarnavimo laik�.  
 
Nekilnojamajam turtui, �rangai ir �rengimams yra taikomi šie naudingo tarnavimo laikotarpiai: 
 

- Pastatai ir statiniai 10–40 m. 
- �ranga ir �rengimai 4–35 m. 
- Transporto priemon�s ir kt. 2–20 m. 
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Nusid�v�jimo metodas, turto likvidacin� vert� ir naudingo tarnavimo laikotarpiai yra perži�rimi bent 
kart� per metus. Kai nusid�v�jimui reikia padaryti koregavimus, jie atliekami v�lesniuose 
perioduose (perspektyviai).  
 
 

2.4.3. Nematerialusis turtas 
 
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra vertinamas �sigijimo kaina arba pagaminimo 
savikaina ir finansin�se ataskaitose, atvaizduojamos gryn�ja balansine verte, �skaitant gautas 
dotacijas, susijusias su turtu.  
 
Nematerialiojo turto, kuris turi naudingo tarnavimo laik�, vert� nud�vima naudojant tiesin� metod�. 
Amortizacija pradedama skai�iuoti, kai turtas yra paruoštas naudojimui, t. y. kai jis yra toje vietoje ir 
jam sudarytos tokios s�lygos, kad j� b�t� galima naudoti vadovyb�s numatytu b�du. 
 
Nematerialiajam turtui taikomi standartiniai naudingo tarnavimo laikotarpiai nuo 2 iki 10 met� 
programinei �rangai ir nuo 2 iki 15 met� - licencijoms, patentams ar panašiam turtui. Be to, 
naudingo tarnavimo laikas yra perži�rimas kiekvien� laikotarp�, siekiant nustatyti, ar �vykiai ir 
aplinkyb�s patvirtina tok� turto neriboto naudingo tarnavimo laiko �vertinim�. 
 

2.4.3.1. Leidimai 
 
Taršos leidimai yra apskaitomi tikr�ja verte. 
 
Apyvartiniai taršos (CO2) leidimai yra neamortizuojami, ta�iau yra tikrinamas j� vert�s 
sumaž�jimas. 
 
Nemokamai gauti apyvartiniai taršos leidimai gavimo dien� apskaitomi kaip nematerialusis turtas ir 
pripaž�stami tikr�ja verte kaip ateinan�i� laikotarpi� pajamos. Nupirkti leidimai apskaitomi kaip 
nematerialusis turtas pagal faktin� j� �sigijimo kain�. Apskai�iuota CO2 tarša ataskaitinio 
laikotarpio metu registruojama kaip atid�jinys ir priskiriama prie pagrindin�s veiklos s�naud� 
(mokes�iai ir rinkliavos). 
 
Dotacijos yra pripaž�stamos sistemingai, siekiant užtikrinti palyginamum� su susijusiomis 
išlaidomis, kurioms kompensuoti ir yra skirtos šios dotacijos.  
 
Taršos leidim� panaudojimas nustatomas taikant FIFO metod� (pirmas gautas, pirmas 
sunaudotas).  
 

2.4.4. Nekilnojamojo turto, 	rangos ir 	rengim� bei nematerialiojo turto vert�s 
sumaž�jimas 

 
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grup� �vertina, ar yra koki� nors požymi�, kad turtas ar 
pinigus generuojantis vienetas (PGV) gal�jo nuvert�ti arba, kad anks�iau pripažintas vert�s 
sumaž�jimas tur�t� b�ti atstatytas.  
 
Turtas, kuris negeneruoja nepriklausom� pinig� sraut�, priskiriamas žemiausiam lygiui, kuriame 
generuojami pinig� srautai, nepriklausomai nuo pinig� sraut�, gaunam� iš kito turto (PGV). Jei 
Grup� identifikuoja vert�s sumaž�jimo požymius, atliekami vert�s sumaž�jimo patikrinimai ir 
nustatoma pinigus generuojan�io vieneto, kuriam min�tas turtas priklauso, atsiperkamoji vert�. 
Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� ir nematerialiojo turto vert�s sumaž�jimo pripažinimas ir 
atstatymas yra apskaitomi kitoje veikloje. 
 

2.4.5. Atsargos 
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Atsargoms, �skaitant privalomas atsargas, priskiriama pagaminta produkcija, pusgaminiai ir 
nebaigtos gamybos produktai, žaliavos, prek�s ir medžiagos. 
 
Pirmiausia pagaminta produkcija, pusgaminiai ir nebaigtos gamybos produktai yra �vertinami 
gamybos savikaina. � gamybos savikain� �eina medžiag� s�naudos ir perdirbimo išlaidos gamybos 
laikotarpiu. Gamybos s�naudas taip pat sudaro sistemingai paskirstytos pastovios ir kintamos 
gamybos prid�tin�s išlaidos esant normaliam gamybos lygiui. 
 
Pagaminta produkcija. pusgaminiai ir nebaigtos gamybos produktai ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje yra �vertinami savikaina arba gryn�ja galimo realizavimo verte (mažesni�ja iš j�). 
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos produkt� vert� nustatoma taikant gamybos 
savikainos svertin� vidurk�. 
 
Pirminio pripažinimo metu žaliavos ir prek�s vertinamos �sigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje žaliavos ir prek�s yra vertinamos savikaina arba gryn�ja galimo realizavimo verte. 
Žaliav� ir preki� savikaina yra nustatoma pagal svertinio vidurkio formul�.  
 
Pradin� žaliavos vert� yra koreguojama pelnu arba nuostoliu iš realizuot� finansini� priemoni�, 
gaut� iš pinig� sraut� (susijusi� su žaliava) rizikos draudimo.  
 
Kiekvieno m�nesio pabaigoje atskiri preki� ir žaliav� vienetai yra tikrinami d�l galimo vert�s 
sumaž�jimo. Preki� ir žaliav� vert� yra nukainojama iki grynosios realizavimo vert�s, jei jos yra 
sugadintos, pasenusios ar j� pardavimo kaina yra nukritusi. Žaliav�, kurios laikomos, kad b�t� 
panaudotos gamybos procese, vert� nemažinama žemiau �sigijimo ar gamybos savikainos, jei 
manoma, kad gaminiai, kuri� sud�tyje yra min�tos žaliavos, bus parduodamos kaina, lygia 
savikainai arba brangiau nei savikaina.  
 
Ta�iau, kai produkt� savikaina yra didesn� už gryn�j� realizavimo vert�, medžiag� vert� yra 
sumažinama iki grynosios realizavimo vert�s. Atsarg� vert�s sumaž�jimo pripažinimas ir 
atstatymas yra pripaž�stami pardavimo savikainoje.  
 

2.4.6. Gautinos sumos  
 
Gautinos sumos, �skaitant prekybos gautinas sumas, pirminio pripažinimo metu vertinamos tikr�ja 
verte, pridedant sandorio s�naudas, o v�liau amortizuota savikaina, naudojant faktini� pal�kan� 
metod�, at�mus vert�s sumaž�jim�. 
 
Gautin� sum� amortizuota savikaina vertinimui Grup� taiko supaprastintus metodus, jei taip n�ra 
iškraipoma informacija, pateikta finansin�s b�kl�s ataskaitoje, ypa� kai mok�jimo terminas yra 
neilgas. Grup� pripaž�sta �sipareigojim� nevykdym�, kai klientai ne�vykdo �sipareigojim� pra�jus 90 
dien� nuo gautin� sum� termino. 
 
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas nustatomas atsižvelgiant � gautin� sum� v�lavimo laikotarp�, 
taikant koeficientus, apskai�iuotus naudojant istorinius duomenis apie iš rangov� gautin� sum� 
apmok�jim�. Grup� �traukia informacij� apie ateities parametrus, naudojamus tik�tin� nuostoli� 
apskai�iavimo modelyje, pasitelkiant bazini� nemokumo tikimyb�s parametr� koregavim�. 
 
Grup� netikrina kredito rizikos poky�i� per vis� priemon�s galiojimo laik�. Nuo 2019 m. sausio 1 d. 
Grup� vertina tik�tinus kredito nuostolius iki priemon�s galiojimo pabaigos. 
 

2.4.7. Nuosavyb� 
 

2.4.7.1. �statinis kapitalas  
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Apskaitos registruose nuosavas kapitalas ir su nuosavu kapitalu susij� rezervai yra registruojami 
pagal tip�, laikantis teisini� reikalavim�. 
 

2.4.7.2.  Akcij� priedai  
 
Akcij� priedai atsiranda kaip skirtumas tarp akcij� išleidimo vert�s ir nominaliosios vert�s, at�mus 
j� išleidimo s�naudas. 
 

2.4.7.3. �statymo numatytas rezervas 
 
Pagal Lietuvos Respublikos ir Estijos �statymus, kiekvienais metais � �statymo numatyt� rezerv� 
privaloma pervesti dal� grynojo pelno, kol rezervas sudarys 10 % akcinio kapitalo. �statym� 
numatyto rezervo negalima paskirstyti kaip dividend� ir jis formuojamas tam, kad padengt� 
b�sim�j� laikotarpi� nuostolius. 
 

2.4.7.4. Apsidraudimo sandori� rezervas  
 
Apsidraudimo sandori� rezerv� sudaro realizuotos ir nerealizuotos apsidraudimo priemon�s, kurios 
atitinka pinig� srauto apsidraudimo priemoni� apskaitos kriterijus.  
 

2.4.7.5. Skirtumai, atsirad� d�l valiutos keitimo 
 

Valiutos keitimo skirtumai atsiranda konsoliduojant užsienio �kio subjekt� finansines ataskaitas � 
USD ir d�l konsoliduot� finansini� ataskait� doleriais (USD) perskai�iavimo � papildom� pateikimo 
valiut� - eurus (EUR). 

 
2.4.7.6. Nepaskirstytasis pelnas  

 
Nepaskirstytasis pelnas apima: 
� nepaskirstyt�j� rezultat� už ankstesnius laikotarpius; 
� aktuarin� peln� ar nuostolius, susijusius su išmokomis pasibaigus tarnybos laikotarpiui; 
� einamojo laikotarpio peln� (nuostolius). 
 

2.4.8. �sipareigojimai 
 
�sipareigojimai, apimantys prekybos �sipareigojimus, pirminio pripažinimo metu vertinami tikr�ja 
verte, o v�liau amortizuota savikaina, naudojant faktini� pal�kan� metod�. �sipareigojim� vertinimui 
amortizuota savikaina Grup� taiko supaprastintus metodus, jei taip n�ra iškraipoma informacija, 
pateikta finansin�s b�kl�s ataskaitoje, ypa� kai mok�jimo terminas yra neilgas. 
 

2.4.9. Atid�jiniai 
 
Suma, pripažinta kaip atid�jinys, yra dabartinei prievolei �vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
reikaling� išlaid� geriausias �vertinimas. 
 

2.4.10. Pardavimo pajamos 
 
Grup� pripaž�sta pajamas tada, kai �vykdo veiklos �sipareigojimus perduodama pažad�tas prekes 
ar paslaugas (t.y. turt�) klientui. Turto perdavimas �vyksta, kai klientas �gyja tokio turto kontrol�. 
Kontrol�s perdavimas pagal 15-�j� TFAS rodo šios aplinkyb�s: pardav�jo teis� � turt�, kliento 
teis�ta nuosavyb�s teis� � turt�, fizinis turto valdymas, rizikos ir naudos perleidimas ir kliento turto 
pri�mimas. 
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� pajamas �eina gautos ir mok�tinos sumos už pristatyt� pagamint� produkcij�, prekes, medžiagas 
ir paslaugas, at�mus bet kokias prekybos nuolaidas ir prid�tin�s vert�s mokest� (PVM), akcizo 
mokest� ir degal� mokes�i� sumas. Pajamos �vertinamos gauto ar pradelsto mok�jimo tikr�ja verte.  
Pelnas ar nuostoliai, gauti iš realizuot� pinig� sraut� apsidraudimo sandori�, koreguoja pardavimo 
pajamas iš pagamintos produkcijos, preki�, medžiag� ir paslaug�.  
 

2.4.11. S
naudos 
 
Pardavimo savikaina – tai parduot� pagamintos produkcijos, preki� ir žaliav� s�naudos bei 
koregavimai, susij� su atsarg� vert�s nurašymu iki grynosios realizavimo vert�s. 
S�naudos yra koreguojamos pelnu ar nuostoliais iš realizuoto pinig� srauto apsidraudimo 
priemoni�, susijusi� su aukš�iau min�tomis s�naudomis. 
 
Pardavimo s�naudas sudaro pardavimo brokerio išlaidos, pardavimo išlaidos, reklamos ir prekybos 
skatinimo išlaidos bei platinimo išlaidos.  
 
Administracin�s s�naudos apima su Grup�s, kaip visumos, valdymu ir administravimu susijusias 
s�naudas. 
 

2.4.12. Pelno mokes�io s
naudos  
 
Pelno mokes�io s�naudas sudaro ataskaitinio laikotarpio mokes�io s�naudos ir atid�t�j� mokes�i� 
s�naudos. 
 
Ataskaitinio laikotarpio mokes�i� s�naudos apskai�iuojamos pagal atitinkam� mokes�i� �statym� ir 
remiantis mokestiniu pelnu. Ataskaitinio laikotarpio mokestis už ataskaitin� ir ankstesnius 
laikotarpius atspindi per ataskaitin� laikotarp� mok�tinas pelno mokes�io sumas. Jei suma, kuri jau 
sumok�ta už ataskaitin� ir ankstesnius laikotarpius, viršija už tuos laikotarpius apskai�iuot� sum�, 
perviršis turi b�ti parodytas kaip gautina suma. Atid�tojo mokes�io turtas ir �sipareigojimai yra 
apskaitomi kaip ilgalaikis turtas ar ilgalaikiai �sipareigojimai, kurie n�ra diskontuojami ir yra 
užskaitomi atskirose Grup�s �moni� finansin�s b�kl�s ataskaitose, jei egzistuoja teisiškai vykdytina 
teis� užskaityti pripažintas sumas. 
 

2.4.13. Finansin�s priemon�s 
 

2.4.13.1. Finansinio turto ir 	sipareigojim� vertinimas  
 
Pirminio pripažinimo metu Grup� finansin� turt� arba �sipareigojim� �vertina tikr�ja verte ir tuo 
atveju, kai finansinis turtas arba finansinis �sipareigojimas pelno (nuostoli�) ataskaitoje nerodomas 
tikr�ja verte, pridedamos sandorio išlaidos, tiesiogiai priskirtinos finansinio turto ar finansini� 
�sipareigojim� �sigijimui ir išleidimui. Grup� neklasifikuoja priemoni�, vertinam� tikr�ja verte pelne 
ar nuostoliuose pirminio pripažinimo metu, t.y. netaiko tikrosios vert�s pasirinkimo galimybi�.  
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, finansin� turt� ir �sipareigojimus Grup� vertina amortizuota 
savikaina taikant faktini� pal�kan� metod�, išskyrus išvestines finansines priemones, kurios yra 
vertinamos tikr�ja verte.  
 
Finansinio turto vertinimui amortizuota savikaina Grup� taiko supaprastintus metodus, jei taip n�ra 
iškraipoma informacija, pateikta finansin�s b�kl�s ataskaitoje, ypa� kai mok�jimo terminas yra 
neilgas.  
 
Amortizuota savikaina �vertintas turtas, tais atvejais, kai Grup� taiko supaprastintus metodus, yra 
pirmiausiai �vertinama mok�tina suma, o v�liau, taip pat ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
mok�tina suma, at�mus vert�s sumaž�jim�. 
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Finansiniai �sipareigojimai, kuri� vertinimui Grup� naudoja supaprastintus metodus, iš pradži� ir 
toliau, �skaitant laikotarpio pabaig�, yra vertinami mok�tina suma. 
 
Pelnas arba nuostoliai atsirad� kaip išvestini� finansini� priemoni�, kurioms netaikoma 
apsidraudimo priemoni� apskaita, tikrosios vert�s pasikeitimas, yra pripaž�stami ataskaitini� met� 
pelne arba nuostoliuose. 
 

2.4.13.2. Apsidraudimo nuo rizikos sandori� apskaita 
 

Išvestin�s finansin�s priemon�s, nustatytos kaip apsidraudimo priemon�s, kuri� pinig� srautai, 
tik�tina, atsvers apdraustojo straipsnio pinig� sraut� poky�ius, apskaitomos vadovaujantis pinig� 
sraut� apsidraudimo apskaita. 
 
Grup� turi dviej� r�ši� apsidraudimo sandorius: pinig� sraut� ir tikrosios vert�s.  
 
Apsidraudimo sandorio veiksmingum� Grup� �vertina apsidraudimo sandorio sudarymo metu, o 
v�liau – ne re�iau kaip kiekvien� ataskaitos pateikimo dien�.  
 
Apskaitant pinig� sraut� apsidraudim�, Grup� pelno ir nuostoli� dal�, susijusi� su veiksminga 
apsidraudimo dalimi, pripaž�sta kitose bendrose pajamose, o peln� ir nuostolius, susijusius su 
neveiksminga apsidraudimo dalimi, pripaž�sta pelnu arba nuostoliu.  
 
Be to (kai draudžiama valiut� rizika – vienkartinis rizikos elementas), nuosavo kapitalo atskiroje 
eilut�je (apsidraudimo išlaidos) yra pripaž�stamas tikrosios vert�s pokytis d�l išankstinio elemento. 
Apsidraudimo efektyvumui �vertinti Grup� naudoja statistiniu metodus, vis� pirma regresijos analiz� 
ir tiesiogin�s kompensacijos metod�. S�lyg� �vykdymo patikrinimas, siekiant nustatyti sandorio 
veiksmingum�, atliekamas perspektyviai, naudojant kokybin� analiz�. Jeigu b�tina, Grup� taiko 
kiekybin� analiz� (tiesin�s regresijos metod�), siekdama nustatyti, ar egzistuoja ekonominis 
apsidraudimo priemon�s ir apdraustojo objekto ryšys. 
 
Jeigu prognozuojamo apsidraudimo sandorio atveju pripaž�stamas finansinis turtas ar finansinis 
�sipareigojimas, tai susij�s pelnas arba nuostolis, kuris buvo pripažintas kitose bendrosiose 
pajamose, turi b�ti perklasifikuotas � pelno (nuostoli�) ataskait� per t� pat� laikotarp� ar laikotarpius, 
kada �gytas turtas ar prisiimtas �sipareigojimas daro �tak� pelno (nuostoli�) ataskaitai. Ta�iau, jeigu 
Grup� nesitiki viso ar dalies nuostolio, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis, atgauti per 
vien� ar daugiau ataskaitini� laikotarpi�, tada sum�, kurios nesitiki atgauti, ji turi perklasifikuoti � 
peln� arba nuostol�. 
 
Jeigu planuojami �kini� operacij� apsidraudimo sandoriai daro poveik� nefinansinio turto ar 
nefinansinio �sipareigojimo pripažinimui ar b�simos �kin�s operacijos, susijusios su nefinansiniu 
turtu ar nefinansiniu �sipareigojimu, taps tvirtu pasižad�jimu, tai Grup� išbraukia susijus� peln� ar 
nuostolius, kurie buvo �traukti � kitas bendr�sias pajamas, ir �traukia juos � turto ar �sipareigojimo 
pradin� savikain� ar kit� balansin� vert�.  
 
Jei planuojami �kini� operacij� apsidraudimo sandoriai daro poveik� pajam�, gaut� pardavus 
pagamint� produkcij�, prekes, žaliavas ar paslaugas, pripažinimui, Grup� nutraukia susijusio pelno 
ir nuostoli�, kurie buvo pripažinti kit� bendr�j� pajam� ataskaitoje, pripažinim� ir pakoreguoja 
pajamas.  
 
Vertinamo apdraustojo objekto sukauptas koregavimas nuo apdraustosios rizikos yra perkeliamas � 
pelno (nuostoli�) ataskait�, kai apdraustojo objekto realizavimas daro �tak� pelno (nuostoli�) 
ataskaitai. 
 
Išvestin�s finansin�s priemon�s pateikiamos kaip turtas, kai jos �vertinamos teigiamai, ir kaip 
�sipareigojimai, kai jos �vertinamos neigiamai. 
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2.4.14. Tikrosios vert�s nustatymas 
 

Grup� didina atitinkam� stebim� kintam�j� panaudojim� ir mažina nestebim� kintam�j� 
naudojim�, kad pasiekt� tikrosios vert�s nustatymo tiksl� – apskai�iuoti kain�, už kuri� 
�sipareigojimas arba nuosavyb�s priemon� b�t� perleisti pagal teisiškai tvarking� sandor�, 
sudarom� tarp rinkos dalyvi� vert�s nustatymo dien� pagal galiojan�ias rinkos s�lygas. 
Grup� vertina išvestines finansines priemones tikr�ja verte taikant finansini� priemoni� vertinimo 
modelius pagal bendrai prieinamus valiut� keitimo kursus, pal�kan� normas, išankstines ir 
svyravimo kreives valiutoms ir prek�ms, kotiruojamoms veikian�iose rinkose. 
 
Išvestini� finansini� priemoni� tikroji vert� nustatoma atsižvelgiant � diskontuotus b�simus srautus, 
susijusius su sutartiniais sandoriais, kaip laikotarpio kainos ir transakcij� kainos skirtumas.  
 

2.4.15. Neapibr�žtasis turtas ir 	sipareigojimai 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grup� atskleidžia informacij� apie neapibr�žt�j� turt�, jei 
ekonomin�s naudos �plaukos yra beveik garantuotos. Jei tai realu, Grup� �vertina neapibr�žtojo 
turto finansin� �tak�, vertindama j� tokiais pat principais, kaip vertinami atid�jiniai. 
 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grup� atskleidžia informacij� apie neapibr�žtuosius 
�sipareigojimus, jei yra galimos ekonomin�s išmokos, nebent ekonomini� išmok� tikimyb� yra 
maža. 
 

3. Vadov� apskaitiniai vertinimai ir prielaidos  
 
Rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas pagal TFAS, priimtus taikyti ES, Grup�s vadovai turi 
atlikti apskaitinius �vertinimus ir pateikti prielaidas, kurie daro �tak� taikomiems metodams ir 
pateiktoms turto, �sipareigojim� ir nuosavyb�s, pajam� ir s�naud� sumoms. Apskaitiniai �vertinimai 
atliekami ir susijusios prielaidos daromos atsižvelgiant � istorinius duomenis ir kitus veiksnius, kurie 
yra laikomi patikimais esant tam tikroms aplinkyb�ms, o žinant j� �tak� galima kvalifikuotai �vertinti 
turto ir �sipareigojim� balansin� vert�, kuriai bet kurie kiti veiksniai neturi tiesiogin�s �takos.  
 
Labai reikšming� dalyk� atvejais vadovai, darydami apskaitinius �vertinimus, remiasi 
nepriklausom� ekspert� nuomon�mis.  
 
Apskaitiniai vertinimai ir susijusios prielaidos yra reguliariai perži�rimi. Apskaitini� vertinim� 
pasikeitimai yra pripaž�stami tuo laikotarpiu, kai yra atliekami, tik, jei jie yra susij� su tuo laikotarpiu, 
arba einamuoju ir b�simuoju laikotarpiu, jei jie yra susij� tiek su einamuoju, tiek su b�simuoju 
laikotarpiu.  
 
Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaitini� �vertinim� rezultat�. 
 
�vertinimai, kurie turi reikšmingos �takos balansin�ms vert�ms, pripažintoms konsoliduotose 
finansin�se ataskaitose, buvo atskleisti šiose pastabose: 
� Finansini� priemoni� klasifikacija, tikrosios vert�s �vertinimo metodai, susij� su finansin�mis 

priemon�mis, rizik�, susijusi� su finansin�mis priemon�mis, pob�dis ir apimtis (21 pastaba). 
Vadovai klasifikuoja finansines priemones pagal j� pirkimo tiksl� ir pob�d�. Finansini� 
priemoni� tikroji vert� yra nustatoma naudojant �prastinius praktikoje taikomus vert�s 
nustatymo modelius. Smulkesn� informacija apie taikomus apskaitinius vertinimus ir jautrumo 
analiz� pateikiama aukš�iau nurodytoje pastaboje.  

� Grynoji atsarg� realizavimo vert�: Atsarg� vert�s sumaž�jimui b�tinas grynosios realizacin�s 
vert�s �vertinimas, kuris b�t� paremtas naujausiomis vertinimo metu esan�iomis pardavimo 
kainomis rinkoje. 
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Apskaitiniai vertinimai ir prielaidos, turintys reikšmingos �takos balansin�ms vert�ms, pripažintoms 
konsoliduotose finansin�se ataskaitose, buvo atskleisti šiose pastabose:  
� Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� ir nematerialiojo turto vert�s sumaž�jimas (5 pastaba ir 

6 pastaba). Vadov� vertinimas, ar yra objektyvi� �rodym� d�l turto ar grynuosius pinigus 
uždirban�i� vienet� vert�s sumaž�jimo. Jei yra �rodym�, kad vert� gali b�ti sumaž�jusi, Grup� 
�vertina turto arba grynuosius pinigus uždirban�i� vienet� atsiperkam�sias vertes, nustatydama 
aukštesn� iš tikrosios vert�s, at�mus pardavimo s�naudas, arba naudojimo vert�s, taikant 
tinkam� diskonto norm�.  

� �vertinti nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo 
laikotarpiai (5 pastaba ir 6 pastaba). Kaip nurodyta 2.4.2. ir 2.4.3. pastabose, Grup� patikrina 
nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius 
mažiausiai kart� per metus. 

� Atid�jiniai. Kaip nurodyta 2.4.9. pastaboje, atid�jini� pripažinimui turi b�ti �vertintos galimos 
ekonomin� naud� teikian�i� ištekli� išmokos ir nustatytas reikaling� išlaid� tinkamiausias 
�vertinimas dabartinei prievolei �vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Informacija apie 
taikytus apskaitinius vertinimus ir j� �tak� toliau pateikiamoms konsoliduotoms finansin�ms 
ataskaitoms yra atskleista 13 pastaboje.  

� Neapibr�žtieji �sipareigojimai (23.3 pastaba). Kaip nurodyta 2.4.5. pastaboje, neapibr�žt�j� 
�sipareigojim� atskleidimui turi b�ti �vertintos galimos ekonomin� naud� teikian�i� ištekli� 
išmokos ir nustatytas reikaling� išlaid� tinkamiausias �vertinimas dabartinei ir galimai prievolei 
�vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

� Išskaitom� laikin�j� skirtum� panaudojimas ir atid�tojo mokes�io turto pripažinimas (21 
pastaba). Kaip paaiškinta 2.4.12 pastaboje, atid�tojo mokes�io turtas yra pripaž�stamas ta 
suma, kiek yra tik�tina gauti apmokestinamojo pelno, iš kurio išskaitomas laikinasis skirtumas 
gal�s b�ti panaudotas.  

 
 

4. Nutraukta veikla 
 
2019 m. birželio m�n. Grup� pardav� �mon� UAB EMAS, kuri teik� elektros �rangos montavimo, 
prieži�ros, remonto ir kit� susijusias paslaugas, patalp� valymo it teritorijos prieži�ros paslaugas. 
UAB EMAS ankstesniais laikotarpiais nebuvo klasifikuojamas kaip skirtas pardavimui ar kaip 
nutraukta veikla. Konsoliduota pelno (nuostoli�) ir kit� bendr�j� pajam� ataskaita buvo 
pakoreguota siekiant parodyti nutraukt� veikl� atskirai nuo t�stin�s veiklos. 
 
Nutrauktos veiklos rezultatas 
 

Už metus 
pasibaigusius 

2019 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2019 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2018 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2018 12 31
USD EUR USD EUR

Pelno arba nuostoli� ataskaita
Pardavimo pajamos                1,823                1,534               2,141               1,870 
Pardavimo savikaina              (1,187)                 (999)                  860                  750 
Bendras pelnas iš pardavimo                   636                   535               3,001               2,620 
Pardavimo s�naudos                        -                        -                       -                       - 
Administracin�s s�naudos                 (298)                 (251)              (1,470)              (1,283)
Kitos veiklos pajamos                       1                       1                    14                    12 
Kitos veiklos s�naudos                     (1)                     (1)                     (5)                     (4)
Veiklos pelnas/(nuostoliai)                   338                   284               1,540               1,345 
Financin�s veiklos pajamos                       3                       3                      7                      6 
Financin�s veiklos s�naudos                     (4)                     (3)                       -                       - 
Pelnas/(nuostoliai) prieš apmokestinim
                   337                   284               1,547               1,351 
Pelno mokes�io s�naudos                     63                     53                 (233)                 (203)
Grynasis pelnas/(nuostoliai)                   274                   231               1,314               1,148 
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2019 m. Gruodžio 31d. pelnas nuo nutrauktos veiklos buvo 274 t�kst. USD arba 231 t�kst. EUR ir 
2018 m. Gruodžio 31d. 1 314 t�kst. USD arba 1 148 t�kst. EUR ir priklaus� Grup�s savininkams. 
 
 
Pinig� srautai, naudoti nutrauktoje veikloje 
 

Už metus 
pasibaigusius 

2019 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2019 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2018 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2018 12 31
USD EUR USD EUR

Grynieji pinig� srautai iš pagrindin�s veiklos                   285                   257                  726                  654 
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos                   780                   703                 (113)                 (102)
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos              (1,250)              (1,126)                 (446)                 (402)

 Grynasis pinig� ir pinig� ekvivalent� (sumaž�jimas)/ 
padid�jimas 

                (184)                 (166)                  167                  150 
 

 
 
Pardavimo poveikis Grup�s konsoliduotai finansin�s b�kl�s ataskaitai 
 

Už metus 
pasibaigusius 

2019 12 31

Už metus 
pasibaigusius 

2019 12 31
USD EUR

Nekilnojamasis turtas, �rang ir �rengimai, nematerialusis 
turtas, Naudojimo teise valdomas turtas

             (1,080)                 (908)

Atsargos                 (103)                   (87)
Prekybos ir kitos gautinos sumos              (2,232)              (1,877)
Kitas finansinis turtas              (1,676)              (1,410)
Iš anksto sumok�tas pelno mokestis                   (20)                   (17)
Pinigai ir pinig� ekvivalentai                   (33)                   (28)
Ilgalaikiai atid�jiniai                   377                   317 
Ilgalaik�s nuomos �sipareigojimai                   590                   496 
Trumpalaikiai atid�jiniai                     40                     34 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai                1,677                1,410 
Pelno mokes�io �sipareigojimas                   249                   209 
Iš viso turto ir 	sipareigojim�              (2,211)              (1,861)
Gauti pinigai iš nutrauktos veiklos pardavimo                3,261                2,924 
Perleisti pinigai ir pinig� ekvivalentai                   (33)                   (28)

Gryn�j� pinig� gavimas                3,228                2,896  
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5. Nekilnojamasis turtas, 	ranga ir 	rengimai 

USD Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s 

ir kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina            1         77,206   1,707,156         93,715      43,203   1,921,281 
Sukauptas nusid�v�jimas           -           39,215      779,432         40,948              -        859,595 
Vert�s sumaž�jimas            1         30,934      707,116         10,171        7,107      755,329 

 2019 m. gruodžio 31 d.           -             7,057      220,608         42,596      36,096      306,357 

USD Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s 

ir kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina            1         75,749   1,640,907         77,967      87,639   1,882,263 
Sukauptas nusid�v�jimas           -           38,974      756,593         41,323              -        836,890 
Vert�s sumaž�jimas            1         30,922      707,181         10,463      17,135      765,702 

 2018 m. gruodžio 31 d.           -             5,853      177,133         26,181      70,504      279,671 

EUR Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s 

ir kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina            1         69,001   1,525,745         83,757      38,612   1,717,116 
Sukauptas nusid�v�jimas           -           35,047      696,606         36,597              -        768,250 
Vert�s sumaž�jimas            1         27,647      631,974           9,090        6,352      675,064 

 2019 m. gruodžio 31 d.           -             6,307      197,165         38,070      32,260      273,802 

EUR Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s 

ir kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina            1         66,133   1,432,606         68,071      76,514   1,643,325 
Sukauptas nusid�v�jimas           -           34,027      660,549         36,078              -        730,654 
Vert�s sumaž�jimas            1         26,997      617,410           9,134      14,960      668,502 

 2018 m. gruodžio 31 d.           -             5,109      154,647         22,859      61,554      244,169  
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USD Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s 

ir kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

�sigijimo savikaina
2019 m. sausio 1 d.            1         75,749   1,640,907         77,967      87,639   1,882,263 
Išlaidos investicijoms           -                224        23,072         23,356      10,265        56,917 
�sigijimai (nutraukta veikla)           -                   -                 17                27              -                 44 
Perklasifikavimai           -             1,235        44,766               (98)    (44,125)          1,778 
Pardavimai ir likvidavimas           -                   (2)        (1,050)          (6,231)    (10,576)      (17,859)
Kiti sumaž�jimai d�l nutraukros veiklos           -                   -             (541)          (1,271)              -          (1,812)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -                   -               (15)               (35)              -               (50)
 2019 m. gruodžio 31 d.            1         77,206   1,707,156         93,715      43,203   1,921,281 
Sukauptas nusid�v�jimas ir vert�s sumaž�jimas 
2019 m. sausio 1 d.            1         69,896   1,463,774         51,786      17,135   1,602,592 
Nusid�v�jimas             -                243        23,424           6,809              -          30,476 
Nusid�v�jimas iš nutrauktos veiklos           -                   -                 10                18              -                 28 
Vert�s sumaž�jimas, gryn
ja verte           -                  12             (65)             (292)    (10,028)      (10,373)
   pripažinimas           -                   -                  -                   -             549             549 
   atstatymas           -                   -                  -                 (43)              -               (43)
   perklasifikavimai           -                  13             121                 (2)           (13)             119 
   pardavimai ir likvidavimas           -                   (1)           (186)             (247)    (10,564)      (10,998)
Perklasifikavimai           -                   -               736               (20)              -               716 
Likvidavimas           -                   (2)           (864)          (5,977)              -          (6,843)
Kiti sumaž�jimai d�l nutraukros veiklos           -                   -             (455)          (1,172)              -          (1,627)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -                   -               (12)               (33)              -               (45)
 2019 m. gruodžio 31 d.            1         70,149   1,486,548         51,119        7,107   1,614,924 

�sigijimo savikaina
2018 m. sausio 1 d.            1         74,622   1,595,976         79,574      56,648   1,806,821 
Išlaidos investicijoms           -                168        30,045           2,909      49,035        82,157 
�sigijimai (nutraukta veikla)           -                   -                 42                62              -               104 
Perklasifikavimai           -                961        16,473              468    (18,040)           (138)
Pardavimai ir likvidavimas           -                   (2)        (1,605)          (4,964)             (4)        (6,575)
Kiti sumaž�jimai d�l nutraukros veiklos           -                   -                  -                 (15)              -               (15)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -                   -               (24)               (67)              -               (91)
 2018 m. gruodžio 31 d.            1         75,749   1,640,907         77,967      87,639   1,882,263 
Sukauptas nusid�v�jimas ir vert�s sumaž�jimas 
2018 m. sausio 1 d.            1         69,710   1,447,994         47,839      17,120   1,582,664 
Nusid�v�jimas           -                188        17,384           7,197              -          24,769 
Nusid�v�jimas iš nutrauktos veiklos           -                   -                 20                48              -                 68 
Vert�s sumaž�jimas, gryn
ja verte           -                   (1)           (247)             (657)             15           (890)
   pripažinimas           -                   -                  -                  68             59             127 
   atstatymas           -                   -                  -                   -             (44)             (44)
   pardavimai ir likvidavimas           -                   (1)           (247)             (725)              -             (973)
Perklasifikavimai           -                   -                  -                  27              -                 27 
Likvidavimas           -                   (1)        (1,356)          (2,592)              -          (3,949)
Kiti sumaž�jimai d�l nutraukros veiklos           -                   -                  -                 (15)              -               (15)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -                   -               (21)               (61)              -               (82)
 2018 m. gruodžio 31 d.            1         69,896   1,463,774         51,786      17,135   1,602,592 

Balansin� vert�
 2019 m. sausio 1 d.           -             5,853      177,133         26,181      70,504      279,671 

 2019 m. gruodžio 31 d.           -             7,057      220,608         42,596      36,096      306,357 

 2018 m. sausio 1 d.           -             4,912      147,982         31,735      39,528      224,157 

 2018 m. gruodžio 31 d.           -             5,853      177,133         26,181      70,504      279,671 
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EUR Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s 

ir kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

�sigijimo savikaina
2019 m. sausio 1 d. 1           66,133        1,432,606 68,071        76,514      1,643,325 
Išlaidos investicijoms           -   201             20,701      20,938        9,145             50,985 
�sigijimai (nutraukta veikla)           -                   -   15             24                            -                 39 
Perklasifikavimai           -   1,108          39,908      (90)              (39,322)            1,604 
Likvidavimas           -   (2)                (944)          (5,547)         (9,525)          (16,018)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos           -                   -   (485)          (1,140)                      -          (1,625)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -   1,561          33,944      1,501          1,800             38,806 
 2019 m. gruodžio 31 d.            1         69,001   1,525,745         83,757      38,612   1,717,116 
Sukauptas nusid�v�jimas ir vert�s sumaž�jimas 
2019 m. sausio 1 d. 1           61,024        1,277,959 45,212        14,960      1,399,156 
Nusid�v�jimas           -   217             20,937      6,061                       -          27,215 
Nusid�v�jimas iš nutrauktos veiklos                 -   9               16                            -                 25 
Vert�s sumaž�jimas, gryn
ja verte           -                  10             (58)             (261)      (9,030) (9,339)       
   pripažinimas           -                   -                  -                   -             497             497 
   atstatymas           -                   -                  -                 (38)              -               (38)
   perklasifikavimai           -                  11             109                 (1)           (11)             108 
   pardavimai ir likvidavimas           -                   (1)           (167)             (222)      (9,516)        (9,906)
Perklasifikavimai           -                   -               663               (17)              -               646 
Likvidavimas           -                   (1)           (777)          (5,319)              -          (6,097)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos           -                   -             (408)          (1,051)              -          (1,459)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -             1,444        30,255           1,046           422        33,167 
 2019 m. gruodžio 31 d.            1         62,694   1,328,580         45,687        6,352   1,443,314 

�sigijimo savikaina
2018 m. sausio 1 d.            1         62,221   1,330,756         66,351      47,234   1,506,563 
Išlaidos investicijoms           -   147             25,964      2,474               41,163        69,748 
�sigijimai (nutraukta veikla)                 -                 36                51              -                 87 
Perklasifikavimai           -                826        13,792              387    (15,117)           (112)
Pardavimai           -                   -                  -                   -               (2)               (2)
Likvidavimas           -                   (1)        (1,371)          (4,164)             (1)        (5,537)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos           -                   -                  -   (13)                           -               (13)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -             2,940        63,429           2,985        3,237        72,591 
 2018 m. gruodžio 31 d.            1         66,133   1,432,606         68,071      76,514   1,643,325 
Sukauptas nusid�v�jimas ir vert�s 
sumaž�jimas 
2019 m. sausio 1 d.            1 58,126        1,207,366 39,889        14,275      1,319,657 
Nusid�v�jimas           -   160             14,769      6,139                       -          21,068 
Nusid�v�jimas iš nutrauktos veiklos                 -                 17                41              -                 58 
Vert�s sumaž�jimas, gryn
ja verte           -                   -             (213)             (576)             10           (779)
   pripažinimas           -                   -                  -                  59             48             107 
   atstatymas           -                   -                  -                   -             (38)             (38)
   pardavimai ir likvidavimas           -                   -             (213)             (635)              -             (848)
Perklasifikavimai           -                   -                  -                  24              -                 24 
Likvidavimas           -                   (1)        (1,156)          (2,186)              -          (3,343)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos           -                   -                  -                 (13)              -               (13)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai           -             2,739        57,176           1,894           675        62,484 
 2018 m. gruodžio 31 d.            1         61,024   1,277,959         45,212      14,960   1,399,156 

Balansin� vert�
 2019 m. sausio 1 d.           -             5,109      154,647         22,859      61,554      244,169 

 2019 m. gruodžio 31 d.           -             6,307      197,165         38,070      32,260      273,802 

 2018 m. sausio 1 d.           -             4,095      123,390         26,462      32,959      186,906 

 2018 m. gruodžio 31 d.           -             5,109      154,647         22,859      61,554      244,169 
 



                                     Akcin� bendrov� „ORLEN Lietuva“ 
                                     Adresas: Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� sav., Lietuva LT-89467 

Juridinio asmens kodas: 166451720. Duomenys apie Patronuojan�i� �mon� renkami ir saugomi Valstyb�s �mon�je Registr� centras 

Konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinys už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus  

(visi skai�iai lentel�se yra pateikti t�kst. USD arba t�kst. EUR, jeigu nenurodyta kitaip)  
 

 29 puslapis 
 

Kita nekilnojamojo turto, 	rangos ir 	rengim� informacija 
 

2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Pilnai nusid�v�jusio, bet vis dar naudojamo 
nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� �sigijimo 
vert�

         99,456       88,887         92,379       80,652 

Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim�, 
nebenaudojam� veikloje ir neklasifikuojam� kaip 
skirt� pardavimui, balansin� vert�

23                21            17              15             

 
 
 

6. Nematerialusis turtas 
 

USD
Programin� 
	ranga 

Licencijos, 
patentai ir 
panašus 

turtas

Taršos 
leidimai 

Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra
Viso

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina               23,448          6,086                    -                 -          29,534 
Sukauptas nusid�v�jimas               14,669          5,867                    -                 -          20,536 
Vert�s sumaž�jimas                 3,465             192                    -                 -            3,657 

 2019 m. gruodžio 31 d.                 5,314               27                    -                 -            5,341 

USD
Programin� 
	ranga 

Licencijos, 
patentai ir 
panašus 

turtas

Taršos 
leidimai 

Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra
Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina               21,337          8,133                    -              201        29,671 
Sukauptas nusid�v�jimas               13,998          5,862                    -                 -          19,860 
Vert�s sumaž�jimas                 3,465          2,192                    -              201          5,858 

 2018 m. gruodžio 31 d.                 3,874               79                    -                 -            3,953 

EUR
Programin� 
	ranga 

Licencijos, 
patentai ir 
panašus 

turtas

Taršos 
leidimai 

Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra
Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina               20,957          5,438                    -                 -          26,395 
Sukauptas nusid�v�jimas               13,111          5,242                    -                 -          18,353 
Vert�s sumaž�jimas                 3,097             172                    -                 -            3,269 

 2019 m. gruodžio 31 d.                 4,749               24                    -                 -            4,773 

EUR
Programin� 
	ranga 

Licencijos, 
patentai ir 
panašus 

turtas

Taršos 
leidimai 

Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra
Viso 

Balansin� vert�
�sigijimo savikaina               18,628          7,100                    -              176        25,904 
Sukauptas nusid�v�jimas               12,221          5,117                    -                 -          17,338 
Vert�s sumaž�jimas                 3,025          1,914                    -              176          5,115 

 2018 m. gruodžio 31 d.                 3,382               69                    -                 -            3,451  
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USD
Programin� 
	ranga 

Licencijos, 
patentai ir 

panašus turtas

Taršos 
leidimai 

Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra
Viso

�sigijimo savikaina
2019 m. sausio 1 d.           21,337                 8,133                -                   201       29,671 
Išlaidos investicijoms             2,108                    269                -                      -           2,377 
�sigijimai                  -                         -            2,860                    -           2,860 
Nemokamai suteikta                  -                         -          32,414                    -         32,414 
Perklasifikavimai                  25                   (316)                -                      -             (291)
Likvidavimas                     -                    (2,000)                  -                    (201)        (2,201)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos                (19)                       -                  -                      -               (19)
Panaudojimas                  -                         -         (35,274)                    -        (35,274)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                  (3)                       -                  -                      -                 (3)

 2019 m. gruodžio 31 d.           23,448                 6,086                -                      -         29,534 
Sukaupta amortizacija ir vert�s sumaž�jimas 
2019 m. sausio 1 d.           17,463                 8,054                -                   201       25,718 
Amortizacija                693                        5                -                      -              698 
Vert�s sumaž�jimas, gryn
ja verte                  -                  (2,000)                -                 (201)        (2,201)
   pardavimas ir likvidavimas                  -                  (2,000)                -                 (201)        (2,201)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos                (19)                       -                  -                      -               (19)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                  (3)                       -                  -                      -                 (3)
 2019 m. gruodžio 31 d.           18,134                 6,059                -                      -         24,193 

�sigijimo savikaina
2018 m. sausio 1 d.           19,551                 8,063                -                   201       27,815 
Išlaidos investicijoms             1,812                      70                -                      -           1,882 
�sigijimai                  -                         -            3,035                    -           3,035 
Nemokamai suteikta                  -                         -          15,913                    -         15,913 
Perklasifikavimai                143                       -                  -                      -              143 
Likvidavimas              (161)                       -                  -                      -             (161)
Panaudojimas                  -                         -         (18,948)                    -        (18,948)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                  (8)                       -                  -                      -                 (8)
 2018 m. gruodžio 31 d.           21,337                 8,133                -                   201       29,671 
Sukaupta amortizacija ir vert�s sumaž�jimas
2018 m. sausio 1 d.           17,133                 8,054                -                   201       25,388 
Amortizacija                498                       -                  -                      -              498 
Likvidavimas              (161)                       -                  -                      -             (161)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                  (7)                       -                  -                      -                 (7)

 2018 m. gruodžio 31 d.           17,463                 8,054                -                   201       25,718 

Balansin� vert�
 2019 m. sausio 1 d.             3,874                      79                -                      -           3,953 

 2019 m. gruodžio 31 d.             5,314                      27                -                      -           5,341 

 2018 m. sausio 1 d.             2,418                        9                -                      -           2,427 

 2018 m. gruodžio 31 d.             3,874                      79                -                      -           3,953  
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EUR
Programin� 
	ranga 

Licencijos, 
patentai ir 

panašus turtas

Taršos 
leidimai 

Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra
Viso

�sigijimo savikaina
2019 m. sausio 1 d.           18,628                 7,100                -                   176       25,904 
Išlaidos investicijoms             1,889                    240                -                      -           2,129 
�sigijimai                  -                         -            2,544                    -           2,544 
Nemokamai suteikta                  -                         -          28,645                    -         28,645 
Perklasifikavimai                  24                   (283)                -                      -             (259)
Likvidavimas                  -                  (1,802)                -                 (181)        (1,983)
Panaudojimas                  -                         -         (31,383)                    -        (31,383)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos                (17)                       -                  -                      -               (17)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                433                    183             194                     5            815 
 2019 m. gruodžio 31 d.           20,957                 5,438                -                      -         26,395 
Sukaupta amortizacija ir vert�s sumaž�jimas 
2019 m. sausio 1 d.           15,246                 7,031                -                   176       22,453 
Amortizacija                620                        4                -                      -              624 
Vert�s sumaž�jimas, gryn
ja verte                  -                  (1,802)                -                 (181)        (1,983)
   pardavimas ir likvidavimas                  -                  (1,802)                -                 (181)        (1,983)
Kiti sumaž�jimai d�l nutrauktos veiklos                (17)                       -                  -                      -               (17)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                359                    181                -                       5            545 

 2019 m. gruodžio 31 d.           16,208                 5,414                -                      -         21,622 

�sigijimo savikaina
2018 m. sausio 1 d.           16,302                 6,723                -                   168       23,193 
Išlaidos investicijoms             1,554                      59                -                      -           1,613 
�sigijimai                  -                         -            2,470                    -           2,470 
Nemokamai suteikta                  -                         -          12,905                    -         12,905 
Perklasifikavimai                115                       -                  -                      -              115 
Likvidavimas              (139)                       -                  -                      -             (139)
Panaudojimas                  -                         -         (15,419)                    -        (15,419)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                796                    318               44                     8         1,166 

 2018 m. gruodžio 31 d.           18,628                 7,100                -                   176       25,904 
Sukaupta amortizacija ir vert�s sumaž�jimas 
2018 m. sausio 1 d.           14,286                 6,716                -                   168       21,170 
Amortizacija                423                       -                  -                      -              423 
Likvidavimas              (139)                       -                  -                      -             (139)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                676                    315                -                       8            999 

 2018 m. gruodžio 31 d.           15,246                 7,031                -                   176       22,453 

Balansin� vert�
 2019 m. sausio 1 d.             3,382                      69                -                      -           3,451 

 2019 m. gruodžio 31 d.             4,749                      24                -                      -           4,773 

 2018 m. sausio 1 d.             2,016                        7                -                      -           2,023 

 2018 m. gruodžio 31 d.             3,382                      69                -                      -           3,451  
 
Kita informacija, susijusi su nematerialiuoju turtu 
 

2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Pilnai amortizuoto, ta�iau vis dar naudojamo 
nematerialiojo turto �sigijimo vert� 10,998         9,829       11,818       10,318      
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Leidimai 
 
2019 m. CO2 taršos leidim� (EUA) poky�iai: 

Kiekis 
(tonomis)

 USD  EUR 

2019 m. sausio 1 d.                           -                             -                           -   
Suteikta nemokamai              1,280,122                   32,414 28,645                
Panaudoti 2018 m. leidimai (audituota)             (1,680,865)                  (35,274) (31,383)               
Pirkimai                 400,743                     2,860 2,544                  
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                           -                             -   194                     
 2019 m. gruodžio 31 d.                           -                             -                           -   
2019 m. tarša (neaudituota)              1,595,700                   36,782                 32,873 
Tr�kumas             (1,595,700)                  (36,782)                (32,873)
 
2019 m. gruodžio 31 d. CO2 taršos leidim� kiekis neaudituotas. Patronuojanti �mon� gaus 1,3 mln. 
ton� taršos leidim� už 2020 m. Tr�kstama dalis bus perkama.  
 
 
2018 m. CO2 taršos leidim� (EUA) poky�iai: 
 

Kiekis 
(tonomis)

 USD  EUR 

2018 m. sausio 1 d.                           -                             -                           -   
Suteikta nemokamai              1,306,788                   15,913 12,905                
Panaudoti 2017 m. leidimai (audituota)             (1,709,530)                  (18,948) (15,419)               
Pirkimai                 402,742                     3,035 2,470                  
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                           -   44                       
 2018 m. gruodžio 31 d.                           -                             -                           -   
2018 m. tarša (neaudituota)              1,676,695                   39,036 34,080                
Tr�kumas             (1,676,695)                  (39,036)                (34,080)
 

Vienos EUA rinkos vert� 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. buvo atitinkamai 27,39 
USD arba 24,48 EUR ir 28,22 USD arba 24,64 EUR.  
 

7. Nuosavyb�s metodu apskaitomos investicijos  
 

2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR  USD  EUR 

Sausio 1 d.         1,534          1,340         1,616         1,347 
Pelno (nuostoli�) dalis              71               64             (12)              (7)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai             (35)               (1)             (70)               -   
 Gruodžio 31 d.         1,570          1,403         1,534         1,340  
 
Investicijas � asocijuot� �mon� sudaro investicija � 34 % akcij� dal� UAB „Naftelf“, �kurt� Lietuvoje. 
2019 m. ir 2018 m. dividendai nebuvo mokami. 
 
Žemiau pateikta UAB „Naftelf“ 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. sutrumpinta 
finansin� informacija apie vis� turt� ir �sipareigojimus bei 2019 m. ir 2018 m. pajamas, finansin�s 
veikos s�naudas ir peln�.  
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2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Ilgalaikis turtas                   766                   685                    556                485 
Trumpalaikis turtas                4,729                4,226                 4,584             4,002 
Kapitalas                4,619                4,128                 4,513             3,940 
Trumpalaikiai �sipareigojimai                   876                   783                    627                547 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Pajamos iš pardavim�              31,131              27,577               29,662           26,276 
Veiklos pelnas (nuostoliai)                   209                   185                      38                  34 
Pelnas/(nuostoliai) prieš 
apmokestinim� 

                  218                   193                      12                  11 

Pelno mokes�io s�naudos                    (10)                      (9)                       (1)                   (1)

Grynasis pelnas/(nuostoliai)                   208                   184                      11                  10 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 
 

8. Kitas ilgalaikis turtas 
 

Pastaba 2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Suteiktos paskolos 22               11               10               18               16 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 22             589             526             441             385 
Finansinis turtas             600             536             459             401 
Ilgalaikiai išankstiniai apmok�jimai             853             762          1,033             902 
Nefinansinis turtas             853             762          1,033             902 

 Gruodžio 31 d.          1,453          1,298          1,492          1,303 
 

 
9. Atsargos 

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

USD EUR USD EUR
Žaliavos          193,216          172,684            97,345            84,988 
Nebaigta gamyba            34,355            30,703            25,606            22,356 
Pagaminta produkcija          113,288          101,250          127,470          111,288 
Prek�s, skirtos perparduoti              6,869              6,139              1,641              1,433 
Atsargin�s dalys            19,245            17,200            18,547            16,192 
Atsargos, gryn
ja verte          366,973          327,976          270,609          236,257 
Atsarg� nurašymas iki grynosios 
galimo realizavimo vert�s

           32,419            29,093            38,106            33,269 

 Atsargos, bendr
ja verte          399,392          357,069          308,715          269,526  
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Atsarg� vert�s nurašymas iki grynosios galimo realizavimo vert�s 
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Sausio 1 d.            38,106            33,269            14,985            12,497 
Pripažinimas 18            18,394            16,568            23,086            20,228 
Panaudojimas             (6,290)             (5,545)                    -                        - 
Atstatymas 18           (18,169)           (15,918)                    -                        - 
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                  (17)                   55                   18                  (56)
Atsarg� nurašymas, išskyrus 
atsargines dalis

            (6,082)             (4,840)            23,104            20,172 

Pripažinimas 18                 707                 629              1,054                 857 
Atstatymas 18                (312)                (283)             (1,037)                (888)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai -                                    318                    -                   631 
Atsargini� dali� nurašymas d�l 
vert�s sumaž�jimo 

395                664                17                  600                

 Gruodžio 31 d.            32,419            29,093            38,106            33,269 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 
Pastaba

 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Grup� tur�jo 144 911 t�kst. USD arba 129 512 t�kst. EUR vert�s privalomo 
valstyb�s rezervo atsarg� (2018 m. gruodžio 31 d.: 120 605 t�kst. USD arba 105 295 t�kst. EUR).    
 
 

10. Prekybos ir kitos gautinos sumos 
 

Pastaba 2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Prekybos gautinos sumos        282,095        252,118        257,368        224,697 
Kita            3,237            2,894            6,119            5,342 
Finansinis turtas 22        285,332        255,012        263,487        230,039 
Kitos gautinos sumos, susijusios su 
mokes�iais, socialiniu draudimu ir kitomis 
išmokomis 

                42                 37               303               265 

Ateinan�i� laikotarpi� draudimo s�naudos          11,482          10,262            9,066            7,915 
Sukauptos pajamos ir ateinan�io laikotarpio 
s�naudos

              806               720               578               505 

Išankstiniai apmok�jimai                 28                 25            3,791            3,310 
Nefinansinis turtas          12,358          11,044          13,738          11,995 
Gautinos sumos, gryn
ja verte        297,690        266,056        277,225        242,034 
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas            4,784            4,276            6,899            6,023 
Gautinos sumos, bendr
ja verte        302,474        270,332        284,124        248,057 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. prekybos ir kitos gautinos sumos funkcine valiuta 
atitinkamai sudar� 104 999 t�kst. USD arba 93 841 t�kst. EUR ir 145 158 t�kst. USD arba 126 732 
t�kst. EUR.  
 
Detali gautin� sum� iš susijusi� �kio subjekt� informacija atskleista 23.4 pastaboje.  
 
Detali informacija apie finansin� turt�, išskirstyt� pagal valiutas, yra atskleista 22.5.3.2 pastaboje.  
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Tik�tin� kredito nuostoli� ir kit� gautin� sum� pokytis 
 

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018
USD EUR USD EUR

Sausio 1 d.               531               443               957               798 
Atstatymas                 (4)                 (3)             (170)             (144)
Nutraukta veikla                   -                   -               (13)               (11)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                   -                   -               (11)               (10)
 As at 31 December               527               440               763               633  
 
 
Prekybos ir kit� gautin� sum� vert�s sumaž�jimo pasikeitimas  
 

2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Sausio 1 d.            6,136            5,390            7,420            6,188 
Pripažinimas            2,005            1,720               101                 87 
Panaudojimas                    -                    -           (1,690)           (1,450)
Atstatymas           (1,892)           (1,616)              (113)                (92)
Kiti padid�jimai/sumaž�jimai           (1,880)           (1,614)               708               574 
Valiut� perskai�iavimo skirtumai              (112)                (44)              (290)                 83 
 Gruodžio 31 d.            4,257            3,836            6,136            5,390  
 
 

11. Kitas finansinis turtas  
 

Pastaba 2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s - 
atsarg� apsikeitimo sandoriai

         22           1,241           1,109         9,282          8,103 

Išvestin�s finansin�s priemon�s, kurioms 
netaikoma apsidraudimo sandori� apskaita

22                   2,782           2,486                 -                 - 

Ind�liai 22                           -                   -            241             210 
Suteiktos paskolos 22                          4                  4                5                 4 
Gautinos sumos pagal l�š� koncentravimo 
sutart� (Cash pool)

22                 42,995         38,426       98,737        86,203 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones 22                   5,094           4,553       10,273          8,969 

Gautinos sumos už realizuotas išvestines 
finansines priemones, kurioms netaikoma 
apsidraudimo sandori� apskaita

22                   2,737           2,446                 -                 - 

 Gruodžio 31 d.         54,853         49,024     118,538      103,489  
 
2018 m. gruodžio 31 d. Grup� tur�jo 241 t�kst. USD arba 210 t�kst. EUR vert�s trumpalaiki� 
ind�li�. Bankai ribojo ši� l�š� naudojim� kaip sutarties ar teisinio �sipareigojimo �vykdymo užstat�. 
2019 m. gruodžio 31 d. Grup� netur�jo trumpalaiki� ind�li�. 
 
 

12. �statinis kapitalas 
 
Patronuojan�ios �mon�s �statinis kapitalas yra 5 793 562 EUR. Nominali vienos akcijos vert� yra 1 
EUR.  
 
Paprast�j� akcij� savininkai turi teis� gauti dividendus, kai jie paskelbiami laikas nuo laiko, ir turi 
teis� � vien� bals� už akcij� Patronuojan�ios �mon�s susirinkimuose. 
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Vienintelis Patronuojan�ios �mon�s akcininkas yra PKN ORLEN S.A., kuris kontroliuoja 100 % 
akcij�. 2018 m. ir 2019 m. Patronuojanti �mon� dividend� nemok�jo. 
 
 

13. Atid�jiniai 
 

2019 12 31 2018 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2019 12 31 2018 12 31
Aplinkosaugai              1,896           1,864                 594            1,149            2,490            3,013 
Išmokos darbuotojams              3,805           4,322                 470               439            4,275            4,761 
Verslo rizikai                   -                  -                3,162            1,951            3,162            1,951 
CO2 taršai                   -                  -              36,782          39,036          36,782          39,036 
 Gruodžio 31 d.              5,701           6,186            41,008          42,575          46,709          48,761 

USD
Ilgalaikiai Trumpalaikiai Iš viso 

 

2019 12 31 2018 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2019 12 31 2018 12 31
Aplinkosaugai              1,694           1,628                 531            1,003            2,225            2,631 
Išmokos darbuotojams              3,401           3,773                 420               383            3,821            4,156 
Verslo rizikai                   -                  -                2,826            1,703            2,826            1,703 
CO2 taršai                   -                  -              32,873          34,080          32,873          34,080 
 Gruodžio 31 d.              5,095           5,401            36,650          37,169          41,745          42,570 

EUR
Ilgalaikiai Trumpalaikiai Iš viso 

 
Atid�jini� pasikeitimas 2019 m.  
 

USD
Aplinko-
saugai 

Išmokos 
darbuojomas

Verslo 
rizikai 

CO2 taršai Iš viso 

2019 m. sausio 1 d.      3,013               4,761          1,951        39,036       48,761 
Pripažinimas         465                  479          6,434        36,814       44,192 
Panaudojimas        (878)                (267)         (2,217)       (35,274)      (38,636)
Atstatymas          (79)                    -           (2,853)                -          (2,932)
Praa�jusio periodo 
koregavimas

           -                      -                  -           (3,794)        (3,794)

Apskaityta nuosavyb�je            -                  (167)                -                  -             (167)
Nutraukta veikla            -                  (419)                -                  -             (419)
Valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

         (31)                (112)            (153)                -             (296)

 2019 m. gruodžio 31 d.       2,490               4,275          3,162        36,782       46,709  

EUR
Aplinko-
saugai 

Išmokos 
darbuojomas

Verslo 
rizikai 

CO2 taršai Viso 

2019 m. sausio 1 d.      2,631               4,156          1,703        34,080       42,570 
Pripažinimas         416                  430          5,719        32,770       39,335 
Panaudojimas        (787)                (241)         (1,974)       (31,383)      (34,385)
Atstatymas          (71)                    -           (2,541)               28        (2,584)
Praa�jusio periodo 
koregavimas

           -                      -                  -           (2,622)        (2,622)

Apskaityta  nuosavyb�je            -                  (149)                -                  -             (149)
Nutraukta veikla            -                  (370)                -                  -             (370)
Valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

          36                    (5)              (81)                -               (50)

 2019 m. gruodžio 31 d.       2,225               3,821          2,826        32,873       41,745 
 

 
Atid�jini� pasikeitimas 2018 m.  
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USD
Aplinko-
saugai 

Išmokos 
darbuojomas

Verslo 
rizikai 

CO2 taršai Viso 

2018 m. sausio 1 d.      4,184               4,559        18,524        15,673       42,940 
Pripažinimas         312                  386             242        42,311       43,251 
Panaudojimas     (1,177)                    (8)       (12,184)       (18,948)      (32,317)
Atstatymas        (125)                    -           (2,812)                -          (2,937)
Apskaityta nuosavyb�je            -                      27                -                  -                27 
Valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

       (181)                (203)         (1,819)                -          (2,203)

 2018 m. gruodžio 31 d.       3,013               4,761          1,951        39,036       48,761  
 

EUR
Aplinko-
saugai 

Išmokos 
darbuojomas

Verslo 
rizikai 

CO2 taršai Viso 

2018 m. sausio 1 d.      3,488               3,802        15,445        13,069       35,804 
Pripažinimas         267                  339             213        36,026       36,845 
Panaudojimas     (1,010)                    (7)       (10,226)       (15,419)      (26,662)
Atstatymas        (110)                    -           (2,410)                -          (2,520)
Apskaityta  nuosavyb�je            -                      24                -                  -                24 
Valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

           (4)                    (2)         (1,319)             404           (921)

 2018 m. gruodžio 31 d.       2,631               4,156          1,703        34,080       42,570  
 
 

13.1. Atid�jinys aplinkosaugai 
 
Patronuojanti �mon� turi teisin� �sipareigojim� išvalyti užteršt� grunt� arba vanden� Mažeikiuose 
esan�ios gamyklos teritorijoje.  
 
D�l naftos perdirbimo darb� atsiranda tarša. Atid�jinys buvo pripažintas išlaidoms, numatytoms 
atliek� tvarkymui. Atid�jinio suma yra geriausias vadov� vertinimas, paremtas likusio taršos kiekio 
�vertinimu ir išlaid�, kuri� reik�s taršai pašalinti, vidurkiu. Ateityje šio atid�jinio vertei �takos gali 
tur�ti galimi su aplinkosauga susijusi� �statym� pasikeitimai ir bendroji praktika. 
 
 

13.2. Atid�jinys darbuotoj� išmokoms 
 
Grup� �gyvendina išmok�, mokam� pasibaigus tarnybos laikotarpiui, kurias sudaro pensijos bei 
kitos pašalpos, mokamos išeinant � pensij�, program� pagal galiojan�ias atlyginim� sistemas, ir 
tarnybos laikotarpiui pasibaigus taip pat moka kitas išmokas. Atid�jinys išmokoms, mokamoms 
pasibaigus tarnybos laikotarpiui, kiekvienam asmeniui, turin�iam teis� gauti išmokas, yra 
skai�iuojamas individualiai. Darbuotojui skirtas atid�jinys skai�iuojamas pagal numatom� išmok�, 
kuri� Grup� yra �sipareigojusi sumok�ti pagal šalies darbo kodeks�. Pensijos bei kitos pašalpos 
yra mokamos vien� kart� asmeniui išeinant � pensij�. Pensij� bei kit� pašalp�, mokam� išeinant � 
pensij� dydis priklauso nuo ištarnaut� met� skai�iaus ir darbuotojo vidutinio atlyginimo. Ši� 
�sipareigojim� dabartin� vert� apskai�iuoja nepriklausomas aktuaras kiekvien� ataskaitini� met� 
pabaigoje. Atid�jinio suma yra lygi diskontuotiems b�simiems mok�jimams, atsižvelgiant � 
darbuotoj� rotacij�, ir yra susijusi su laikotarpiu, pasibaigusiu paskutini�j� ataskaitini� met� dien�. 
 
Išmokos darbuotojams Grup�je yra mokamos iš einam�j� l�š�. N�ra finansini� program� bei n�ra 
mokamos �mokos �sipareigojim� finansavimui. Pagal esam� teisin� pagrind� Patronuojanti �mon� 
yra �sipareigojusi mok�ti �mokas nacionaliniam pensij� fondui. Šios išlaidos pripaž�stamos kaip 
darbuotoj� papildom� naud� kaštai. Patronuojanti kompanija daugiau panaši� prievoli� neturi. 
Išmok� darbuotojams pasibaigus tarnybos laikui pokytis 2019 m.  
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Pastaba

USD EUR USD EUR
2019 m. sausio 1 d.          4,761          4,156         4,559         3,802 
Einamoji paslaug� savikaina             191             172            214            188 
Pal�kan� s�naudos               41               37              34              30 
Grynasis aktuarinis pelnas ar 
nuostoliai, pripažinti kitose 
bendrosiose pajamose

          (167)           (149)              27              24 

demografin�s prielaidos               82               74            (54)            (47)
finansin�s prielaidos             288             259            125            110 
pakeitimai, paremti praeities 
duomenimis

          (537)           (482)            (44)            (39)

akcij� strukt�ros pasikeitimas           (420)           (375)              -                -   
Pagal program� sumok�tos 
išmokos

          (101)             (91)              (8)              (7)

Apskaityta anks�iau suteikt� 
paslaug� savikaina

              79               72            137            121 

Valiut� perskai�iavimo skirtumai           (109)               (1)          (202)              (2)

  2019 m. gruodžio 31 d.          4,275          3,821         4,761         4,156 

2,019 2,018

 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. išmok� darbuotojams �sipareigojimo balansin� 
vert� yra identiška j� dabartinei vertei. 
 
Aktuarini� prielaid� pasikeitimo jautrumo analiz� 
 
2019 m. gruodžio 31 d. Grup�s �moni� išmok� darbuotojams atid�jini� atnaujinimui, Grup� naudojo 
šias aktuarines prielaidas: 0,3 % diskonto norma; 2,2 % infliacijos norma 2019 m. ir 2,0 % - 
v�lesniais metais bei atlyginim� augimas: 4 % 2019 m. ir 3 % v�lesniais metais. Grup� išanalizavo 
finansini� ir demografini� prielaid� poveik� ir apskai�iavo, kad santykio poky�iai: atlyginim� 
santykis +/- 0,5 p.p., diskonto norma +/- 0,5 p.p. ir apyvartos norma +/- 0,5 p.p. Lietuvoje neviršija 
daugiau kaip 388 t�kst. USD. Tod�l Patronuojanti �mon� nepateikia jokios išsamios informacijos. 
 
Išmokos darbuotojams Grup�je yra mokamos iš einam�j� l�š�. N�ra finansini� program� bei n�ra 
mokamos �mokos �sipareigojim� finansavimui.  
 
Išmok� darbuotojams 	sipareigojim� ir mok�jimo termin� analiz� 2019 m. gruodžio 31 d. 
 

USD EUR USD EUR
iki 1 met� 469           420                    439             383    
1-3 metai 289           258                    361             315    
3-5 metai 252           225                    338             295    
daugiau negu 5 metai 3,265        2,918              3,623          3,163    

Total 4,275        3,821        4,761        4,156        

Išmokos pasibaigus 
tarnybos laikui

2018 12 31

Išmokos pasibaigus 
tarnybos laikui

2019 12 31

 
 
Vidutin� svertin� išmok�, mokam� pasibaigus tarnybos laikotarpiui, �sipareigojim� trukm� 2019 m. 
gruodžio 31d. buvo 13 met�, o 2018 m. gruodžio 31d. – 12 met�. 
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Išmok� darbuotojams nediskontuoti b�simi pinig� sraut� mok�jimai  

USD EUR USD EUR
iki 1 met� 474           424                    446             389    
1-3 metai 309           276                    396             346    
3-5  metai 300           268                    411             359    
daugiau negu 5 metai 8,912        7,965            10,403          9,082    
Total 9,995        8,933        11,656      10,176      

Išmokos pasibaigus 
tarnybos laikui

2018 12 31

Išmokos pasibaigus 
tarnybos laikui

2019 12 31

 
 
Jei b�t� naudotos ankstesni� met� prielaidos, išmok� darbuotojams atid�jinys b�t� 269 t�kst. USD 
arba 240 t�kst. EUR mažesnis (2018 m.: 72 t�kst. USD arba 62 t�kst. EUR mažesnis).  
 

13.3.  Atid�jinys verslo rizikai 
 
Verslo rizika yra pla�iau aprašyta 23.2 pastaboje apie reikšmingas teismines bylas. 
 

13.4. Atid�jinys CO2 taršai  
 
Konsoliduotoje pelno (nuostoli�) ataskaitoje pripažinto atid�jinio s�naudos kompensuojamos 
padengiant jas iš ateinan�i� laikotarpi� pajam� iš CO2 taršos leidim�, gaut� nemokamai, ir 
papildomus CO2 emisijos leidimus, �sigytus iš rinkos (jei toki� yra). 
 
 

14. Nuoma 
 
Naudojimo teise valdomo turto poky�iai 
 

USD Žem� Pastatai ir statiniai 
Transporto 

priemon�s ir kita
Viso 

2019 01 01
Balansin� vert�     5,229                            218                       13,541                       18,988   
Balansin� vert� iš nutrauktos veiklos               -                          887                              42                            929   

      5,229                         1,105                       13,583                       19,917 

Padid�jimai/sumaž�jimai gryn
ja verte
Nusid�v�jimas           (61)                           (115)                        (8,390)                        (8,566)
Sukauptas nusid�v�jimas iš nutrauktos 
veiklos               -                             (94)                               (6)                           (100)

Kita         (713)                            254                         1,776                         1,317 
Nutraukta veikla               -                           (771)                             (35)                           (806)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai               -                             (21)                               (2)                             (23)

      4,455                            358                         6,926                       11,739 

2019 12 31
Balansin� vert�       4,516                            454                       14,645                       19,615 
Sukauptas nusid�v�jimas           (61)                             (96)                        (7,719)                        (7,876)

      4,455                            358                         6,926                       11,739  
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EUR Žem� Pastatai ir statiniai 
Transporto 

priemon�s ir kita
Viso 

2019 01 01 
Balansin� vert�     4,565                            190                       11,823                       16,578   
Balansin� vert� iš nutrauktos veiklos               -                          775                              36                            811   

      4,565                            965                       11,859                       17,389 

Padid�jimai/(sumaž�jimai) gryn
ja verte
Nusid�v�jimas           (54)                           (102)                        (7,505)                        (7,661)
Sukauptas nusid�v�jimas iš nutrauktos 
veiklos               -                             (84)                               (5)                             (89)

Kita         (646)                            229                         1,593                         1,176 
Nutraukta veikla               -                           (692)                             (31)                           (723)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai          117                                4                            279                            400 

      3,982                            320                         6,190                       10,492 

2019 12 31
Balansin� vert�       4,036                            406                       13,089                       17,531 
Sukauptas nusid�v�jimas           (54)                             (86)                        (6,899)                        (7,039)

      3,982                            320                         6,190                       10,492  
 

 
Nuomos 	sipareigojim� termin� analiz� 
 
 

iki 1 met� 8,179 7,310
1-2 met� 689 616
2-3 met� 564 504
3-4 met� 565 505
4-5 met� 462 413
ilgiau nei 5 metai 12,769 11,412
Diskontas (9,110) (8,142)
 Viso             14,118       12,618 

USD
2019 12 31

EUR
2019 12 31

 
 
Nuomos sutar�i� sumos pripažintos pelno arba nuostoli� ir kit� bendr�j� pajam� 
ataskaitoje 
 

S
naudos:
nuomos pal�kanos                  315            282 
trumpalaik� nuoma               1,324         1,183 

 Viso               1,639         1,465 

 
USD
2019

EUR
2019
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B�sim� minimali� nuomos 	mok�, atskleist� 2018 m. gruodžio 31d., suderinimas su lizingo 
	sipareigojimais, pripažintais finansin�s b�kl�s ataskaitoje 2019 m. sausio 1 d. 
 

B�sim�j� minimali� �mok� pagal veiklos nuom� vert� 31,186 27,227
Nuomos 	sipareigojimai pagal sutartis
 2018 12 31

31,186 27,227

Diskontas (11,269) (9,838)
 Darbartin� nuomos 	sipareigojim� vert�
 2019 01 01             19,917       17,389 

 Nuomos 	sipareigojim� pagal sutartis vert� 
2019 01 01 16-ojoTFAS taikymo 	taka             19,917       17,389 

USD EUR

 
 
 

15. Prekybos ir kiti 	sipareigojimai 
 

Pastaba 2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Prekybos �sipareigojimai          210,157          187,824          248,359          216,832 
Investicij� �sipareigojimai            11,542            10,316            26,356            23,010 
Sukaupimai paslaugoms, kurioms 
n�ra išrašytos s�skaitos

           60,829            54,366            18,980            16,570 

Finansiniai 	sipareigojimai 22          282,528          252,506          293,695          256,412 
Atlyginim� �sipareigojimai              2,121              1,895                 189                 165 
Akcizo ir kuro mokes�iai            36,801            32,892            22,858            19,956 
Prid�tin�s vert�s mokestis            53,532            47,843            42,966            37,512 
Kiti mokes�iai, rinkliavos, socialinis 
draudimas ir kitos išmokos 

             4,391              3,924              3,925              3,426 

Sukaupimai              6,117              5,467              6,199              5,413 
Sukaupti atostoginiai              3,772              3,371              3,995              3,488 
Kiti sukaupimai              2,345              2,096              2,204              1,925 

Išankstiniai apmok�jimai               3,698              3,304              2,767              2,416 
Kiti �sipareigojimai              1,462              1,306              1,141                 996 
Nefinansiniai 	sipareigojimai          108,122            96,631            80,045            69,884 

 Viso          390,650          349,137          373,740          326,296  
 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai funkcine valiuta 2019 m. gruodžio 31 d. sudar� 198 482 t�kst. USD 
arba 177 390 t�kst. EUR, o 2018 m. gruodžio 31 d. – 210 533 t�kst. USD arba 183 808 t�kst. 
EUR.  
 
Finansini� �sipareigojim� išd�stymas pagal užsienio valiutas yra pateiktas 22.5.3.2 pastaboje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     Akcin� bendrov� „ORLEN Lietuva“ 
                                     Adresas: Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� sav., Lietuva LT-89467 

Juridinio asmens kodas: 166451720. Duomenys apie Patronuojan�i� �mon� renkami ir saugomi Valstyb�s �mon�je Registr� centras 

Konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinys už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus  

(visi skai�iai lentel�se yra pateikti t�kst. USD arba t�kst. EUR, jeigu nenurodyta kitaip)  
 

 42 puslapis 
 

16. Kiti finansiniai 	sipareigojimai  
 

Pastaba 2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31

USD EUR USD EUR
Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s - atsarg� 
apsikeitimo sandoriai 22

            3,710           3,316            1,592            1,390 

Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms 
netaikoma apsidraudimo sandori� apskaita - 
atsarg� apsikeitimo sandoriai 

22             4,859           4,343                    -                    - 

�sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo 
sutartimi (Cash pool)

22           15,069         13,468          27,241          23,783 

Mok�tinos sumos už realizuotas išvestines 
priemones, kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

22             8,362           7,473                    -                    - 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones 22             2,479           2,215            7,727            6,746 

          34,479         30,815          36,560          31,919 
 
 
Patronuojanti �mon�, „ORLEN Eesti“ ir „ORLEN Latvia“ yra tarptautin�s l�š� koncentravimo (angl. 
„cash pool“) dalyv�s, kurio valdytoja yra „POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN“ S.A.. „ORLEN 
Latvia“ yra suteiktas 20 mln. EUR (arba 22 mln. USD), „ORLEN Eesti“ - 10 mln. EUR (arba 11 mln. 
USD) skirting� valiut� kredito limitas iš vidini� resurs�, o Patronuojan�iai �monei – 149 mln. EUR 
(arba 167 mln. USD) kredito limitas. Kredito gr�žinimo terminas – 2020 m. birželio 30 d. 
 

17. Pardavimo pajamos  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Pagamintos produkcijos pardavimai      4,999,375    4,466,944        5,454,334      4,639,031 
Paslaug� pardavimai           25,996           23,304           25,089           21,195 
Pajamos iš pagamintos produkcijos ir 
paslaug� pardavim�, gryn
ja verte 

     5,025,371      4,490,248      5,479,423      4,660,226 

Preki�, skirt� perparduoti, pardavimai           96,477           85,982 51,057                   42,855 
Atsargini� ir kit� dali� pardavimai             1,015                902             1,194             1,010 
Pajamos iš preki�, skirt� perparduoti, ir 
atsargini� dali� pardavimo, gryn
ja verte

          97,492           86,884           52,251           43,865 

 Viso       5,122,863      4,577,132      5,531,674      4,704,091 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 
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Pardavimo pajamos pagal asortiment
 
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Benzinas 1,419,852     1,269,200     1,636,715     1,390,756     
Dyzelinas 2,511,430     2,243,251     2,723,362     2,315,171     
Reaktyvinis kuras Jet A-1 300,023        268,168        264,443        224,875        
Sunkusis krosni� kuras 462,154        411,935        603,275        513,959        
Suskystintos dujos 117,455        104,972        143,003        121,677        
Bitumas 124,482        111,397        105,807        90,856          
Kita 160,456        144,003        28,786          24,592          
Atsargini� dali� ir kit� medžiag� pardavimas 1,015            902               1,194            1,010            
Paslaugos 25,996          23,304          25,089          21,195          
Viso 5,122,863     4,577,132     5,531,674     4,704,091     

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 
2019 metais Grup�je buvo du pagrindiniai klientai ir su jais susijusios pardavimo pajamos sudar�  
1 102 062 t�kst. USD arba 992 652 t�kst. EUR ir pardavimai kiekvienam klientui atskirai viršijo 
10% vis� pajam� išor�s klientams.  
2018 metais Grup�je buvo vienas pagrindinis klientas ir su juo susijusi� pardavimo pajamos 
sudar� 1 334 132 t�kst. USD arba 1 129 080 t�kst. EUR ir pardavimai klientui viršijo 10% vis� 
pajam� išor�s klientams.  
 
Pardavimo pajam� geografinis pasiskirstymas – pateikta pagal šal	, kurioje yra kliento 
b�stin�  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Lietuva 1,215,788      1,087,102     1,226,445      1,042,465      
Kitos Baltijos šalys 1,207,409      1,079,691     1,205,368      1,024,871      
Lenkija 516,222         459,572        566,110         482,800         
Kitos ES šalys 177,767         159,707        73,702           61,986           
Kitos šalys, 	skaitant: 2,005,677      1,791,060     2,460,049      2,091,969      

Šveicarija 680,684         606,612        1,206,795      1,027,041      
Ukraina 469,794         420,553        435,852         372,260         
Singap�ras 583,262         520,861        805,233         682,437         
Kitos šalys 271,937         243,034        12,169           10,231           

Viso 5,122,863      4,577,132     5,531,674      4,704,091      

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 

18. Veiklos s
naudos 
 
Pardavimo savikaina  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD  EUR  USD  EUR 

    4,717,938     4,215,571     5,236,388     4,455,970 

         95,889          85,446          51,778          43,547 

 Viso     4,813,827     4,301,017     5,288,166     4,499,517 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

Pagamintos produkcijos ir parduot� paslaug� savikaina 
Preki�, skirt� pardavimui, ir parduot� atsargini� dali� 
savikaina
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S
naudos pagal pob�d	 
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Medžiag� ir energijos sunaudojimas     4,629,101     4,135,909     5,136,287     4,366,925 
Išorin�s paslaugos        189,410        169,176        183,923        156,151 
Išmokos darbuotojams:          47,446          42,378          48,947          41,299 
   darbo užmokes�io s�naudos          46,399          41,444          38,041          32,105 
   socialinio draudimo s�naudos            1,047               934          10,906            9,194 
Nusid�v�jimas ir amortizacija 5,6,14          39,740          35,505          25,267          21,489 
Mokes�iai ir rinkliavos            4,227            3,776          27,028          23,155 
Kitos s�naudos          12,540          11,200          11,639            9,875 

    4,922,464     4,397,944     5,433,091     4,618,894 
 Preki� , skirt� pardavimui, savikaina          97,324          86,779          56,239          47,398 
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos 
atsarg� pokytis

         11,562          10,327         (14,851)           (9,253)

Preki� ir paslaug� savo reikm�ms s�naudos 
           1,474 

           1,316 
           2,337 

           2,130 

Atsarg� nurašymas 9               620               996          23,103          20,197 
 Viso veiklos s
naud�     5,033,444     4,497,362     5,499,919     4,679,366 
Pardavimo s�naudos 173,190              154,837        165,334        140,550 
Administracin�s s�naudos          46,427          41,508          46,419          39,299 
Pardavim� savikaina     4,813,827     4,301,017     5,288,166     4,499,517 
 Viso veiklos s
naud�      5,033,444     4,497,362     5,499,919     4,679,366 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 
Pastaba

 
 
 

19. Kitos veiklos pajamos ir s
naudos  
 

19.1. Kitos veiklos pajamos  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Pelnas iš ilgalaikio nefinansinio turto 
pardavimo 

                29                 26                 80                 66 

Atid�jini� atstatymas            2,932            2,612            2,937            2,520 
Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim�, 
nematerialiojo turto ir ilgalaikio turto, skirto 
pardavimui vert�s sumaž�jimo atid�jini� 
atstatymas 

              634               575                 50                 43 

Baudos ir gautos kompensacijos               161               142               225               188 

Išvestini� finansini� priemoni�, susijusi� su 
veiklos rizika,  realizavimas ir vertinimas

22.2          11,662          10,502          36,140          29,629 

Neefektyvi dalis, susijusi su veiklos rizikos 
draudimu

22.2            4,166            3,675            9,721            7,996 

Inventorizacijos skirtumai            2,282            2,051            3,733            3,277 
Kompensuojamos pajamos          10,761            9,695                  -                    -   
Kita                 29                  (2)                 31                 27 
 Viso          32,656          29,276          52,917          43,746 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 
Pastaba
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19.2. Kitos veiklos s
naudos  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
 USD  EUR USD RUR

Nuostoliai iš ilgalaikio nefinansinio turto 
pardavimo 

                36                 33            1,658            1,350 

Parama            1,246            1,108            1,705            1,423 
Atid�jini� pripažinimas            6,434            5,719               242               213 

Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� , 
nematerialiojo turto ir ilgalaikio turto, skirto 
pardavimui, vert�s sumaž�jimo pripažinimas 

              549               497               127               107 

Baudos ir kompensacijos               130               117               274               227 
Perskai�iuoti atid�jiniai, susij� su CO2 taršos 
leidimais

                   -                  -              3,264            2,670 

Išvestini� finansini� priemoni�, susijusi� su 
veiklos rizika,  realizavimas ir vertinimas

22.2          27,411          24,741          34,956          28,653 

Neefektyvi dalis, susijusi su veiklos rizikos 
draudimu

22.2            4,331            3,815          12,757          10,428 

Kompensuojamos pajamos          10,761            9,695                    -                  -   
Kita               132               119                 45                 39 
 Viso          51,030          45,844          55,028          45,110 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Grup� kitos veiklos pajamose ir s�naudose apskaito išvestini� finansini� 
priemoni�, kurioms netaikoma apsidraudimo sandori� apskaita, realizavimo ir vertinimo �tak� bei 
neefektyvi� apdraust� išvestini� finansini� priemoni� dal�, susijusi� su veiklos rizikos draudimu. 
Ankstesniais periodais Grup� aukš�iau pamin�tas operacijas apskait� finansin�je veikloje. 
Lyginamieji duomenys nebuvo koreguojami d�l �takos nereikšmingumo. 
D�l ši� apskaitos poky�i�, Grup� veiklos rezultatuose pripaž�sta tiek apdraustojo objekto vert�s 
pasikeitimus, tiek apsidraudimo sandori� poveik�. 
 

20. Finansin�s veiklos pajamos ir s
naudos  
 

20.1. Finansin�s veiklos pajamos  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Pal�kanos 22.2            2,782            2,476            1,706            1,445 
Kita 22.2                    -                    -               199               161 
 Viso            2,782            2,476            1,905            1,606 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 

20.2. Finansin�s veiklos s
naudos 
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Pal�kanos 22.2            1,328            1,185            1,370            1,160 
Valiut� perskai�iavimo nuostoliai 22.2               812               743            4,617            3,913 
Faktoringo s�naudos 22.2               749               669               758               641 
Kita 22.2                 43                 38                 76                 65 
 Viso            2,932            2,635            6,821            5,779 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 
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21. Pelno mokes�io s
naudos  
 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR  USD  EUR 

Pelno mokestis, apskaitytas pelno arba nuostoli� 
ataskaitoje           (4,918)           (4,417)           (3,307)           (3,284)

Einam�j� met� pelno mokes�io s�naudos              (810)              (722)               235                (61)
Atid�tojo pelno mokes�io s�naudos           (4,108)           (3,695)           (3,542)           (3,223)
Pelno mokestis, apskaitytas kitose bendrosiose 
pajamose

                   -                    -                  (3)                  (3)

Aktuarinis pelnas ar nuostoliai nuo išmok� pasibaigus 
tarnybos laikui                    -                    -                  (3)                  (3)

 Viso           (4,918)           (4,417)           (3,310)           (3,287)

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 

21.1. Skirtumas tarp pelno mokes�io s
naud�, pripažint� pelno (nuostoli�) ataskaitoje, ir 
sumos, apskai�iuotos, remiantis pelnu prieš apmokestinim
  

 

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim�          70,853          63,005          24,885          19,319 
Pelno mokestis taikant 15% tarif�          10,628            9,451            3,733            2,898 
Skirtingo pelno mokes�io tarifo kitose šalyse �taka               267               239                    -                    - 
Neapmokestinamos pajamos           (5,813)           (5,195)           (2,139)           (1,810)
Neleidžiami atskaitymai mokes�i� tikslais            1,433            1,281            2,448            2,072 
Ilgalaikio turto investicij� lengvatos panaudojimas           (1,191)           (1,064)           (6,480)           (5,483)
Mokestini� nuostoli� panaudojimas           (7,718)           (6,898)              (362)              (306)
�vertinim� pasikeitimas, susij�s su ankstesniais metais           (2,152)           (1,923)              (908)              (768)
Kita              (372)              (332)               401               339 
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                    -                 24                    -              (226)
 Pelno mokes�io s
naudos           (4,918)           (4,417)           (3,307)           (3,284)

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 

21.2. Atid�tasis mokestis  
 

Atid�tojo mokes�io turtas / 
	sipareigojimai USD EUR  USD  EUR  USD  EUR 

Turto vert�s sumaž�jimai    121,438    106,022      (13,537)        (9,587)    107,901      96,435 
Atid�jiniai ir sukaupimai (�skaitant 
aktuarinius nuostolius)

       2,675        2,335          7,890          7,108      10,565        9,443 

Nerealizuotas valiutos perskai�iavimo 
nuostolis 

     (4,290)       (3,745)           (514)           (549)      (4,804)      (4,294)

Skirtumas tarp nekilnojamojo turto, 
�rangos ir �rengim� balansin�s vert�s ir 
mokestin�s baz�s 

   (41,561)     (36,285)        (6,667)        (6,818)    (48,228)    (43,103)

Mokestiniai nuostoliai        1,880        1,641          4,357          3,933        6,237        5,574 
Investicij� lengvata        5,897        5,148           (249)           (100)        5,648        5,048 
Kita           695           607               23               35           718           642 
 Viso atid�tojo mokes�io turto / 
	sipareigojim� 

     86,734      75,723        (8,697)        (5,978)      78,037      69,745 

Nepripažintas atid�tojo mokes�io 
turtas / (	sipareigojimai)

   (78,827)     (68,821)        12,675          9,698    (66,152)    (59,123)

Atid�tasis mokestis, gryn
ja verte         7,907        6,902          3,978          3,720      11,885      10,622 

 2018 12 31 

 Atid�tasis pelno 
mokestis, apskaitytas 

pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje 

 2019 12 31 
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Atid�tojo mokes�io turtas / 
(	sipareigojimai)

USD EUR  USD  EUR  USD  EUR  USD  EUR 

Turto vert�s sumaž�jimai    116,639      97,256          4,799          8,766              -              -    121,438    106,022 
Atid�jiniai ir sukaupimai (�skaitant 
aktuarinius nuostolius)

       3,418        2,850           (746)           (518)             3             3        2,675        2,335 

Nerealizuotas valiutos perskai�iavimo 
nuostolis 

       1,100           917        (5,390)        (4,662)              -              -      (4,290)      (3,745)

Skirtumas tarp nekilnojamojo turto, 
�rangos ir �rengim� balansin�s vert�s ir 
mokestin�s baz�s 

   (34,675)     (28,913)        (6,886)        (7,372)              -              -    (41,561)    (36,285)

Mokestiniai nuostoliai        4,239        3,535        (2,359)        (1,894)              -              -        1,880        1,641 
Finansini� instrument� vertinimas        2,060        1,718        (2,060)        (1,718)              -              -                -                - 
Investicij� lengvata        4,625        3,856          1,272          1,292              -              -        5,897        5,148 
Kita           759           633             (64)             (26)              -              -           695           607 
 Viso atid�tojo mokes�io turto / 
(	sipareigojim�) 

     98,165      81,852      (11,434)        (6,132)             3             3      86,734      75,723 

Nepripažintas atid�tojo mokes�io 
turtas / (	sipareigojimai)

   (93,858)     (78,259)        15,031          9,438              -              -    (78,827)    (68,821)

Atid�tasis mokestis, gryn
ja verte         4,307        3,593          3,597          3,306             3             3        7,907        6,902 

 2017 12 31 

 Atid�tasis pelno 
mokestis, apskaitytas 

pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje 

 Atid�tasis pelno 
mokestis, 

apskaitytas kitose 
bendrosiose 

pajamose 

 2018 12 31 

 
 

22. Finansin�s priemon�s ir finansin� rizika 
 

22.1. Finansin�s priemon�s pagal kategorijas ir klases  
 
Finansinis turtas 
 
2019 m. gruodžio 31 d.  
 

USD Pastaba
Vertinamas 
amortizuota 

savikaina 

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso 

Kitos ilgalaik�s gautinos sumos             8                 589                         -                        -           589 
Prekybos ir kitos gautinos sumos           10          285,332                         -                        -    285,332 
Gautinos sumos pagal l�š� 
koncentravimo sutart� (Cash pool)

          11            42,995                         -                        -      42,995 

Suteiktos paskolos  8,11                   15                         -                        -             15 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s           11                     -                 1,241                        -        1,241 
Išvestin�s finansin�s priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

          11                     -                         -                 2,782        2,782 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

          11              5,094                         -                        -        5,094 

Gautinos sumos už realizuotas 
išvestines finansines priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

          11              2,737                         -                        -        2,737 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai            11,384                         -                        -      11,384 
 Viso          348,146                 1,241                 2,782    352,169 

Finansin�s priemon�s pagal klases 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas 
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EUR Pastaba
Vertinamas 
amortizuota 

savikaina 

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso 

Kitos ilgalaik�s gautinos sumos             8                 526                         -                        -           526 
Prekybos ir kitos gautinos sumos           10          255,012                         -                        -    255,012 
Gautinos sumos pagal l�š� 
koncentravimo sutart� (Cash pool)

          11            38,426                         -                        -      38,426 

Suteiktos paskolos  8,11                   14                         -                        -             14 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s           11                     -                 1,109                        -        1,109 
Išvestin�s finansin�s priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

          11                     -                         -                 2,486        2,486 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

          11              4,553                         -                        -        4,553 

Gautinos sumos už realizuotas 
išvestines finansines priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

          11              2,446                         -                        -        2,446 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai            10,175                         -                        -      10,175 

 Viso          311,152                 1,109                 2,486    314,747 

Finansin�s priemon�s pagal klases 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas 

 
 
2018 m. gruodžio 31 d. 
 

USD Pastaba
Vertinamas 
amortizuota 

savikaina 

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso 

Finansin�s priemon�s pagal klases 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos             8                 441                         -                        -           441 
Ind�liai           11                     -                         -                        -           241 
Prekybos ir kitos gautinos sumos           10          263,487                         -                        -    263,487 
Gautinos sumos pagal l�š� 
koncentravimo sutart� (Cash pool)

          11            98,737                         -                        -      98,737 

Suteiktos paskolos  8,11                   23                         -                        -             23 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s           11                     -                 9,282                        -        9,282 
Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

          11            10,273                         -                        -      10,273 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai            14,490                         -                        -      14,490 
 Viso          387,451                 9,282                        -    396,974 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas 
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EUR Pastaba
Vertinamas 
amortizuota 

savikaina 

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso 

Finansin�s priemon�s pagal klases 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos             8                 385                         -                        -           385 
Ind�liai           11                     -                         -                        -           210 
Prekybos ir kitos gautinos sumos           10          230,039                         -                        -    230,039 
Gautinos sumos pagal l�š� 
koncentravimo sutart� (Cash pool)

          11            86,203                         -                        -      86,203 

Suteiktos paskolos  8,11                   20                         -                        -             20 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s           11                     -                 8,103                        -        8,103 
Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

          11              8,969                         -                        -        8,969 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai            12,651                         -                        -      12,651 
 Viso          338,267                 8,103                        -    346,580 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas 

 
 
 
Finansiniai 	sipareigojimai  
 
2019 m. gruodžio 31 d. 

USD
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba

Prekybos ir kiti �sipareigojimai             15                     282,528                        -                          -         282,528 
Nuomos �sipareigojimai             14                       14,118                        -                          -           14,118 
�sipareigojimai, susij� su l�š� 
koncentravimo sutartimi (Cash pool)

            16                       15,069                        -                          -           15,069 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s             16                                 -                 3,710                          -             3,710 
Išvestin�s finansin�s priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

            16                                 -                        -                   4,859             4,859 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

            16                         2,479                        -                          -             2,479 

Mok�tinos sumos už realizuotas 
išvestines finansines priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

            16                         8,362                        -                          -             8,362 

 Viso                     322,556                 3,710                   4,859         331,125 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas
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EUR
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba
Prekybos ir kiti �sipareigojimai             15                     252,506                        -                          -         252,506 
Nuomos �sipareigojimai             14                       12,618                        -                          -           12,618 
�sipareigojimai, susij� su l�š� 
koncentravimo sutartimi (Cash pool)

            16                       13,468                        -                          -           13,468 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s             16                               -                   3,316                          -             3,316 
Išvestin�s finansin�s priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

            16                               -                          -                   4,343             4,343 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

            16                         2,215                        -                          -             2,215 

Mok�tinos sumos už realizuotas 
išvestines finansines priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

            16                         7,473                        -                          -             7,473 

 Viso                     288,280                 3,316                   4,343         295,939 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas

 
 
 
2018 m. gruodžio 31 d. 

USD
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba
Prekybos ir kiti �sipareigojimai             15                     293,695                        -                          -         293,695 
�sipareigojimai, susij� su l�š� 
koncentravimo sutartimi (Cash pool)

            16                       27,241                        -                          -           27,241 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s             16                                 -                 1,592                          -             1,592 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

            16                         7,727                        -                          -             7,727 

 Viso                     328,663                 1,592                          -         330,255 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas

 
 

EUR
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s

Tikr
ja verte 
pelno 

(nuostoli�) 
ataskaitoje

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba
Prekybos ir kiti �sipareigojimai             15                     256,412                        -                          -         256,412 
�sipareigojimai, susij� su l�š� 
koncentravimo sutartimi (Cash pool)

            16                       23,783                        -                          -           23,783 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s             16                                 -                 1,390                          -             1,390 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones             16                         6,746                        -                          -             6,746 

 Viso 286,941 1,390                          -         288,331 

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas
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22.2. Pajamos ir s
naudos, pelnas arba nuostoliai konsoliduotoje pelno arba nuostoli� ir 
kit� bendr�j� pajam� ataskaitoje 

 
2019 m. gruodžio 31 d. 
 

USD
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Tikr
ja verte 
pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s 

(neefektyvi dalis)

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba
Pal�kan� pajamos           20.1                       2,782                              -                             -                2,782 
Pal�kan� s�naudos           20.2                      (1,328)                              -                             -               (1,328)
Valiut� perskai�iavimo pelnas/(nuostolis)           20.2                         (812)                              -                             -                  (812)
(Nuostoliai)/Nuostoli� atstatymas d�l 
finansini� priemoni� vert�s sumaž�jimo                         (113)                              -                             -                  (113)

Finansini� priemoni�, susijusi� su veikos 
rizika, realizavimas ir vertinimas 19.1, 19.2                               -                   (15,749)                       (165)             (15,914)

Faktoringo s�naudos           20.2                         (749)                              -                             -                  (749)
Kita 20.1, 20.2                           (43)                              -                             -                    (43)
 Viso                         (263)                   (15,749)                       (165)             (16,177)

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas

 

EUR
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Tikr
ja verte 
pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s 

(neefektyvi dalis)

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba
Pal�kan� pajamos 20.1                       2,476                              -                             -                2,476 
Pal�kan� s�naudos 20.2                      (1,185)                              -                             -               (1,185)
Valiut� perskai�iavimo pelnas/(nuostolis) 20.2                         (743)                              -                             -                  (743)
(Nuostoliai)/Nuostoli� atstatymas d�l 
finansini� priemoni� vert�s sumaž�jimo                         (102)                              -                             -                  (102)

Finansini� priemoni�, susijusi� su veikos 
rizika, realizavimas ir vertinimas  19.1, 19.2                               -                   (14,239)                       (140)             (14,379)

Faktoringo s�naudos           20.2                         (669)                              -                             -                  (669)
Kita 20.1, 20.2                           (38)                              -                             -                    (38)
 Viso                         (261)                   (14,239)                       (140)             (14,640)

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas
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2018 m. gruodžio 31 d. 
 

USD
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Tikr
ja verte 
pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s 

(neefektyvi dalis)

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba

Pal�kan� pajamos 20.1                       1,706                              -                             -                1,706 
Pal�kan� s�naudos 20.2                      (1,370)                              -                             -               (1,370)
Valiut� perskai�iavimo pelnas/(nuostolis) 20.2                      (4,617)                              -                             -               (4,617)
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimo 
pripažinimas/atstatymas, apskaitytas 
kitos veiklos pajamose/(s�naudose), 
grynaja verte

 19.1, 19.2                          169                              -                             -                   169 

Finansini� priemoni� realizavimas ir 
vertinimas 20                               -                      1,184                    (3,036)               (1,852)

Faktoringo s�naudos           20.2                         (758)                              -                             -                  (758)
Kita 20.1, 20.2                          123                              -                             -                   123 
 Viso                      (4,747)                      1,184                    (3,036)               (6,599)

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas

 

EUR
Vertinami 

amortizuota 
savikaina

Tikr
ja verte 
pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje

Apsidraudimo 
finansin�s 
priemon�s 

(neefektyvi dalis)

Viso

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba

Pal�kan� pajamos 20.1                       1,445                              -                           -                  1,445 
Pal�kan� s�naudos 20.2                      (1,160)                              -                           -                 (1,160)
Valiut� perskai�iavimo pelnas/(nuostolis) 20.2                      (3,913)                              -                             -               (3,913)
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimo 
pripažinimas/atstatymas, apskaitytas 
kitos veiklos pajamose/(s�naudose), 
grynaja verte

 19.1, 19.2                          138                              -                             -                   138 

Finansini� priemoni� realizavimas ir 
vertinimas

             20                               -                         976                    (2,432)               (1,456)

Faktoringo s�naudos           20.2                         (641)                              -                             -                  (641)
Kita  20.1, 20.2                            96                              -                             -                     96 
 Viso                      (4,035)                         976                    (2,432)               (5,491)

Finansin�s priemon�s pagal kategorijas

 
 

22.3. Finansini� priemoni� tikroji vert� 
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. finansinio turto ir finansini� �sipareigojim� tikroji 
vert� buvo lygi arba panaši apskaitos vertei d�l savo trumpalaikio pob�džio. 
 
 

22.4. Apsidraudimo sandori� apskaita 
 

�gyvendindama dal� apsidraudimo strategijos, Patronuojanti �mon� apsidraudžia savo pinig� 
srautus nuo parduodam� produkt� ir perkamos naftos, naudodama atsarg� apsikeitimo sandorius. 
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Pinig� sraut� apsidraudimo priemoni� grynasis rezultatas, atvaizduotas finansiniame turte 
ir finansiniuose 	sipareigojimuose: 

Pastaba 2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s
Atsarg� apsikeitimo sandoriai 11,16          (2,469)          (2,207)           7,690           6,713 
 Viso          (2,469)          (2,207)           7,690           6,713 
 
 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s, atvaizduotos finansin�se ataskaitose 

2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR  USD  EUR 

Atsargos          (1,548)          (1,383)           3,710           3,239 
Pardavimo pajamos          (3,722)          (3,352)        (81,609)        (71,728)
Pardavimo s�naudos 6,124 5,473         55,249         47,744 
 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemoni�, kurios bus pripažintos pelne arba nuostoliuose, 
planuojama realizavimo data 

Atsarg� rizikos realizavimas

2019 12 31 2018 12 31

2020 m. sausis - kovas 2019
 
 

22.5. Finansin�s rizikos valdymas 
 
Grup� susiduria su šiomis finansin�mis rizikomis:  
� kredito rizika; 
� likvidumo rizika; 
� rinkos rizika, �skaitant 

valiutos rizika, 
pal�kan� normos rizika 
atsarg� kainos rizika 
CO2 taršos leidim� kainos rizika  

 
 

22.5.1. Kredito rizika  
 
Grup� vykdydama prekybos veikl� parduoda produktus ir paslaugas su atid�tu mok�jimo terminu, 
tod�l gali atsirasti rizika, kad klientai nesumok�s už Grup�s gautinas sumas iš produkt� ir paslaug� 
pardavimo. Siekiant sumažinti kredito ir apyvartinio kapitalo rizik� iki minimumo, Grup� valdo rizik� 
taikydama kredito limito principus, nustatan�ius klientams suteikiam� kredit� dydžius ir skirtingus 
garantinius �keitimo tipus. Vidutinis mok�jimo terminas, nustatytas gautinoms sumoms, susijusioms 
su �prasta pardavimo veikla, yra nuo 12 iki 15 dien�. Kiekvieno kliento, atsiskaitan�io ne grynaisiais 
pinigais, su atid�tais mok�jimais, kredito rizika yra atskirai �vertinama. Dalis prekybos gautin� 
sum� yra apdraustos organizuotoje prekini� kredit� draudimo programoje. Jei atsiranda pradelst� 
gautin� sum�, pardavimai yra sustabdomi ir pradedama vykdyti skol� atgavimo programa, kaip yra 
aprašyta �sipareigojim� tvarkoje. Siekiant sumažinti prekybos gautin� sum� susigr�žinimo rizik�, 
Grup� iš savo klient� gauna �sipareigojim� vykdymo užtikrinimo priemones, tokias kaip: banko 
garantijas, akredityvus, užstatus ir tre�i�j� šali� garantijas.   
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Finansinio turto, kurio apmok�jimo terminas pasibaig�s, ta�iau jo vert� n�ra sumaž�jusi 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 	sisen�jimo analiz�: 
 

2019 12 31 2019 12 31 2018 12 31 2018 12 31
USD EUR USD EUR

Pradelsta:
Iki 30 dien�           2,875           2,570         21,887         19,109 
31-60 dien�              165              147              204              178 
61-90 dien�              226              202                22                19 
3-6 m�n.              193              173                79                69 
6-12 m�n.              118              105                  5                  4 
Ilgiau nei 1 m.           2,846           2,544           4,699           4,103 
 Viso           6,423           5,741         26,896         23,482 

Trumpalaik�s gautinos sumos 

 
 
 

22.5.2. Likvidumo rizika  
 
Grup�s tikslas yra išlaikyti balans� tarp finansavimo t�stinumo ir lankstumo. Siekdama šio tikslo, 
Grup� pirmiausia naudojasi finansavimo šaltiniais PKN ORLEN Grup�s viduje l�š� koncentravimo 
sutartimis (cash pool).  
 
Grup� siekia išlaikyti saug� trumpalaikio turto ir trumpalaiki� �sipareigojim� (einamojo likvidumo 
koeficiento) santyk�. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. šis koeficientas atitinkamai 
buvo 1.55 ir 1.55.  
 
2019 m. ar 2018 m. Grup� paskol� netur�jo. 
 
2019 metais turimas finansavimas pagal kredito / grup�s s�skaitos (cash pool) sutartis, skirtas 
padengti einamuosius trumpalaikius �sipareigojimus, kuri� gr�žinimo terminas – 2020 m. birželio 30 
d. (179 mln. EUR arba 200 mln. USD). Tai leidžia pakankamai padengti planuojamus likvidumo 
poreikius 2019 m.  
 
Finansini� 	sipareigojim� mok�jimo termin� analiz�:  

iki 1 met� 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai        15           282,528        282,528 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� sraut� 
apsidraudimo priemones

       16             10,841          10,841 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s        16               8,569            8,569 
�sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo 
sutartimi (Cash pool)        16             15,069          15,069 

 Viso        317,007        317,007 

USD Pastaba
2019 12 31 Balansin� 

vert� 

 
 

iki 1 met� 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai        15           252,506        252,506 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� sraut� 
apsidraudimo priemones

       16               9,688            9,688 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s     16               7,659            7,659 
�sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo 
sutartimi (Cash pool)

       16             13,468          13,468 

 Viso        283,321        283,321 

EUR Pastaba
Balansin� 

vert� 
2019 12 31
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iki 1 met� 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai        15           293,695        293,695 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� sraut� 
apsidraudimo priemones

       16               7,727            7,727 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s     16               1,592            1,592 
�sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo 
sutartimi (Cash pool)

       16             27,241          27,241 

 Viso        330,255        330,255 

USD Pastaba
Balansin� 

vert� 
2018 12 31

 
 

iki 1 met� 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai        15           256,412        256,412 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� sraut� 
apsidraudimo priemones

       16               6,746            6,746 

Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s        16               1,390            1,390 
�sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo 
sutartimi (Cash pool)

       16             23,783          23,783 

 Viso        288,331        288,331 

EUR Pastaba
2018 12 31 Balansin� 

vert� 

 
 
Nuomos �sipareigojim� mok�jimo termin� analiz� pateikta 14 pastaboje. 
 
 

22.5.3. Rinkos rizika  
 
Grup� susiduria su valiutos kurso rizika, pal�kan� rizika ir biržos preki� kainos pasikeitimo rizika 
bei CO2 taršos leidim� kain� rizika.  
 
Rinkos rizikos valdymo proceso tikslas yra sumažinti rinkos rizikos veiksni� pasikeitimo neigiam� 
�tak� pinig� srautams ir finansiniam rezultatui trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.  
 
Rinkos rizikos valdymas yra vykdomas naudojant apsidraudimo strategijas, paremtas išvestin�mis 
priemon�mis. Išvestin�s priemon�s yra naudojamos tik tikrosios vert�s pasikeitimo rizikos ir pinig� 
sraut� pasikeitimo rizikos sumažinimui. Grup� taiko tik tas priemones, kurios gali b�ti 
nepriklausomai �vertinamos, naudojant standartinius vert�s nustatymo modelius kiekvienai 
priemonei. Siekiant nustatyti priemoni� rinkos vert�, Grup� naudojasi informacija, gauta iš rinkoje 
lyderiaujan�i� bank�, brokeri� ir informacij� teikian�i� tarnyb�. Sandoriai yra vykdomi tik su 
patikimais partneriais, �galiotais dalyvauti sandoriuose taikant atitinkamas proced�ras ir pasirašius 
atitinkamus dokumentus.  
 
 

22.5.3.1. Preki� rizika 
 
Vykdydama pagrindin� savo veikl�, Patronuojanti �mon� daugiausia susiduria su šia preki� rizika:  

- Rizika, susijusi su parduodam� produkt� perdirbimo maržos poky�iais ir skirtumo tarp „Ural“ 
ir „Brent“ svyravimais – sudaromi nereguliar�s apsidraudimo nuo šios rizikos sandoriai kaip 
apsidraudimo nuo rizikos strategijos dalis; 

- Žaliavin�s naftos ir naftos produkt� kain� poky�i� rizika, atsirandanti d�l laiko skirtumo tarp 
naftos pirkimo, jos perdirbimo ir produkt� pardavimo, periodiškai atsirandan�io naftos ir (arba) 
produkt� atsarg� pertekliaus bei ateities pardavimo sandori� – rizika nustatoma ir nuo jos 
apsidraudžiama sistemingai ir reguliariai; 

- Apyvartini� CO2 taršos leidim� kain� poky�i� rizika; 
- Žaliavin�s naftos ir naftos produkt� kain� poky�i� rizika, susijusi su prievole kaupti 

privalomas naftos ir kuro (naftos produkt�) atsargas – nuo rizikos nesidraudžiama, nes ji patiriama 
nuolat, o jos �taka Patronuojan�ios �mon�s veiklos rezultatams yra nepinigin�. 
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Atsarg� apsidraudimo priemoni� 	taka Grup�s finansin�ms ataskaitoms  
 

Apdraust� žaliavos / 
produkt� tipai

Matavimo 
vienetas

2019 12 31 2018 12 31

Žaliavin� nafta bbl 3,621,000 1,905,000
Dyzelinas Mt 111,601 27,100
Benzinas Mt          9,000 -                
Reaktyvinis kuras Mt          4,000 -                
Krosni� kuras Mt                  - -                 
 
 
Produkt� ir žaliavos kain� pasikeitimo jautrumo analiz�  
 
2019 m. gruodžio 31 d. 
 
Finansini� priemoni� balansin�s vert�s poky�i� �takos rezultatams prieš mokes�ius ir 
apsidraudimo sandori� rezervui analiz�, taikant hipotetinius produkt� ir žaliav� kain� pasikeitimus: 
 
Apdraust� žaliavos / 
produkt� tipai

Kainos 
padid�jimas

Kainos 
sumaž�jimas

USD EUR USD EUR
Žaliavin� nafta USD/bbl +32% (33,997)     (30,384)     -32% 33,997      30,384      
Dyzelinas USD/Mt +26% (10,199)     (9,115)       -26% 10,199      9,115        
Benzinas USD/Mt +27% (1,643)       (1,468)       -27% 1,643        1,468        
Reaktyvinis kuras USD/Mt +25% (651)          (582)          -25% 651           582           

(46,490)     (41,549)     46,490      41,549      

Bendra 	taka Bendra 	taka

 
 
 
2018 m. gruodžio 31 d. 
Apdraust� žaliavos / 
produkt� tipai

Kainos 
padid�jimas

Kainos 
sumaž�jimas

USD EUR USD EUR
Žaliavin� nafta USD/bbl +29% (11,287)     (9,412)       -29% 11,287      9,412        
Dyzelinas USD/Mt +24% (3,299)       (2,750)       -24% 3,299        2,750        

(14,586)     (12,162)     14,586      12,162      

Bendra 	taka Bendra 	taka

 
 
Taikyta apsidraudimo nuo atsarg� rizikos d�l naftos ir naftos produkt� kain� svyravimo jautrumo 
analiz�, o produkt� kainos apskai�iuotos remiantis kain� svyravimu 2019 ir 2018 metais bei 
turimomis analitik� prognoz�mis. 
 
 

22.5.3.2. Valiutos rizika  
 
Valiutos rizika – �mon�s funkcin� valiuta yra JAV doleris. Grup� susiduria su valiutos rizika d�l 
trumpalaiki� gautin� sum� ir trumpalaiki� �sipareigojim�, pinig� ir j� ekvivalent�, investicij� 
s�naud� taip pat ir d�l ateityje planuojam� pinig� sraut� iš naftos produkt� pardavimo ir pirkimo.  
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Finansini� priemoni� valiutos strukt�ra 2019 m. gruodžio 31 d.: 
 

Finansin�s priemon�s pagal klases
Pas-
taba

EUR USD PLN Kita
Viso po 

perskai�iavimo 
	 USD 

Viso po 
perskai�iavimo 	 

EUR
Finansinis turtas 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 8          525                -            -        -                     589                       526 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 10   161,157    104,999            -    (35)              285,332                255,012 
Gautinos sumos pagal l�š� 
koncentravimo sutart� (Cash pool)

11       9,558      32,301            -        -                42,995                  38,426 

Suteiktos paskolos 8,11            14                -            -        -                       15                         14 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s 11              -        1,241            -        -                  1,241                    1,109 
Išvestin�s finansin�s priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

11              -        2,782            -        -                  2,782                    2,486 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

11              -        7,831            -        -                  7,831                    6,999 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai       9,640           596            -        -                11,384                  10,175 
 Viso   180,894    149,750            -    (35)              352,169                314,747 
Finansiniai 	sipareigojimai 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 15     74,836    198,482       627      85              282,528                252,506 
Nuomos �sipareigojimai 14     12,618                -            -        -                14,118                  12,618 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s 16              -        3,710            -        -                  3,710                    3,316 
Išvestin�s finansin�s priemones, 
kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

16              -        4,859            -        -                  4,859                    4,343 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

16              -      10,840            -        -                10,841                    9,688 

�sipareigojimai, susij� su l�š� 
koncentravimo sutartimi (Cash pool)

16     13,459             10            -        -                15,069                  13,468 

 Viso   100,913    217,901       627      85              331,125                295,939 
 Viso, gryn
ja verte     79,981    (68,151)     (627)  (120)                21,044                  18,808  
 
 
Valiutos rizikos jautrumo analiz� 
 
Atitinkamos valiutos keitimo kurso padid�jimas/sumaž�jimas reiškia, kad tos valiutos vert� 
padid�ja/sumaž�ja Grup�s funkcin�s valiutos (USD) atžvilgiu. Finansini� priemoni� balansini� 
ver�i� galim� poky�i� �taka (2019 m. gruodžio 31 d.) pelnui prieš apmokestinim�, atsirandanti d�l 
atitinkam� valiut� kurs� hipotetini� poky�i� funkcin�s valiutos (USD) atžvilgiu, pateikiama žemiau:  
 

Finansin�s priemon�s pagal klases 
Keitimo kurso 
padid�jimas 

�taka iš viso
Keitimo kurso 
sumaž�jimas  

�taka iš viso

EUR/USD +15%              13,424 -15%               (13,424)
             13,424               (13,424)

Finansini� priemoni� 	taka pelnui prieš apmokestinim
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Finansini� priemoni� valiutos strukt�ra 2018 m. gruodžio 31 d.: 
 

Finansin�s priemon�s pagal klases
Pas-
taba

EUR USD PLN Kita
Viso po 

perskai�iavimo 
	 USD 

Viso po 
perskai�iavimo 	 

EUR
Finansinis turtas 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 8          385                -            -        -                     441                       385 
Ind�liai 11          210                -            -        -                     241                       210 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 10   103,296    145,158            -      14              263,487                230,039 
Gautinos sumos pagal l�š� 
koncentravimo sutart� (Cash pool)

11              -      98,737            -        -                98,737                  86,203 

Suteiktos paskolos 8,11            20                -            -        -                       23                         20 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s 11              -        9,282            -        -                  9,282                    8,103 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

11              -      10,273            -        -                10,273                    8,969 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai     11,297        1,548            -        -                14,490                  12,651 
 Viso   115,208    264,998            -      14              396,974                346,580 
Finansiniai 	sipareigojimai 
Prekybos �sipareigojimai   15        72,007    210,533    1,834    138              293,695                256,412 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s   16                 -        1,592            -        -                  1,592                    1,390 
Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
sraut� apsidraudimo priemones

  16                 -        7,727            -        -                  7,727                    6,746 

�sipareigojimai, susij� su l�š� 
koncentravimo sutartimi (Cash pool)

  16        23,783                -            -        -                27,241                  23,783 

 Viso     95,790    219,852    1,834    138              330,255                288,331 
 Viso, gryn
ja verte     19,418      45,146  (1,834)  (124)                66,719                  58,249  
 
 
Valiutos rizikos jautrumo analiz� 
 
Atitinkamos valiutos keitimo kurso padid�jimas/sumaž�jimas reiškia, kad tos valiutos vert� 
padid�ja/sumaž�ja Grup�s funkcin�s valiutos (USD) atžvilgiu. Finansini� priemoni� balansini� 
ver�i� galim� poky�i� �taka (2018 m. gruodžio 31 d.) pelnui prieš apmokestinim�, atsirandanti d�l 
atitinkam� valiut� kurs� hipotetini� poky�i� funkcin�s valiutos (USD) atžvilgiu, pateikiama žemiau:  
 

Finansin�s priemon�s pagal klases 
Keitimo kurso 
padid�jimas 

�taka iš viso
Keitimo kurso 
sumaž�jimas  

�taka iš viso

EUR/USD +15%                3,336 -15%                 (3,336)
               3,336                 (3,336)

Finansini� priemoni� 	taka pelnui prieš apmokestinim
 

 
 
Aukš�iau nurodyti valiut� kurs� svyravimai buvo apskai�iuoti remiantis konkre�i� valiut� kurs� 
istoriniu kintamumu ir analitik� prognoz�mis.  
 
Finansini� priemoni� jautrumas valiutos rizikai buvo apskai�iuotas kaip skirtumas tarp finansini� 
priemoni� pradin�s balansin�s vert�s (išskyrus išvestines priemones) ir j� potencialios balansin�s 
vert�s, apskai�iuotos naudojant prielaidinius valiut� kurs� padid�jimus/sumaž�jimus. Išvestini� 
priemoni� atveju valiutos kurs� poky�i� �taka tikrajai vertei buvo analizuojama esant pastoviam 
pal�kan� norm� lygiui. Užsienio valiut� ateities sandori� tikroji vert� yra nustatoma remiantis 
diskontuot� b�sim�j� pinig� sraut� sandoriais, apskai�iuotais pagal ateities sandori� kurso ir 
transakcijos kainos skirtum�. 
 

22.5.3.3. Pal�kan� normos pasikeitimo rizika  
 
Grup� susiduria su pinig� sraut� kintamumo rizika d�l pal�kan� norm�, susijusi� su paskolomis, 
l�š� koncentravimo sutartimis (cash pool), remiantis kintan�iomis pal�kan� normomis.  
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23. Kitos aiškinamojo rašto pastabos 
 

23.1. Kapitalo 	sipareigojimai  
 
Dar nepatirti, sutarti kapitalo mok�jimai ataskait� parengimo dien� yra pateikiami žemiau:  

 USD  EUR  USD  EUR 
Nekilnojamas turtas, �ranga ir �rengimai          23,630          21,119          32,863          28,691 

2019 12 31 2018 12 31

 
 
 

23.2. Neapibr�žtieji 	sipareigojimai 
 

23.2.1. Teismo procesai, kuriuose Patronuojanti 	mon� yra ieškovas 
 
VIAP byla / administracin�s bylos 
 
Patronuojanti �mon� yra pareišk�ja 7 administracin�se bylose (nuo 2013 m.), kuriose gin�ija VIAP 
(su viešomis paslaugomis susijusi� �sipareigojim�) mokes�i� teis�tum�. Visos administracin�s ir 
civilin�s bylos yra sustabdytos d�l proceso Europos S�jungos Teisingumo Teisme, išskyrus 2014 
m. administracin� byl�, d�l kurios ESTT pri�m� prejudicin� sprendim� ESTT byloje C-706/17. 
ESTT palaik� OL pozicij�, kad didžioji dalis VIAP yra valstyb�s pagalba, kuri tur�jo b�ti suderinta 
su ES. Tokiai pozicijai seniai pritar� ir Lietuvos institucijos.   Inicijuodama teismo proces� ES ir 
šalies institucijose, Bendrov� siekia �sitikinti, kad dideli VIAP mokes�iai yra renkami teisingai ir 
pagr�stai.  
Kol kas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepri�m� jokio sprendimo.  
Bendrov� yra didžiausia elektros vartotoja Lietuvoje ir tod�l didžiausia VIAP mokes�io mok�toja.  
Per nagrin�jam� laikotarp� nuo 2011 met� Bendrov� jau sumok�jo VIAP mokes�i� už daugiu nei 
55 mln. USD, tod�l taip vadinama skola yra tik nedidel� Bendrov�s sumok�tos sumos dalis.  
Bendrov� sustabd� tik gamintojo VIAP mokes�i� mok�jim�.  Tai yra mokes�iai už pa�ios 
Bendrov�s generuojam� ir suvartojam� elektros energij�.  Atkreiptinas d�mesys � tai, kad 
nepaisant fakto, jog Bendrov� moka didel� dal� VIAP mokes�i�, teismuose ir Europos Komisijos 
yra gin�ijama visa VIAP schema.  
 
Tai yra bylos, susijusios su ieškiniu d�l nesumok�t� VIAP mokes�i�. 
 
 

23.2.2. Teismo procesai, kuriuose Patronuojanti 	mon� yra atsakovas 
 

Ieškinys Patronuojan�iai 	monei d�l žalos, kuri
 ji suk�l� neteis�tais veiksmais, 
susijusiais su „Družbos“ vamzdynu, atlyginimo  
 
2017 met� rugs�jo m�nes� Bendrov� gavo teismo ieškin�, kur� išk�l� Baltarusijos �mon� 
„Polocktransneft Druzhba“ („Družba“ vamzdyno dalies, esan�ios Baltarusijos teritorijoje, 
operatorius) siekdama gauti kompensacij� už taip vadinam� technologin� naft�, kuri nuo 1992 
met� buvo laikoma Lietuvoje esan�ioje „Družba“ vamzdyno dalyje ir kuri� Patronuojanti 
bendrov� išpumpavo po šios vamzdyno dalies uždarymo 2006 metais. „Polocktransneft 
Druzhba“ �sitikinusi, kad min�ta nafta priklauso jai. Ieškinio suma siekia apie 72 mln. USD (64 
mln. EUR pagal 2019 m. gruodžio 31 d. kurs�)  Ieškiniu taip pat prašoma sumok�ti procesines 
pal�kanas ir teismo išlaidas. „ORLEN Lietuva“ pateik� atsakym� � ieškin�. 2018 m. kovo 15 d. 
�vyko teismo pos�dis. 2018 m. kovo 29 d. teismas atmet� ieškovo ieškin�. „Polokotransneft 
Druzhba“ pateik� apeliacin� skund� d�l atmesto ieškinio. „ORLEN Lietuva“ pateik� savo 
atsakym� � apeliacin� skund�. Apeliacinis teismas sprendim� priims 2020 m. kovo 9 d.  
Bendrov�s nuomone, šis ieškinys yra nepagr�stas.  
 
Be prieš tai aprašyt� byl�, grup� neturi joki� kit� esmini� neapibr�žt�j� �sipareigojim�.  
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Ieškinys d�l nesumok�to VIAP mokes�io 
 
Be nurodyt� administracini� byl�, VIAP administratorius (dabartinis – UAB „Baltpool“, buv�s – AB 
„Litgrid“) civilin�je byloje reikalauja išieškoti iš Patronuojan�ios bendrov�s nesumok�tus VIAP 
mokes�ius. „Litgrid“ pirmos instancijos teisme 2013 met� balandžio m�nes� iškeltos bylos 
nagrin�jimas buvo sustabdytas iki administracinio teismo sprendimo. Ieškinio suma siekia apie 106 
t�kst. EUR (119 t�kst.USD pagal 2019 m. gruodžio 31 d. kurs�). 
2019 met� geguž�s m�nes� „Baltpool“ pateik� papildom� ieškin� Patronuojan�iai �monei d�l 
nesumok�t� 12 mln. EUR (13 mln. USD pagal 2019 m. gruodžio 31 d. kurs�) VIAP mokes�i� už 
2013.02 – 2019.03 laikotarp� (išskyrus 2017.05) ir 109 t�kst. EUR (122 t�kst. USD pagal 2019 m. 
gruodžio 31 d. kurs�) pal�kan�.  
Patronuojanti bendrov� tai nelaiko skola ir gin�ija VIAP mokes�i� teis�tum�, o visos šios bylos yra 
susijusios su min�tomis administracin�mis bylomis ir j� nagrin�jimas yra atid�tas, kol d�l j� bus 
priimtas sprendimas.  
 
Kitos bylos ir reikalavimai 
 
Patronuojanti bendrov� dalyvauja ir kitose bylose, kuriose jai pateikti ieškiniai yra susij� su 
�prasta Bendrov�s veikla. Vadovyb�s nuomone, ši� byl� baigtis netur�s esmin�s neigiamos 
�takos Patronuojan�ios bendrov�s veiklai. 
 
 

23.3. Garantijos 
 
Grup�s akcizo mokes�io garantijos 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 
sudar� 3 804 t�kst. USD arba 3 400 t�kst. EUR ir 5 040 t�kst. USD arba 4 400 t�kst. EUR.  
 
Kitos garantijos, užtikrinan�ios Grup�s �sipareigojimus tre�iosioms šalims, kylan�ius iš kasdienin�s 
veiklos operacij�, 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sudar� 24 735 
t�kst. USD arba 22 106 t�kst. EUR ir 4 672 t�kst. USD arba 4 079 t�kst. EUR.  
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Grup�s gautos garantijos atitinkamai sudar� 473 
162 t�kst. USD arba 422 881 t�kst. EUR ir 445 986 t�kst. USD arba 389 372 t�kst. EUR.  
 
 

23.4. Sandoriai su susijusiomis šalimis  
 
2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. bei per 2019 m. ir 2018 m. nebuvo sudaryta 
reikšming� susijusi� šali� sandori� su: 

- Patronuojan�ios �mon�s Valdybos nariais ar steb�toj� tarybos nariais bei j� giminai�iais, 
- Patronuojan�ios �mon�s ir Grup�s �moni� pagrindine vadovybe (23.5 pastaba). 
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Sandoriai ir Grup�s atsiskaitym� su susijusiomis šalimis balansas  
 
Už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus  

USD
Grup�s 

akcininkas
Susij� 

asmenys 
Asocijuotos 
	mon�s

Viso 

Pardavimai 458,300      135,392          28,527      622,219 
Pirkimai 4,534,155 23,860      -                    4,558,015 
Kitos veiklos pajamos 26,589       2               -                         26,591 
Kitos veiklos s�naudos 31,742       3               -                         31,745 
Finansin�s veiklos pajamos 1,325         -                -                           1,325 
Finansin�s veiklos s�naudos 893            2               -                              895 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 26,929 7,975        693                    35,597 
Kitas finansinis turtas 54,849 -                -                         54,849 
Prekybos ir kiti  �sipareigojimai 194,625 2,207        -                       196,832 
Kiti finansiniai �sipareigojimai 24,515 9,965        -                         34,480 

 

EUR
Grup�s 

akcininkas
Susij� 

asmenys 
Asocijuotos 
	mon�s

Viso 

Pardavimai 387,170      115,019          25,508      527,697 
Pirkimai 3,851,304 21,069      -                    3,872,373 
Kitos veiklos pajamos 23,196       1               -                         23,197 
Kitos veiklos s�naudos 27,801       2               -                         27,803 
Finansin�s veiklos pajamos 1,127         -                -                           1,127 
Finansin�s veiklos s�naudos 754            2               -                              756 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 24,067 7,128        619                    31,814 
Kitas finansinis turtas 49,020 -                -                         49,020 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 173,943 1,972        -                       175,915 
Kiti finansiniai �sipareigojimai 21,909 8,906        -                         30,815  
 
Už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus  

USD
Grup�s 

akcininkas
Susij� 

asmenys 
Asocijuotos 
	mon�s

Viso 

Pardavimai 502,175      137,713          28,839      668,727 
Pirkimai 4,940,780 18,000      -                    4,958,780 
Kitos veiklos pajamos 44,669 -                -                         44,669 
Kitos veiklos s�naudos 46,652 -                -                         46,652 
Finansin�s veiklos pajamos 1,495         -                -                           1,495 
Finansin�s veiklos s�naudos 1,191         -                -                           1,191 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 18,662       4,961        484                    24,107 
Kitas finansinis turtas 118,251     -                -                       118,251 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 208,222     775           -                       208,997 
Kiti finansiniai �sipareigojimai 36,155       -                -                         36,155  
 

EUR
Grup�s 

akcininkas
Susij� 

asmenys 
Asocijuotos 
	mon�s

Viso 

Pardavimai 428,389      116,896          24,511      569,796 
Pirkimai 4,195,143        15,558 -                    4,210,701 
Kitos veiklos pajamos 36,344                  - -                         36,344 
Kitos veiklos s�naudos 37,892                  - -                         37,892 
Finansin�s veiklos pajamos 1,280         -                -                           1,280 
Finansin�s veiklos s�naudos 1,034         -                -                           1,034 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 16,293       4,331        423                    21,047 
Kitas finansinis turtas 103,239     -                -                       103,239 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 181,790     676           -                       182,466 
Kiti finansiniai �sipareigojimai 31,565       -                -                         31,565  



                                     Akcin� bendrov� „ORLEN Lietuva“ 
                                     Adresas: Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� sav., Lietuva LT-89467 

Juridinio asmens kodas: 166451720. Duomenys apie Patronuojan�i� �mon� renkami ir saugomi Valstyb�s �mon�je Registr� centras 

Konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinys už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus  

(visi skai�iai lentel�se yra pateikti t�kst. USD arba t�kst. EUR, jeigu nenurodyta kitaip)  
 

 62 puslapis 
 

Aukš�iau nurodytus sandorius su susijusiomis šalimis sudaro naftos produkt� pirkimas ir 
pardavimas bei paslaug� pirkimai ir pardavimai. 
Pirkimo ir pardavimo sandoriai su susijusiomis šalimis buvo sudaryti pagal rinkos s�lygas. 
 
 

23.5. Atlyginimai kartu su pelno dalimi, sumok�ti arba mok�tini, arba potencialiai 
mok�tini Valdybai, Steb�toj� tarybai ir kitiems Patronuojan�ios 	mon�s pagrindiniams 
vadovams ir Grup�s 	mon�ms  

 
Valdybos, Steb�toj� tarybos ir kit� pagrindini� vykdom�j� darbuotoj� atlyginimai apima 
trumpalaikes išmokas darbuotojams, kitas ilgalaikes išmokas darbuotojams ir išeitines 
kompensacijas, mok�tinas ir potencialiai mok�tinas per laikotarp�. 
 

USD EUR USD EUR
Trumpalaik�s išmokos darbuotojams           3,664            3,107             4,293             3,633    
- Valdybos nariai              494               419                350                296    
- kiti pagrindiniai vadovai           3,170            2,688             3,943             3,337    

Išeitin�s kompensacijos (išeitin�s išmokos ir 
kitos kompensacijos)              148               125                274                232    

- kiti pagrindiniai vadovai              148               125                274                232    

2019 12 31 2018 12 31
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 

 
 
Kit� �sipareigojim� ar gautin� sum� iš pagrindini� vadov� n�ra. 
 
 
Premijavimo sistemos taikomos pagrindiniams Grup�s vadovams 
 
Nuo 2007 met� �moni� grup�s pagrindiniams vykdomiesiems darbuotojams yra taikoma metin� 
premijavimo sistema. Remiantis šia sistema min�tiems darbuotojams kart� per metus išmokamos 
vienkartin�s premijos už konkre�i� tiksl�, nustatyt� ataskaitinio laikotarpio pradžioje, �gyvendinim�: 
Patronuojan�ios �mon�s generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams tikslus bei premijos dyd� 
nustato valdyba, likusiems darbuotojams – bendrov�s generalinis direktorius. Pagrindin�se 
dukterin�se �mon�se valdymo pagal tikslus sistema taikoma tik bendrovi� vadovams, tikslus ir 
premij� dyd� jiems tvirtina valdyba.  
 
Ši sistema leidžia nustatyti pagrindinius veiklos prioritetus, motyvuoja siekti geresni� rezultat� bei 
skatina bendradarbiavim� Grup�je. Tikslai gali b�ti kokybiniai, skirti pagerinti �mon�s vadovavimo 
kokyb� bei proces� efektyvum� bei kiekybiniai, susij� su finansiniais bei operaciniais valdomos 
srities rodikliais. Tiksl� �gyvendinimas yra �vertinamas met�, kuriems jie buvo nustatyti, pabaigoje 
vadovaujantis atitinkamomis taisykl�mis. 
 

23.6. Atlyginimas pagal sutart	, sudaryt
 su 	mone d�l finansini� ataskait� audito 
atlikimo  

 2019 12 31  2019 12 31  2018 12 31 2018 12 31 
USD EUR USD EUR

Mok�tinas atlyginimas auditoriams už 
Patronuojan�iai 	monei suteiktas paslaugas

                141                 127              127                108 

metini� finansini� ataskait� auditas ir perži�ra                 141                 127              127                108 

Mok�tinas atlyginimas auditoriams už  Grup�s 
dukterin�ms 	mon�ms suteiktas paslaugas

                  28                   25                40                  34 

metini� finansini� ataskait� auditas ir perži�ra                   28                   25                40 34
                169                 152              167                142 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius 
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AKCIN�S BENDROV�S „ORLEN LIETUVA“ KONSOLIDUOTAS 2019-�J� MET� 
METINIS PRANEŠIMAS 

Akcin� bendrov� „ORLEN Lietuva“ ir jos dukterin�s bendrov�s (toliau – Grup�) metus baig� 
pelningai. Tam tiesiogin�s �takos tur�jo gamybin�s ir pardavimo veiklos pasiekimai. Akcin� 
bendrov� „ORLEN Lietuva (toliau – Patronuojanti �mon�) dieg� gamybin�s veiklos gerinimo 
priemones, nuolat skatino pardavimus, optimizavo veiklos procesus, �gyvendino vert� kurian�ias 
investicijas bei didino darbo efektyvum�, siekdama išlaikyti konkurencingum� rinkos s�lygoms 
pablog�jus. Prie teigiam� rezultat� prisid�jo ir rekordiniai saugos darbe rodikliai – 2019-aisiais 
Patronuojanti �mon� dirbo be nelaiming� atsitikim�. 

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniai Grup�s veiklos tikslai 2019-aisias buvo lankstumo ir 
veiklos efektyvumo gerinimas. Grup� veiksmingai išnaudojo palankias rinkos s�lygas ir verslo 
galimybes, siekdama �sitvirtinti rinkoje, kurioje vyrauja didel� konkurencija. 

Veiklos rezultatai 

2019-aisiais perdirbta 9,8 mln. ton� žaliavos, t. y. 0,1 mln. ton� (1,3 proc.) mažiau nei pernai tuo 
pa�iu laikotarpiu, kai buvo perdirbta 9,9 mln. ton� žaliavos. Neži�rint � tai, kad perdirbimo apimtys 
buvo mažesn�s, 2019-aisiais pager�jo tokie gamybos efektyvum� atspindintys rodikliai kaip 
metinis �rengini� išnaudojimo rodiklis bei kuro sunaudojimas ir nuostoliai.  

Nepaisant mažesni� perdirbimo apim�i�, produkt� pardavimo apimtys išliko nepakitusios: tiek 
2018 m., tiek 2019 m., Grup� pardav� 9,4 mln. ton� naftos produkt�. Nors pardavimo apimtys 
išsilaik� tame pa�iame lygyje, sumaž�jusios pasaulin�s naftos ir naftos produkt� kainos tur�jo 
�takos pardavimo pajam� sumaž�jimui. 2019-aisiais Grup�s pajamos siek� 5,1 mlrd. JAV doleri� 
(4,6 mlrd. EUR), kai 2018-aisiais pajamos buvo 5,5 mlrd. JAV doleri� (4,7 mlrd. EUR). 

2019 metais Grup�s pardavimai Baltijos šali� rinkose išaugo 5,6 proc. nuo 3,7 mln. ton� 2018 m. 
iki 4,0 mln. ton� 2019 m. Šis rezultatas buvo pasiektas d�l išaugusio degal� vartojimo ir Grup�s 
užimamos rinkos dalies Lietuvoje, kur benzino ir dyzelino pardavimai 2019-aisais padid�jo net 7,3 
proc. iki 1,6 mln. ton�. 

Nors bitumo pardavimai Baltijos šalyse, palyginus su pra�jusiais metais sumaž�jo apie 14,9 proc., 
ta�iau 2019 metais Grup� išnaudojo palankiai susiklos�iusi� situacij� kitose Europos šalyse bei 
kituose žemynuose ir bitumo eksport� už Baltijos šali� rib� padidino net 186 proc. iki 235 t�kst. 
ton�. 

Nepaisant vis dar itin sunkios ekonomin�s ir politin�s situacijos Ukrainoje, Grup�s pardavimai šioje 
rinkoje 2019 m., palyginus su parduotu degal� kiekiu 2018 m., išaugo net 15,8 proc. ir siek� beveik 
1,0 mln. ton�. 

2019-aisiais Grup� prad�jo propileno gamyb� ir nuo balandžio m�nesio per metus pardav� 49 
t�kst. ton�, iš kuri� 63 proc. buvo eksportuoti perdirbimui � Lenkijos rink�, o lik�s kiekis 
eksportuotas � Vakar� Europos šalis j�riniu keliu. 

Didesni produkt� pardavimai žemynin�se rinkose bei mažesn�s gamybos apimtys 2019 metais 
l�m� 16,7 proc. mažesnes pardavimo apimtis j�ra, kurios siek� 3,5 mln. ton�, kai per t� pat� 
laikotarp� 2018 metais j�ra buvo parduota 4,2 mln. ton� produkt�. 

Finansiniai rezultatai 

2019 met� grynasis Grup�s pelnas pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus 
(TFAS) sudar� 76,0 mln. JAV doleri� (67,7 mln. EUR), o 2018 metais grynasis pelnas siek� 29,5 
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mln. JAV doleri� (23,8 mln. EUR). Veiklos pelnas 2019 metais siek� 71,0 mln. JAV doleri� (63,2 
mln. EUR), o 2018 metais veiklos pelnas buvo 29,8 mln. JAV doleri� (23,5 mln. EUR). 2019-�j� 
finansiniam rezultatui teigiamos �takos tur�jo produkt� pardavimo augimas žemynin�se rinkose, 
naujo produkto, t. y., propileno, gamybos pradžia bei pagrindini� veiklos sri�i� iniciatyv� programos 
(angl. „Better done“) �gyvendinimas.  

Teigiami Grup�s veiklos rezultatai leido išlaikyti pakankam� finansini� rodikli�1 stabilumo lyg�. 2019 
met� Grup�s grynojo pelno marža sudar� 1,5 proc. (2018 m. – 0,5 proc.). Kiti rodikliai kito taip: 
grynosios skolos ir nuosavyb�s koeficientas – minus 0,06 (2018 m. – minus 0,15), bendras 
likvidumo koeficientas – 1,55 (2018 m. – 1,52), turto apyvartumas – 4,77 (2018 m. – 5,63). 

Informacija apie Grup�s finansin�s rizikos valdym� yra pateikta konsoliduot� finansini� ataskait� 
rinkinio 22-oje pastaboje. Informacija apima duomenis apie finansin�s rizikos valdymo kryptis, 
naudojamas draudimo priemones, kurioms taikoma draudimo sandori� apskaita, bei kain� rizikos, 
kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinig� sraut� rizikos mastus. 

Modernizacijos, privalomieji ir kiti projektai 

2019 m. Grup� � material�j� ir nematerial�j� turt� (išskyrus tr�kstam� leidim� CO2 išmetimams 
�sigijim� ir išsinuomoto turto apskait� pagal TFAS 16-�j� standart�) investavo 59,3 mln. JAV 
doleri�, t. y. 30 % mažiau nei 2018 m. (2018 m. tokios Grup�s investicijos sudar� 84,1 mln. JAV 
doleri�). 

2019 met� pavasar� Grup� prad�jo eksploatuoti propileno koncentravimo blok�, �diegt� � naftos 
perdirbimo produkt� gamyklos technologin� schem�. Tai leis pagerinti metin� marž� nuo 11,9 iki 
21,4 mln. JAV dol. (priklausomai nuo situacijos degal� rinkoje). 

2019 metais baigti vykdyti naftos perdirbimo gilumo didinimo projekto pirmo etapo (licencijos 
�sigijimo ir bazinio projektavimo) darbai. Preliminarus viso projekto, kur� planuojama užbaigti 2023 
metais, biudžetas sudaro apie 385,3 mln. JAV dol. Projekto �gyvendinimas leis iš esm�s pagerinti 
metin� marž� apie 133 mln. JAV dol. (priklausomai nuo situacijos degal� rinkoje). 

2019 metais Patronuojanti �mon� �sigijo 405 šviesi�j� naftos produkt� gabenimui skirtus 
cisterninius vagonus, pakeisian�ius šiuo metu nuomojamus vagonus bei pagerinsian�ius produkt� 
pristatym� klientams. 

Be to, Patronuojanti �mon� ir toliau vykd� privalomuosius projektus, kurie b�tini �gyvendinant 
griežt�jan�ius aplinkosaugos reikalavimus. 2019 metais buvo prad�tas eksploatuoti elektrostatinis 
kiet�j� daleli� filtras, kuris sumažins išmetam� � atmosfer� kiet�j� daleli� kiek�.  

2019 metais taip pat buvo vykdomi naftos perdirbimo produkt� gamyklos svarbiausi� technologini� 
�rengini� atnaujinimo bei ilgalaiki� katalizatori� keitimo darbai. 

Darbuotoj� ugdymas ir darbo apmok�jimo politika  

Darbuotoj� ugdymas išlieka prioritetin� personalo veiklos sritis. 2019 metais pagal teis�s akt� bei 
vidaus reikalavimus Grup�s darbuotojams išduoti 3689 priešgaisrin�s ir civilin�s saugos, pirmosios 
pagalbos teikimo ir higienos �g�dži�, informacin�s saugos, energetikos darbuotoj�, formali�j� 
saugos mokymo program�, specializuot� darb� vykdymo pažym�jimai. 

                                                      
1
 Rodikliai apskai�iuoti: Grynojo pelno marža = grynasis pelnas (nuostolis) / pardavimo 

pajamos; Grynosios skolos ir nuosavyb�s koeficientas = viso skola / nuosavyb�; Bendras 

likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai �sipareigojimai; Turto 
apyvartumas = pardavimo pajamos / viso turtas.  
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Siekdama užtikrinti technologinio personalo geb�jim� priži�r�ti ir remontuoti technologinius 
�renginius ar kvalifikuotai valdyti modernizuotus �renginius, Patronuojanti �mon� nuolat kelia 
darbuotoj� profesin� kvalifikacij�. 2019 metais šios srities kursus baig� 1216 darbuotoj�. Be to, 
daugiau nei 750 Grup�s �moni� darbuotoj� dalyvavo mechanikos inžinerijos, technologijos, 
energetikos, apskaitos, personalo valdymo, pardavim�, aplinkosaugos, darb� saugos ir saugaus 
vairavimo, proces� saugos, angl� kalbos ir kt. mokymuose ir konferencijose.  

2019 metais buvo t�siamas atvir� vidini� mokym� projektas „Ekspert� klubas. Rafinuotos žinios“, 
kurio tikslas – tarpusavyje keistis žiniomis ir patirtimi. Ekspertai, t. y., patyr� Patronuojan�ios 
�mon�s specialistai bei vadovai, pareng� prezentacijas bei pristat� �vairius projektus kit� padalini� 
darbuotojams, o mokymuose dalyvavo per 610 Grup�s darbuotoj�. 

2019 metais baig�si vadov� ir talenting� specialist� ugdymo programa „Sav�s pažinimo ir 
asmeninio efektyvumo stiprinimas“ pagal DiSC® model�. Bendravimo ir bendradarbiavimo bei kit� 
pažinimo ir santyki� valdymo sesijose dalyvavo 174 Grup�s darbuotojai. 
 
2018 metais Patronuojan�ioje �mon�je prad�tas vykdyti darbuotoj� kompetencij� tobulinimo 
projektas pagal Europos S�jungos fond� investicij� veiksm� programos 9 prioriteto „Visuomen�s 
švietimas ir žmogišk�j� ištekli� potencialo didinimas“ priemon� „Mokymai užsienio investuotoj� 
darbuotojams“ (Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0074). Šiais metais 384 darbuotojai technines žinias bei 
geb�jimus gilino naftos perdirbimo technologijos, naftos pramon�s operacij� ir teis�s, elektros 
�rengini� operatyvinio valdymo, mechanikos ir IT srityse, angl� kalbos mokymuose. Projektas t�sis 
iki 2021 met�, planuojant, kad mokymuose dalyvaus virš 400 darbuotoj�.  
 
Patronuojanti �mon� yra �diegusi darbo atlygio sistem�, kuri motyvuoja darbuotojus siekti kuo 
geresni� rezultat�. Patronuojan�ios �mon�s darbo apmok�jimo sistem� sudaro pagrindinis 
(bazinis) darbo užmokestis – m�nesin� alga ar valandinis atlygis, m�nesin�, ketvirtin� arba metin� 
premija, skatinimas už pateiktas, �gyvendintas ir skatintinomis pripažintas veiklos tobulinimo 
iniciatyvas, vadovyb�s sprendimu skiriamos vienkartin�s premijos už išskirtinius darbo rezultatus, 
priemoka už veiklos rezultatus bei papildom� naud� paketai pagal Grup�s �mon�se galiojan�ias 
kolektyvines sutartis arba kitus vidinius aktus. 2019 m. Patronuojan�ios �mon�s darbuotojai 
apdrausti sveikatos draudimu, Patronuojanti �mon� moka �mokas � darbuotoj� pensij� kaupimo 
programas.  
 
Organizaciniai poky�iai ir restrukt�rizacija  

Veiklos optimizavimas ir darbo efektyvumo didinimas Grup�je ir toliau išlieka vienu svarbiausi� 
uždavini�, siekiant �gyvendinti akcinink� nustatytus tikslus.  

Gerinant vidini� proces� efektyvum�, 2019 metais Patronuojan�ioje �mon�je buvo toliau t�siami 
darbo organizavimo poky�iai. Pertvarkius darbo organizavim�, pritaikius pažangesnius techninius 
bei organizacinius sprendimus, pagerinti veiklos rodikliai.  

Met� pabaigoje Patronuojanti �mon� su Naftinink� profesine s�junga pasiraš� susitarim� d�l 2019 
m. Kolektyvin�s sutarties prat�simo iki 2020 m. gruodžio 31 d.  
 
Optimizuojant ORLEN grup�s veikl�, 2019 m. birželio 3 d. Patronuojanti �mon� ORLEN Serwis 
grupei pardav� UAB „EMAS“ akcijas. 
 
2019 m. gruodžio 9 d. Patronuojanti �mon� per�m� akcin�s bendrov�s „Mažeiki� naftos“ prekybos 
namai teises ir pareigas bei tokiu b�du �gijo tiesiogin� dukterini� �moni� „ORLEN Latvija“ SIA ir 
„ORLEN Eesti“ OÜ kontrol�, tapdama ši� bendrovi� vis� akcij� savininke. 

Grup�je (�skaitant Patronuojan�ios �mon�s atstovyb� Ukrainoje) 2019 met� pabaigoje dirbo 1 419 
darbuotoj�. 
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Aplinkosauga 
 
2019-ieji metai aplinkosauginiu poži�riu buvo išskirtiniai tuo, kad buvo užtikrinta visiška 
Patronuojan�ios �mon�s naftos perdirbimo produkt� gamyklos veiklos atitiktis 2014 m. spalio 9 d. 
Europos Komisijos �gyvendinimo sprendimo 2014/738/ES Geriausi� prieinam� gamybos b�d� 
(GPGB) išvad� d�l naftos ir duj� perdirbimo reikalavimams. Nuo 2019 m. sausio 1 d. �sigaliojo 
griežtesn�s išmetam� � or� ir išleidžiam� � paviršinius vandenis teršal� normos, taikomi griežtesni 
monitoringo reikalavimai. 
 
�gyvendinant Europos Komisijos priimto sprendimo Nr. 2014/738/ES 6 GPGB reikalavimus, naftos 
perdirbimo produkt� gamykloje 2019 metais prad�tas vykdyti sklidži�j� laki�j� organini� jungini� 
steb�jimas. Pamatuota apie 19000 potenciali� taršos tašk� naftos perdirbimo produkt� gamyklos 
�renginiuose ir tik 34 taškuose buvo nustatyti žymesni praleidimai. 
 
Dar viena naujove tapo tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d., vykdant GPGB reikalavimus ir vertinant 
išmetimus � or�, prad�ta taikyti apibendrinta sieros dioksido vert� iš 10 taršos šaltini� ir 
apibendrinta azoto oksid� vert� iš 8 taršos šaltini�. Apibendrint� ver�i� normatyvas, t. y., m�nesio 
vidutin� vert�, 2019 metais n� karto nebuvo viršyta. 
 
2019 metais � atmosfer� išmestas teršal� kiekis, lyginant su 2018 metais, sumaž�jo 596 tonomis.  
Ketvirt� 2019 m. ketvirt� naftos perdirbimo produkt� gamyklos katalizinio krekingo �renginyje 
sumontavus elektrostatini� kiet�j� daleli� filtr�, išmetam� kiet�j� daleli� kiekis vien tik per min�t� 
laikotarp� sumaž�jo apie 50 ton�.  
 
2019 metais � aplink� išleista beveik perpus mažiau nuotek� ir, atitinkamai, teršal� su nuotekomis, 
o leistinos taršos normatyvai nebuvo viršyti, tod�l ir mokes�io už vandens tarš�, lyginant su 2018 
metais, sumok�ta mažiau. 
 
2019 metais Patronuojan�ioje �mon�je susidar� 15906 ton� atliek�, t.y. apie 40 proc. daugiau nei 
2018-aisiais metais. Šiek tiek mažiau kaip pus� šio kiekio sudar� pavojingos atliekos. Per metus 
surinkta ir tolesniam perdirbimui perduota ar parduota 994 ton� antrini� žaliav�, iš kuri� didži�j� 
dal� kaip ir kasmet sudar� metalo laužas. Pra�jusiais metais t�siant naftos produktais užteršto 
grunto regeneravimo ir valymo darbus išvalyta 11350 ton� užteršto grunto. 
 
2019 metais taip pat buvo atnaujintas Atliek� naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas, Atliek� 
tvarkymo veiklos nutraukimo planas, su Aplinkos apsaugos agent�ra suderinta ir išleista nauja 
garantija atliek� tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatyt� priemoni� �gyvendinimui, pakeisti 
Patronuojan�ios �mon�s registracijos duomenys Atliek� tvarkytoj� valstyb�s registre. Patronuojanti 
�mon� tapo VŠ� „Elektronikos gamintoj� ir importuotoj� organizacijos“ nare ir sudar� sutart� d�l 
importuojamos elektros, elektronin�s �rangos (EE�) tvarkymo. 
 
Nors žaliavos perdirbimas 2019 m. išliko panašaus lygio, bet d�l mažesnio išmest� arba išleist� � 
aplink� teršal� kiekio, aplinkosaugini� mokes�i� 2019 metais sumok�ta mažiau nei 2018 metais.  

Darbuotoj� sauga ir sveikata 

Grup� ypatingai didel� d�mes� skiria darbuotoj� saugai ir sveikatai (toliau – DSS) bei proces� 
saugai. Nuo 2012 met� veikianti programa „Sauga svarbiausia“ užtikrina aukš�iausi� DSS lyg� 
Grup�je. „Sauga svarbiausia“ – tai ne tik programos pavadinimas, bet Grup�s misija, atspindinti 
Grup�s ir, svarbiausia, vis� jos darbuotoj� poži�r� � darbuotoj� saug� ir sveikat�.  

Patronuojan�ioje �mon�je �diegti ir veikia ORLEN grup�s parengti DSS standartai. Šie standartai 
parengti vadovaujantis geriausia pasauline praktika ir nustato itin griežtus darbuotoj� saugos ir 
sveikatos reikalavimus. Iki 2019 m. pabaigos Patronuojan�ioje �mon�je �diegti ir s�kmingai veikia 
13 standart�, reglamentuojan�i� pavojing� darb� vykdym�, nelaiming� atsitikim� darbe tyrim�, 
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avarij� likvidavim�, rangov� valdym�, išsami� pramonini� avarij� analiz�, kasdien� saugos darbe 
veikl� ir pan. 

Patronuojan�ioje �mon�je �diegta DSS vadybos sistema atitinka OHSAS 18001 standarto 
reikalavimus.  

Taip pat �diegta ir veikia proces� saugos sistema, kurios tikslas – užtikrinti naftos, duj� ir kit� 
medžiag� išsiliejimo ir patekimo � aplink� prevencij�, sumažinti dideli� pramonini� avarij� tikimyb�, 
užtikrinti tinkam� technin�s apsaugos lyg�, parengti prevencines priemones galimoms 
ekstremalioms situacijoms išvengti arba j� galimybei mažinti, užtikrinant, kad joms susidarius b�t� 
kuo mažiau pakenkta žmon�ms, Patronuojan�ios �mon�s veiklai, turtui ir aplinkai. 
 
2019 metais vystant proces� saugos sistem� buvo atlikti šie darbai: paruošta ir suderinta gamyklos 
avarij� pavoj� identifikavimo ir avarij� rizikos vertinimo analiz�; parengta bei LR Priešgaisrin�s 
apsaugos departamentui derinti pateikta naftos perdirbimo produkt� gamyklos Saugos ataskaita; 
toliau buvo s�kmingai vykdomas HAZOP (angl. Hazard and Operability studies) vertinim� 
projektas, atliktos 8 HAZOP studijos. Patronuojanti �mon� nuolat vertina vidaus poky�ius, vykdo 
proces� saugos incident� ir �rangos sutrikim� analiz�, nustato atitinkamus koregavimo veiksmus 
bei užtikrina darbuotoj�, dirban�i� pavojingomis s�lygomis, apsaug�, apr�pindama juos b�tinomis 
saugos priemon�mis. 

2019 m. pirm� kart� Grup�s veiklos istorijoje, ne�vyko nei vienas nelaimingas atsitikimas. Tai 
pavyko pasiekti nuosekliai ir kryptingai dirbant darbuotoj� saugos ir sveikatos srityje. 

 
Nuosavyb�s strukt�ra 

Patronuojan�ios �mon�s akcijos nuosavyb�s teise priklauso vieninteliam akcininkui Polski Koncern 
Naftowy Orlen S.A., kuris valdo 100 proc. vis� akcij�.  

2019 metais Grup� sav� akcij� ne�sigijo ir neperleido.  

Filialai 

Patronuojanti �mon� n�ra �steigusi filial�, veikia Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ atstovyb� 
Ukrainoje. 
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vykdantysis valdybos narys, 
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- Steb�toj� tarybos pirmininkas, SIA „ORLEN Latvija“, kodas 
40003637994, adresas: Bauskas iela 58A, Zemgales 
priekšpils	ta, 1004 Ryga, Latvija 
- Steb�toj� tarybos pirmininkas, OÜ „ORLEN Eesti“, kodas 
10960209, adresas: Ahtri 6A, 10151 Talinas, Estija 

Robert Antoni Pijus 
Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ 
nevykdantysis valdybos narys 

- Plocko naftos chemijos gamyklos direktorius, Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A., kodas 610188201, adresas: 
Chemików 7, 09–411 Płock, Lenkija 
- Valdybos narys, Stowarzyszenie Plockich Naftowców (liet. 
Plocko naftinink� s�junga), kodas 610991725, adresas: 
Kazimierza Wielkiego 41, 09–400 Płock, Lenkija 




