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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 

AB „ORLEN Lietuva“ įmonės akcininkui 

Nuomonė  

Mes atlikome AB „ORLEN Lietuva“ įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupė) konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų 
konsoliduotoji pelno arba nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita, konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita, 
konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant 
reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Grupės 
2020 m. gruodžio 31 d. konsoliduotą finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotus finansinius veiklos 
rezultatus ir konsoliduotus pinigų srautus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Grupės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterių profesionalų 
etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, 
susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra 
pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Grupės metiniame pranešime, tačiau ji neapima konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios 
formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar 
yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, 
pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą 
kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Grupės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei ar Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis 
taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, 
visais reikšmingais atžvilgiais: 

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

• Grupės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės 
įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės 
nuomone, yra būtina konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar 
klaidos.  

 UAB „Deloitte Lietuva“ 
Jogailos g. 4 
LT-01116 Vilnius 
Lietuva 
 
Juridinio asmens k.: 111525235 
PVM mok. k.: LT115252314 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
 
Tel.: +370 5 255 3000 
www.deloitte.lt 

 



 

Rengdama konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Grupės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, 
kai vadovybė ketina likviduoti Grupę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotosios finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada 
galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi 
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams 
sprendimams, priimamiems remiantis konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo 
principo. Mes taip pat:  

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

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

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

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

• Įvertinome bendrą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, 
ar konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo 
pateikimo koncepciją. 

• Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie įmonių finansinę informaciją ar verslo veiklą Grupėje, kad 
galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės 
auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų audito nuomonę. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei 
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 
 
 
UAB „Deloitte Lietuva“ 
Įmonės audito pažymėjimo Nr. 001275 
 
 
 
 
Simonas Rimašauskas 
Atestuotas auditorius 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000466 
 
Vilnius, Lietuvos Respublika 
2021 m. balandžio 12 d. 
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PAGRINDIN� INFORMACIJA 
 
1. „ORLEN LIETUVA“ GRUP�S VEIKLA IR STRUKT�RA 

 
INFORMACIJA APIE „ORLEN LIETUVA“  
PATRONUOJANTI �MON� Akcin� bendrov� „ORLEN Lietuva“ 

REGISTRUOTOS BUVEIN�S ADRESAS Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� r., Lietuvos 
Respublika LT-89453 

VALSTYB�S �MON�JE REGISTR� CENTRAS 
�REGISTRUOTAS JURIDINIO ASMENS KODAS 166451720 

PVM mok�tojo kodas LT1664517219 

PAGRINDIN� VEIKLA 

– naftos perdirbimas, 
– degal� ir naftos chemijos produkt� gamyba, 
– didmenin� prekyba degalais,  
– degal� gabenimas, taip pat kitos paslaugos. 

 

 Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ (toliau – Patronuojanti �mon�) sud�t� �eina naftos perdirbimo produkt� 
gamykla Mažeikiuose, B	ting�s terminalas bei naftos perpumpavimo stotis Biržuose. Vienintelis 
Patronuojan�ios �mon�s akcininkas – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna (PKN ORLEN). 
 
GRUP�S STRUKT�RA 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Konsolidavimo principai 
Grup�s konsoliduotos finansin�s ataskaitos apima Patronuojan�ios �mon�s ir jos dukterini� �moni� turt�, 
�sipareigojimus, nuosavyb�, pajamas, s�naudas ir pinig� srautus, pateikiant jas kaip vieno 	kio subjekto 
finansines ataskaitas, kurios yra parengtos už 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 konsoliduojamos naudojant finasini� atskait� eilu�i� nuoseklumo (pilno) konsolidavimo 
metod�. Investicijos � asocijuotas �mones apskaitomos taikant nuosavyb�s metod�. Grupei priklausanti 
investicij� grynojo pelno ar nuostoli� dalis pripaž�stama Grup�s kitos veiklos pelnu arba nuostoliais. 
Investicijoms � asocijuotas �mones Grup� turi reikšming� �tak�, jei ji tiesiogiai valdo nuo 20 proc. iki 49 proc. 
tokios �mon�s balsavimo teisi�, nebent b	t� aiškiai nurodyta kitaip. 

VADOVYB�S SPRENDIMAI 

Investicijos � dukterines ir asocijuotas �mones  
Grup�, nepriklausomai nuo jos dalyvavimo �mon�je (� kuri� buvo investuota) pob	džio, nurodo savo status� 
atsižvelgdama � tai, ar ji kontroliuoja �mon�, � kuri� buvo investuota, ar bendrai kontroliuoja bendr� �mon�, 
�vertinusi visus faktus ir aplinkybes. 

2020 12 31 2019 12 31

Dukterin�s 
mon�s

SIA ORLEN Latvija Latvija - Ryga 100 100
Didmenin� prekyba naftos produktais
Latvijoje

pilnas

OU ORLEN Eesti Estija - Talinas 100 100
Didmenin� prekyba naftos produktais
Estijoje

pilnas

UAB Naftelf Lietuva - Vilnius 34 34
Prekyba aviaciniu kuru ir aviacinio kuro
saugojimo patalp� statyba

nuosavyb�s 
metodas

Konsolidavimo 
metodas

Veiklos pob�dis
Grup�s dalis (%)

�mon�s pavadinimas B�stin�

Asocijuota 
mon�

 
2. KONSOLIDUOT� FINANSINI� ATASKAIT� PATEIKIMO PRINCIPAI 

 
Konsoliduotos finansin�s ataskaitos parengtos vadovaujantis apskaitos principais, išd�stytais Europos 
S�jungoje (ES) priimtuose taikyti Tarptautiniuose finansin�s atskaitomyb�s standartuose (TFAS), kuriuos 
sudaro Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) bei Nuolatinio aiškinimo komiteto (NAC) bei Tarptautinio 
finansin�s atskaitomyb�s aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimai. Grup�s taikomi apskaitos principai yra 
paremti Europos S�jungoje priimtais standartais ir aiškinimais, taikomais laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 1 d. 
ar ankstesniais laikotarpiais. 
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Konsoliduotos finansin�s ataskaitos parengtos remiantis �sigijimo savikainos pagrindu, išskyrus išvestines 
finansines priemones, vertinamas tikr�ja verte per kitas bendr�sias pajamas. Finansin�s ataskaitos, išskyrus 
konsoliduot� pinig� sraut� ataskait�, buvo parengtos naudojant kaupimo princip�. 
Konsoliduotos finansin�s ataskaitos apima laikotarp� nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir 
palyginam�j� laikotarp� nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikta konsoliduota finansin� ataskaita 
atspindi tikr� ir teising� informacij� apie Grup�s finansin� b	kl� 2020 m. gruodžio 31 dienai, taip pat jos 
veiklos rezultatus ir pinig� srautus už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. 
Konsoliduotos finansin�s ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grup� artimiausiu metu t�s savo 
veikl�. Ši� konsoliduot� finansini� ataskait� patvirtinimo dien� n�ra joki� požymi�, rodan�i�, kad Grup� 
negal�s toliau t�sti savo veiklos. Patronuojan�ios �mon�s ir kit� Grupei priklausan�i� �moni� veikla 
neterminuota. 
 
3. FINANSINI� ATASKAIT� FUNKCIN� IR PATEIKIMO VALIUTA IR DUOMEN� PERSKAI�IAVIMUI  
TAIKYTI METODAI  
 
Patronuojan�ios �mon�s funkcin� valiuta yra JAV doleris (USD), o konsoliduot� finansini� ataskait� 
pateikimo valiuta yra euras (EUR). 
Užsienio 	kio subjekt� konsolidavimo ar atskir�j� Bendrov�s finansini� ataskait� sudarymo tikslais JAV 
doleriais parengtos finansin�s ataskaitos yra perskai�iuojamos � pateikimo valiut� – eurus, taikant šiuos 
metodus:  

- turto ir �sipareigojim� straipsniams – taikant valiut� keitimo kurs� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,  
- nuosavybei – naudojant istorin� valiutos keitimo kurs�, 
- pelno (nuostoli�) ir kit� bendr�j� pajam� bei pinigini� sraut� ataskait� straipsniams – taikant 

ataskaitinio laikotarpio vidutin� m�nesio valiutos keitimo kurs� (atitinkamo laikotarpio darbo dien� 
valiutos keitimo kurs�, kuriuos skelbia Europos Centrinis Bankas, aritmetinis vidurkis). 

Valiut� keitimo skirtumai, atsirad� po perskai�iavimo pirmiau nurodytais atvejais, �traukiami � akcinink� 
nuosavyb� kaip užsienio valiutos perskai�iavimo skirtumas. 
 
Finansin�s informacijos skai�iavimui naudoti valiut� kursai 
 

VALIUTA
2020 12 31 2019 12 31

EUR/USD 1.2281 1.1189

Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos kursas

 
 
4. COVID-19 PANDEMIJOS �TAKA GRUP�S VEIKLAI 
 
SARS-Cov-2 viruso protr	kis tur�jo didel� poveik� pasaulio ekonomikai bei pad��iai šalyje. D�l COVID-19 
pandemijos atsirad� tiek ekonomin�s, tiek administracin�s sistemos sutrikimai prisid�jo prie reikšming� 
rinkos poky�i�, tur�jusi� �takos Grup�s finansinei b	klei 2020 m. 
Reaguodama � koronaviruso protr	kio sukelt� situacij� Grup� �m�si daugyb�s veiksm�, siekdama prisitaikyti 
prie nuolat besikei�ian�ios verslo aplinkos ir užkirsti keli� COVID-19 plitimui tarp darbuotoj�. 
Toliau pateikiama informacij� apie koronaviruso pandemijos �tak� tam tikroms Grup�s veiklos sritims. 
Veiksmai, kuri� buvo imtasi Grup�je reaguojant 
 COVID-19 pandemij� 
Reaguodama � pandemij� Grup� �m�si daugyb�s veiksm� ir pareng� skubi� veiksm� planus, siekiant 
užtikrinti ypatingos svarbos objekt� veiklos bei svarbiausi� Grup�s teikiam� paslaug� t�stinum�. 
Priklausomai nuo poveikio, kur� gali sukelti did�jantis susirgim� skai�ius, rengiami kriz�s valdymo planai.  
Per 2020 m. nebuvo jokios Grup�s veiklos srities sutrikim� ir joki� tiekimo grandinei kylan�i� gr�smi� tiek 
žaliav� ir preki� tiekimo, tiek vidaus logistikos srities atžvilgiu. 
Grup� �m�si atitinkam� prevencini� veiksm� siekdama apriboti viruso plitim� jai priklausan�iuose 
objektuose bei apsaugoti savo darbuotojus. Grup�s veikla nuolat derinama priklausomai nuo kintan�ios 
epidemiologin�s pad�ties.  
Grup�s skai�iavimais, 2020 m. bendros išlaidos �gyvendinant pirmiau nurodytus veiksmus sudar� apie 1 211 
t	kst. USD arba 1 061 t	kst. EUR, �skaitant paramai skirt� 600 t	kst. USD arba 526 t	kst. sum�, kuri� Grup� 
pripažino kitos veiklos s�naudomis, skirt� socialinei veiklai kovojant su koronavirusu. 
Ekonomin�s situacijos poky�i� 
takos Grup�s turto ir 
sipareigojim� vertinimui analiz� 
Tik�tino gautin� sum� vert�s sumaž�jimo nustatymas 
2020 m. gruodžio 31 dienai Grup� atliko išsami� koronaviruso pandemijos sukelt� makroekonomin�s 
aplinkos poky�i� �takos gautin� sum� vert�s sumaž�jimui analiz�, �vertindama galim� poreik� keisti vertinimui 
naudotas prielaidas ir �traukdama papildom� rizikos veiksn�, susijus� su esama ekonomine situacija bei 
ateities prognoz�mis. 
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Remiantis atlikta analize, 2020 m. gruodžio 31 dienai Grup� nenustat� joki� rodikli�, kurie s�lygot� prielaid�, 
naudot� vertinant tik�tin� gautin� sum� vert�s sumaž�jim�, keitim�. 
Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� bei nematerialiojo turto vert�s sumaž�jimas 
Su COVID-19 pandemija susijusi situacija, o ypa� verslo s�lyg� poky�iai bei nestabilumas naftos ir naftos 
produkt� rinkose, l�m�s ženklius kain� ir paklausos svyravimus, vidutin�je ir ilgalaik�je perspektyvoje 
tur�sian�ius �takos šalies ir pasaulio ekonomikai, tapo faktoriais, nul�musiais sprendim� atlikti turto vert�s 
sumaž�jimo patikrinim�.  
Papildoma informacija pateikiama 8.4 pastaboje. 
Likvidumas 
2020 m. Grup� ir toliau laik�si galiojan�ios likvidumo rizikos valdymo politikos princip�. Grup� šiuo metu 
neturi ir per artimiausius 12 m�nesi� nenumato joki� su likvidumo rizika susijusi� problem�. Paskol� ar kit� 
finansavimo sutar�i� nevykdymo rizikos taip pat nenumatomos. Ši� metini� finansini� ataskait� rinkinio 
sudarymo dienai Grup�s finansin� pad�tis yra stabili, ta�iau d�l nuolatinio neapibr�žtumo, susijusio su 
pasaulin�s pandemijos poveikiu ekonomikai, 2021 m. pirm�j� ketvirt� „ORLEN Lietuva“ nusprend� kreiptis � 
jos patronuojan�i� �mon� prašydama padidinti ORLEN grup�s l�š� koncentravimo (cash pool) s�skaitos 
limit� likvidumo poreiki� met� b�gyje užtikrinimui. 
Kiti apskaitiniai vertinimai 
Šio metini� finansini� ataskait� rinkinio sudarymo dienai Grup� nenustat� jokios reikšmingos rizikos, 
susijusios su galimu komercini� ir tiekimo sutar�i� (�skaitant naftos tiekimo) s�lyg� pažeidimu. 
 
5. APSKAITOS PRINCIPAI  
 
Reikšmingi apskaitos principai ir reikšmingos �takos vert�ms turintys vertinimai atskleisti atitinkamose 
konsoliduot� finansini� ataskait� aiškinamojo rašto pastabose. Grup� nuosekliai taik� apskaitos principus 
visiems pateiktiems ataskaitiniams laikotarpiams. 
Rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas pagal TFAS reikalavimus, vadovyb� turi atlikti apskaitinius 
vertinimus ir pateikti prielaidas, daran�ias �tak� pateiktoms sumoms. Apskaitiniai �vertinimai atliekami ir 
susijusios prielaidos daromos atsižvelgiant � istorinius duomenis ir kitus veiksnius, kurie yra laikomi 
patikimais esant atitinkamoms aplinkyb�ms ir kuri� �tak� žinant galima kvalifikuotai �vertinti turto ir 
�sipareigojim� balansin� vert�, kuriai bet kurie kiti veiksniai neturi tiesiogin�s �takos.  
Labai reikšming� dalyk� atvejais vadovyb�, darydama apskaitinius �vertinimus, gali remtis nepriklausom� 
ekspert� nuomon�mis. Apskaitiniai vertinimai ir susijusios prielaidos yra reguliariai perži	rimi.  
2019 m. birželio m�n. Grup� pardav� UAB „EMAS“, kuri teik� elektros �rangos montavimo, prieži	ros, 
remonto ir kitas susijusias paslaugas bei patalp� valymo ir teritorijos prieži	ros paslaugas. Konsoliduota 
pelno (nuostoli�) ir kit� bendr�j� pajam� ataskaita 2019 m. gruodžio 31 dienai buvo pakoreguota siekiant 
parodyti nutraukt� veikl� atskirai nuo t�stin�s veiklos. 
 
6. TFAS PAKEITIM� �TAKA GRUP�S KONSOLIDUOTOMS FINANSIN�MS ATASKAITOMS  
 
Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu galiojantys Europos S�jungos paskelbti ir priimti TFAS ir j� aiškinimai

1 TAS  „Finansini� ataskait� pateikimas” ir 8 TAS „Apskaitos politika, apskaitini� �vertinim� pakeitimai ir klaidos” - pataisos
3-ojo TFAS „Verslo jungimai” pataisos
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
16-ojo TFAS „Nuoma” pataisos - su „Covid-19“ susijusios nuomos koncesijos
Nuorod� � TFAS standart� koncepcij� pakeitimai
 
Pirmiau pamin�ti standart� pakeitimai Grup�s konsoliduotoms finansin�ms ataskaitoms už 2020 metus 
reikšmingos �takos netur�jo. 
 

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

4-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ pakeitimai - Laikinosios išimties netaikyti 9-ojo TFAS prat�simas - laikinosios išimties 
netaikyti 9-ojo TFAS galiojimo laikas buvo prat�stas iki metini� laikotarpi�, prasidedan�i� 2023 m. sausio 1 d. arba v�liau
9-ojo TFAS „Finansin�s priemon�s“, 39-ojo TAS „Finansin�s priemon�s: pripažinimas ir vertinimas“, 7-ojo TFAS 
„Finansin�s priemon�s: informacijos atskleidimas“, 4-ojo TFAS „Draudimo sutartys“ ir 16-ojo TFAS „Nuomos“ pakeitimai - 
Pal	kan� normos etalono reforma - 2 etapas. - galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba 
v�liau
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Tarptautin�s apskaitos standart� valdybos (TASV) priimti standartai, laukiantys Europos S�jungos patvirtinimo

1-ojo TAS  „Finansini� ataskait� pateikimas" pataisos - 
sipareigojim� klasifikavimas kaip trumpalaikius ar ilgalaikius - 
galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2023 m. sausio 1 d. arba v�liau
16-ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, �ranga ir �rengimai“ pakeitimai - Proced	ros prieš numatom� naudojim� - galioja 
metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba v�liau
37-ojo TAS „Atid�jiniai, neapibr�žtieji �sipareigojimai ir neapibr�žtasis turtas“ pakeitimai - Nuostolingos sutartys. Sutarties 
vykdymo išlaidos - galios metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba v�liau
3-ojo TFAS „Verslo jungimai“ pakeitimai - nuoroda � konsepcij� su 3-ojo TFAS pakeitimais - galioja metiniams 
laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba v�liau.
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.
14-asis TFAS "Reguliojamojo atid�jimo s�skaitos" - Europos komisija nusprend� neprad�ti šio tarpinio standarto 
patvirtinimo proceso ir laukti galutinio standarto - galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2016 m. sausio 1 d. 
arba v�liau
17 TFAS „Draudimo sutartys” - galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2023 m. sausio 1 d. arba v�liau

vairi� standart� pakeitimai d�l „TFAS patobulinim� (ciklas 2018–2020)“, kurie atliekami pagal metin� TFAS tobulinimo 
projekt� (1-asis TFAS, 9-asis TFAS, 16-asis TFAS ir 41-asis TAS), vis� pirma siekiant pašalinti neatitikimus ir patikslinti 
formuluotes. 1-ojo TFAS, 9-ojo TFAS ir 41-ojo TAS pakeitimai galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. 
sausio 1 d. arba v�liau
 
Grup�s skai�iavimais, pirmiau pamin�ti nauji standartai ir galiojan�i� standart� pakeitimai reikšmingo 
poveikio Grup�s konsoliduotoms finansin�ms ataskaitoms netur�t�, jei b	t� taikomi balanso sudarymo datai. 
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KONSOLIDUOT� FINANSINI� ATASKAIT� AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS  
 
7. PELNO (NUOSTOLI�) IR KIT� BENDR�J� PAJAM� ATASKAITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO 
PASTABOS 
 
7.1. Pardavimo pajamos 

 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Pardavimo pajamos 
Preki� ir paslaug� pardavimo pajamos pripaž�stamos, kai �vykdomi veiklos �sipareigojimai perduodant klientui 
pažad�tas prekes ar paslaugas (t.y., turt�) tokia apimtimi, kuri atspindi atlyg�, kur� Bendrov� tikisi gauti 
mainais už šias prekes ar paslaugas. Turto perdavimas �vyksta, kai klientas �gyja tokio turto kontrol�. 
Kontrol�s perdavim� pagal 15-�j� TFAS rodo šios aplinkyb�s: pardav�jas turi galiojan�i� teis� gauti 
mok�jim� už turt�, klientas turi nuosavyb�s teis� � turt�, klientas fiziškai turi turt�, klientui perduota su turto 
nuosavybe susijusi reikšminga rizika ir nauda. 
 pajamas �eina gautos ir gautinos sumos už pristatyt� 
pagamint� produkcij�, prekes 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 gaut� ar gautin� mok�jim� 
tikr�ja verte. Pelnas ar nuostoliai, gauti iš realizuot� pinig� sraut� apsidraudimo sandori�, koreguoja 
pardavimo pajamas iš pagamintos produkcijos, preki� ir paslaug�.  
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Pagamintos produkcijos pardavimai    2,738,986  2,399,028      4,999,375    4,466,944 
Paslaug� pardavimai         20,563         18,017         25,996         23,304 
Pajamos iš pagamintos produkcijos ir 
paslaug� pardavim�, gryn�ja verte 

   2,759,549    2,417,045    5,025,371    4,490,248 

Preki�, skirt� perparduoti, pardavimai         54,561         47,571 96,477                85,982 
Atsargini� ir kit� dali� pardavimai           1,204           1,051           1,015              902 
Pajamos iš preki�, skirt� perparduoti, ir 
atsargini� dali� pardavimo, gryn�ja verte

        55,765         48,622         97,492         86,884 

 Iš viso    2,815,314    2,465,667    5,122,863    4,577,132 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
 
7.2. Pardavimo pajamos pagal asortiment� 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Benzinas 764,127       667,374       1,419,852    1,269,200    
Dyzelinas 1,393,702    1,221,569    2,511,430    2,243,251    
Reaktyvinis kuras Jet A-1 79,583         70,324         300,023       268,168       
Sunkusis krosni� kuras 203,323       177,574       462,154       411,935       
Suskystintos dujos 73,031         63,818         117,455       104,972       
Bitumas 89,209         77,428         124,482       111,397       
Propilenas 52,539         45,684         41,325         35,633         
Kita 138,033       122,828       119,131       108,370       
Atsargini� ir kit� dali� pardavimai 1,204           1,051           1,015           902              
Paslaugos 20,563         18,017         25,996         23,304         

Iš viso 2,815,314    2,465,667    5,122,863    4,577,132    

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
 
2020 metais Grup� netur�jo toki� klient�, su kuriais susijusios pajamos kiekvienam klientui atskirai viršyt�  
10 % vis� pardavimo išor�s klientams pajam�. 
 
2019 metais Grup� tur�jo du pagrindinius klientus, su kuriais susijusios pardavimo pajamos sudar�              
1 102 062 t	kst. USD arba 992 652 t	kst. EUR, o pardavimai kiekvienam j� atskirai viršijo 10 % vis� 
pardavimo išor�s klientams pajam�. 
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7.3. Pardavimo pajam� geografinis pasiskirstymas – pateikta pagal šal
, kurioje yra kliento b�stin� 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Lietuva 786,319         689,336 1,215,788      1,087,102      
Latvija ir Estija 646,513         564,311         1,207,409      1,079,691      
Lenkija 171,303         154,228         516,222         459,572         
Kitos ES šalys 317,104         275,077         177,767         159,707         
Kitos šalys, �skaitant: 894,075         782,715         2,005,677      1,791,060      

Šveicarija 340,822         298,590         680,684         606,612         
Ukraina 276,135         242,195         469,794         420,553         
Singap	ras 236,273         206,448         583,262         520,861         
Kitos šalys 40,845           35,482           271,937         243,034         

Iš viso 2,815,314      2,465,667      5,122,863      4,577,132      

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
 
7.4. S�naudos pagal pob�d
 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

S�naudos 
Pardavimo savikain� sudaro parduot� pagamintos produkcijos, preki�, paslaug� ir žaliav� s�naudos bei 
koregavimai, susij� su atsarg� vert�s nurašymu iki grynosios realizavimo vert�s.  
Savikaina koreguojama pelnu (nuostoliais) iš realizuoto pinig� srauto apsidraudimo priemoni�, susijusi� su 
pirmiau min�tomis s�naudomis.  
Pardavimo s�naudos apima pardavimo brokerio išlaidas, pardavimo išlaidas, reklamos ir prekybos skatinimo 
išlaidas bei platinimo išlaidas.  
Administracin�s s�naudos apima su Grup�s, kaip visumos, valdymu ir administravimu susijusias išlaidas. 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Medžiagos ir energija      (2,694,077)      (2,363,505)      (4,629,101)      (4,135,909)
Preki�, skirt� pardavimui, savikaina           (50,484)           (43,964)           (97,324)           (86,779)

Išorin�s paslaugos         (175,702)         (154,068)         (189,410)         (169,176)
Išmokos darbuotojams, �skaitant:           (52,998)           (46,388)           (47,446)           (42,378)
   darbo užmokes�io s�naudos          (48,744)          (42,665)          (46,399)          (41,444)

   socialinio draudimo s�naudos            (1,252)            (1,089)            (1,047)               (934)

Nusid�v�jimas ir amortizacija 
8.1, 8.2, 

10.1
          (38,470)           (33,722)           (39,740)           (35,505)

Mokes�iai ir rinkliavos             (4,362)             (4,196)             (4,227)             (3,776)
Kitos s�naudos           (14,220)           (12,469)           (12,540)           (11,200)
       (3,030,313)      (2,658,312)      (5,019,788)      (4,484,723)

Atsarg� pokytis           (17,262)           (18,055)           (11,562)           (10,327)
Preki� ir paslaug� savo reikm�ms s�naudos                   33                  (15)             (1,474)             (1,316)
Atsarg� vert�s sumaž�jimas 8.5.1            16,823            17,343                (620)                (996)
 Viso veiklos s�naud�      (3,030,719)      (2,659,039)      (5,033,444)      (4,497,362)

Pardavimo s�naudos 152,119                  133,182          173,190          154,837 
Administracin�s s�naudos            52,754            46,183            46,427            41,508 
 Pardavimo savikaina       (2,825,846)      (2,479,674)      (4,813,827)      (4,301,017)

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius
Pastaba
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7.5. Kitos veiklos pajamos 
�

 31/12/2020  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
USD EUR USD EUR

Pelnas iš ilgalaikio nefinansinio turto pardavimo 19 17               29               26 
Atid�jini� atstatymas          2,748          2,434          2,932          2,612 
Dotacijos          5,852          4,950                  -                  - 
Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim�, nematerialiojo 
turto, naudojimo teise valdomo tuto ir ilgalaikio turto, skirto 
pardavimui vert�s sumaž�jimo atid�jini� atstatymas 

            141             125             634             575 

Baudos, žalos ir kompensacijos             303             265             161             142 
Išvestini� finansini� priemoni�, susijusi� su veiklos rizika, 
realizavimas ir vertinimas

9.2      151,819      136,303        11,662        10,502 

Neefektyvi dalis, susijusi su veiklos rizikos draudimo 
realizavimu ir vertinimu

9.2          1,977          1,778          4,166          3,675 

Kita             144             172        13,072        11,744 

 Iš viso      163,003      146,044        32,656        29,276 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
7.6. Kitos veiklos s�naudos 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
 USD  EUR USD EUR

Nuostoliai iš ilgalaikio nefinansinio turto pardavimo             294             242               36               33 
Parama          1,393          1,257          1,246          1,108 
Atid�jini� pripažinimas             285             235          6,434          5,719 

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

       22,099        18,187             549             497 

Baudos, žalos ir kompensacijos          1,230          1,031             130             117 
Išvestini� finansini� priemoni�, susijusi� su veiklos rizika, 
realizavimas ir vertinimas

9.2      123,817      110,091        27,411        24,741 

Neefektyvi dalis, susijusi su veiklos rizikos draudimo 
realizavimu ir vertinimu

9.2          5,289          4,780          4,331          3,815 

Kompensuojamos pajamos               87               78        10,761          9,695 
Kita               67               64             132             119 
 Iš viso      154,561      135,965        51,030        45,844 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
7.7. Finansin�s veiklos pajamos ir s�naudos 
 
7.7.1. Finansin�s veiklos pajamos 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
 USD  EUR USD EUR

Pal	kanos 9.2               315               284            2,782            2,476 
Grynasis valiut� perskai�iavimo pelnas 9.2               187               232                  -                    -   
 Iš viso               502               516            2,782            2,476 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
 
7.7.2. Finansin�s veiklos s�naudos 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
 USD  EUR USD EUR

Pal	kanos 9.2            1,509            1,316            1,328            1,185 
Grynieji valiut� perskai�iavimo nuostoliai 9.2                    -                    -               812               743 
Faktoringo s�naudos 9.2               392               344               749               669 
Kita 9.2                 56                 49                 43                 38 
 Iš viso            1,957            1,709            2,932            2,635 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

�
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7.8. Mokes�i� s�naudos 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Pelno mokes�io s�naudos 
Pelno mokes�io s�naudas (mokes�i� s�naudas) sudaro ataskaitinio laikotarpio mokes�i� s�naudos ir 
atid�t�j� mokes�i� s�naudos. Ataskaitinio laikotarpio mokes�i� s�naudos apskai�iuojamos vadovaujantis 
atitinkamais mokes�i� �statymais ir remiantis mokestiniu pelnu bei pripaž�stamos �sipareigojimais 
nesumok�tai sumai arba turtu, jei ataskaitinio laikotarpio ir ankstesni� laikotarpi� sumok�to pelno mokes�io 
suma viršija mok�tin� sum�. 
Atid�tojo mokes�io turtas ir �sipareigojimai yra apskaitomi kaip ilgalaikis turtas ar ilgalaikiai �sipareigojimai, 
kurie n�ra diskontuojami ir yra sudengiami atskirose Grup�s �moni� finansin�s b	kl�s ataskaitose, jei 
egzistuoja teisiškai vykdytina teis� užskaityti pripažintas sumas.  

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR  USD  EUR 

Pelno mokestis, apskaitytas pelno arba nuostoli� 
ataskaitoje

          (42,012)           (37,153)             (4,918)             (4,417)

Einam�j� met� pelno mokes�io s�naudos              1,290              1,170                (810)                (722)
Atid�tojo pelno mokes�io s�naudos           (43,302)           (38,323)             (4,108)             (3,695)
 Iš viso           (42,012)           (37,153)             (4,918)             (4,417)

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
7.8.1. Taikomo mokes�io tarifo suderinimas 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim�         (208,765)         (184,802)            70,853            63,005 
Pelno mokestis taikant Lietuvoje galiojant� pelno mokes�io 
tarif� (15%)

          (31,315)           (27,720)            10,628              9,451 

Skirtingo pelno mokes�io tarifo kitose šalyse �taka                 730                 640                 267                 239 
Neapmokestinamos pajamos             (8,063)             (7,067)             (5,813)             (5,195)
Neleidžiami atskaitymai mokes�i� tikslais             (7,534)             (6,604)              1,433              1,281 
Ilgalaikio turto investicij� lengvatos panaudojimas/ 
(pripažinimas)

             4,536              3,976             (1,191)             (1,064)

Mokestini� nuostoli� panaudojimas/ (pripažinimas)                      -                      -             (7,718)             (6,898)

vertinim� pasikeitimas, susij�s su ankstesniais metais             (1,013)                (888)             (2,152)             (1,923)
Finansini� priemoni� vertinimas                 647                 567                      -                      - 
Kita                      -                      -                (372)                (332)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                      -                  (57)                      -                   24 
 Pelno mokes�io s�naudos            (42,012)           (37,153)             (4,918)             (4,417)

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius
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7.8.2. Atid�tasis mokestis  
 

 Valiutos 
perskai�iavimo 

skirtumai 

Atid�tojo mokes�io turtas / (
sipareigojimai) USD EUR  USD  EUR  EUR  USD  EUR 
Vert�s sumaž�jimas   107,901     96,435         11,075           9,708               (9,265)  118,976    96,878 
Atid�jiniai ir sukaupimai     10,565       9,443          (1,429)          (1,253)                  (751)      9,136      7,439 
Nerealizuoti valiutos perskai�iavimo skirtumai     (4,804)     (4,294)         11,739         10,290                  (349)      6,935      5,647 

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

  (48,228)   (43,103)          (5,544)          (4,859)                4,177  (53,772)  (43,785)

Mokestiniai nuostoliai, naudotini ateinan�iais 
laikotarpiais

      6,237       5,574         42,172         37,331               (3,487)    48,409    39,418 

Finansini� priemoni� vertinimas              -              -             (647)             (567)                     40       (647)       (527)
Investicij� lengvata       5,648       5,048          (4,536)          (3,976)                  (167)      1,112         905 
Kita          718          642                83                73                    (62)         801         653 
 Viso atid�tojo mokes�io turto / 
(
sipareigojim�) 

    78,037     69,745         52,913         46,747               (9,864)  130,950  106,628 

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

  (66,152)   (59,123)          (9,611)          (8,424)                5,856  (75,763)  (61,691)

 Atid�tasis mokestis, gryn�ja verte       11,885     10,622         43,302         38,323               (4,008)    55,187    44,937 

 2019 12 31 

 Atid�tasis pelno 
mokestis, apskaitytas 

pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje 

 2020 12 31 

 
 

 Valiutos 
perskai�iavimo 

skirtumai 

Atid�tojo mokes�io turtas / (
sipareigojimai) USD EUR  USD  EUR  EUR  USD  EUR 
Vert�s sumaž�jimas   121,438   106,022        (13,537)        (12,091)                2,504  107,901    96,435 
Atid�jiniai ir sukaupimai       2,675       2,335           7,890           7,047                     61    10,565      9,443 
Nerealizuoti valiutos perskai�iavimo skirtumai     (4,290)     (3,745)             (514)             (459)                    (90)    (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)          (5,955)                  (863)  (48,228)  (43,103)

Mokestiniai nuostoliai, naudotini ateinan�iais 
laikotarpiais

      1,880       1,641           4,357           4,033                  (100)      6,237      5,574 

Investicij� lengvata       5,897       5,148             (249)             (222)                   122      5,648      5,048 
Kita          695          607                23                21                     14         718         642 
Viso atid�tojo mokes�io turto / 
(
sipareigojim�)

    86,734     75,723          (8,697)          (7,626)                1,648    78,037    69,745 

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

  (78,827)   (68,821)         12,675         11,321               (1,623)  (66,152)  (59,123)

Atid�tasis mokestis, gryn�ja verte        7,907       6,902           3,978           3,695                     25    11,885    10,622 

 2018 12 31 

 Atid�tasis pelno 
mokestis, apskaitytas 

pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje 

 2019 12 31 
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8. FINANSIN�S B�KL�S ATASKAITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
8.1. Nekilnojamasis turtas, 
ranga ir 
rengimai 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Nekilnojamasis turtas, �ranga ir �rengimai 
Nekilnojamasis turtas, �ranga ir �rengimai pirminio pripažinimo metu yra apskaitomi �sigijimo kaina arba 
gamybos savikaina, �skaitant su turtu susijusias gautas dotacijas. Nekilnojamasis turtas, �ranga ir �rengimai 
finansin�s b	kl�s ataskaitoje parodomi balansine verte, kuri gaunama iš vert�s, nustatytos pirminio 
pripažinimo metu (t. y. savikainos) at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir sukauptus vert�s sumaž�jimo 
nuostolius.  

 nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� savikain� taip pat �trauktos kapitalini� remont� ir einamojo remonto 
ir prieži	ros program� išlaidos.  
Ilgalaikio turto nusid�v�jimui apskai�iuoti taikomas tiesinis metodas, o pagr�stais atvejais – produkcijos 
vienet� nusid�v�jimo metodas (katalizatoriai).  
Kiekvienos nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� dalies, kurios vert� reikšminga bendrai elemento vertei, 
nusid�v�jimas apskai�iuojamas atskirai per laikotarp�, atitinkant� jos naudingo tarnavimo laik�.  
Turtui, �rangai ir �rengimams taikomas toliau nurodytas standartinis naudingo tarnavimo laikas: 

- pastatams ir statiniams  nuo 10 iki 40 met� 
- gamybos mašinoms ir �rengimams  nuo 4 iki 35 met� 
- transporto priemon�ms ir kt.  nuo 2 iki 20 met� 

Turtui taikomas nusid�v�jimo metodas, likvidacin� vert� ir naudingo tarnavimo laikas perži	rimi bent kart� 
per metus. Prireikus, v�lesniais laikotarpiais (perspektyviai) atliekami nusid�v�jimo koregavimai.  

VADOVYB�S SPRENDIMAI IR VERTINIMAI 

Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� naudingo tarnavimo laikas  
Grup� perži	ri nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim� naudingo tarnavimo laik� mažiausiai kart� per metus.  
D�l naudingo tarnavimo laiko perži	ros 2020 m. nusid�v�jimo išlaidos sumaž�jo 380 USD arba 333 t	kst. 
EUR lyginant su nusid�v�jimo išlaidomis, kurios b	t� pripažintos pagal naudingo tarnavimo laik�, taikyt� 
2019 m. 
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USD Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 

rengimai 

Transporto 
priemon�s ir 

kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

Balansin� vert� 2020 01 01

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)

           -                 7,057         220,608           42,596           36,096         306,357 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms            -                    833           19,095             6,432           31,641           58,001 
Nusid�v�jimas            -                  (459)          (26,208)            (3,407)                   -            (30,074)
Vert�s sumaž�jimas, gryn�ja verte            -           (153,259)         135,422               (678)            (2,915)          (21,430)

Pripažinimas            -               (3,400)          (14,530)               (696)            (3,119)          (21,745)
Atstatymas            -                       -                     -                      8                115                123 
Perklasifikavimai            -           (149,859)         149,770                    9                  89                    9 
Kita            -                       -                  182                    1                   -                  183 

Perklasifikavimai            -             190,057        (171,959)               (120)          (18,155)               (177)
Valiutos perskai�iavimo skirtumai            -                       -                     -                      3                   -                      3 
Kita            -                       -                 (480)                   (3)                   -                 (483)

           -               44,229         176,478           44,823           46,667         312,197 

Balansin� vert� 2020 12 31

sigijimo savikaina             1           433,609      1,387,022           99,836           56,690      1,977,158 
Sukauptas nusid�v�jimas            -           (205,188)        (638,850)          (44,164)                   -          (888,202)
Vert�s sumaž�jimas            (1)         (184,192)        (571,694)          (10,849)          (10,023)        (776,759)

           -               44,229         176,478           44,823           46,667         312,197 

Balansin� vert� 2019 01 01

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)

           -                 5,853         177,133           26,181           70,504         279,671 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms            -                    224           23,072           23,356           10,265           56,917 

sigijimai (nutraukta veikla)            -                       -                    17                  27                   -                    44 
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)
Kita            -                        1                186                247           10,564           10,998 

Perklasifikavimai            -                 1,235           44,030                 (78)          (44,125)             1,062 
Valiutos perskai�iavimo skirtumai            -                       -                     (3)                   (2)                   -                     (5)
Kita            -                       -                 (186)               (254)          (10,576)          (11,016)
Kiti sumaž�jimai d�l nutraukros veiklos            -                       -                   (86)                 (99)                   -                 (185)
Balansin� vert� 2019 12 31            -                 7,057         220,608           42,596           36,096         306,357 
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EUR Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

�ranga ir 

rengimai 

Transporto 
priemon�s ir 

kita

Nebaigta 
statyba 

Viso 

Balansin� vert� 2020 01 01

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)

           -                 6,307         197,165           38,070           32,260         273,802 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms            -                    695           16,222             5,852           27,569           50,338 
Nusid�v�jimas            -                  (392)          (23,001)            (2,988)                   -            (26,381)
Vert�s sumaž�jimas, gryn�ja verte            -           (126,081)         111,402               (560)            (2,388)          (17,627)

Pripažinimas            -               (2,796)          (11,953)               (576)            (2,571)          (17,896)
Atstatymas            -                       -                     -                      6                102                108 
Perklasifikavimai            -           (123,285)         123,204                    8                  81                    8 
Kita            -                       -                  151                    2                   -                  153 

Perklasifikavimai            -             156,393        (140,254)                 (97)          (16,202)               (160)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai, �skaitant:            -                  (907)          (17,437)            (3,777)            (3,240)          (25,361)

Vert�s sumaž�jimo valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

           -                 3,747           55,061                816                579           60,203 

Kita            -                       -                 (397)                   (2)                   -                 (399)
           -               36,015         143,700           36,498           37,999         254,212 

Balansin� vert� 2020 12 31

sigijimo savikaina             1           353,073      1,129,405           81,293           46,160      1,609,932 
Sukauptas nusid�v�jimas            -           (167,077)        (520,193)          (35,961)                   -          (723,231)
Vert�s sumaž�jimas            (1)         (149,981)        (465,512)            (8,834)            (8,161)        (632,489)

           -               36,015         143,700           36,498           37,999         254,212 

Balansin� vert� 2019 01 01

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)

           -                 5,109         154,647           22,859           61,554         244,169 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms            -                    201           20,701           20,938             9,145           50,985 

sigijimai (nutraukta veikla)            -                       -                    15                  24                   -                    39 
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)
Kita            -                        1                167                222             9,516             9,906 

Perklasifikavimai            -                 1,108           39,245                 (73)          (39,322)                958 
Valiut� perskai�iavimo skirtumai, �skaitant:            -                    117             3,689                455             1,378             5,639 

Vert�s sumaž�jimo valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

           -                  (639)          (14,623)               (217)               (421)          (15,900)

Kita            -                      (1)               (167)               (228)            (9,525)            (9,921)
Kiti sumaž�jimai d�l nutraukros veiklos            -                       -                   (77)                 (89)                   -                 (166)
Balansin� vert� 2019 12 31            -                 6,307         197,165           38,070           32,260         273,802 

 
Kita su nekilnojamuoju turtu, 
ranga ir 
rengimais susijusi informacija 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

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

      123,060       100,204         99,456         88,887 

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

5                                  4 23                              21 
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8.2. Nematerialusis turtas  
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Nematerialusis turtas  
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra apskaitomas �sigijimo kaina arba gamybos savikaina, 
�skaitant su turtu susijusias gautas dotacijas, ir finansin�s b	kl�s ataskaitoje parodomi gryn�ja balansine 
verte.  
Nematerialiojo turto, kuris turi apibr�žt� naudingo tarnavimo laik�, vert� nud�vima naudojant tiesin� metod�. 
Nusid�v�jimas pradedamas skai�iuoti tuomet, 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 taikomas standartinis naudingo tarnavimo laikas yra nuo 2 iki 10 met� programinei 
�rangai ir nuo 2 iki 15 met� – koncesijoms, licencijoms, patentams ir panašiam turtui.  
Nusid�v�jimo metodas ir naudingo tarnavimo laikas perži	rimi ne re�iau kaip kiekvien� met� pabaigoje.  

Teis�s (leidimai) 
Pagrindinis teisi� objektas yra CO2 taršos leidimai, kurie n�ra amortizuojami, ta�iau tikrinamas j� vert�s 
sumaž�jimas.  
Suteikti (nemokamai gauti) apyvartiniai taršos leidimai nurodomi kaip nematerialusis turtas ir apskaitymo 
dien� pripaž�stami tikr�ja verte kaip ateinan�i� laikotarpi� pajamos. 
sigyti leidimai apskaitomi pagal faktin� 
j� �sigijimo kain�. Apskai�iuota CO2 tarša per ataskaitin� laikotarp� registruojama kaip atid�jinys (mokes�iams 
ir rinkliavoms).  
Dotacijos kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu yra pripaž�stamos sistemingai, siekiant užtikrinti j� palyginamum� 
su susijusiomis išlaidomis, kurioms kompensuoti ir yra skirtos šios dotacijos. CO2 taršos leidim� išlaidos 
pripaž�stamos svertinio vidurkio metodu. 

VERTINIMAI 

Nematerialaus turto naudingas tarnavimo laikas  
Grup� perži	ri nematerialus turto naudingo tarnavimo laik� met� pabaigoje, kuris taikomas nuo kit� met� 
pradžios. D�l naudingo tarnavimo laiko perži	ros 2020 m. nusid�v�jimo išlaidos sumaž�jo 11 t	kst. USD 
arba 10 t	kst. EUR lyginant su nusid�v�jimo išlaidomis, kurios b	t� pripažintos pagal naudingo tarnavimo 
laik�, taikyt� 2019 m. 
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USD
Program

in� 

ranga 

Licencijos, 
patentai ir 
panašus 

turtas

Taršos 
leidimai 

 Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra 
 Viso  

Balansin� vert� 2020 01 01

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)

     5,314                   27                -                     -                5,341 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms         976                     8                -                     -                   984 

sigijimai            -                     -            3,079                   -                3,079 
Nemokamai suteikta            -                     -          32,390                   -              32,390 
Nusid�v�jimas     (1,370)                 (28)                -                     -               (1,398)
Vert�s sumaž�jimas, gryn�ja verte        (354)                   26                -                     -                  (328)

Pripažinimas        (354)                   -                  -                     -                  (354)
Kita            -                     26                -                     -                     26 

Perklasifikavimai          (24)                   -                  -                     -                    (24)
Panaudojimas            -                     -         (35,469)                   -             (35,469)
Valiutos perskai�iavimo skirtumai            -                       1                -                     -                       1 
Kita            -                     91                -                     -                     91 

     4,542                 125                -                     -                4,667 

Balansin� vert� 2020 12 31

sigijimo savikaina    24,411              6,173                -                     -              30,584 
Sukauptas nusid�v�jimas   (16,051)            (5,881)                -                     -             (21,932)
Vert�s sumaž�jimas     (3,818)               (167)                -                     -               (3,985)

     4,542                 125                -                     -                4,667 

Balansin� vert� 2019 01 01

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)

     3,874                   79                -                     -                3,953 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms      2,108                 269                -                     -                2,377 

sigijimai            -                     -            2,860                   -                2,860 
Nemokamai suteikta            -                     -          32,414                   -              32,414 
Nusid�v�jimas        (693)                   (5)                -                     -                  (698)
Vert�s sumaž�jimas, gryn�ja verte            -                2,000                -                   201              2,201 

Kita            -                2,000                -                   201              2,201 
Perklasifikavimai           25               (316)                -                     -                  (291)
Panaudojimas            -                     -         (35,274)                   -             (35,274)
Kita            -              (2,000)                -                 (201)             (2,201)
Balansin� vert� 2019 12 31      5,314                   27                -                     -                5,341  
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EUR
Program

in� 

ranga 

Licencijos, 
patentai ir 
panašus 

turtas

Taršos 
leidimai 

 Moksliniai 
tyrimai ir 

pl�tra 
 Viso  

Balansin� vert� 2020 01 01

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)

     4,749                   24                -                     -                4,773 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms         829                     6                -                     -                   835 

sigijimai            -                     -            2,834                   -                2,834 
Nemokamai suteikta            -                     -          29,692                   -              29,692 
Nusid�v�jimas     (1,202)                 (24)                -                     -               (1,226)
Vert�s sumaž�jimas, gryn�ja verte        (291)                   24                -                     -                  (267)

Pripažinimas        (291)                   -                  -                     -                  (291)
Kita            -                     24                -                     -                     24 

Perklasifikavimai          (22)                   -                  -                     -                    (22)
Panaudojimas            -                     -         (32,643)                   -             (32,643)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai, �skaitant:        (365)                 (12)             117                   -                  (260)

Vert�s sumaž�jimo valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

        278                   13                -                     -                   291 

Kita            -                     84                -                     -                     84 
     3,698                 102                -                     -                3,800 

Balansin� vert� 2020 12 31

sigijimo savikaina    19,877              5,027                -                     -              24,904 
Sukauptas nusid�v�jimas   (13,070)            (4,789)                -                     -             (17,859)
Vert�s sumaž�jimas     (3,109)               (136)                -                     -               (3,245)

     3,698                 102                -                     -                3,800 

Balansin� vert� 2019 01 01

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)

     3,382                   69                -                     -                3,451 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja verte
Išlaidos investicijoms      1,889                 240                -                     -                2,129 

sigijimai            -                     -            2,544                   -                2,544 
Nemokamai suteikta            -                     -          28,645                   -              28,645 
Nusid�v�jimas        (620)                   (4)                -                     -                  (624)
Vert�s sumaž�jimas, gryn�ja verte            -                1,802                -                   181              1,983 

Kita            -                1,802                -                   181              1,983 
Perklasifikavimai           24               (283)                -                     -                  (259)
Panaudojimas            -                     -         (31,383)                   -             (31,383)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai, �skaitant:           74                     2             194                   -                   270 

Vert�s sumaž�jimo valiut� perskai�iavimo 
skirtumai

         (72)                 (59)                -                     (6)                (137)

Kita            -              (1,802)                -                 (181)             (1,983)
Balansin� vert� 2019 12 31      4,749                   24                -                     -                4,773  
 
Kita su nematerialiuoju turtu susijusi informacija 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Pilnai amortizuoto, ta�iau vis dar naudojamo nematerialiojo turto 
�sigijimo savikaina 10,020        8,159          10,998                  9,829 
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8.2.1. Teis�s (leidimai) 
 
CO2 taršos leidim� poky�iai 2020 m. 
 

Kiekis 
(tonomis)

USD  EUR 

2020 m. sausio 1 d.                       -                         -                         -   
Nemokamai suteikta          1,253,382               32,390 29,692             
Panaudoti leidimai už 2019 m. tarš� (audituota)        (1,599,384)             (35,469) (32,643)            
Pirkimai             346,002                 3,079 2,834               
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                       -   117                  

 2020 m. gruodžio 31 d.                       -                         -                         -   

2020 m. tarša (audituota)          1,478,463               34,113               27,777 

Tr�kumas        (1,478,463)             (34,113)             (27,777)
 

 
2020 m. gruodžio 31 d. CO2 taršos leidim� kiekis audituotas. Tr	kstama dalis bus perkama.  
Vieno ATL rinkos vert� 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo, atitinkamai, 39,96 USD arba 
32,54 EUR ir 27,39 USD arba 24,48 EUR. 
 
CO2 taršos leidim� poky�iai 2019 m. 
 

Kiekis 
(tonomis)

 USD  EUR 

2019 m. sausio 1 d.                       -                         -                         -   
Nemokamai suteikta          1,280,122               32,414 28,645             
Panaudoti leidimai už 2018 m. tarš� (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.                       -                         -                         -   

 
 
8.3. Nuosavyb�s metodu apskaitomos investicijos 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR  USD  EUR 

Sausio 1 d.              1,570             1,403                1,534            1,340 
Pelno (nuostoli�) dalis                (204)               (180)                     71                 64 
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                 137                    1                    (35)                  (1)

Gruodžio 31 d.              1,503             1,224                1,570            1,403  
 
2020 m. ir 2019 m. dividendai nemok�ti. 
UAB „Naftelf“ sutrumpinta finansin� informacija už 2020 m. ir 2019 m. pateikta žemiau:. 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Ilgalaikis turtas                774                630                766                685 
Trumpalaikis turtas             3,759             3,061             4,729             4,226 
Nuosavas kapitalas             4,420             3,599             4,619             4,128 
Trumpalaikiai �sipareigojimai                113                  92                876                783  
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Pardavimo pajamos             9,470             8,301           31,131           27,577 
Veiklos pelnas/(nuostolis)               (500)               (438)                209                185 
Pelnas/(nuostolis) prieš 
apmokestinim�

              (605)               (530)                218                193 

Pelno mokes�io s�naudos                   (1)                   (1)                 (10)                   (9)
Grynasis pelnas/(nuostolis)               (606)               (531)                208                184 

Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius
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8.4. Nekilnojamojo turto, 
rangos ir 
rengim�, nematerialiojo turto bei naudojimo teise valdomo turto 
vert�s sumaž�jimas 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim�, nematerialiojo turto bei naudojimo teise valdomo turto 
vert�s sumaž�jimas  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grup� �vertina, ar yra koki� nors požymi�, kad turtas ar �plaukas kuriantis 
turto vienetas (
KTV) 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 (
KTV). Jeigu taip atsitikt�, 
atsiperkamoji vert� yra nustatoma 
KTV lygmenyje, kuriam turtas priklauso.  
Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim�, nematerialiojo turto bei naudojimo teise valdomo turto vert�s 
sumaž�jimo pripažinimas ir atstatymas yra apskaitomi kitoje veikloje. 

VERTINIMAI IR SPRENDIMAI 

Nekilnojamojo turto, �rangos ir �rengim�, nematerialiojo turto vert�s sumaž�jimas  
Vadovyb� vertina, ar yra koki� nors požymi�, kad turtas ar �plaukas kuriantis turto vienetas (
KTV) gal�jo 
nuvert�ti. Atliekant ši� požymi� vertinim� analizuojami tiek išoriniai veiksniai, vis� pirma makroekonomin� 
aplinka, tiek vidiniai veiksniai, �skaitant strateginius sprendimus, finansines prognozes ir veiklos planus. 
Nusta�ius, kad vert�s sumaž�jimo požymiai egzistuoja, �vertinama turto atsiperkamoji vert�.   

ORLEN grup�, remdamasi 2021 m. finansiniu planu, atliko vert�s sumaž�jimo vertinimo testus naftos 
perdirbimo ir naftos chemijos segment� �mon�se ateinantiems metams, skai�iavimams naudodama 
makroekonomines prielaidas, išd�stytas ORLEN grup�s strategijoje iki 2030 m. 
Ilgalaiki� su naftos perdirbimui naudojamu turtu susijusi� makroekonomini� prognozi� šaltinis – IHS Markit, o 
naftos chemijos turtui – Nexant, �vertinant šias prielaidas: 
- Numatomas ilgalaikis COVID-19 pandemijos poveikis pasaulio ekonomikai, taigi ir energijos rinkai. 
- COVID-19 vakcinos atsiradimas 2021 m. viduryje, pla�iai prieinama tampant tik 2022 m. pradžioje. 
- Pasaulinio BVP atsigavimas 2021–2022 m. laikotarpiu (+ 3,7 % per metus). Nuo 2023 m. gr�žimas prie 
stabilaus lygio, siekian�io apie 2,8 % per metus. 
- Numatoma perdirbimo marža, sutinkamai su Strategijos iki 2021 m. makroekonomin�mis prielaidomis, – 
apie 9 USD/barel�, t.y. gerokai žemesn� nei istorinis lygis. Numatoma, kad žemos maržos laikysis ir per 
ateinan�ius trejus metus, ir tik nuo 2024 m. gr�š � istorin� vidurk�. Po 2024 m. numatomas dinamiškesnis 
maksimalaus maržos dydžio (MMD) atsigavimas d�l didesni� naftos chemijos ir naftos perdirbimo produkt� 
marž�. 
- Nafta ir toliau bus pagrindinis energijos gamybos šaltinis, o maksimalus pasaulinio jos suvartojimo lygis 
bus pasiektas maždaug 2035 m. Brent DTD tipo naftos atžvilgiu visu prognozuojamu laikotarpiu buvo priimta 
vidutin� metin� 8 % kain� augimo dinamika. Daroma prielaida, kad pad�tis pasaulin�je rinkoje stabilizuosis, 
o kaina pamažu augs nuo 48 USD/barel� 2021 metais iki 86 USD/barel� 2030 metais. 
- Po staigaus benzino maržos kritimo 2020 m. d�l COVID-19 pandemijos, prognozuojamas benzino 
maržos augimas nuo 101 USD/t 2021 metais iki 179 USD/t 2030 metais. Benzino paklausos augimas 
pasaulyje prognozuojamas d�l transporto priemoni� skai�iaus did�jimo, l�tesnio per�jimo prie elektra 
varom� transporto priemoni�. Be to, prognozuojant benzino paklaus� Europoje, daroma prielaida, kad 2019–
2030 m. laikotarpiu ji išaugs apie 2 %. Daroma prielaida, kad artimiausiais metais maržos, smukusios 2020 
m. d�l pandemijos ir sumaž�jusios naftos produkt� paklausos, atsigaus. IHS prognozuoja, kad benzino 
maržos augs iki 2030 m. 
- Remiantis IHS prognoz�mis, dyzelino paklausa pasaulyje augs d�l transporto priemoni� skai�iaus 
did�jimo ir l�tesnio per�jimo prie elektra varom� transporto priemoni�. IHS prognozuoja, kad dyzelino 
maržos augs iki 2039 m. 
- Numatoma, kad per artimiausius dvejus metus (2021–2022 m.) d�l su pandemija susijusios situacijos 
rinkoje bus jau�iamas spaudimas išlaikyti žemas žibalo (aviacinio kuro) maržas. Ta�iau daroma prielaida, 
kad ilgalaik�je perspektyvoje didesn�s maržos bus stebimos rinkose, prekiaujan�iose produktais, kuri� 
paklausa tik�tinai augs. 
Siekdama kiek �manoma geriau �vertinti rizik�, susijusi� su esama ekonomine ir pandemine situacija, ORLEN 
grup� nusprend� atlikti pagrindinio gamybinio turto vert�s sumaž�jimo nustatymo testus. Buvo pasirinkti trys 
scenarijai: bazinis, pesimistinis ir optimistinis. 
Bazinis scenarijus parengtas remiantis ilgalaik�mis IHS Markit prognoz�mis naftos perdirbimo segmentui ir 
Nexant prognoz�mis naftos chemijos segmentui. Du papildomi scenarijai, t.y. pesimistinis ir optimistinis, 
parengti remiantis vienu standartiniu istorin�s perdirbimo maržos poky�iu (nuokrypiu) 2012–2020 m. 
laikotarpiu, siekiant geriausiai atspind�ti vis� ORLEN grup�s gamybinio turto cikl�, �skaitant ir COVID 
pandemijos poveik�. 
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Šiuo pagrindu svarbiausi� naftos perdirbimo produkt� kainos buvo �vertintos pagal pesimistin� ir optimistin� 
scenarij�. Kiekvienam scenarijui buvo nustatytas tikimyb�s svoris atsižvelgiant � �prastin� pasiskirstym� ir 
ekspert� vertinimus, kiekvienu atveju priskiriant didesn� neigiamo, o ne teigiamo scenarijaus tikimyb� taip 
siekiant išlaikyti konservatyv� poži	r�. 
Turto vert�s sumaž�jimo vertinimo testai, atlikti pagal min�tas korekcijas, parod� b	tinyb� pripažinti „ORLEN 
Lietuva“ grup�s nekilnojamojo turto, �rangos ir �renim� ir nematerialiojo turto vert�s sumaž�jim� 21 992 t	kst. 
USD sumai, naudojant 6,22 % diskonto norm� (diskonto norma, apskai�iuota kaip vidutin� svertin� kapitalo 
kašt� norma WACC). 
 
8.5. Grynasis apyvartinis kapitalas 
 
Grynasis apyvartinis kapitalas  
Grup�s grynasis apyvartinis kapitalas yra apibr�žiamas kaip skirtumas tarp atsarg�, prekybos ir kit� gautin� 
sum� bei prekybos ir kit� �sipareigojim�. 
 
8.5.1. Atsargos 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Atsargoms, �skaitant privalomo valstyb�s rezervo atsargas, priskiriama gatava produkcija, pusgaminiai ir 
nebaigtos gamybos produktai, prek�s ir medžiagos.  
Pirminio pripažinimo metu gatava produkcija, pusgaminiai ir nebaigtos gamybos produktai �vertinami 
gamybos savikaina. 
 gamybos savikain� �eina medžiag� s�naudos ir perdirbimo išlaidos gamybos 
laikotarpiu, taip pat sistemingai paskirstytos pastovios ir kintamos gamybos prid�tin�s išlaidos esant 
normaliam gamybos lygiui (paj�gumui).  
Gatava produkcija, pusgaminiai ir nebaigtos gamybos produktai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vertinami 
savikaina arba gryn�ja realizavimo verte (mažesni�ja iš j�).  
Išlaidos gatavai produkcijai, pusgaminiams ir nebaigtos gamybos produktams apskai�iuojamos pagal 
svertinio vidurkio formul�.  
Pirminio pripažinimo metu prek�s ir žaliavos vertinamos �sigijimo savikaina, o ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje – savikaina arba gryn�ja galimo realizavimo verte (mažesni�ja iš j�). Žaliav� ir preki� savikaina 
yra nustatoma pagal svertinio vidurkio formul�.  
Pradin� atsarg� vert� yra koreguojama pelnu arba nuostoliu iš realizuot� finansini� priemoni�, gaut� iš 
pinig� sraut� rizikos draudimo.  
Kiekvieno m�nesio pabaigoje atskiri atsarg� vienetai yra tikrinami d�l galimo vert�s sumaž�jimo. Atsarg� 
vert� nukainojama iki grynosios realizavimo vert�s, jei atsargos yra sugadintos, pasenusios ar j� pardavimo 
kaina yra kritusi. 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 
parduodami už savikain� arba brangiau nei savikaina.  
Ta�iau, kai medžiag� 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.  

VERTINIMAI  

Grynoji atsarg� realizavimo vert�  
Atsarg� vert�s sumaž�jim� Grup� nustato remdamasi grynosios galimo realizavimo vert�s �vertinimu, 
atsižvelgdama � naujausias pardavimo kainas rinkoje vertinimo metu. 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Žaliavos        121,929 99,283         193,216         172,684 
Nebaigta gamyba          36,100 29,395           34,355           30,703 
Pagaminta produkcija          88,092 71,730         113,288         101,250 
Prek�s, skirtos perparduoti               603 491             6,869             6,139 
Atsargin�s dalys          19,717 16,055           19,245           17,200 
Atsargos, gryn�ja verte        266,441 216,954         366,973         327,976 
Atsarg� vert�s sumaž�jimas iki grynosios galimo 
realizavimo vert�s

         15,468          12,595           32,419           29,093 

 Atsargos, bendr�ja verte        281,909        229,549         399,392         357,069 
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Pagrindin�s atsargos, kuri� apyvartos laikotarpis yra ilgesnis nei 12 m�nesi� nuo ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos, yra privalomojo valstyb�s rezervo atsargos. 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. 
privalomojo valstyb�s rezervo atsarg� vert� konsoliduotose finansin�se ataskaitose atitinkamai buvo 121 
358 t	kst. USD arba 98 817 t	kst. EUR ir 144 911 t	kst. USD arba 129 512 t	kst. EUR. 
 
Atsarg� vert�s nurašymas iki grynosios galimo realizavimo vert�s 
 

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

USD EUR USD EUR
Sausio 1 d.          32,419          29,093           38,106           33,269 
Pripažinimas 7.4        161,424        145,078           18,394           16,568 
Panaudojimas                    -                    -            (6,290)            (5,545)
Atstatymas 7.4      (178,312)      (162,503)          (18,169)          (15,918)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai             (134)            2,093                 (17)                  55 
Atsarg�, išskyrus atsargines dalis, vert�s 
sumaž�jimas

       (17,022)        (15,332)            (6,082)            (4,840)

Pripažinimas 7.4               805               714                707                629 
Atstatymas 7.4             (734)             (631)               (312)               (283)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai -                           (1,249)                   -                  318 
Atsargini� dali� vert�s sumaž�jimas 71               (1,166)         395               664               

 Gruodžio 31 d.          15,468          12,595           32,419           29,093 

Pastaba
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
 
8.5.2. Prekybos ir kitos gautinos sumos 

 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Gautinos sumos 
Gautinos sumos, išskyrus gautinas prekybos sumas, pirminio pripažinimo metu vertinamos tikr�ja verte, o 
v�liau – amortizuota savikaina, naudojant faktini� pal	kan� metod�, at�mus vert�s sumaž�jim�. Pirminio 
pripažinimo metu gautinas prekybos sumas, � kurias ne�trauktas reikšmingas finansavimo komponentas, 
Grup� vertina j� sandorio kaina.  
Gautin� sum� 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.  
Gautinos sumos, �vertintos amortizuota savikaina, Grupei taikant supaprastintus metodus pirminio 
pripažinimo metu apskaitomos kaip gautinos sumos, o v�liau, �skaitant ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
kaip gautinos sumos, at�mus vert�s sumaž�jim�. 

VERTINIMAI  

Prekybos ir kit� gautin� sum� vert�s sumaž�jimas 

prastai Grup� pripaž�sta, kad sandorio šalis ne�vykd� �sipareigojim� pra�jus 90-iai dien� nuo gautinos 
sumos mok�jimo termino pabaigos.  
Siekdama �vertinti tik�tinus kredito nuostolius, Grup� taiko atid�jini� matric�, apskai�iuot� remiantis 
istoriniais klient� atsiskaitymo ir susigr�žint� gautin� sum� duomenimis. Grup� �traukia ateities informacij� � 
parametrus, naudojamus tik�tin� kredito nuostoli� apskai�iavimo modelyje, pasitelkdama bazini� nemokumo 
tikimyb�s parametr� koregavim�.  
Grup� netikrina kredito rizikos poky�i� per vis� priemon�s galiojimo laik�. Nuo 2018 m. sausio 1 d. tik�tinus 
kredito nuostolius Grup� skai�iuoja iki finansin�s priemon�s termino pabaigos. Tik�tini kredito nuostoliai 
apskai�iuojami pripažinus gautin� sum� finansin�s b	kl�s ataskaitoje ir atnaujinami kiekvien� ateinan�io 
ataskaitinio laikotarpio paskutin� dien�. 

 



„ORLEN Lietuva“  
 Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� r., Lietuvos Respublika LT-89453  
 Juridinio asmens kodas 166451720; duomenys apie Patronuojan�i� �mon� renkami ir saugomi  
 Valstyb�s �mon�je Registr� centras 

 (t	kst. USD ir t	kst. EUR) 

Konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinys už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus� 28 - 56�

Pastaba 2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Prekybos gautinos sumos        109,885          89,475          282,095          252,118 
Kita               646               526              3,237              2,894 
Finansinis turtas 9.1        110,531          90,001          285,332          255,012 

Kitos gautinos sumos, susijusios su mokes�iais, 
socialiniu draudimu ir kitomis išmokomis 

                75                 61                   42                   37 

Ateinan�i� laikotarpi� draudimo s�naudos          12,335          10,044            11,482            10,262 
Sukauptos pajamos ir ateinan�i� laikotarpi� 
s�naudos

              970               790                 806                 720 

Išankstiniai apmok�jimai               262               214                   28                   25 
Nefinansinis turtas          13,642          11,109            12,358            11,044 
Gautinos sumos, gryn�ja verte        124,173        101,110          297,690          266,056 
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas            4,656            3,791              4,257              3,836 
Tik�tini kredito nostoliai               686               559                 527                 440 

 Gautinos sumos, bendr�ja verte        129,515        105,460          302,474          270,332  
 
Finansinio turto išd�stymas pagal užsienio valiutas yra pateiktas 9.5.2 pastaboje. Gautin� sum� iš susijusi� 
	kio subjekt� informacija pateikta 10.5.2 pastaboje. 
Grup� tikisi, kad prekybos ir kitos iš rangov� gautinos sumos bus realizuotos ne v�liau kaip per dvylika 
m�nesi� nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 
 
8.5.2.1. Prekybos ir kit� gautin� sum� tik�tin� kredito nuostoli� pasikeitimas 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Sausio 1 d.               527               440                 531                 443 
Pripažinimas               267               240                      -                      - 
Atstatymas              (108)                (90)                    (4)                    (3)

Valiut� perskai�iavimo skirtumai                    -                (31)                      -                      - 
 Gruodžio 31 d.               686               559                 527                 440  
 
8.5.2.2. Prekybos ir kit� gautin� sum� vert�s sumaž�jimo pasikeitimas 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Sausio 1 d.            4,257            3,836              6,136              5,390 
Pripažinimas                    -                    -              2,005              1,720 
Atstatymas                (16)                (14)             (1,892)             (1,616)
Kiti padid�jimai/sumaž�jimai                    -                    -             (1,880)             (1,614)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai               415                (31)                (112)                  (44)
 Gruodžio 31 d.            4,656            3,791              4,257              3,836 

�

 
8.5.3. Prekybos ir kiti 
sipareigojimai 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

�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 terminas iki �sipareigojimo �vykdymo yra neilgas.  
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Pastaba 2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Prekybos �sipareigojimai         162,539         132,351         210,157         187,824 
Investicij� �sipareigojimai           14,225           11,583           11,542           10,316 
Sukaupimai paslaugoms, kurioms n�ra 
išrašytos s�skaitos

            7,415             6,038           60,829           54,366 

Finansiniai 
sipareigojimai 9.1         184,179         149,972         282,528         252,506 
Atlyginim� �sipareigojimai             2,381             1,939             2,121             1,895 
Akcizo ir kuro mokes�iai           22,775           18,545           36,801           32,892 
Prid�tin�s vert�s mokestis           27,174           22,127           53,532           47,843 
Kiti mokes�iai, rinkliavos, socialinis 
draudimas ir kitos išmokos 

            4,615             3,758             4,391             3,924 

Sukaupimai             7,582             6,174             6,117             5,467 
Sukaupti atostoginiai             4,852             3,951             3,772             3,371 
Kiti sukaupimai             2,730             2,223             2,345             2,096 

Išankstiniai apmok�jimai              1,182                963             3,698             3,304 
Kiti �sipareigojimai             1,085                883             1,462             1,306 
Nefinansiniai 
sipareigojimai           66,794           54,389         108,122           96,631 

 Iš viso         250,973         204,361         390,650         349,137  
 

sipareigojim� išd�stymas pagal užsienio valiutas yra pateiktas 9.5.2 pastaboje. 
sipareigojim� susijusiems 
	kio subjektams informacija pateikta 10.5.2 pastaboje. 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. joki� esmini� pradelst� �sipareigojim� Grup� netur�jo.  
Grup� tikisi, kad prekybos �sipareigojimai rangovams bus �vykdyti ne v�liau kaip per dvylika m�nesi� nuo 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 
 
8.6. Nuosavyb� 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

�statinis kapitalas  
Akcinink� apmok�tas nuosavas kapitalas apskaitytas nominali�ja verte pagal Patronuojan�ios �mon�s 
�status bei Registr� centro �rašus. 
Akcij� priedai  
Nuosavyb�, kuri atsiranda kaip skirtumas tarp akcij� išleidimo vert�s ir nominaliosios vert�s, at�mus 
išleidimo s�naudas.  
�statymo numatyti rezervai  
Pagal Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos �statymus, kiekvienais metais � �statymo numatyt� rezerv� 
privaloma pervesti dal� grynojo pelno, kol rezervas sudarys 10 % akcinio kapitalo. 
statym� numatyto rezervo 
negalima skirstyti kaip dividend�, o jis formuojamas tam, kad padengt� b	sim�j� laikotarpi� nuostolius.    
Apsidraudimo sandori� rezervas  
Apsidraudimo sadori� rezervas yra susij�s su apsidraudimo priemoni�, kurios atitinka pinig� sraut� 
apdraudimo apskaitos kriterijus, �vertinimu ir realizavimu. 
Skirtumai, atsirad	 d�l valiutos keitimo  
Skirtumai susidaro konsoliduojant užsienio 	kio subjekt� finansines ataskaitas � JAV dolerius (USD) ir d�l 
konsoliduot� finansini� ataskait� duomen� JAV doleriais (USD) perskai�iavimo � pateikimo valiut� - eurus 
(EUR). 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  
Apima:  
- aktuarin� peln� ir nuostolius, susijusius su išmokomis pasibaigus tarnybos laikotarpiui,  
- einamojo laikotarpio peln� (nuostolius). 
 
8.6.1. �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, kurie skelbiami atitinkamu metu, ir turi teis� � vien� 
bals�, kur� suteikia viena akcija, Patronuojan�ios �mon�s akcinink� susirinkimuose. 
Vienintelis Patronuojan�ios �mon�s akcininkas yra PKN ORLEN S.A., kuriam priklauso 100 % akcij�. 2019 ir 
2020 m. Patronuojanti �mon� dividend� nemok�jo.  
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8.7. Išvestin�s priemon�s ir kitas turtas ir 
sipareigojimai 
 
Kitas ilgalaikis turtas 
 

Pastaba 2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

Suteiktos paskolos 9.1                    5                    4                  11                  10 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 9.1                427                348                589                526 
Finansinis turtas                432                352                600                536 
Ilgalaikiai išankstiniai apmok�jimai                650                529                853                762 
Nefinansinis turtas                650                529                853                762 
 Gruodžio 31 d.             1,082                881             1,453             1,298  
 
Išvestin�s priemon�s ir kitas finansinis turtas 
 

Pastaba 2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

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

9.1                    -                    -            1,241            1,109 

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

9.1            1,940            1,579            2,782            2,486 

Suteiktos paskolos 9.1                   7                   6                   4                   4 
Gautinos sumos pagal l�š� koncentravimo sutart� 
(Cash pool)

9.1          11,940            9,723          42,995          38,426 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones

9.1                   6                   5            5,094            4,553 

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

9.1                    -                    -            2,737            2,446 

 Gruodžio 31 d.          13,893          11,313          54,853          49,024  
 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. trumpalaiki� ind�li� Grup� netur�jo.  
 
Išvestin�s priemon�s ir kiti 
sipareigojimai 
 

Pastaba 2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

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

9.1            4,800            3,909            3,710            3,316 

Išvestin�s finansin�s priemon�s, kurioms netaikoma 
apsidraudimo sandori� apskaita 9.1            1,940            1,580            4,859            4,343 


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

9.1          47,631          38,784          15,069          13,468 

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

9.1          15,473          12,599            8,362            7,473 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones

9.1            4,310            3,509            2,479            2,215 

         74,154          60,381          34,479          30,815  
 
Patronuojanti �mon�, „ORLEN Eesti“ ir „ORLEN Latvija“ yra tarptautinio l�š� koncentravimo sistemos (angl. 
Cash pool), kurios valdytoja yra PKN ORLEN, dalyv�s.  2020 m. gruodžio 31 dienai „ORLEN Latvija“ turi 20 
mln. EUR (arba 25 mln. USD), „ORLEN Eesti“ - 10 mln. EUR (arba 12 mln. USD), o Patronuojanti �mon� – 
149 mln. EUR (arba 183 mln. USD) skirting� valiut� kredito limit� iš vidini� resurs�. Kredito limito gr�žinimo 
terminas – 2021 m. birželio 30 d. 
 
8.8. Atid�jiniai 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Atid�jiniai aplinkosaugai  
Grup� formuoja atid�jinius b	simiems �sipareigojimams, susijusiems su užteršto grunto ar vandens valymu 
arba žaling� medžiag� šalinimu, jeigu egzistuoja tokia teisin� ar konstruktyvi prievol�. Atid�jiniai 
aplinkosaugai, susij� su valymo darbais, periodiškai perži	rimi atsižvelgiant � taršos laipsn�. Atid�jini� 
poky�iai padidina ar sumažina turto, d�l kurio ataskaitiniu laikotarpiu atsiranda prievol�, vert�. Jeigu 
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�sipareigojimai sumaž�ja daugiau nei balansin� turto vert�, perviršis pripaž�stamas pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje.  
 
CO2 tarša  
Apskai�iuotos CO2 taršos s�naudos ataskaitinio laikotarpio metu registruojamos kaip atid�jinys, priskiriamas 
pagrindin�s veiklos s�naudoms (mokes�iai ir rinkliavos). Atid�jinys apskaitomas pagal taršos leidim� vert�, 
pripažint� svertinio vidurkio metodu. Esant apyvartini� taršos leidim� tr	kumui, atid�jinys suformuojamas 
atsižvelgiant � taršos leidim� �sigijimo kain� pagal išankstinius sandorius arba leidim� rinkos kain� 
atskaitomyb�s sudarymo dien�.  
Kiti atid�jiniai  
Kiti atid�jiniai, kuriuos daugiausiai sudaro teismini� proces� išlaidos, yra pripaž�stami �vertinus turim� 
informacij�, taip pat nepriklausom� ekspert� išvadas. 

VERTINIMAI 

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. 
Atid�jiniai pripaž�stami, kai ekonomin� naud� teikian�i� ištekli� išmokos tikimyb� viršija 50 %. 
 

USD 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31
Aplinkosaugai            2,135            1,896               914               594                3,049              2,490 
Išmokos darbuotojams            3,713            3,805               698               470                4,411              4,275 
Kiti atid�jiniai                  -                    -                    -              3,162                      -                3,162 
CO2 taršai                  -                    -            34,113          36,782              34,113            36,782 
 Gruodžio 31 d.            5,848            5,701          35,725          41,008              41,573         46,709    

Ilgalaikiai Trumpalaikiai Viso 

 
 

EUR 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31
Aplinkosaugai            1,738            1,694               744               531                2,482              2,225 
Išmokos darbuotojams            3,024            3,401               568               420                3,592              3,821 
Kiti atid�jiniai                  -                    -                    -              2,826                      -                2,826 
CO2 taršai                  -                    -            27,777          32,873              27,777            32,873 
 Gruodžio 31 d.            4,762            5,095          29,089          36,650              33,851            41,745 

Ilgalaikiai Trumpalaikiai Viso 

 
Atid�jini� pasikeitimas 2020 m. 
 

USD Aplinkosaugai 
Išmokos 

darbuotojams
Kiti atid�jiniai CO2 taršai Viso 

2020 m. sausio 1 d.                     2,490                  4,275              3,162          36,782          46,709 
Pripažinimas                        653                     204                    -            34,113          34,970 
Panaudojimas                       (346)                   (169)                (416)         (35,469)         (36,400)
Atstatymas                           -                          -               (2,748)                  -             (2,748)
Praa�jusio periodo koregavimas                           -                          -                      -                (557)              (557)
Apskaityta nuosavyb�je                           -                     (316)                    -                    -                (316)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                        252                     417                     2              (756)                (85)
 2020 m. gruodžio 31 d.                     3,049                  4,411                    -            34,113          41,573  
 

EUR Aplinkosaugai 
Išmokos 

darbuotojams
Kiti atid�jiniai CO2 taršai Viso 

2020 m. sausio 1 d.                     2,225                  3,821              2,826          32,873          41,745 
Pripažinimas                        554                     166                    -            27,777          28,497 
Panaudojimas                       (297)                   (138)                (363)         (32,643)         (33,441)
Atstatymas                           -                          -               (2,434)                  -             (2,434)
Praa�jusio periodo koregavimas                           -                          -                      -                (511)              (511)
Apskaityta nuosavyb�je                           -                     (257)                    -                    -                (257)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                           -                          -                    (29)               281               252 
 2020 m. gruodžio 31 d.                     2,482                  3,592                    -            27,777          33,851  
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Atid�jini� pasikeitimas 2019 m. 
 

USD Aplinkosaugai 
Išmokos 

darbuotojams
Kiti atid�jiniai CO2 taršai 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 Aplinkosaugai 
Išmokos 

darbuotojams
Kiti atid�jiniai 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  
 
8.8.1. Atid�jiniai aplinkosaugai 
 
Patronuojanti �mon� turi teisin� prievol� išvalyti užteršt� grunt� ir vanden� gamyklos, vamzdyn� ir terminalo 
teritorijoje. 
Grup� �vertina atid�jini� aplinkosaugos rizikai, susijusiai su taršos pašalinimu, sum� remiantis Grup�s 
analize, atlikta �vertinus numatomas grunto ir vandens valymui b	tinas išlaidas. Ateityje šio atid�jinio vertei 
�takos gali tur�ti galimi su aplinkosauga susijusi� teis�s akt� ir bendrosios praktikos pasikeitimai. 
 
8.8.2. Atid�jiniai išmokoms, mokamoms pasibaigus tarnybos laikotarpiui 
 
Pagal Patronuojan�ioje �mon�je galiojan�i� kolektyvin� sutart� bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
nuostatas darbuotojai turi teis� gauti išmokas, mokamas vien� kart�, asmeniui išeinant � pensij�. Ši� išmok� 
dydis priklauso nuo darbo stažo ir darbuotojo atlyginimo. Išmokos, mokamos išeinant � pensij�, yra 
priskiriamos išmokoms, mokamoms pasibaigus tarnybos laikotarpiui. 
Atid�jinius apskai�iuoja nepriklausomas aktuaras ir, jeigu yra reikšming� požymi�, daran�i� �tak� 
�sipareigojim� vertei, pvz., darbuotoj� rotacija ir planuojamas darbo užmokes�io didinimas, daromi atitinkami 
koregavimai.  
Aktuarinis pelnas ar nuostoliai, susij� su išmokomis pasibaigus tarnybos laikotarpiu, yra pripaž�stami kit� 
bendr�j� pajam� ataskaitoje. 
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Išmok� darbuotojams pasibaigus tarnybos laikui pokytis  
 

USD EUR USD EUR
Sausio 1 d.             4,275           3,821            4,761            4,156 
Einamoji paslaug� savikaina                190              155               191               172 
Pal	kan� s�naudos                  14                11                 41                 37 
Grynasis aktuarinis pelnas ar 
nuostoliai, pripažinti kitose 
bendrosiose pajamose

             (316)             (257)              (167)              (149)

demografin�s prielaidos              (286)             (232)                 82                 74 
finansin�s prielaidos                  21                17               288               259 
pakeitimai, paremti praeities 
duomenimis

               (51)               (42)              (537)              (482)

Akcij� strukt	ros pasikeitimas                  -                   -                (420)              (375)
Pagal program� sumok�tos išmokos              (169)             (138)              (101)                (91)
Anks�iau suteikt� paslaug� savikaina                  -                   -                   79                 72 
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                417                 -                (109)                  (1)
 Gruodžio 31 d.             4,411           3,592            4,275            3,821 

2020 2019

 
 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. išmok� darbuotojams �sipareigojimo balansin� vert� yra 
identiška j� dabartinei vertei. 
 
Aktuarini� prielaid� pasikeitimo jautrumo analiz� 
2020 m. gruodžio 31 d. Grup� naudojo šias aktuarines prielaidas, tur�jusias �takos aktuarini� atid�jini� lygiui: 
0,2 % diskonto norma; 2,2 % infliacija, numatoma 2021 m., ir 2,0 % infliacija – v�lesniais metais, 2,5 % 
atlyginim� augimas 2021 m. ir v�lesniais metais. 
Grup� išanalizavo finansini� ir demografini� prielaid� poveik� ir apskai�iavo, kad santykio poky�iai, t.y.       
+/- 0,5 proc. p. atlyginim� santykis, +/- 0,5 proc. p. diskonto norma ir +/- 0,5 proc. p. darbuotoj� kaitos norma, 
neviršija 232 t	kst. USD. Tod�l Patronuojanti �mon� nepateikia jokios išsamios informacijos.  
Naudos (išmokos) darbuotojams Grup�je mokamos iš einam�j� l�š�. 
Išmokos pasibaigus tarnybos laikui skai�iuojamos tik dirbantiems darbuotojams. 
 
Išmok� darbuotojams 
sipareigojim� ir mok�jimo termin� analiz� 
 

USD EUR USD EUR
iki 1 met�             697    568                          469               420    
1-3 metai             359    292                          289               258    
3-5 metai             330    269                          252               225    
daugiau negu 5 metai          3,025    2,463                    3,265            2,918    
Iš viso 4,411           3,592            4,275           3,821           

2020 12 31 2019 12 31

 
 
Vidutin� svertin� išmok�, mokam� pasibaigus tarnybos laikotarpiui, �sipareigojim� trukm� Lietuvoje 2020 m. 
gruodžio 31 d. buvo 10,9 met�, o 2019 m. gruodžio 31 d. – 13 met�. 
 
Išmok� darbuotojams nediskontuoti b�simi pinig� sraut� mok�jimai 
 

 

USD EUR USD EUR
iki 1 met� 719              585               474              424              
1-3 metai 387              315               309              276              
3-5 metai 382              311               300              268              
daugiau negu 5 metai 5,556           4,524            8,912           7,965           

7,044           5,735            9,995           8,933           

2020 12 31 2019 12 31

 
 
2020 m. atid�jini� darbuotoj� išmokoms suma keit�si d�l atnaujint� prielaid�, daugiausiai susijusi� su 
diskonto norma, numatoma infliacija ir numatomu atlyginim� didinimo procentu. Jei b	t� naudotos 2019 
met� prielaidos, išmok� darbuotojams atid�jinys b	t� 265 t	kst. USD arba 216 t	kst. EUR mažesnis. 
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9. FINANSINI� PRIEMONI� IR FINANSIN�S RIZIKOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Finansin�s priemon�s  
 
Finansinio turto ir �sipareigojim� vertinimas 
Pirminio pripažinimo metu Grup� finansin� turt� ir �sipareigojimus �vertina tikr�ja verte ir tuo atveju, kai 
finansinis turtas arba finansinis �sipareigojimas pelno (nuostoli�) ataskaitoje nerodomas tikr�ja verte, prideda 
arba atima sandorio išlaidas, tiesiogiai priskirtinas finansinio turto �sigijimui ar finansinio �sipareigojimo 
�vykdymui. Grup� nepriskiria priemoni� vertinamoms tikr�ja verte pelno (nuostoli�) ataskaitoje 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 ir �sipareigojim� vertinimui amortizuota savikaina Grup� taiko supaprastintus metodus, jei 
taip n�ra iškraipoma informacija, pateikta finansin�s b	kl�s ataskaitoje, ypa� kai skolos gr�žinimo ar 
�sipareigojimo �vykdymo terminas yra neilgas.  
Amortizuota savikaina �vertintas turtas, tais atvejais, kai Grup� taiko supaprastintus metodus, yra pirmiausiai 
�vertinamas gautina suma, o v�liau, taip pat ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gautina suma, at�mus 
vert�s sumaž�jim�.  
Finansiniai �sipareigojimai, kuri� vertinimui Grup� naudoja supaprastintus metodus, iš pradži� ir toliau, 
�skaitant ataskaitinio laikotarpio pabaig�, yra vertinami mok�tina suma, at�mus vert�s sumaž�jim�.  
Pelnas arba nuostoliai, atsirad� kaip išvestini� finansini� priemoni�, kurioms netaikoma apsidraudimo 
priemoni� apskaita, tikrosios vert�s pasikeitimas, yra pripaž�stami ataskaitini� met� pelnu arba nuostoliais.   

Finansinio turto vert�s sumaž�jimas 
Grup� pripaž�sta vert�s sumaž�jimus d�l tik�tin� kredito nuostoli� finansiniam turtui, vertinamam amortizuota 
savikaina. 
Vert�s sumaž�jimui nustatyti Grup� naudoja šiuos modelius:  
- bendr�j� (bazin�) model�,  
- supaprastint� model�.  
Bendr�j� model� Grup� naudoja finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina, vertinimui, išskyrus 
gautinas prekybos sumas, taip pat skolos priemones, vertinamas tikr�ja verte per kitas bendr�sias pajamas.  
Bendrojo modelio taikymo atveju Grup� stebi kredit� rizikos lygio poky�ius, susijusius su atitinkamu 
finansiniu turtu, ir priskiria finansin� turt� vienam iš trij� vert�s sumaž�jimo nustatymo etap�, atsižvelgdama � 
nustatytus kredit� rizikos lygio poky�ius, kiek tai susij� su priemon�s pirminiu pripažinimu.  
Priklausomai nuo priskyrimo atitinkamiems etapams, vert�s sumaž�jimas skai�iuojamas finansin�s 
priemon�s 12 m�nesi� trukm�s laikotarpiui (1 etapas) arba visam priemon�s galiojimo laikotarpiui (2 ir 3 
etapai).  
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutin� dien� Grup� analizuoja požymi�, s�lygojan�i� finansinio turto 
priskyrim� atitinkamam etapui, poveik� vert�s sumaž�jimo nustatymui. Tokiais požymiais gali b	ti 
pasikeitimai skolinink� patikimumo vertinime, rimtos skolininko finansin�s problemos, skolininkui reikšming� 
nepalanki� ekonomini�, teisini� ar rinkos poky�i� atsiradimas.  
Skai�iuojant tik�tinus kredito nuostolius Grup� taiko numatytus �sipareigojim� nevykdymo tikimyb�s lygius, 
nustatytus pagal kredito išvestini� finansini� priemoni� rinkos kainas, taikomas 	kio subjektams, turintiems 
nustatyt� reiting� ir veikiantiems atitinkamame sektoriuje.  
Grup� �traukia informacij� apie ateit� � tik�tin� nuostoli� vertinimo modelio parametrus, apskai�iuodama 
nemokumo tikimyb�s parametrus pagal galiojan�ias rinkos kainas.  
Gautinoms prekybos sumoms Grup� naudoja supaprastint� model�.  
Taikydama supaprastint� model� Grup� neseka kredit� rizikos lygio poky�i� finansin�s priemon�s galiojimo 
laikotarpiu, o vertina tik�tinus kredito nuostolius per laikotarp� iki priemon�s galiojimo pabaigos. 

Apsidraudimo priemoni� 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� sudaro pinig� sraut� apsidraudimo sandorius. 
Pinig� sraut� apsidraudimo sandorio efektyvum� 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 efektyvia apsidraudimo dalimi, pripaž�sta kitose bendrose pajamose, o 
peln� ir nuostolius, susijusius su neefektyvia apsidraudimo dalimi, pripaž�sta pelnu arba nuostoliu.  
Apsidraudimo efektyvumui �vertinti Grup� naudoja statistinius metodus, �skaitant tiesiogin�s kompensacijos 
metod�. S�lyg� �vykdymo patikrinimas, siekiant nustatyti sandorio efektyvum�, atliekamas perspektyviai, 
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naudojant kokybin� analiz�. Jei b	tina, Grup� taiko kiekybin� analiz� (tiesin�s regresijos metod�), siekdama 
nustatyti, ar egzistuoja ekonominis apsidraudimo priemon�s ir apdraustojo objekto ryšys.  
Jei naudojama tikrosios vert�s apsidraudimo priemon�, apsidraudimo priemon�s pakartotinio �vertinimo 
pelnas arba nuostoliai tikr�j� verte pripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje, o apdraustojo objekto, 
priskirtino rizikai, nuo kurios apsidraudžiama, pelnas ar nuostoliai pakoreguoja apdraustojo objekto balansin� 
vert� ir yra pripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje (tame pa�iame straipsnyje, kuriame pripaž�stami 
apsidraudimo sandoriai).  
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 arba jei b	simos 	kin�s operacijos, susijusios su nefinansiniu turtu ar 
nefinansiniu �sipareigojimu, taps tvirtu pasižad�jimu, tai Grup� eliminuoja 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 gatav� 
produkcij�, prekes, ar paslaugas, pripažinimui, Grup� nutraukia susijusio pelno ir nuostoli�, kurie buvo 
pripažinti kit� bendr�j� pajam� ataskaitoje, pripažinim� ir pakoreguoja pajamas.  
Naudojant tikrosios vert�s apsidraudimo priemoni� apskait�, sukauptas apdraustojo objekto vertinimo 
rezultatas yra perkeliamas � pelno (nuostoli�) ataskait�, kai apdraustojo objekto realizavimas daro �tak� 
rezultatui.  
Išvestin�s finansin�s priemon�s pateikiamos kaip turtas, kai jos �vertinamos teigiamai, ir kaip �sipareigojimai, 
kai jos �vertinamos neigiamai.  

Tikrosios vert�s nustatymas  
Grup� didina atitinkam� stebim� kintam�j� panaudojim� ir mažina nestebim� kintam�j� naudojim�, kad 
pasiekt� tikrosios vert�s nustatymo tiksl�, t.y. apskai�iuot� 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.  

VADOVYB�S SPRENDIMAI 

Finansin�s priemon�s  
Vadovyb� klasifikuoja finansines priemones pagal j� pirkimo tiksl� ir pob	d� bei su finansin�mis priemon�mis 
susijusi� rizik� ir taiko pinig� sraut� apsidraudimo priemoni� apskait�. Finansin�s priemon�s klasifikuojamos 
� skirtingas kategorijas priklausomai nuo �sigyjamo turto tikslo ir pob	džio. 
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9.1. Finansin�s priemon�s pagal kategorijas ir klases 
 

Pastaba USD EUR USD EUR

TURTAS
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s Apsidraudimo finansin�s priemon�s 8.7               -               -       1,241       1,109 
Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms 
netaikoma apsidraudimo sandori� apskaita

Tikr�ja verte pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje

8.7       1,940       1,579       2,782       2,486 

Prekybos ir kitos gautinos sumos Vertinamos amortizuota savikaina 8.5.2   110,531     90,001   285,332   255,012 
Gautinos sumos pagal l�š� koncentravimo 
sutart� (Cash pool)

Vertinamos amortizuota savikaina 8.7     11,940       9,723     42,995     38,426 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai Vertinamos amortizuota savikaina     10,933       8,902     11,384     10,175 
Gautinos sumos už realizuotas pinig� 
srauto apsidraudimo priemones

Vertinamos amortizuota savikaina 8.7              6              5       5,094       4,553 

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

Vertinamos amortizuota savikaina 8.7               -               -       2,737       2,446 

Suteiktos paskolos Vertinamos amortizuota savikaina 8.7            12            10            15            14 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos Vertinamos amortizuota savikaina 8.7          427          348          589          526 
 Iš viso   135,789   110,568   352,169   314,747 

�SIPAREIGOJIMAI
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s Apsidraudimo finansin�s priemon�s 8.7       4,800       3,909       3,710       3,316 
Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms 
netaikoma apsidraudimo sandori� apskaita

Tikr�ja verte pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje

8.7       1,940       1,580       4,859       4,343 

Nuomos �sipareigojimai
Ne�traukta � vertinim� ir klasifikavim� 

pagal 9-aj� TFAS
10.1.2     37,304     30,374     14,118     12,618 

Prekybos ir kiti �sipareigojimai Vertinamos amortizuota savikaina 8.5.3   184,179   149,972   282,528   252,506 

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

Vertinamos amortizuota savikaina 8.7     47,631     38,784     15,069     13,468 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� 
srauto apsidraudimo priemones

Vertinamos amortizuota savikaina 8.7       4,310       3,509       2,479       2,215 

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

Vertinamos amortizuota savikaina 8.7     15,473     12,599       8,362       7,473 

 Iš viso   295,637   240,727   331,125   295,939 

2020 12 31 2019 12 31
Finansin�s priemon�s pagal 

kategorijas 

 
9.2. Pajamos ir s�naudos, pelnas arba nuostoliai ir kitos bendrosios pajamos 
�

Pastaba USD EUR USD EUR
Pal	kan� pajamos Vertinamos amortizuota savikaina 7.7            315            284         2,782         2,476 
Pal	kan� s�naudos 7.7        (1,509)        (1,316)        (1,328)        (1,185)

iš finansini� priemoni� vertinam� 

amortizuota savikaina
Vertinamos amortizuota savikaina       (1,311)       (1,143)       (1,013)          (903)

iš nuomos
Ne�traukta � vertinim� ir 

klasifikavim� pagal 9-aj� TFAS
10.1.2          (198)          (173)          (315)          (282)

Valiut� perskai�iavimo pelnas/(nuostolis) Vertinamos amortizuota savikaina 7.7            187            232           (812)           (743)
(Nuostoliai)/nuostoli� atstatymas d�l finansini� 
priemoni� vert�s sumaž�jimo

Vertinamos amortizuota savikaina           (143)           (136)           (113)           (102)

Neefektyvi dalis, susijusi su veiklos rizikos 
draudimo realizavimu ir vertinimu

Apsidraudimo finansin�s 
priemon�s (neefektyvi dalis)

7.5, 7.6        (3,312)        (3,002)           (165)           (140)

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

Tikr�ja verte pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje

7.5, 7.6       28,002       26,212      (15,749)      (14,239)

Faktoringo s�naudos Vertinamos amortizuota savikaina 7.7           (392)           (344)           (749)           (669)
Kita Vertinamos amortizuota savikaina 7.7             (56)             (49)             (43)             (38)
 Iš viso       23,092       21,881      (16,177)      (14,640)

2020 12 31 2019 12 31Finansin�s priemon�s pagal 
kategorijas 

 
9.3. Tikrosios vert�s nustatymas 
 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. finansinio turto ir finansini� �sipareigojim� tikroji vert� d�l 
savo trumpalaikio pob	džio buvo lygi balansinei vertei arba panaši � j�. 
 
9.4. Apsidraudimo priemoni� apskaita 
 

gyvendindama apsidraudimo strategij�, Patronuojanti �mon� apdraudžia savo pinig� srautus nuo rizikos, 
susijusios su parduodamais produktais ir perkama nafta, naudodama atsarg� apsikeitimo sandorius.  
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Pinig� sraut� apsidraudimo priemoni� grynasis rezultatas, atvaizduotas finansiniame turte ir 
finansiniuose 
sipareigojimuose: 
 

Pastaba 2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR  USD  EUR 

Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s
Atsarg� apsikeitimo sandoriai 8.7           (4,800)           (3,909)           (2,469)           (2,207)
 Iš viso           (4,800)           (3,909)           (2,469)           (2,207)

 
 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s, atvaizduotos finansin�se ataskaitose 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR  USD  EUR 

Atsargos                  (6)                  (5)           (1,548)           (1,383)
Pardavimo pajamos          50,795          47,086           (3,722)           (3,352)
Pardavimo savikaina         (32,768)         (28,722)            6,124            5,473  
 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemoni�, kurios bus pripažintos pelnu arba nuostoliais, planuojama 
realizavimo data 
 

Atsarg� rizikos realizavimas

2020 12 31 2019 12 31

2021 m. sausis-geguž� 2020  
 

9.5. Rizikos valdymas 
 
9.5.1. Atsarg� rizika 
 
Vykdydama pagrindin� veikl�, Patronuojanti �mon� daugiausia susiduria su šia atsarg� rizika:  

- rizika, susijusi su parduodam� produkt� perdirbimo maržos ir Ural/Brent diferencialo poky�iais – 
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 degal� (naftos produkt�) atsargas – nuo rizikos nesidraudžiama, nes ji patiriama nuolat, o jos �taka 
Patronuojan�ios �mon�s veiklos rezultatams yra nepinigin�. 
 
Atsarg� apsidraudimo priemoni� 
taka Grup�s finansin�ms ataskaitoms  
 

Apdraust� žaliavos / 
produkt� tipai

Matavimo 
vienetas

2020 12 31 2019 12 31

Žaliavin� nafta bbl 3,010,000 3,621,000
Dyzelinas Mt 64,000 111,601
Benzinas Mt           12,000 9,000           
Reaktyvinis kuras Mt                    - 4,000           
Krosni� kuras Mt             4,000 -                    
 
Produkt� ir žaliavos kain� pasikeitimo jautrumo analiz� 
 
 2020 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: 
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Apdraust� žaliavos / 
produkt� tipai

Kainos 
padid�jimas

Kainos 
sumaž�jimas

USD EUR USD EUR
Žaliavin� nafta USD/bbl +6% 5                  4                  -6% (5)           (4)           
Dyzelinas USD/Mt +6% (1,652)          (1,345)          -6% 1,652     1,345     
Benzinas USD/Mt +3% (175)             (142)             -3% 175        142        
Krosni� kuras USD/Mt +18% (207)             (169)             -18% 207        169        

(2,029)          (1,652)          2,029     1,652     

Bendra 
taka Bendra 
taka

 
 
2019 m. gruodžio 31 d. 
 

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

 
 
Taikyta apsidraudimo nuo atsarg� rizikos d�l naftos ir naftos produkt� kain� svyravimo jautrumo analiz�, o 
produkt� kainos apskai�iuotos remiantis kain� svyravimu 2020 ir 2019 metais bei turimomis analitik� 
prognoz�mis. 

 
9.5.2. Valiutos kurs� keitimosi rizika 

 
Valiutos rizika 
 
Valiutos rizika – Grup�s funkcin� valiuta yra JAV doleris. Grup� yra veikiama valiutos rizikos 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.  
 
Finansini� priemoni� valiutos strukt�ra 2020 m. gruodžio 31 d.: 
 

Finansin�s priemon�s pagal klases Pastaba EUR USD PLN Kita
Viso po 

perskai�iavimo 
 
USD 

Viso po 
perskai�iavimo 
 

EUR
Finansinis turtas 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 8.7           348                  -             -             -                     427                      348 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 8.5.2      58,985        38,078             -           12              110,531                 90,001 
Gautinos sumos pagal l�š� koncentravimo sutart� 
(Cash pool)

8.7        9,723                  -             -             -                11,940                   9,723 

Suteiktos paskolos 8.7             10                  -             -             -                       12                        10 
Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms netaikoma 
apsidraudimo sandori� apskaita

8.7                -          1,940             -             -                  1,940                   1,579 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones

8.7                -                 6             -             -                         6                          5 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai        7,957          1,159             -             -                10,933                   8,902 
 Iš viso      77,023        41,183             -           12              135,789               110,568 

Finansiniai 
sipareigojimai
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 8.5.3      40,440      134,336         362           60              184,179               149,972 
Nuomos �sipareigojimai 10.1.2      30,374                  -             -             -                37,304                 30,374 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s 8.7                -          4,800             -             -                  4,800                   3,909 
Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms netaikoma 
apsidraudimo sandori� apskaita

8.7                -          1,940             -             -                  1,940                   1,580 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones 8.7                -        19,783             -             -                19,783                 16,108 


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

8.7        2,248        44,871             -             -                47,631                 38,784 

 Iš viso      73,062      205,730         362           60              295,637               240,727 

 Viso, gryn�ja verte        3,961     (164,547)       (362)         (48)             (159,848)              (130,159)
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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 (2020 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%                    730 -15%                  (730)
                   730                  (730)

Finansini� priemoni� 
taka pelnui prieš apmokestinim� 

 
 
Finansini� priemoni� valiutos strukt�ra 2019 m. gruodžio 31 d.: 
 

Finansin�s priemon�s pagal klases Note EUR USD PLN Kita
Viso po 

perskai�iavimo 
 
USD 

Viso po 
perskai�iavimo 
 

EUR
Finansinis turtas 
Kitos ilgalaik�s gautinos sumos 8.7           525                  -             -             -                     589                      526 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 8.5.2    161,157      104,999             -         (35)              285,332               255,012 
Gautinos sumos pagal l�š� koncentravimo sutart� 
(Cash pool)

8.7        9,558        32,301             -             -                42,995                 38,426 

Suteiktos paskolos 8.7             14                  -             -             -                       15                        14 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s 8.7                -          1,241             -             -                  1,241                   1,109 
Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms netaikoma 
apsidraudimo sandori� apskaita

8.7                -          2,782             -             -                  2,782                   2,486 

Gautinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones

8.7                -          7,831             -             -                  7,831                   6,999 

Pinigai ir pinig� ekvivalentai        9,640             596             -             -                11,384                 10,175 
 Iš viso    180,894      149,750             -         (35)              352,169               314,747 

Finansiniai 
sipareigojimai
Prekybos �sipareigojimai 8.5.3      74,836      198,482         627           85              282,528               252,506 
Nuomos �sipareigojimai 10.1.2      12,618                  -             -             -                14,118                 12,618 
Pinig� sraut� apsidraudimo priemon�s 8.7                -          3,710             -             -                  3,710                   3,316 
Išvestin�s finansin�s priemones, kurioms netaikoma 
apsidraudimo sandori� apskaita

8.7                -          4,859             -             -                  4,859                   4,343 

Mok�tinos sumos už realizuotas pinig� srauto 
apsidraudimo priemones

8.7                -        10,840             -             -                10,841                   9,688 


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

8.7      13,459               10             -             -                15,069                 13,468 

 Iš 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� 

 
 
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 numanomus valiut� kurs� padid�jimus (sumaž�jimus). Išvestini� priemoni� atveju, valiutos kurs� 
poky�i� �taka tikrajai vertei buvo analizuojama esant pastoviam pal	kan� norm� lygiui. Ateities sandori� 
užsienio valiuta tikroji vert� yra nustatoma remiantis sandori� diskontuotais b	sim�j� pinig� srautais, 
apskai�iuotais pagal ateities sandori� kurso ir sandorio kainos skirtum�. 
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9.5.3. Pal�kan� normos pasikeitimo rizika 
 
Grup� susiduria su pinig� sraut� kintamumo rizika d�l pal	kan� norm�, susijusi� su paskolomis pagal l�š� 
koncentravimo sutartis (cash pool) su kintan�ia pal	kan� norma. 
 
9.5.4. Likvidumo, kredito ir rinkos rizika 

 
Finansin�s rizikos valdymas 
 
Grup� susiduria su šiomis finansin�mis rizikomis: 
 
� kredito rizika; 
� likvidumo rizika; 
� rinkos rizika (�skaitant valiutos rizik�, pal	kan� normos rizik�, preki� kainos rizik�, CO2 taršos leidim� 

kainos rizik�). Rinkos rizikos valdymo procesas yra centralizuotas PKN ORLEN grup�s mastu, o j� 
reglamentuoja 2017 m. lapkri�io 23 d. tarp PKN ORLEN S.A. ir Patronuojan�ios bendrov�s sudaryta 
Bendradarbiavimo sutartis d�l iždo veiklos centralizavimo ORLEN Grup�je. 

 
Likvidumo rizika 
 
Grup�s tikslas yra išlaikyti balans� tarp finansavimo t�stinumo ir lankstumo. Siekdama šio tikslo, Grup� 
naudojasi finansavimo šaltiniais, vis� pirma PKN ORLEN grup�s l�š� koncentravimo (cash pool) s�skaita. 
Grup� išlaiko saug� trumpalaikio turto ir trumpalaiki� �sipareigojim� (einamojo likvidumo koeficiento) santyk�. 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. šis koeficientas atitinkamai buvo 1,13 ir 1,55.  
2019 m. ar 2020 m. Grup� paskol� netur�jo.  
2020 metais turimas finansavimas pagal kredito / grup�s s�skaitos (cash pool) sutartis, skirtas padengti 
einamuosius trumpalaikius �sipareigojimus, kuri� gr�žinimo terminas – 2021 m. birželio 30 d. (179 mln. EUR 
arba 220 mln. USD), leido užtikrinti numatytus likvidumo poreikius 2020 m.  
 
Finansini� 
sipareigojim� mok�jimo termin� analiz�: 

USD Pastaba iki 1 met�
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 8.5.3             184,179        184,179 
Išvestin�s finansin�s priemon�s, kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

8.7                 1,940            1,940 

Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s - atsarg� apsikeitimo sandoriai 8.7                 4,800            4,800 
Mok�tinos sumos už realizuotas apsidraudimo priemones 8.7               19,783          19,783 

sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo sutartimi (Cash pool) 8.7               47,631          47,631 
 Iš viso             258,333        258,333 

Balansin� 
vert�

2020 12 31

 
 

EUR Pastaba iki 1 met�
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 8.5.3             149,972        149,972 
Išvestin�s finansin�s priemon�s, kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

8.7                 1,580            1,580 

Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s - atsarg� apsikeitimo sandoriai 8.7                 3,909            3,909 
Mok�tinos sumos už realizuotas apsidraudimo priemones 8.7               16,108          16,108 

sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo sutartimi (Cash pool) 8.7               38,784          38,784 
 Iš viso             210,353        210,353 

Balansin� 
vert�

2020 12 31

 
 

USD Pastaba iki 1 met�
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 8.5.3             282,528        282,528 
Išvestin�s finansin�s priemon�s, kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

8.7                 4,859            4,859 

Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s - atsarg� apsikeitimo sandoriai 8.7                 3,710            3,710 
Mok�tinos sumos už realizuotas apsidraudimo priemones 8.7               10,841          10,841 

sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo sutartimi (Cash pool) 8.7               15,069          15,069 
 Iš viso             317,007        317,007 

Balansin� 
vert�

2019 12 31
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EUR Pastaba iki 1 met�
Prekybos ir kiti �sipareigojimai 8.5.3             252,506        252,506 
Išvestin�s finansin�s priemon�s, kurioms netaikoma apsidraudimo 
sandori� apskaita

8.7                 4,343            4,343 

Pinig� srauto apsidraudimo priemon�s - atsarg� apsikeitimo sandoriai 8.7                 3,316            3,316 
Mok�tinos sumos už realizuotas apsidraudimo priemones 8.7                 9,688            9,688 

sipareigojimai, susij� su l�š� koncentravimo sutartimi (Cash pool) 8.7               13,468          13,468 
 Iš viso             283,321        283,321 

Balansin� 
vert�

2019 12 31

 
 
Nuomos �sipareigojim� mok�jimo termin� analiz� pateikta 10.1.2 pastaboje. 
 
Kredito rizika 
 
Vykdydama prekybos veikl� Grup� parduoda produktus ir paslaugas su atid�tu mok�jimo terminu, d�l ko gali 
kilti rizika, jog klientai nesumok�s Grupei iš produkt� ir paslaug� pardavimo gautin� sum�. Siekiant sumažinti 
kredito ir apyvartinio kapitalo rizik� iki minimumo, Grup� valdo rizik� taikydama kredito limito principus, 
nustatan�ius klientams suteikiam� kredit� dydžius ir skirtingus �kei�iam� �sipareigojim� užtikrinimo priemoni� 
tipus. Vidutinis mok�jimo terminas, nustatytas gautinoms sumoms, susijusioms su �prasta pardavimo veikla, 
yra nuo 12 iki 15 dien�. Kiekvieno kliento, atsiskaitan�io negrynaisiais pinigais su atid�tu mok�jimu, kredito 
rizika yra �vertinama atskirai. Dalis iš prekybos gautin� sum� yra apdrausta pagal vykdom� prekini� kredit� 
draudimo program�. Jei atsiranda pradelst� gautin� sum�, pardavimai yra sustabdomi ir pradedami skol� 
susigr�žinimo procesai, išd�styti Prekini� kredit� ir avansu mok�tin� sum� valdymo taisykl�se. Siekiant 
sumažinti iš prekybos gautin� sum� susigr�žinimo rizik�, Grup� iš savo klient� reikalauja pateikti 
�sipareigojim� �vykdymo užtikrinimo priemones, tokias kaip banko garantijos, akredityvai, užstatas ir tre�i�j� 
šali� garantijos. 
 
Gautin� prekybos sum�, kuri� apmok�jimo terminas pasibaig	s, ta�iau vert�s sumaž�jimas n�ra 
pritaikytas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
sisen�jimo analiz�: 
 

USD EUR USD EUR
V�lavimas:
Iki 30 dien�          3,691          3,005          2,875          2,570 
31-60 dienas               44               36 165 147
61-90 dienas                 8                 7 226 202
3-6 m�nesius               61               50             193             173 
6-12 m�nesi�                 7                 6             118             105 
Virš 1 met�                  -                  -          2,846          2,544 

         3,811          3,104          6,423          5,741 

Trumpalaik�s gautinos sumos
2020 12 31 2019 12 31

 
 
Rinkos rizika 
 
Grup� susiduria su valiutos kurso rizika, pal	kan� normos rizika ir atsarg� kainos bei CO2 taršos leidim� 
kain� pasikeitimo rizika.  
Rinkos rizikos valdymo proceso tikslas yra sumažinti neigiam� rinkos rizikos veiksni� pasikeitimo �tak� pinig� 
srautams ir finansiniam rezultatui trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. 
 Rinkos rizikos valdymas 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 �vertintos 
naudojant standartinius vert�s nustatymo modelius kiekvienai priemonei. 
Siekdama nustatyti atitinkam� priemoni� rinkos vert� Grup� naudojasi informacija, gauta iš rinkoje 
pirmaujan�i� bank�, brokeri� ir informacijos paslaug� agent	r�. Sandoriai sudaromi tik su patikimais 
partneriais, turin�iais teis� dalyvauti sandoriuose taikant atitinkamas proced	ras ir pasirašant atitinkamus 
dokumentus. 
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10. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
10.1. Nuoma 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Grup� kaip nuomininkas 
 
Nuomos apibr�žimas  
Nuomos identifikavimui Grup� 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� taikymo išimt�, pagal kuri� taikymo pirm� kart� dat� 	kio 
subjektui nereikia iš naujo vertinti, ar sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuom�. 2019 m. sausio 1 d. 
Grup� taik� 16-�j� TFAS sutartims, kurios iki tol buvo identifikuotos kaip nuomos sutartys pagal 17-�j� TAS ir 
4-�j� TFAAK.  
Sudarant ir vykdant 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� sutart� laikotarp� už atitinkam� atlyg�.  Siekdama �vertinti, ar sutartis numato teis� kontroliuoti 
atitinkamo turto naudojim� tam tikru sutartu laikotarpiu, Grup� nustato, ar klientas (Grup�) tokiu laikotarpiu 
turi šias teises: 

a) esmin� teis� � vis� ekonomin� naud�, kylan�i� iš nuomojamo turto naudojimo visu nuomos 
laikotarpiu, ir 

b) teis� valdyti atitinkamo turto naudojim�. 
Tuo atveju, kai Grup� turi teis� kontroliuoti nuomojamo turto naudojim� tik dal� sutarties galiojimo laikotarpio, 
sutartis laikoma nuom� apiman�ia sutartimi tik atitinkamos laikotarpio dalies atžvilgiu.  
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 dien�).  
Atitinkam� nuomos pradžios 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 nuomos pradžios dien� arba iki jos, at�mus bet kokias gautas 

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

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

Nuomos mokes�iai, �skai�iuojami nustatant nuomos �sipareigojimo dyd�, apima: 
� fiksuotus nuomos mokes�ius; 
� kintamus nuomos mokes�ius, kuri� dyd� lemia indeksas arba koeficientas, ir kuri� pirminiam 

vertinimui naudojamas nuomos pradžios dien� taikytas indeksas arba koeficientas; 
� sumas, kurias teks sumok�ti nuomininkui kaip garantuotos likvidacin�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. 
Kintami mokes�iai, kurie nepriklauso nuo indekso arba koeficiento, 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 dien� vertinamas pagal tuo metu taikomus nuomos mokes�ius, 
mok�tinus iki sutartos dienos ir diskontuotus taikant nuomininko (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 
Nuomininko 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  
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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 
Po nuomos pradžios atliekamo 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; ir 
b) pakoreguot� atsižvelgiant � nuomos �sipareigojimo vertinimo atnaujinimus, d�l kuri� nekyla poreikis 

pripažinti atskir� turt�.   
Po nuomos pradžios dienos nuomininkas 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), taip pat kai pasikei�ia suma, kuri� Grup� tur�t� mok�ti pagal 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 (nuomos 
pradžios) dienos iki konkretaus turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos.  
Naudojimo teise valdomo turto naudingasis tarnavimo laikas nustatomas taip pat kaip ir nekilnojamajam 
turtui, �rangai ir �rengimams. 
Pagrindin�s Grup�s turimos nuomos sutartys sudarytos d�l: 

a) Žem�s, �skaitant: 
� nuolatin� žem�s uzufrukt� nustatytam laikotarpiui iki 99 met�. 

b) Pastat� ir statini�, rezervuar�, biuro patalp� – nustatytam laikotarpiui iki 30 met�. 
c) Transporto priemoni� ir kt., �skaitant: 
� geležinkelio cisternas, nustatytam laikotarpiui nuo 3 iki 10 met�, 
� Automobilius 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 Grup� 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, 
� licencijoms, suteikiamoms ir pripaž�stamoms pagal 15-�j� TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“, ir 
� nematerialiojo turto nuomai, kaip numatyta 38-ame TAS „Nematerialusis turtas“. 

 
Supaprastinimai ir praktiniai sprendimai 
 
Trumpalaik� nuoma 
Grup� taiko supaprastinimus sutartims d�l trumpalaik�s nuomos, kuri 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 
� pagal kit� sistemin� metod�, jei jis geriau atspindi naudotojo gaut� naud� pasiskirstym� laike. 
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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.   
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� 
nuo pirminio sutarties pripažinimo momento.   
Tokioms sutartims taikomi supaprastinimai apima nuomos �mok� priskyrim� išlaidoms: 

� pagal linijin� metod�, nuomos sutarties laikotarpiui, arba 
� pagal 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. Turto, kur� Grup� priskiria mažos vert�s turtui, pavyzdžiai yra duj� 
balionai, kavos aparatai ir smulk	s baldai. 
Nuomojamas turtas gali b	ti mažos vert�s, tik jei: 

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 itin priklausomas nuo kito turto ar su juo susij�s. 
Jei nuomininkas perduoda turt� subnuomai arba tikisi, kad turtas bus perduotas subnuomai, pagrindin� 
nuoma nelaikoma mažos vert�s turto nuoma.  
 
Nuomos termino nustatymas 
Nustatydama nuomos termin� Grup� �vertina visus svarbius veiksnius ir �vykius, 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 kurios turi �takos tokiam 
vertinimui.  
 
Ne nuomos komponent� atskyrimas 
Sudariusi sutart� Grup� nustato, ar joje yra nuomos ir ne nuomos komponent�. Ne nuomos komponentai, 
pvz., sutartyje nurodyto turto technin�s prieži	ros (remonto) paslaug� teikimas, atskiriami nuo nuomos 
komponent�. 
Ta�iau jei sutartis apima ne nuomos komponentus, kuriuos Grup� laiko nematerialiais visos sutarties 
atžvilgiu, nuomos ir ne nuomos komponentai traktuojami kaip vienas bendras nuomos sutarties 
komponentas, o mok�jimai už ne nuomos komponentus taip pat laikomi nuomos mokes�iais.  
 
Naudojimo teise valdomo turto naudingo tarnavimo laikas 
Naudojimo teise valdomo turto naudingas tarnavimo laikas nustatomas taip pat kaip ir nekilnojamajam turtui, 
�rangai ir �rengimams. 
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10.1.1. Naudojimo teise valdomo turto poky�iai 
 

USD Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

Transporto 
priemon�s ir 

kita
Viso 

Balansin� vert� 2020 01 01

sigijimo savikaina             4,516                       454               14,645          19,615 
Sukauptas nusid�v�jimas                (61)                        (96)                (7,719)           (7,876)

            4,455                       358                 6,926          11,739 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja 
verte
Padid�jimas d�l sutar�i� sudarymo, 
pakeitimo ir kita

                   7                         3               28,936            28,946 

Nusid�v�jimas                (61)                      (127)                (6,810)           (6,998)
Kita                    -                            -                   (338)              (338)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai                    -                         22                        1                 23 

            4,401                       256               28,715          33,372 

Balansin� vert� 2020 12 31


sigijimo savikaina             4,523                       483               31,099          36,105 
Sukauptas nusid�v�jimas              (122)                      (227)                (2,384)           (2,733)

            4,401                       256               28,715          33,372 

Balansin� vert� 2019 01 01

sigijimo savikaina             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)
Balansin� vert� 2019 12 31             4,455                       358                 6,926          11,739 

 
 



„ORLEN Lietuva“  
 Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� r., Lietuvos Respublika LT-89453  
 Juridinio asmens kodas 166451720; duomenys apie Patronuojan�i� �mon� renkami ir saugomi  
 Valstyb�s �mon�je Registr� centras 

 (t	kst. USD ir t	kst. EUR) 

Konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinys už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus� 46 - 56�

EUR Žem�
Pastatai ir 
statiniai 

Transporto 
priemon�s ir 

kita
Viso 

Balansin� vert� 2020 01 01

sigijimo savikaina             4,036                       406               13,089          17,531 
Sukauptas nusid�v�jimas                (54)                        (86)                (6,899)           (7,039)

            3,982                       320                 6,190          10,492 

Padid�jimai/(sumaž�jimai), gryn�ja 
verte
Padid�jimas d�l sutar�i� sudarymo, 
pakeitimo ir kita

                   6                         2               24,622            24,630 

Nusid�v�jimas                (54)                      (111)                (5,950)           (6,115)
Kita                    -                            -                   (310)              (310)
Valiut� perskai�iavimo skirtumai              (350)                          (3)                (1,171)           (1,524)

            3,584                       208               23,381          27,173 

Balansin� vert� 2020 12 31


sigijimo savikaina             3,683                       393               25,323          29,399 
Sukauptas nusid�v�jimas                (99)                      (185)                (1,942)           (2,226)

            3,584                       208               23,381          27,173 

Balansin� vert� 2019 01 01

sigijimo savikaina           4,565                       190               11,823          16,578   
Balansin� vert� iš nutrauktos veiklos 0                     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 
 Balansin� vert� 2019 12 31             3,982                       320                 6,190          10,492 

 
 
10.1.2. Nuomos 
sipareigojim� termin� analiz� 
 

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

iki 1 met� 7,769  6,325 8,179 7,310
1-2 met� 7,096  5,778 689 616
2-3 met� 5,583  4,547 564 504
3-4 met� 5,410  4,405 565 505
4-5 met� 4,861  3,958 462 413
daugiau negu 5 metai 17,629  14,355 12,769 11,412
Diskontas (11,044) (8,994)  (9,110)  (8,142)
 Iš viso          37,304          30,374          14,118          12,618 

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

2020 12 31 2020 12 31 2019 12 31 2019 12 31
USD EUR USD EUR

S�naudos:
nuomos pal	kanos               198               173               315               282 
trumpalaik� nuoma               108                 99            1,324            1,183 

mažos vert�s turto nuoma, kuri n�ra 
trumpalaik�

              167               146                    -                    - 

 Iš viso               473               418            1,639            1,465 
 



„ORLEN Lietuva“  
 Mažeiki� g. 75, Juodeiki� k., Mažeiki� r., Lietuvos Respublika LT-89453  
 Juridinio asmens kodas 166451720; duomenys apie Patronuojan�i� �mon� renkami ir saugomi  
 Valstyb�s �mon�je Registr� centras 

 (t	kst. USD ir t	kst. EUR) 

Konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinys už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus� 47 - 56�

10.2. B�simieji 
sipareigojimai, susij	 su pasirašytomis investicij� sutartimis 
 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. b	sim�j� �sipareigojim� pagal iki šios datos pasirašytas 
sutartis suma atitinkamai buvo 49 185 t	kst. USD arba 40 050 t	kst. EUR ir 23 630 t	kst. USD arba 19 241 
t	kst. EUR. 
 
10.3. Neapibr�žtasis turtas ir 
sipareigojimai 
 
PASIRINKTI APSKAITOS PRINCIPAI 

Neapibr�žtasis turtas ir �sipareigojimai 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grup� atskleidžia informacij� apie neapibr�žt�j� turt�, jei tik�tina, kad bus 
gauta atitinkamos ekonomin�s naudos. Jeigu �manoma, Grup� �vertina neapibr�žtojo turto �tak� finansiniams 
rezultatams pagal atid�jini� vertinimo apskaitos principus.  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grup� atskleidžia informacij� apie neapibr�žtuosius �sipareigojimus, jei: 
- yra galima prievol�, kuri kyla iš praeities �vyki� ir kurios buvimas bus patvirtintas tiktai �vykus arba 

ne�vykus vienam ar daugiau nevisiškai Grup�s kontroliuojam� neapibr�žt� b	sim�j� �vyki�, ar 
- yra dabartin� prievol�, atsirandanti d�l praeities �vyki�, bet nepripaž�stama, nes n�ra tik�tina, kad jai 
�vykdyti bus reikalingi ekonomin� naud� teikiantys ištekliai; arba prievol�s (�sipareigojim�) suma negali 
b	ti patikimai nustatyta. 

Neapibr�žtieji �sipareigojimai n�ra atskleidžiami, kai jiems �vykdyti reikalingi ekonomin� naud� teikiantys 
ištekliai yra maži. 

VERTINIMAI 

Neapibr�žtasis turtas  
Grup� nustato atskleisto neapibr�žtojo turto finansin� poveik� remiantis anks�iau pripažint� susijusi� išlaid�, 
kurias Grup� tikisi susigr�žinti (pvz., pagal pasirašytas draudimo sutartis), verte arba proces�, kuriuose 
Grup�s �mon�s dalyvauja kaip ieškovas, verte.  

Neapibr�žtieji �sipareigojimai  
Galimus b	simus �sipareigojimus, kurie laikomi neapibr�žtais �sipareigojimais, Grup� nustato remiantis 
ieškini� vykstan�iose bylose, kuriose Grup� yra atsakovas, verte.  

Grup� nedalyvauja reikšmingose teismo bylose ar arbitražo procesuose. Vadovyb�s nuomone, ši� byl� 
baigtis netur�s esmin�s neigiamos �takos Grup�s veiklai. 
 
10.4. Akcizo mokes�io garantijos 
 
Grup�s akcizo mokes�io garantijos 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sudar�       
6 079 t	kst. USD arba 4 950 t	kst. EUR ir 3 804 t	kst. USD arba 3 400 t	kst. EUR. 
 
10.5. Sandoriai su susijusiomis šalimis  
 
Remiantis pateiktomis deklaracijomis, per 2020 ir 2019 metus, Grup�s �moni� valdyb� nariai ar kiti Grup�s 
�moni� pagrindiai vadovai nesudar� reikšming� sandori� su ORLEN grup�s susijusiomis šalimis.  
Per 2020 ir 2019 metus, remiantis pateiktomis deklaracijomis, Grup�s pagrindini� vadov� artimi giminai�iai 
taip pat nesudar� reikšming� sandori� su ORLEN grup�s susijusiomis šalimis. 

 
10.5.1. Atlyginimai, sumok�ti ir mok�tini ar potencialiai mok�tini valdybos nariams ir kitiems 
Patronuojan�ios 
mon�s ir Grup�s 
moni� pagrindiniams vadovams 
 
Valdybos ir kit� pagrindini� vykdom�j� darbuotoj� atlyginimai apima trumpalaikes išmokas darbuotojams, 
kitas ilgalaikes išmokas darbuotojams ir išeitines kompensacijas, išmok�tas, mok�tinas ir potencialiai 
mok�tinas per laikotarp�. 
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USD EUR USD EUR
Trumpalaik�s išmokos darbuotojams 4,655 4,080 3,664 3,107
- Valdybos nariai 445 390 494 419
- kiti pagrindiniai vadovai 4,210 3,690 3,170 2,688

Išeitin�s kompensacijos (išeitin�s išmokos ir kitos 
kompensacijos)

218 191 148 125

- Valdybos nariai 47 41                    -                    - 
- kiti pagrindiniai vadovai 171 150 148 125

2020 12 31 2019 12 31
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
 
Kit� �sipareigojim� ar iš pagrindini� vadov� gautin� sum� n�ra. 
 
Premijavimo sistemos, taikomos pagrindiniams Grup�s vadovams 
 
Patronuojan�ios �mon�s valdybos nariams, šiems valdybos nariams tiesiogiai pavaldiems direktoriams ir 
kitiems Grup�s pagrindiniams vadovams taikom� premijavimo sistem� tikslas – remti ORLEN grup�s vert�s 
didinimo strategijos �gyvendinim�.   
Asmenims, kuriems taikomos šios sistemos, kart� per metus išmokamos vienkartin�s premijos už konkre�i� 
tiksl�, nustatyt� premijavimo laikotarpio pradžioje, �gyvendinim�. Tikslus Patronuojan�ios �mon�s 
generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams nustato valdyba, o Patronuojan�ios bendrov�s darbuotojams – 
bendrov�s generalinis direktorius. Dukterin�se �mon�se premijavimo sistema taikoma valdyb� nariams, o 
tikslus ir premij� dyd� jiems tvirtina steb�toj� taryba.  
Premijavimo sistemos skatina bendradarbiavim� Grup�je motyvuojant darbuotojus siekti geresni� rezultat�. 
Nustatomi kokybiniai ir kiekybiniai tikslai, kuri� �gyvendinimas yra �vertinamas pasibaigus metams, kuriems 
jie buvo nustatyti.   
 
10.5.2. Sandoriai ir Grup�s atsiskaitym� su susijusiomis šalimis balansas  
 
Už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus 
 

USD
Grup�s 

akcininkas
Susij	 asmenys 

Asocijuotos 

mon�s

Viso 

Pardavimai               146,695                 56,296                   8,005           210,996 

sigijimai            2,419,006                 29,387                          -        2,448,393 
Kitos veiklos pajamos               153,880                          3                          -           153,883 
Kitos veiklos s�naudos               129,106                          -                          -           129,106 
Finansin�s veiklos pajamos                      159                          -                          -                  159 
Finansin�s veiklos s�naudos                   1,203                          -                          -               1,203 
Prekybos ir kitos gautinos sumos                   1,565                   1,972                          -               3,537 
Kitas finansinis turtas                 13,886                          -                          -             13,886 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai               110,157                 14,538                          -           124,695 
Kiti finansiniai �sipareigojimai                 71,437                   2,717                          -             74,154  
 

EUR
Grup�s 

akcininkas
Susij	 asmenys 

Asocijuotos 

mon�s

Viso 

Pardavimai               132,643                 49,315                   7,096           189,054 

sigijimai            2,119,578                 25,008                          -        2,144,586 
Kitos veiklos pajamos               138,157                          3                          -           138,160 
Kitos veiklos s�naudos               114,871                          -                          -           114,871 
Finansin�s veiklos pajamos                      145                          -                          -                  145 
Finansin�s veiklos s�naudos                   1,048                          -                          -               1,048 
Prekybos ir kitos gautinos sumos                   1,274                   1,605                          -               2,879 
Kitas finansinis turtas                 11,307                          -                          -             11,307 
Prekybos ir kiti �sipareigojimai                 89,697                 11,838                          -           101,535 
Kiti finansiniai �sipareigojimai                 58,169                   2,212                          -             60,381  
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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 

sigijimai            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 

sigijimai            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  
 
Pirmiau nurodytus sandorius su susijusiomis šalimis daugiausiai sudaro naftos produkt� pirkimas ir 
pardavimas bei paslaug� pirkimas ir pardavimas. 
Pirkimo ir pardavimo sandoriai su susijusiomis šalimis buvo sudaryti pagal rinkos s�lygas. 
 
 
10.6. Atlyginimas pagal sutart
, sudaryt� su 
mone d�l finansini� ataskait� audito atlikimo 
�

USD EUR USD EUR
Mok�tinas atlyginimas auditoriams už Patronuojan�iai 

monei suteiktas paslaugas

                159                 139                 141                 127 

metini� finansini� ataskait� auditas ir perži	ra                 152                 133                 141                 127 
kitos paslaugos                     7                     6                      -                      - 

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

                  35                   29                   28                   25 

metini� finansini� ataskait� auditas ir perži	ra                   35                   29                   28                   25 
                194                 168                 169                 152 

2020 12 31 2019 12 31
Už metus, pasibaigusius Už metus, pasibaigusius

 
Pagal 2020 metams sudarytas sutartis UAB „Deloitte Lietuva“ atlieka dukterini� �moni� finansini� ataskait� 
audit�. 
Šios konsoliduotos finansin�s ataskaitos laikotarpiu Bendrov�s finansini� ataskait� auditui atlikti buvo 
�galiota UAB „Deloitte Lietuva“. Pagal sutart� UAB „Deloitte Lietuva“ atlieka akcin�s bendrov�s „ORLEN 
Lietuva“ atskir� bei „ORLEN Lietuva“ grup�s konsoliduot� finansini� ataskait� audit� už 2019–2021 m.  
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 „ORLEN LIETUVA“ GRUP�S KONSOLIDUOTAS 2020-�J� MET� METINIS PRANEŠIMAS 

 
Nestabilumas rinkose, drastiškai kintan�ios naftos kainos ir produkt� poreikis, COVID-19 pandemija – 
išš	kiai, su kuriais 2020 metais susid	r� naftos perdirbimo pramon� visame pasaulyje. 
temptos 
makroekonomin�s aplinkos poveikis atsispind�jo ir AB „ORLEN Lietuva“ bei jos dukterini� bendrovi� (toliau 
– Grup�) veiklos rezultatuose. Grup� buvo priversta ieškoti sprendim�, kurie leist� lanks�iai prisitaikyti prie 
kintan�i� naftos perdirbimo sektoriaus rinkos s�lyg�. Tod�l 2020-aisiais daugiausia d�mesio skyr� 
priemoni�, prisid�jusi� prie finansin�s situacijos gerinimo šiuo �temptu laikotarpiu, paieškai ir j� 
�gyvendinimui, steng�si išnaudoti kiekvien� verslo galimyb�, pasitaikan�i� konkurencingoje aplinkoje.  
 
Veiklos rezultatai 
 
Ženklus naftos ir naftos produkt� kain� kritimas stipriai paveik� vis� Europos naftos perdirbimo sektori�. 
Pramon� patyr� didel� konkurencin� spaudim� d�l sumaž�jusios paklausos ir jau�iamo gamybos paj�gum� 
pertekliaus. AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – Patronuojanti �mon�), atsižvelgdama � sumaž�jusi� paklaus�, 
koregavo perdirbimo paj�gumus. 2020-aisiais perdirbta tik 8,2 mln. ton� žaliavos, t. y. 1,7 mln. ton� (17 
proc.) mažiau nei pernai tuo pa�iu laikotarpiu, kai buvo perdirbta 9,9 mln. ton� žaliavos. Sumaž�jusios 
perdirbimo apimtys l�m� tai, kad 2020-aisiais pablog�jo ir gamybos efektyvum� atspindintys rodikliai: metinis 
�rengini� išnaudojimo rodiklis bei kuro sunaudojimas ir nuostoliai.  
 
Mažesn�s perdirbimo apimtys l�m� produkt� pardavimo apim�i� sumaž�jim�: jos susitrauk� 18 proc., o 
2020 m. Grup� pardav� tik 7,6 mln. ton� naftos produkt�, kai 2019 m. buvo parduota 9,4 mln. ton� naftos 
produkt�. Sumaž�jusios pardavimo apimtys, pasaulini� naftos ir naftos produkt� kain� smukimas tur�jo 
ženklios �takos pardavimo pajam� sumaž�jimui. 2020-aisiais Grup�s pajamos sumenko beveik per pus� ir 
siek� tik 2,8 mlrd. JAV doleri� (2,5 mlrd. EUR), kai 2019-aisiais pajamos buvo 5,1 mlrd. JAV doleri� (4,6 
mlrd. EUR). 
 
Nepaisant nauj� reikalavim� privalomajam biodegal� maišymui (nuo 2020 sausio 1 d. �sigaliojo reikalavimas 
� kiekvien� litr� benzino �maišyti 10 proc. biodegal�), pardavimai Baltijos rinkose 2020 met� pradžioje buvo 
s�kmingi, Lietuvoje ir Latvijoje buvo pastebimas ženklus vartojimo augimas. Ta�iau kovo m�nes� vis� pasaul� 
ap�musi COVID-19 pandemija tur�jo neigiamos �takos Baltijos degal� rinkoms: dyzelino pardavimai smuko 
10 proc., o benzino net 20 proc. Ypa� ženklus buvo žibalinio reaktyvinio kuro vartojimo smukimas: 
daugumoje rink� šio produkto pardavimas krito apie 60–70 proc. bei išliko nepakit�s iki 2020 met� pabaigos. 
 
2020 metais Grup�s pardavimai Baltijos šali� rinkose sumaž�jo 8,1 proc. nuo 4,0 mln. ton� 2019 m. iki 3,6 
mln. ton� 2020 m. d�l mažesni� reaktyvinio kuro, benzino ir dyzelino pardavim�, kuriems didel�s �takos 
tur�jo COVID-19 pandemija ir su ja susij� lokal	s karantinai bei tarptautini� skrydži� ribojimai. Grup�s 
užimama rinkos dalis Baltijos šalyse išliko stabili. 
 
Grup�s pardavimai Ukrainos rinkoje 2020 m., palyginus su parduotu degal� kiekiu 2019 m., sumaž�jo 7,3 
proc. ir siek� 0,9 mln. ton�. Pardavimo sumaž�jimui �takos tur�jo ekonomin� ir politin� situacija Ukrainoje, 
did�janti konkurencija rinkoje bei COVID-19 pandemija. Nepaisant to, kad sumaž�jo benzino ir reaktyvinio 
kuro pardavimai, dyzelino pardavimai išaugo. 
 
2019 m. Patronuojanti �mon� prad�jo propileno gamyb� ir nuo balandžio m�nesio per metus pardav� 47 
t	kst. ton�. 2020 m. šio produkto gamybos ir pardavimo apimtys išaugo 52,8 proc. ir siek� 72 t	kst. ton�, iš 
kuri� 28,9 proc. buvo parduoti perdirbimui, produkt� geležinkeliu išgabenant per Lenkijos sien�, o lik�s kiekis 
eksportuotas � Vakar� Europos šalis j	riniu keliu. 
 
Mažesn�s gamybos apimtys 2020 metais l�m� 25,5 proc. mažesnes pardavimo apimtis j	ra, kurios siek� 2,6 
mln. ton�, kai per t� pat� laikotarp� 2019 metais j	ra buvo parduota 3,5 mln. ton� produkt�. 
 
Finansiniai rezultatai 
 

temptos makroekonomin�s aplinkos s�lygos ir COVID-19 pandemija pasaulyje tur�jo reikšmingos �takos 
Grup�s finansiniams rezultatams. Nuosmuk� naftos perdirbimo sektoriuje atspindi neigiami Grup�s finansiniai 
rodikliai: 2020 met� grynasis nuostolis pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus (TFAS), 
priimtus taikyti ES, sudar� 166,8 mln. JAV doleri� (147,6 mln. EUR), o 2019 metais grynasis pelnas siek� 
76,0 mln. JAV doleri� (67,7 mln. EUR). Veiklos nuostolis 2020 metais siek� 207,3 mln. JAV doleri� (183,6 
mln. EUR), o 2019 metais veiklos pelnas buvo 71,0 mln. JAV doleri� (63,2 mln. EUR).  
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Neigiamiems 2020 met� finansiniams rezultatams �tak� taip pat tur�jo apskai�iuotas Grup�s turto vert�s 
sumaž�jimas. Vertinimo metu buvo nustatyta, kad turto atsiperkamoji vert� yra mažesn� už turto balansin� 
vert�. Po turto vert�s sumaž�jimo vertinimo Grup� pripažino 22 mln. JAV doleri� (18,1 mln. EUR) ilgalaikio 
turto vert�s sumaž�jimo nuostol�.  
 
2020 met� Grup�s veiklos nuostolis iki turto vert�s sumaž�jimo buvo 185,3 mln. JAV doleri� (165,5 mln. 
EUR).  
 
Neigiami Grup�s veiklos rezultatai tur�jo �takos finansiniams rodikliams1. 2020 met� Grup�s grynojo pelno 
marža buvo neigiama ir sudar� minus 5,9 proc. (2019 m. – 1,5 proc.). Kiti rodikliai kito taip: grynosios skolos 
ir nuosavyb�s koeficientas buvo 0,06 (2019 m. – minus 0,07), bendras likvidumo koeficientas – 1,13 (2019 
m. – 1,55), turto apyvartumas – 3,42 (2019 m. – 4,77). 
 
Informacija apie Grup�s finansin�s rizikos valdym� yra pateikta konsoliduot� finansini� ataskait� rinkinio 9.5-
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 
 
2020 m. Grup� � material�j� ir nematerial�j� turt� (išskyrus tr	kstam� leidim� CO2 išmetimams �sigijim� ir 
išsinuomoto turto apskait� pagal TFAS 16 standart�) investavo 59,0 mln. JAV doleri�, o 2019 m. tokios 
Grup�s investicijos sudar� 59,3 mln. JAV doleri�). 
 
2020 metais prad�ti vykdyti alkilinimo �renginio statybos pirmojo etapo (licencijos �sigijimo ir bazinio 
projektavimo) darbai. Preliminarus viso projekto, kur� planuojama baigti 2025 metais, biudžetas sudaro apie 
139,5 mln. JAV dol. Projekto �gyvendinimas leis pagerinti metin� marž� apie 43,5 mln. JAV dol. 
(priklausomai nuo situacijos degal� rinkoje). 
 
2020 metais Patronuojanti �mon� didel� d�mes� skyr� naftos perdirbimo gilumo didinimo projekto pagrindini� 
statybos darb� rangos konkursui. Projekto �gyvendinimas leis iš esm�s pagerinti metin� marž� apie 85 mln. 
JAV dol. (priklausomai nuo situacijos degal� rinkoje). 
 
2020 metais taip pat prad�ti vykdyti vieno iš pagrindini� naftos perdirbimo produkt� gamyklos �renginio 
katalizinio krekingo �renginio reaktori� bloko atnaujinimo darbai. Preliminarus viso projekto, kur� planuojama 
baigti 2022 metais, biudžetas sudaro apie 23,6 mln. JAV dol. 
 
Siekiant užtikrinti nepertraukiam� naftos tiekim� naftos perdirbimo produkt� gamyklai, 2020 metais prad�ti 
rezervinio B	ting�s terminalo pl	duro kapitalinio remonto darbai. Preliminarus viso projekto, kur� planuojama 
baigti 2022 metais, biudžetas sudaro apie 6,7 mln. JAV dol. 
 
Patronuojanti �mon� 2020 metais investavo 8,6 mln. JAV dol. � darbuotoj� bei �rengini� saugum� 
užtikrinan�ius projektus, �skaitant 2,6 mln. JAV dol. darbuotoj� saug� užtikrinan�i� priemoni� diegimui 
geležinkelio vagon� pylimo estakadose bei 1,3 mln. JAV dol. pradiniams pagrindinio administracinio pastato 
modernizavimo darbams. 
 
2020 metais taip pat buvo vykdomi kit� svarbiausi� naftos perdirbimo produkt� gamyklos technologini� 
�rengini� atnaujinimo darbai. 
 
Darbuotoj� ugdymas ir darbo apmok�jimo politika  
 
Darbuotoj� ugdymas išlieka prioritetin� personalo veiklos sritis. 2020 metais pagal veiklos poreik� Grup�s 
darbuotojai dalyvavo 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 mokymuose.  
 
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�. 2020 metais šios srities kursus baig� 545 darbuotojai. Be to, daugiau nei 380 Grup�s �moni� 

���������������������������������������� �������������������������
1 Rodikliai apskai�iuoti: Grynojo pelno marža = grynasis pelnas (nuostolis) / pardavimo pajamos; Grynosios skolos ir 
nuosavyb�s koeficientas = grynoji skola / visas nuosavas kapitalas; Bendras likvidumo koeficientas = visas trumpalaikis 
turtas / viso trumpalaiki� �sipareigojim�; Turto apyvartumas = pardavimo pajamos / visas turtas.  
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darbuotoj� dalyvavo mokymuose ir konferencijose, kuriose gilino �vairi� specialybi�, personalo valdymo, 
vadovavimo, pardavim�, ir kt. žinias.  
 
2020 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 198 Grup�s darbuotoj�. 
 
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 virš 300 darbuotoj� technines žinias bei geb�jimus gilino naftos perdirbimo 
technologijos, IT, suvirinimo technologij� srityse, taip pat gerino atsakingo vairavimo geb�jimus bei angl� 
kalbos žinias. Projektas t�sis ir 2021 metais.  
 
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. 2020 m. 
Patronuojan�ios �mon�s darbuotojai apdrausti sveikatos draudimu, Patronuojanti �mon� moka �mokas 
darbuotoj� pensij� kaupimo programoje. Informacija apie premijavimo sistemas, taikomas pagrindiniams 
Grup�s vadovams, pateikiama finansini� ataskait� rinkinio 10.5.1 pastaboje. 
 
Nuo 2014 met� Patronuojan�ioje �mon�je kasmet organizuojami geriausi� darbuotoj� rinkimai yra dar viena 
svarbi darbuotoj� motyvavimo sistemos dalis. Geriausio darbuotojo vardas yra tradicinis garbingas 
�vertinimas, suteikiamas už aukštus pasiekimus profesin�je bei visuomenin�je veikloje, taip pat už pavyzdin� 
ir etišk� elges� laikantis Patronuojan�ios �mon�s pagrindini� vertybi� ir elgesio norm� tiek santykiuose 
Patronuojan�ios �mon�s viduje, tiek ir už jos rib�. 2020 metais iš 83 kandidat�, kuriuos nominavo vadovai, 
Patronuojan�ios �mon�s darbuotojai bei Profesin� s�junga, buvo išrinkta po 5 geriausius nominacijose „Už 
aktyv� bendradarbiavim�“, „Už pavyzdin� profesin� veikl�“ bei 6 darbuotojai nominacijoje „Už išskirtinius 
darbo rezultatus“. 
 
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�, 2020 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.  
2020 metais Grup�s valdymo strukt	ra nepasikeit�, joje (�skaitant Patronuojan�ios �mon�s atstovyb� 
Ukrainoje) 2020 met� pabaigoje dirbo 1 433 darbuotojai. 
 
Socialinis dialogas 
 
Patronuojan�ioje �mon�je veikianti Naftinink� profesin� s�junga yra lygiateisis socialinis partneris. Joje 
veikiantys dvišaliai komitetai ir komisijos, kuri� nariais pariteto pagrindu yra administracijos pareig	nai ir 
profesin�s s�jungos deleguoti darbuotojai, yra naudingi tiek darbdaviui, tiek darbuotojams. Ši 
bendradarbiavimo forma yra vienas iš b	d� realizuoti darbuotoj� atstov� teis� � informavim� ir konsultacijas 
bei paskatinti darbuotojus prisid�ti prie efektyvaus personalo valdymo.  
 
Šiuo metu Patronuojan�ioje �mon�je veikia šie dvišaliai komitetai ir komisijos: Darbuotoj� saugos ir sveikatos 
komitetas, Darbuotoj� reikal� komitetas, Pareigybi� vertinimo komisija bei Socialini� poreiki� fondo 
komitetas. 
 
2020 m. spalio m�nes� su Naftinink� profesine s�junga pasirašytas susitarimas d�l 2019 m. Kolektyvin�s 
sutarties prat�simo iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
 
Aplinkosauga 
 
Patronuojanti �mon� 2020 m. veikl� vykd� laikydamasi nustatyt� aplinkosaugini� reikalavim� bei dieg� 
veiklos poky�ius, b	tinus siekiant tinkamai �gyvendinti esam� ir kintan�i� reikalavim� nuostatas. 
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Patronuojan�ios �mon�s aplinkosaugos reikalavimai �tvirtinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s 
(toliau – TIPK) leidime, o tikslai aplinkosaugos srityje nustatyti vadovaujantis Nacionaliniu oro taršos 
mažinimo planu. Gamybini� technologini� �rengini� procesai valdomi integruotu b	du ir atitinka tarptautini� 
kokyb�s vadybos (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotoj� saugos ir sveikatos 
vadybos (ISO 45001) bei informacijos saugumo valdymo (ISO 27001) standart� reikalavimus. 
 
Patronuojanti �mon� yra atlikusi atitikties geriausiai prieinamiems gamybos b	dams (toliau – GPGB) 
palyginam�j� �vertinim� pagal 2014 m. spalio 9 d. Komisijos sprendim� (2014/738/ES), kuriame pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyv� 2010/75/ES d�l pramonini� išmetam� teršal� pateikiamos išvados 
d�l GPGB. 
 
Vykdant su GPGB susijusius reikalavimus ir vertinant išmetimus � or�, Patronuojanti �mon� taik� 
apibendrintas sieros dioksido (SO2) ir apibendrintas azoto oksid� (NOx) vertes. Patronuojanti �mon� yra 
�diegusi automatizuotas matavimo sistemas, kurios užtikrina apibendrint� SO2 ir NOx ver�i�, anglies 
dvideginio (CO2) ir kiet�j� daleli� koncentracijos nustatym� bei apskait�. Min�tos sistemos padeda 
efektyviau valdyti gamybos procesus ir užtikrinti mažesn� teršal� išmetim� � aplink�.  
 
2020 metais SO2 ir NOx kiekiai neviršijo TIPK leidime nustatyt� kieki�: SO2 kiekis sudar� 7,6 t	kst. t (TIPK 
leidime – 1,0 t	kst. t), o NOx kiekis buvo 1,2 t	kst. t (TIPK leidime – 3,0 t	kst. t). Patronuojanti �mon� taip pat 
�vykd� savo �sipareigojim� mažinti kiet�j� daleli� išmetimus iš naftos produkt� perdirbimo gamyklos �rengini�: 
2020 metais kiet�j� daleli� emisija lyginant su 2019 metais sumaž�jo 36 ton� arba 31 proc. 
 
2020 metais, suderinusi su Aplinkos apsaugos agent	ra, Patronuojanti �mon� pakeit� Aplinkos monitoringo 
program�. Programa pakeista pagal 2020 m. atliktos Teršal� sklaidos modeliavimo aplinkos ore ir 
sanitarin�s apsaugos zonos rib� ataskaitos rezultatus. 
 

gyvendinant 6 GPGB ir 18 GPGB reikalavimus Patronuojan�ioje �mon�je buvo vykdomas laki�j� organini� 
jungini� (toliau – LOJ) steb�jimas ir nuot�ki� aptikimas. 2020 m. buvo atlikta apie 15000 matavim�. 
Programos �gyvendinimas pad�jo sumažinti LOJ nuot�ki� tarš�. Pagal 4 GPGB reikalavimus Patronuojanti 
�mon� vykd� nikelio ir vanadžio išmetim� � or� steb�jim� bei polichlorint�j� dibenzodioksin�/furan� išmetim� 
iš katalizinio riformingo �rengini� steb�jim�. 
 
Patronuojan�iai �monei pagal parengtas ataskaitas ir pateikt� paraišk� 2021–2025 metams preliminariai 
skirta 6 038 840 nemokam� apyvartini� taršos leidim� (toliau – ATL). ATL kiekiai skirti vadovaujantis 
parengta šiltnamio efekt� sukelian�i� duj� (toliau – ŠESD) steb�senos ataskaita, kuri� auditavo ir patvirtino 
nepriklausomas vertintojas, išduodamas ŠESD išmetimo apskaitos vertinimo pažym�. Pagal nepriklausomo 
vertintojo rekomendacijas, Patronuojanti �mon� atnaujino ŠESD steb�senos plan�, kur� 2020 m. spalio 7 d. 
patvirtino Aplinkos apsaugos agent	ra, bei pareng� ŠESD steb�senos tobulinimo ataskait�.  
 
Patronuojanti �mon� nuolat investuoja � priemones, užtikrinan�ias efektyvesn� energijos sunaudojim� bei tuo 
pa�iu metu mažinan�ias CO2 ir kit� teršal� emisijas � aplinkos or�. 2020 metais buvo �gyvendinti energijos 
efektyvumo gerinimo projektai, kuri� d�ka CO2 išmetimai per metus sumaž�s apie 12,9 t	kst. t. 
 
Vykdant teisinius reikalavimus, 2020 metais buvo atliktas geriamojo vandens ištekli� aprobavimas, 
parengtas požeminio vandens vandenviet�s apsaugos zon� projektas ir iš Lietuvos geologijos tarnybos 
gautas leidimas naudoti žem�s gelmi� išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes. 
 
Naftos perdirbimo produkt� gamyklos teritorijoje buvo toliau vykdomi požeminio vandens monitoringas ir 
identifikuot� naftos produktais užteršt� areal� požemio monitoringas, valomi arealai užteršti naftos 
produktais, užtikrinama taršos prevencija. Monitoringo rezultatai rodo, kad laisvo naftos produkto sluoksnis 
arealuose maž�ja, tod�l kasmet maž�ja ir išsiurbiam� naftos produkt� kiekis (per 2020 m. iš žem�s išsiurbta 
5 tonos naftos produkt�). Numatyta šiuos darbus t�sti ir 2021–2023 metais. 
 
2020 metais nuspr�sta atsisakyti Patronuojan�ios �mon�s Birž� naftos perpumpavimo stotyje esan�ios nafta 
ir naftos produktais užteršto grunto kaupimo ir regeneravimo aikštel�s tolimesnio eksploatavimo, tod�l buvo 
atlikti detal	s ekogeologiniai tyrimai bei parengtas šios aikštel�s sutvarkymo planas. 
 
 
Darbuotoj� sauga ir sveikata 
 
Grup�je darbuotoj� saugai ir sveikatai (toliau – DSS) bei proces� saugai skiriamas ypatingai didelis 
d�mesys. Nuo 2012 met� veikianti programa „Sauga svarbiausia“ užtikrina aukš�iausi� DSS lyg� 
Patronuojan�ioje �mon�je. „Sauga svarbiausia“ – tai ne tik programos pavadinimas, bet ir Patronuojan�ios 
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�mon�s misija, atspindinti Patronuojan�ios �mon�s ir, svarbiausia, vis� jos darbuotoj� poži	r� � darbuotoj� 
saug� ir sveikat�.  
2020 m. vasario 4 d. buvo gautas vadybos sistemos sertifikatas, patvirtinantis, kad Patronuojan�ios �mon�s 
Darbuotoj� saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka ISO 45001:2018 standart�. 
 
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 2020 m. pabaigos Patronuojan�ioje �mon�je �diegti ir s�kmingai veikia 13 standart�, 
reglamentuojan�i� pavojing� darb� vykdym�, nelaiming� atsitikim� tyrim�, avarij� likvidavim�, rangov� 
valdym�, išsami� pramonini� avarij� analiz�, kasdien� saugos darbe veikl� ir pan. 
 
Patronuojan�ioje �mon�je �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.  
 
2020 metais siekiant mažinti avarij� ir sutrikim� rizik� �gyvendintos šios prevencin�s priemon�s: parengtos ar 
atnaujintos 7 proces� saugos ir civilin�s saugos instrukcijos; parengta Patronuojan�ios �mon�s naftos 
produkt� gamyklos Saugos ataskaita; toliau s�kmingai vykdomi technologini� �rengini� HAZOP (angl. 
Hazard and Operability Studies) vertinim� projektai, atlikta 12 HAZOP studij�. 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. 
 
Patronuojan�ioje �mon�je veikia Pranešim� apie pavojingas vietas programa. 2020 m. darbuotojai pateik� 
2732 pranešimus apie pavojingas vietas, kuri� 2320 buvo pašalinta. 
 
2020 m. Patronuojan�ioje �mon�je �vyko 4 nelaimingi atsitikimai, o nelaiming� atsitikim� skai�ius, tenkantis 1 
mln. žmogaus darbo valand�, buvo 0,95 (2019 m. ne�vyko nei vienas nelaimingas atsitikimas). 
 
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�. 
 
2020 metais Grup� sav� akcij� ne�sigijo ir neperleido.  
 
Filialai 
 
Patronuojanti �mon� n�ra �steigusi filial�, veikia Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ atstovyb� Ukrainoje. 
 
Patronuojan�ios 
mon�s vadovo, valdybos nari� einamos vadovaujamos pareigos  
 
Pareigos Akcin�je bendrov�je „ORLEN 

Lietuva“ 2020 m. gruodžio 31 d. 
Kitos einamos vadovaujamos pareigos 

2020 m. gruodžio 31 d. 

Michał Rudnicki 
Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ 
valdybos pirmininkas, generalinis 
direktorius 

Marek Paweł Goł	biewski 
Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ 
vykdantysis valdybos narys, 
vyriausiasis finansininkas 

- 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: Pärnu mnt. 22, 10141 Talinas, Estija 

 
Przemysław Cezar Hartliski 
Akcin�s bendrov�s „ORLEN Lietuva“ 
nevykdantysis valdybos narys  
 

- PKN ORLEN S.A. vykdomasis direktorius naftos perdirbimui, 
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 
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