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BENDROJI DALIS
Valstybės Įmonė „Regitra“ (toliau – Įmonė) įsteigta vadovaujantis 1999 m. kovo 22 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 319 „Dėl visų transporto priemonių ir savaeigių žemės ūkio
mašinų valstybės registro ir kelių transporto priemonių apskaitos valstybės Įmonės įsteigimo“.
Įmonės įregistravimo data – 2000 m. sausio 7 d., Įmonės kodas – 110078991, PVM mokėtojo kodas
– LT100789917.
Pradėjusi savo veiklą 2000 – ųjų metų pradžioje, Įmonė registruoja kelių transporto priemones, teikia
valstybės institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka duomenis
apie transporto priemones, jų savininkus, disponavimo apribojimus ir pan. Nuo 2003 m. sausio mėn.
Įmonė taip pat egzaminuoja asmenis, norinčius įgyti teisę vairuoti kelių transporto priemones. Nuo
2007 m. gegužės mėn. Įmonė išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus.
Pagrindinė Įmonės veiklos dalis nelaikoma ekonomine veikla, kadangi ją vykdyti įpareigoja teisės
aktai ir tokia veikla nekonkuruoja su kitų asmenų teikiamomis paslaugomis.
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo ir pagal savo
prievoles atsako tik tuo turtu, kuris gali būti išieškomas teismine tvarka. Įmonės teises valdyti,
naudotis ir disponuoti jai patikėtu valstybės turtu nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės Įmonių įstatymas, Valstybės Įmonės „Regitra“ įstatai (toliau – Įstatai), kiti Lietuvos
Respublikos teisės aktai.
Įmonę sudaro 10 filialų, neturinčių juridinio statuso, visose šalies apskrityse: Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Telšių. Filialai nėra
juridiniai asmenys ir veikia Įmonės vardu, vadovaudamiesi įstatais ir Įmonės generalinio direktoriaus
suteiktais įgaliojimais. Didžiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose Įmonė turi padalinius,
kuriuose registruojamos kelių transporto priemonės, egzaminuojami kandidatai į kelių transporto
priemonių vairuotojus bei išduodami vairuotojo pažymėjimai.
2017 m. gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 553 (2016 m. gruodžio 31 d. –
556).
Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Naujų/pakeistų Tarptautinių apskaitos standartų (TAS), TFAS ir TFAIK išaiškinimų
taikymas
Žemiau pateikiami Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), kurie jau yra patvirtinti
šių finansinių ataskaitų pasirašymo datą, bet dar neįsigalioję (įsigaliojimo data gali būti nuo 2018 m.
arba po 2018 m.). Įmonė nepritaikė ir nevertino šių standartų ir išaiškinimų taikymo įtakos šių
finansinių ataskaitų datai.
•

9 TFAS „Finansinės priemonės“ 9 TFAS „Finansinės priemonės” pakeis 39 TAS
„Finansinės priemonės: klasifikavimas ir vertinimas”, ir bus taikomas finansiniams metams,
prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau. Standartas numato naują finansinio turto
grupavimą ir vertinimą, kurie priklausys nuo verslo modelio ir finansinio turto pinigų srautų
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•

•

požymių. Vadovaujantis 9 TFAS, visas finansinis turtas bus vertinamas amortizuota
savikaina arba tikrąja verte. Daugelis 39-jame TAS numatytų reikalavimų, susijusių su
finansinių įsipareigojimų klasifikavimu ir vertinimu, buvo perkelti į 9-ajį TFAS be
pakeitimų. Pagrindinis pakeitimas yra tas, kad kitų bendrųjų pajamų straipsnyje turės būti
pateiktas kredito rizikos, iškylančios dėl finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąją verte,
tikrosios vertės pasikeitimas pripažįstant pelnu ar nuostoliais, pokyčių poveikis.
15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ 15 TFAS „Pajamos pagal sutartis su
klientais“ pakeis 18 TAS „Pajamos“ ir bus taikomas finansiniams metams, prasidedantiems
2018 m. sausio 1 d. arba vėliau. Standartas nustato penkių žingsnių modelį visoms sutartims
su klientais, išskyrus draudimo sutartis, finansines priemones ir nuomą. Standarte taip pat
numatyti nauji papildomi atskleidimo reikalavimai.
16 TFAS „Nuoma“ 16 TFAS „Nuoma“ pakeis 17 TAS „Nuoma“ ir bus taikomas
finansiniams metams, prasidedantiems 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau. Standartas nustato
vieningą nuomininko apskaitos modelį, panaikindamas nuomos skirstymą į veiklos ar
finansinę nuomą. Nuomininkai turės pripažinti nuomos turtą ir įsipareigojimus balanse.
Įmonė dar nėra įvertinusi šių standartų įgyvendinimo poveikio.

APSKAITOS POLITIKA
Įmonės apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymu ir tarptautiniais apskaitos standartais.
Visą finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
• ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaita;
• ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaita;
• ataskaitinio laikotarpio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
• ataskaitinio laikotarpio pinigų srautų ataskaita;
• aiškinamasis raštas, kurį sudaro apskaitos politikos priemonių santrauka ir kita aiškinamoji
informacija.
Finansinėse ataskaitose pateikiama Įmonės finansinė būklė ir finansiniai rezultatai (Finansinių
ataskaitų pateikimas 1-asis TAS), laikantis veiklos tęstinumo prielaida, kaupimo principo taikymu
apskaitoje (išskyrus informaciją apie pinigų srautus), reikšmingumo, sujungimo ir pastovumo
principais. Pateikiama lyginamoji informacija.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu vertinamas įsigijimo savikaina (Nematerialusis
turtas 38-asis TAS). Po pripažinimo Įmonė ilgalaikį nematerialųjį turtą vertina savikainos metodu:
nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra
ribotas.
Amortizacijos skaičiavimui taikomas tiesiogiai proporcingas metodas per visą numatytą naudingo
tarnavimo laiką.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:
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Naudingo tarnavimo
laikotarpis
3 metai
3 metai
4 metai

Nematerialiojo turto grupės
Programinė įranga
Patentai, licencijos
Kitas nematerialusis turtas

Nekilnojamuoju turtu, įranga ir įrengimais laikomas turtas, kurį Įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio
tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius
metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė nei
290 eur.
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai pirminio pripažinimo metu vertinami įsigijimo savikaina,
įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius (išskyrus pridėtinės vertės mokestį), kapitalizuotos
skolinimosi išlaidos ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu eksploatuoti
arba perkėlimu į jo naudojimo vietą (Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 16-asis TAS).
Remonto ir rekonstravimo išlaidos, susijusios su jau atiduotu į eksploataciją nekilnojamuoju turtu,
įranga ir įrengimais, pridedamos prie apskaitinės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės, jei
jos pailgina turto naudingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina jo naudingąsias savybes. Visos kitos
patirtos remonto ar rekonstravimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai jos yra patiriamos.
Po pripažinimo Įmonė nekilnojamajį turtą, įrangą ir įrengimus vertina savikainos metodu: po
pirminio pripažinimo turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimo nuostolius.
Nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas metodas per visą numatytą naudingo
tarnavimo laiką.
Nustatytos šios nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupės naudingo tarnavimo laikas:
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupės
Pastatai
Statiniai
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

Naudingo tarnavimo
laikas
15-30 metų
8-15 metų
6 metai
3-6 metai

Kai nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai yra nurašomi arba kitaip perleidžiami, jo įsigijimo vertė
bei susijęs nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba
nuostoliai, apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pajamų ir perleisto turto balansinės vertės, bendrųjų
pajamų ataskaitoje.
Atsargos – turtas kuris naudojamas teikiant paslaugas (Atsargos 2-asis TAS). Atsargos vertinamos
savikaina, kuri apima visas įsigijimo ir kitas išlaidas susidariusias gabenant atsargas į buvimo vietą.
Atsargos nurašomos FIFO metodu, jų balansinė vertė pripažįstama to ataskaitinio laikotarpio, kada
pripažįstamos atitinkamos pajamos, pardavimo sąnaudomis.
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai atsiskaitomosiose
sąskaitose (Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7-asis TAS). Likučiai – tai lėšos, kuriomis galima
pasinaudoti bet kuriuo metu.
Iš pirkėjų gautinos sumos pripažįstamos gautinų lėšų tikrąja verte.
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Pajamų pripažinimas. Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl paslaugų teikimo
per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko padidėja Įmonės turtas arba sumažėja įsipareigojimų ir dėl to padidėja
nuosavas kapitalas. Apskaitoje pajamos pripažįstamos, registruojamos ir bendrųjų pajamų ataskaitoje
parodomos, kai atitinka pajamų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų vertę. Apskaitoje pajamos
registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais.
Vadovaujantis kaupimo principu pajamos apskaitoje registruojamos, kai jos uždirbamos,
neatsižvelgiant į laiką, kada buvo gauti pinigai. Pajamų dydis nustatomas pagal nustatytą paslaugos
kainą.
Kitos veiklos pajamos – gautos iš neiprastinės veiklos, kurias Įmonė nelaiko pagrindine veikla. Kitos
veiklos pajamas sudaro pripažinto netinkamo naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio
materialiojo turto pardavimo aukciono būdu pajamos, nuomos pajamos, draudimo įstaigų
kompensacijos ir panašios pajamos.
Kitos palūkanų ir panašios pajamas - tai palūkanos už banke terminuotuose indėliuose laikomus
pinigus, valiutų kursų pokyčio pajamos, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atlikti ir nekokybiškai
atliktus darbus, kitos su finansine ir investicine veikla susijusios pajamos.
Sąnaudų pripažinimas. Pardavimo savikaina – per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos
išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Sąnaudos apskaitoje
pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų sumokėjimo laiką.
Pardavimo savikaina - tai veiklos padalinių tiesioginės sąnaudos, skirtos paslaugų teikimui užtikrinti
per ataskaitinį laikotarpį ir netiesioginės sąnaudos: pastatų ir įrangos nusidėvėjimo, nuomos,
eksploatavimo, sandėliavimo sąnaudos, darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos,
paslaugų reklamos ir kitos panašios sąnaudos.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos – tai Įmonės administracijos ir bendrosios veiklos sąnaudos:
Įmonės reprezentavimo, bendro naudojimo ilgalaikio turto eksploatacijos, nuomos, nusidėvėjimo
(amortizacijos), nurašymo, vertės sumažėjimo, turto draudimo, kitų gautų paslaugų, administracijos
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, premijų darbuotojams, bankų ir kitų kredito įstaigų
paslaugų, su Įmonės veikla susijusių įvairių mokesčių (į atskaitą neįtraukto pridėtinės vertės
mokesčio, kurio Įmonė neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą), išskyrus pelno mokestį, baudų ir
delspinigių bei kitos sąnaudos.
Kitos veiklos sąnaudas sudaro nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perleidimo nuostoliai,
Įmonės veiklai nebūdingų atsargų pardavimo savikaina ir kitos su kitos veiklos pajamomis susijusios
sąnaudos.
Veiklos nuoma
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui,
yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos
bendrųjų pajamų ataskaitoje per nuomos laikotarpį.
Pelno mokesčio sąnaudos atspindi mokėtino einamųjų metų pelno mokesčio ir atidėtojo pelno
mokesčio sumą.
Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus.
Apmokestinamasis pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto bendrųjų pajamų ataskaitoje, nes jis neapima
pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie kitais metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima
straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar įskaitomi. Pelno mokestis apskaičiuojamos naudojant
galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą. Įmonei taikomas pelno
mokesčio tarifas yra 15 proc.
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Atidėjiniai (Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis 37-asis TAS) - neapibrežto
laiko arba sumos įsipareigojimas. Tai suma, kuri gali būti sumokėta įvykdant įsipareigojimus,
įvertinus balanso datą. Atidėjinį galima laikyti įsipareigojimu, kuri galima įvertinti ir kurį būtina
atskirti nuo kreditorinio įsiskolinimo ir kitų tikslių įsipareigojimų. Įsipareigojimai būna tiksliai
nustatomi (leidžia tiksliai įvertinti ir pripažinti sumą, kurią reiks sumokėti, jos atsiradimo momentu)
arba įvertinami (jų atsiradimo momentu mokėtina suma nėra tiksliai žinoma ir pripažistama tik
apytikriai apskaičiuojant). Įmonėje dirba pensijinio amžiaus žmonės. Atsižvelgiant į Darbo kodeksą
ir Įmonės Kolektyvinę sutartį nustatytas prievoles, atsiranda įpareigojantis įvykis (teisinę prievolę
sukuriantis įvykis, dėl kurio Įmonė privalo įvykdyti šią prievolę) – įšeinant į pensiją privaloma
išmokėti išeitinę išmoką, tam skaičiuojamas įsipareigijimų atidėjiniai. Kiekvieno balanso sudarymo
data atidėjiniai įvertinami iš naujo ir koreguojami, kad atspindėtų finansinėje atskaitomybėje
tiksliausius vertinimus.
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį finansinių ataskaitų
sudarymo datą (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Pobalansiniai įvykiai,
kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka reikšminga.
Svarbūs apskaitiniai įvertinimai ir pagrindiniai neaiškūs vertinimo šaltiniai. Rengiant finansines
ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybė priima tam tikrus
sprendimus, prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei
sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui finansinių ataskaitų dieną ir kitais finansiniais
metais. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima
amortizaciją, nusidėvėjimą, vertės sumažėjimas atsargoms, gautinoms sumoms, nematerialiajam
turtui bei nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams. Įvertinimai ir sprendimai yra nuolat vertinami
ir priklauso nuo vadovybės patirties bei kitų veiksnių, įskaitant esamomis aplinkybėmis numatomus
ateities įvykius. Apskaitinių įvertinimų pasikeitimai yra apskaitomi tuo laikotarpiu, kuriuo
įvertinimas peržiūrimas, jeigu pakeitimas turi įtakos tik tam laikotarpiui, arba pakeitimo laikotarpiu
ir būsimais laikotarpiais, jeigu pakeitimas turi įtakos ir esamam, ir būsimam laikotarpiui.
Rinkos rizika
Kredito rizika
Įmonės kredito rizika, susijusi su gautinomis sumomis yra nereikšminga, nes pagrindinę dalį teikiamų
paslaugų vykdoma po klientų išankstinio apmokėjimo.
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra nereikšminga, nes atliekamos operacijos per bankus,
turinčius aukštus reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.
Palūkanų normos rizika
Įmonė nėra gavusi ar suteikusi paskolų, todėl nesusiduria su palūkanų normos rizika.
Užsienio valiutos rizika
Įmonė nesusiduria su valiutų kursų rizika, nes visi mokėjimai atliekami nacionaline valiuta – Eur.
Likvidumo rizika
Įmonės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų
iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų
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sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai:
2017 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 29,94 ir 27.67 (2016 m. gruodžio 31 d. - atitinkamai 13,76
ir 12,81)
Įmonės likvidumo koeficientai 2017 m. ir 2016 m. yra labai aukšti, Įmonės trumpalaikio turto
pakanka trumpalaikiams įsipareigojimams vykdyti.
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė
Įmonės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d.
tikroji vertė yra artima jų balansinei vertei. Jų tikrosios vertės atitinka trečią lygį tikrosios vertės
nustatymo hierarchijoje.
Tikroji vertė – tai kaina, kuri būtų gauta pardavus turtą arba kuri būtų sumokėta perdavus
įsipareigojimą įprasto tarp rinkos dalyvių įvykusio sandorio metu nustatymo dieną. Tikrosios vertės
nustatymas paremtas prielaida, kad turto pardavimo ar įsipareigojimų perdavimo sandoris vyksta
arba:
• pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje, ar
• jei nėra pagrindinės rinkos – turtui ar įsipareigojimams pačioje palankiausioje rinkoje.
Pagrindinė ar pati palankiausia rinka turi būti Įmonei prieinama.
Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėse
ataskaitose, yra suskirstomi pagal toliau aprašomą tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai
vertei nustatyti reikšmingais žemiausio lygio duomenimis:
• 1 lygis – tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos
aktyviosiose rinkose;
• 2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai stebimi žemiausio lygio duomenys,
kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę;
• 3 lygis – vertinimo metodikos, kuriose nestebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi
nustatant tikrąją vertę.
Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripažįstami pakartotinai, Įmonė pakartotinai
vertindama skirstymą nusprendžia, ar perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos lygių (pagal
žemiausio lygio duomenis, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę apskritai) kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Vertinimus atlieka Įmonės vadovybė kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną. Siekdama atskleisti
informaciją apie tikrąją vertę Įmonė nustatė turto ir įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų
pobūdį, ypatybes bei riziką ir pirmiau apibūdintą tikrosios vertės hierarchijos lygį.
Kapitalo valdymas
Įmonės politika yra palaikyti stiprią kapitalo bazę lyginant su skolintomis lėšomis, tokiu būdu
išlaikant kreditorių ir rinkos pasitikėjimą, palaikyti verslo vystymąsi ateityje ir atitikti išorinius
reikalavimus kapitalui. Kapitalą sudaro nuosavas kapitalas, priskirtinas savininkui.
Įmonė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgiant į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal
savo veiklos rizikos ypatybes. 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo padaryta
jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų.
Įmonei nėra nustatyti jokie išoriniai kapitalo apribojimai.

6

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Įmonės kodas - 110078991, adresas – Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais)

PASTABOS
1. Nematerialusis turtas
2017 m. gruodžio 31 d. nematerialujį turtą (eurais) sudarė:
Patentai,
licencijos

Įsigijimo vertė
2016-12-31
turto įsigijimas
perleistas ir
nurašytas turtas (-)
perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+/2017-12-31
Sukauptas
nusidėvėjimas
2016-12-31
amortizacija
nurašyto turto
amortizacija(-)
2017-12-31
Vertės
sumažėjimas
2016-12-31
sumažėjimas
2017-12-31
Likutinė vertė
2016-12-31
2017-12-31

548 850
17 059

Kitas
nematerialus
turtas

Programinė
įranga

2 653 090
97 605

Išankstiniai
apmokėjimai

57 559

Iš viso

3 259 499
114 664
0

0

0
3 374 163

565 909

2 750 695

57 559

445 897
89 814

2 585 544
51 727

42 773
4 803

535 711

2 637 271

47 576

0

0
3 220 558

0

0

0

0

0

102 953
30 198

67 546
113 424

14 786
9 983

0
0

185 285
153 605

3 074 214
146 344

Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį amortizavimo suma pripažįatama bendrųjų pajamų ataskaitoje,
pardavimo savikainos ir veiklos straipsniuose.
2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo Įmonės veikloje nematerialiojo turto
įsigijimo savikaina (eurais):
2017 m.
2016 m.
Patentai, licencijos
380 766
276 556
2 564 662
2 518 289
Programinė įranga
Kitas
nematerialusis
turtas
40 391
35 155
2 985 819
2 830 000
Iš viso:
7
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2. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
2017 m. gruodžio 31 d. nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimai (eurais) sudarė:

Įsigijimo vertė
2016-12-31
turto įsigijimas
nurašytas turtas
(netinkamas naudoti
perkeltas į atsargas) (-)
nurašytas turtas (parduotas
aukcione) (-)
perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+/2017-12-31
Sukauptas nusidėvėjimas
2016-12-31
nusidėvėjimas
nusidėvėjimas (dotacijos
nurašymas)
nurašyto turto (netinkamas
naudoti
perkeltas
į
atsargas) nusidevėjimas (-)
nurašyto turto (parduoto
aukcione) nusidevėjimas (-)

Pastatai ir
statiniai

Transporto
priemonės

12 868 963

740 543

-15 467

-23 101

Kita
įranga

7 222 190
538 439

Nebaigta
statyba

Žemė

1 155 269

183 951
181 101

Iš viso

21 015 647
1 874 809

-211 684

-211 684

-170 983

-209 551

255 695
1 155 269

-255 695

0

109 357

22 469 221

13 109 191

717 442

7 377 962

7 404 104
728 288

680 707
39 429

6 091 722
609 660

14 176 533
1 377 377

241

241

-211 601

-211 601

2017-12-31

-15 466
8 116 926

-23 101
697 035

-170 910
6 319 112

0

0

-209 477
15 133 073

Likutinė vertė
2016-12-31

5 464 859

59 836

1 130 468

0

183 951

6 839 114

2017-12-31

4 992 265

20 407

1 058 850

1 155 269

109 357

7 336 148

Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo suma pripažįatama bendrųjų pajamų ataskaitoje,
pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsniuose.
2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusių, bet dar naudojamų Įmonės veikloje nekilnojamojo
turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikaina eurais:
2017 m.
2016 m.
Pastatai ir statiniai
1 687 958
1 690 253
Transporto priemonės
521 451
497 730
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
5 259 497
4 897 144
Iš viso:
7 468 906
7 085 127
2017 m. gruodžio 31 d. vykdomi nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų statybos darbai (eurais)
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sudarė:
2016 m.

2017 m.
Numatomos
Apskaitinė
viso projekto
vertė
išlaidos
Šiaulių filialo
administracinio
pastato su
aikštelėmis proj.
Klaipėdos filialo
vandentiekio įvado į
pastatą techninis
projektas

Numatomas
projekto
baigimo
laikas

Numatomas
projekto
baigimo
laikas

68 936

vyksta projektavimas

68 786

vyksta projektavimas

579

vyksta projektavimas

579

vyksta projektavimas

99 487

2017-06-10

7 284

vyksta projektavimas

Utenos filialo
administracinio
pastato kapitalinis
remontas
Vilniaus filialo
administracinio
pastato Lenvario g.
7 Vilnius, rekonstr.
techninis projektas

2 426

vyksta projektavimas

Vilniaus filialo
sandelio (8F1P)
adresu Lenvario
g.7,Vilnius
rekonstravimas

7 284

vyksta projektavimas

Klaipėdos filialo
administracinio
pastato su patikros
postu ir
aikšt.statybų proj.

16 626

vyksta projektavimas

Mastaičių km.
vairavimo aikštelės
įrengimo galimybių
studija

5 692

vyksta projektavimas

Alytaus filialo
administracinio
pastato
rekonstrukcija
(1201ALY004)
Iš viso

Numatomos
Apskaitinė
viso projekto
vertė
išlaidos

7 814

255 027

2018-12-31

7 814

255 027

2018-12-31

183 950

109 357

Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos
tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba
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nėra baigta, ir turtas neparuoštas naudoti.
3. Kitas ilgalaikis turtas
Sumokėtas 9 634 Eur avansas UAB "OKSETA" pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 201703-31 Nr. (5.4)-2-393, kuris bus įskaitytas į Nuomininko galutinių paskutinių trijų mėnesių
atsiskaitymų su Nuomotoju sumą iki 2022 m. liepos mėn.
4. Atsargos
2017 m. gruodžio 31 d. atsargos eurais sudarė:
Žaliavos,
medžiagos
ir Pirktos prekės,
komplektavimo skirtos
detalės
perpardavimui
Atsargų įsigijimo savikaina 2016 m. gruodžio
31 d.
Atimti: nukainojamas iki grynosios realizacinės
vertės
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms
atsargoms
Grynoji galimo realizavimo vertė
2016 m. gruodžio 31 d.
Atsargų įsigijimo savikaina 2017 m. gruodžio
31 d.
Atimti: nukainojamas iki grynosios realizacinės
vertės
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms
atsargoms
Grynoji galimo realizavimo vertė
2017 m. gruodžio 31 d.

Iš viso

382 663

543 619

926 282

382 663

543 619

926 282

440 618

718 603

1 159 221

440 618

718 603

1 159 221

Atsargų nuvertėjimo požymio nėra.
2017 m. gruodžio 31 d. atsargų detalizavimas (eurais):
įsigijimo
savikaina
2016-12-31
Transporto priemonių registracijos
liudijimai
Vairuotojų pažymėjimai
Kuras
Valstybės numerio ženklai
Hologramos lipdukai

91 726
286 414
4 300
510 764
17 887
10

įsigijimo
savikaina
per 2017 m. per 2017 m. 2017-12-31
įsigijimas

265 860
404 972
200 182
3 066 556
51 226

nurašymas

246 263
368 423
198 579
2 882 340
57 666

111 323
322 963
5 903
694 980
11 447
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PVC įdėklai, laminavimo vokai
Kitos atsargos
Iš viso:

14 968
221
926 280

23 565
3 735
4 016 096

26 358
3 526
3 783 155

12 175
430
1 159 221

Gruodžio 31 d. sumokėti avansai tiekėjams eurais sudarė :
2017 m.
12 377
12 377

Sumokėti avansai tiekėjams
Iš viso:

2016 m.
3 098
3 098

2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturi reikšmingų sumokėtų avansų tiekėjams pagal sutartį.
5. Per vienerius metus gautinos sumos
2017 m. gruodžio 31 d. sudarė Per vienerius metus gautinos sumos eurais:
Pirkėjų skolos nominaliąja verte
Atimti: abejotinų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo
Kitos gautinos sumos
Iš viso:

2017 m.
25 706
25 706
480 038
505 744

2016 m.
73 768
73 768
35 073
108 974

2017 m. gruodžio 31 d. kitų gautinų sumų detalizavimas (eurais):
Žemės nuomos mokesčio permoka
Sumokėti mokesčių avansai ir permoka į VMI
Permoka į VSDF (atostoginiai)
Kitos gautinos sumos
Iš viso:

8 181
457 385
13 65
821
480 038

6. Trumpalaikės investicijos
2017 m. gruodžio 31 d. kitą trumpalaikį turtą eurais sudarė:

Terminuotas indėlis UAB „Medicinos bankas“ Eur,
terminas – 2018 m. balandžio 30 d.,
palūkanų norma – 0,55 proc.
Terminuotas indėlis Luminor Bank AB ( Nordea Bank AB
Lietuvos skyrius ) Eur,
terminas – 2018 m. gegužės 28 d.,
palūkanų norma – 0,02 proc.
Iš viso:
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7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir pinigai atsiskaitomosiose
sąskaitose (Swedbank, AB, AB SEB bankas, Luminor Bank AB, Danske Bank, UAB Medicinos
bankas, AB Šiaulių bankas).
2017 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus (eurais) sudarė:

Pinigai bankuose
Pinigai kasose
Pinigai kelyje
Iš viso:

2017 m.

2016 m.

8 888 005
69 072
204 313
9 161 390

11 966 190
70 876
141 030
12 178 096

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos eurais
2017 m. gruodžio 31 d. sudarė :

Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Sukauptos pajamos
Iš viso:

2017 m.

2016 m.

117 279
16 093
133 372

120 024
560
120 584

2017 m. gruodžio 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudų detalizavimas:
Duomenų bazių (Oracle) programinės įrangos
aptarnavimas ir palaikymas 12 mėn.

46 757

Automobilių KASKO ir CA draudimas

24 207

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
verlo civilinės atsakomybės draudimas.
verslo turto draudimas (įrengimai, statiniai),
vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

6 919

Leidimas įrengti išorinę reklamą

8 394

Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo bei
valdymo programinė įranga,
networks aparatinės ir program.įrangos BIG IP
3600AS priežiūra ir konsultavimas,
12
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eilių valdymo sistemos įrangos Q-matic nuoma už 6 mėn.
viešųjų pirkimų planavimo,regostravimo bei valdymo
programinė įranga,
RH00004 Red HAT Enterprise Linux Server
metinis aptarnavimas

9 761

Ereg nario mokestis 2017.07.01-2018.06.30,
personalo valdymo profesionalų asociacijos nario mokestis

2 617

Planavimas licencijos iniciatoriams, 5 vienu metu, 12 mėn.,
75 vnt . ZIMBRA licencijos

1 974

Office 365 Business Premium (12 mėn. prenumerata)

1 793

SSL sertifikato www.eregitra.lt,
INFOLEX sistemos paieškos abonentinis mokestis,
prenumerata,
True Business ID EV sertifikatas (vp.regitra.lt),
nuo 2016.10.12 d. iki 2018.10.12

1 706

Atostoginiai, socialinis draudimas
Iš viso:

13 151
117 279

10. Kapitalas ir rezervai
a)Įmonės savininko kapitalas
2017 m. gruodžio 31 d. savininko kapitalo dydis - 7 803 478 Eur.
100 proc. Įmonė priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas
įgyvendinančioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
b)Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas
2017 m. gruodžio 31 d. pagal LR Nutarimus perduoti žemės sklypai valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise valstybinėms funkcijoms įgyvendinti:
Klaipėda, Šiaurės pr.25; 1,4256 ha
Alytus, Artojų g.5A; 0,3707 ha
Kauno raj. Mastaičių km. Alytaus g.1A; 3,7298 ha
Iš viso:

907 669
12 600
235 000
1 155 269

c)Privalomas rezervas
Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas.
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Privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertės.
2017 m. gruodžio 31 d. privalomo rezervo dydis sudaro 1/10 savininko kapitalo vertės - 780 348 Eur.
d)Kiti rezervai
Kiti rezervai formuojami pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymą. Rezervai gali
būti naudojami tik įsakyme patvirtintiems tikslams.
2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 9 530 994 Eur.
Gruodžio 31 d. kiti rezervai sudarė:
Likutis
2016-12-31
Darbuotojų
premijų ir kitų
tikslų rezervas
Kiti rezervai
Į
valstybės
biudžetą
įmokama
Įmonės pelno
įmoka
Iš viso:

Judėjimas per 2017 m.
Padidėjimas
Sumažėjimas

Likutis
2017-12-31

742 712

742 712

873 293

873 293

7 406 294

7 406 294

8 657 701

8 657 701

1 383 580

1 383 580

9 532 586

10 914 574

8 149 006

9 530 994

e)Nepaskirstytasis pelnas
Grynasis 2017 m. pelnas – 2 824 943 Eur.
11. Dotacijos ir subsidijos
2017 m. gruodžio 31 d. dotacijų ir subsidijų judėjimą sudarė:
Susijusių su ilgalaikio
turto įsigijimais

Likutis 2017 m. sausio 1d.
Gautos dotacijos, subsidijos
Panaudotos dotacijos, subsidijos – pripažinta pajamomis bendrųjų
pajamų ataskaitoje
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

2017 m.

2016 m.

251

443 710

251
0

443 459
251

2009 m. rugsėjo 11 d. Informacinės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus įsakymu Nr. T-89 įtraukė VĮ „Regitra“ pateiktą projektinį pasiūlymą Autotransporto
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priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę į Ekonomikos augimo veiksmų
programos 3 prioriteto “Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3, 1IVPK-010V “Elektroninės valdžios paslaugos“ valstybės projektų sąrašą Nr. VP-2-3.1-IVPK-01-V02.
Dotacijos panaudojimas yra lygus susijusio turto priskaičiuotai metinės amortizacijos sumai.
12. Išmokų darbuotojams įsipareigojimas
Įmonės darbuotojui, išeinančiam iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, pagal Lietuvos Respublikos
Darbo kodeksą ir Kolektyvinę sutartį paskaičiuota 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio
išmoka.
2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės vienkartinių išmokų išeinantiems iš Įmonės darbuotojams,
sulaukusiems pensijinio amžiaus sudarė:

Priskaityta per metus
Išmokėta per metus
Laikotarpio pabaigoje

2017 m.

2016 m.

185 710
36 067
149 643

185 710
0
185 710

13. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Gruodžio 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

Prekybos mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
Iš viso

2017 m.

2016 m.

110 741
307 790
84 399

313 937
256 284
90 029
113 078

1 631
504 561

491
773 818

2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturi jokių reikšmingų įsipareigojimų tiekėjams.
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų sąlygos yra tokios:
a) prekybos skoloms palūkanos netaikomos, jos paprastai padengiamos per nustatytą terminą
15-30 dienų;
b) kitoms mokėtinoms sumoms palūkanos netaikomos, jos paprastai padengiamos nustatytais
terminais.
Susijusių šalių operacijos
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Per metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., Įmonė nevykdė prekių ir paslaugų pirkimo bei
pardavimo operacijų su susijusiomis šalimis.
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų dydžiąją dalį sudaro atostoginių kaupiniai – 298 617 Eur.
Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais

Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais
(pagrindinis darbo užmokestis,
išeitinės kompensacijos,
premijos ir kitas atlygis)
Vidutinis vadovų skaičius per
metus

2017 m.
2016 m.
Administracijos Valdybos ir Administracijos Valdybos ir
darbuotojai
stebėtojų
darbuotojai
stebėtojų
tarybos
tarybos
nariai
nariai
70 481
23 874
103 595
26 192

2

6

2,83

6

14. Pardavimo pajamos

Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo pajamos eurais pagal suteiktų paslaugų pobūdį
sudarė:
Straipsniai

2017 m.

2016 m.

Pardavimo pajamos
Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų
teikimas
Kandidatų į kelių transporto priemonių vairuotojus
egzaminavimo paslaugų teikimas

26 494 552

25 470 236

16 635 873

14 582 588

5 486 181

5 426 000

Vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugų teikimas
Duomenų teikimas

3 874 383
498 115

4 893 992
567 656

15.

Pardavimo savikaina

Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pardavimo savikaina eurais sudarė:
2017 m.
19 277 373
1 516 962

Pardavimo savikaina
PVM sąnaudos
16

2016 m.
18 641 482
1 414 043
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Darbo užmokesčio sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Išduodamų dokumentų (valstybinio numerio ženklų,
transporto priemonių registracijos liudijimų, vairuotojo
pažymėjimų) blankų įsigijimo išlaidos
Patalpų nuoma
Aikštelės nuoma
Automobilių nuoma
Įrengimų remonto ir eksploatacijos sąnaudos
Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos
sąnaudos
Komunalinės sąnaudos
Kitos sąnaudos

9 778 398
1 359 741

9 323 200
1 584 538

4 078 637
238 607
109 917
316 154
352 854

3 503 030
232 334
107 961
284 880
286 925

293 204
276 006
956 893

308 266
298 051
1 298 254

16. Administracinės veiklos sąnaudos
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., veiklos sąnaudos eurais sudarė:

Administracinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
PVM sąnaudos
Patalpų remonto ir eksploatacijos sąnaudos
Mokesčių sąnaudos (už valstybės turto naudojimą
patikėjimo teise, žemės nuomos, tąršos ir kt.)

2017 m.
3 963 239
3 005 740
163 981
124 926
111 099

2016 m.
3 602 682
2 726 791
152 458
64 539
82 182

159 180

148 096
428 6

Kitos sąnaudos

398 313

17. Kitos pajamos
Kitos pajamos – neiprastinės veiklos pajamos – 87 216 Eur (ilgalaikio turto perleidimo pelnas - 6 871
Eur, nuomos pajamos – 64 322 Eur, draudimo įstaigų kompensacijos – 13 561 Eur, kitos – 2 462 Eur)
18.

Kitos palūkanos ir panašios pajamos
2017 m.
4 837
1 335

baudos, delspinigiai
palūkanos už terminuotos indelius
banko komisiniai
neigiamų valiutos kursų pasikeitimo įtaka

19.

-115
6 057

Pelno mokestis

Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., pelno mokesčio sąnaudos sudarė:
17

2016 m.
250
1 253
-3 351
-30
-1 878

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Įmonės kodas - 110078991, adresas – Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais)

2017 m.
Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokesčio sąnaudos taikant, 15 proc. pelno
mokestį
Mokestinio rezultato koregavimai:
Neleidžiami atskaitymai
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) apskaitytos
pelne (nuostoliuose)

%

3 347 213
502 082
20 188
20 188
522 270

2016 m.

%

3 319 592
15

497 939
54 494
54 494

15

552 433

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu metodu. Sudarant ataskaitą netiesioginiu būdu,
ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) perskaičiuojamas į ataskaitinio laikotarpio pinigų
kiekį, gautą arba išleistą pagrindinėje įmonės veikloje. 2017 m. VĮ „Regitra“ dirbo pelningai, grynasis
pelnas 2 824 943 eurai.
Pinigų srautų ataskaitoje įrašomos amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos. Įmonės 2017 metų
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1 523 721 Eur.
2016 metais, baigiantis valstybinio registracijos numerio ženklų įsigijimo sutarčiai, norint užtikrinti
nepertraukiamą įmonės darbą padidino turimą valstybinio regitracijos numerio ženklų kiekį. 2017
metais, grįžus prie tvarkos pagal generalinio direktoriaus įsakymą, įmonė turi valstybinio registracijos
numerio ženklų atsargą trims mėnesiams. Tas nulėmė atsargų sumažėjimą 2017 m.gruodžio 31 d.232 939 Eur.
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas 41 069 Eur - atstatoma dėl ilgalaikio turto
investicijų perskaičiavimo, nurašyto turto likvidacinė vertės, dotacijų nurašymo.
Grynosios piniginės lėšos, gautos iš pagrindinės veiklos sudaro 3 395 737 Eur.
Įmonės grynasis pinigų srauto sumažėjamas sudaro 3 016 706 Eur.
Didžiausia įtaka grynųjų pinigų srauto sumažėjimui turėjo grynosios piniginės lėšos panauduotos
investicinei veiklai -5 034 920 Eur (terminuoti indeliai, terminuotų indelių palūkanos, ilgalaikio turto
įsigijimas ir pardavimas).
Grynosios piniginės lėšos panauduotos finansinei veiklai -1 383 580 Eur (į valstybės ar savivaldybės
biudžetą sumokėta Įmonės pelno įmoka).
18. Pobalansiniai įvykiai
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo nebuvo jokių įvykių, kurie galėtų
daryti reikšmingą įtaką finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.

***

18

