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NeprtKlattS0nto aUdltolallS lŠVada
VĮ ,, Lietuvos oro uostai" savininJ<ams
|švada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė
Mes atlikome Vl ,,Lietuvos oro uostai" (toliau - lmonė)finansinių ataskaitų auditą. lmones
f

ina ns

.
r
.
o
.

ines atas kaitas sudaro:

2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų bendrųjų patamų ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų nUoSaVo kapitalo poŲčių ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų Srautų ataskaita, ir
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados sŲriaus ,,Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti"1oje
paStraipoje aprašyto dalyko poveikj ir išsŲrus 2-oje pastraipoje aprašyto dalykogalimą poveikj,
pridėtos fina ns inės ataskaitos pa rodo tikrą ir teis ing ą vaizdą a pie lmonės 201 9 m. gruodžio 3i d.
finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų SraUtUS pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti EUropos Sąungole.
Pa grindas sąlyginei nuomonei pareikšti

1) Kaip nurodyta aiškinamojo rašto 2.5 pastaboje, perėjimo prie TFAS metu lmonė tam tikrus

nekilnojamo tUrto, jrangos ir jrengimų vienetus apskaitė perė1imo datos tikrosiomis vertėmis
kaip menama to turto savikaina. Mes atkreipėme dėmesj, kad žemė, kuri buvo jgyta iki perėjimo
prie TFAS, 20'19 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d' apskaiųa 53,] milĮonų eUrų SUma
nebuvo apskaitoma perejimo datos tikrosiomis vertėmis.Zemė buvo apskaitoma savikaina, kuri,
mūsų nuomone, neatitiko taikytino 16-ojo TAS Nekilnojamas turtaS, jranga ir jrengimai jsigijimo
savikainos apibrėžimo, todel turejo būti apskaitoma perėjimo datos tikrosiomis vertėmis. Mūsų
nuomone, apskaityta žemės Verte tikėtina reikšmingai mažesnė nei buvo tikroji vertė perėjimo
metu. Dėl šios priežasties, apskaitųa žemės Vertė 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio
31 d. tikėtina reikšmingai mažesnė nei tuo atvejU, jei perėjimo metu lmonė būtų apskaičiusi
žemę tikrąja verte. Mes neturėjome praktinių galimybių nUstatyti šio dalyko kieŲbinio poveikio
finansinėms ataskaitoms, jskaitant reikiamus koregavimus 2019 m. gruodžio 3'l d. ir 2018 m.
gruodžio 31 d. apskaiMoms žemes, atidėtojo mokesčio turto ir nUoSavo kapitalo SUmoms.

2) Beto,lmonė2019m. gruodžio31 d. apskaitopaStatUS irstatinius13mil1onųeurų(2018m.
gruodžio 31 d' _ 9,8 milijonų eurų) suma, kuriuos sudaro:

_
-

],2milijonaieurų(2O'l8m.gruodžio31 d.-7,7milijonųeurų)gautr2014metais
prijungiantVl ,,Kauno aerouostas" irVl ,,Tarptautinis Palangos oro uostas", ir
5,B milijonai eurų (20'|8 m. gruodžio 31 d. - 2,1 milijonų eurų) gauti per2010-2019
laikotarpj kaip savininko jnašas irapskai|4iVyriausybės nutarimuose dėlkapitalo
pa di di nim o n urodytomis
kuti nėm is Vertėm iS.
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@2o2o,,KPMG Bohics", UaB, y,u Li"tuJvos dbotos stsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG imoniŲ nsrių, priklaUsančių Šveieijos imonei
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lmonės kodas: 11 1494971
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Mes prašėme lmonę pateikti šių turto vienetų jsigijimo savikainą pirminio pripažinimo metu

pagrindžiančius dokumentus, tačiau dokumentai ar kiti pagrindžiantys jrodymai mUmS nebuvo
pateikti moŲvuojant, jog tam reikėtų nepagrjstų pastangų bei kaštų. Mūsų nuomone, tUrėtų būti
jmanoma pateikti pagrindžiančius dokumentus nepatiriant nepagrjstų paStangų bei kaštų. Dėl
šios priežasties, mes negalėjome surinkti pakankamų irtinkamų audito jrodymų apie pastatus ir
StatiniUS 2019 m. gruodžio 31 d. apskaiųus 1 3 milijonų eUrų (20'l 8 m. gruodžio 31 d. _ 9,8
milijonų eurų) suma, atidetojo mokesčio turtą bei nepaskirstytąjj pelną 2019 m. ir 2018 m.
gruodžro 31 d., bei tada pasibaigusių metų nusidėvejimo sąnaudas, pelno mokestj ir grynįj
pelną,

ta i ka nt a

lternatyvias procedūra s.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios iŠvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių
ata s kaitų a uditą". Mes esame neprikla usomi nuo lmonės pagal Tarpta utinių buha lterių etikos
standartų valdybos išleistą ,,Buhalterių profesionalų etikos kodeksQ" (toliau _ TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susĮusius su auditu
Lietuvos Hespublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susĮusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami irtinkami mūsų nuomonei pagrjsti.
Da lvko pabrėŽimas

Atkreipiame dėmesjjfinansinių ataskaitų 24 pastabą, kurioje nurodoma, kad pateikta lyginamoji
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinių metų informacĮa buvo koreguota. Del šio dalyko
saVo nUomonės nemodif ikuoja me.
Pa srindinia i audito daVkai

Pagrindiniai audrto dalykai-taidalykai, kurie. mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausiatliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Sie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant j
finansinių ataskattų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų,
todėl atskiros nuomonės apie Šiuos daŲkus nepateikiame. Be skyriuje ,,Pagrindas sąlyginei
nuomonei pareikŠti" apraŠytų dalykų nustatėme, kad žemiau apraŠytas dalykas yra pagrindinis
audito dalykas, kuris turi būti pateiktas mūsų išvadoje.
Ne kilnoiamoio turto, irangos ir jrengimų, bei lnvesticinio turto pripažinimas (išsįoyrus skyriuie
Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti" aprašytų daVkų poveikjnekilnciamoiamam turtui, jrangai
,,

ir jrenqimams bei investiciniam turtui)
R

em i a m ės

fi

nans inė mi s a tas kaitomi s:

Nekitnojamojoturto, jrangos irirengimų likutine verte finansinės būklės ataskaitoje 2019 m. gruodŽio
31 d.: 167 343 tūkst' EĮJR (2018 m. gruodŽio 31 d.: 153 742 tūkst. EUR), lnvesticinio turto likutinė
vertė-2019m. gruodŽio31 d.:2900tūkst' EUR (2018m'gruodžio31 d.:2974tūkst. EUR);

Heikšmingi apskaitos principai _ 2.5 pastaba ,,Nekilnojamas turtas, jranga ir jrengimai", 2.7 pasbfu
,,!nvesticinis turtas", 2'20 pastaba ,,lvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas", 4
pastaba ,,Nektinojamas turtas, iranga ir irengimai" ir 5 pastaba ,,lnvesticinis tuftas"'
Pa grįndinis audito dalykas

Ka ip da|ykas buvo sprendžiamas audįto metu

oro uostų žemė ir infrastruktūra sudaro didžiąją
dalj jmonės nekilnojamojo turto, jrangos ir

Atitinkamais atvejais pasitelkę savo teises
specialistus, be kitų, Šioje sriŲje atlikome Šias

lmonės veiklos sritis nustato

a

jrengimų

Lietuvos

Respublikos Aviacijos jstatymas, pagal kurj oro

audito procedūras:

jvertinome lmonės pasitelktų teisininkų

", uag, ym Li"tu1o" dbotos atsakomybės imonė ir
nepriklausomų KPMG imoniŲ hariŲ, prikbUsančių Šveieijos jmonei
,,KPMG lniėrnation8l cooperative" (.,KPMG lnternational"). tinklo nsrė.
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UoStų žemė ir infrastruktūra priklauso valstybei

m

odernizuoti

i

r

Dėl aukščiau

vysųi

oro Uosto

i

nf ra

objekŲvumą

ir

kurio pagrindu žemė ir infrastruktūra perduob
lmonei valdyti, naudoti bei disponuoti patikėjimo
teise. Taip pat, pagal Aviacijos jstatymą, lmonė,
kaip oro uosto infrastruktūros valdytoja, privalo

a

reikšmingas sprendimas nUstatant,

ar

ir

a

lmonė

.

ar:

o

nekilnojamojo turto, jrangos

nf ra

struktūros va ldytoja Lietuvoje;

pripažinimo kriterijai.

Dėl jtrauktų sumų dydžio,

o taip pat dėl

sprendimo, kurio reikia, nustatant tinkamą oro

ir

ir

Civilinio

ir

jmonių
jrengimų

apskaitos politikas;

ir

buvo jvykdyti finansinės atskaitornybes
standartuose numatyti taikytini turto

jstatymo, Valstybės

valstybės kontroliuojamų

neriboja Civili nio kodekso nuostatos;
i

Uosto

. pripažinimo kriterijuS nUmaMUS
ta ikyti nuose aps kaitos standa rtuose;
. palyginome panašių verslų lrlarfu

AviacĮos jstatymu, ValsŲbes ir
savivaldybės jmonių jStatymU ir kitais
remiantis

lmonė yra vienintelė oro uosto žemės

;

infrastruktūros tUrtui taikomos apskaitos
politikos ti nka mumą, ats ižvelgiant j:
savivaldybės jmonių jstatymo
kodekso ta iŲtinas nUoStatas ;

jstatymais, tur1as buvo patikėtas lmonei
neribotam terminui, taip pat ar šio termino

r

lvertinome jmonės oro

. Aviacijos

,įrengimus. lmonė priima

reikšmingą sprendimą darydama išvadą,

profes i nę kompetenciją

i

kontroliuoja oro Uosto infrastruktūros turtą ir ar
todėl gali pripažinti Šj turtą kaip savo nekilnįamą

turtą, jrangą

r

nuomones del lmonės kaip vienintelės oro
uosto nf ra struktū ros va ldytojos nUstatymo
pa ga l Lietuvos jstatymų reikalavimus;

stuktūrą.

iŠvardintų veiksnių, reikalingas

i

jvertinome jmonės teisininkų teisines

a

lvertinome lmonės atskleidimų, susijusių
su reikšmingų sprendimų naudojimu oro
Uosto infrastruktūros tUrtą pripažjsbnt
nekilnojamuoju turtu, jranga ir jrengimais,

tikslumą

ir

pilnumą.

Uosto turto apskaitą, šią sriti susiejome su
reikŠmingo iškraipymo rizika, kuriai audito mett
skyrėme daugiau dėmesio. Todėl šią sritr
nustatėme

ka ip pa grindi nj a

udito dalyką.

Kitidalykai

lmonės2018m.gruodžio31 d. ir2017m' gruodŽio3'l d. (kuriaremiamasipateikiant2018m.sausio
1 d. finansinės būklės ataskaitą) pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą, išsŲrus

koregavimus, aprašytus finansinių ataskaitų 24 pastaboje, at|iko kitas auditorius, kuris apie minėtas
finansines ataskaitas 2O'19 m. kovo22 d. išvadoje pareiškė sąŲginę nuomonę, nes negavotinkamų
dokumentų, kurie galėtų pagrjsti dalies statinių ir pastatų, bei investicinioturto jsigijimo Vertes,
likutines Vertes beiprisŲrimą atitinkamomsturto grupėms irnegalėjo jsitikintiartaSturtaS 2018m.
gruodžio 31 d. teisingai apSkaitytas pagal taikųinus finansinės atskaitomybės standaftų
reikalavim us.

Atlikdami2O19 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą, mes taip pat
atlikome koregavimų, aprašytų 24 pastaboje, kuriais buvo koreguoIa 2018 m. gruodžio 31 d.
lyginamoji informacĮa n 2u8 m. sausio 1 d. finansinės būklės ataskaita, auditą. lšsŲrus
koregavimus apraŠytus finansinių ataskaitų 24 pastaboje, mūsų užduotis neapėmė 2018 m.
gruodžio 31 d. ir 2017 m' gruodžio 31 d' (čia nepateikiamų) pasibaigusių metų finansinių ataskaitų
ar 2018 m. sausio 1 d. finansines būklės ataskaitos audito, pežiūros ar kitų procedūrų at|ikimo.
Atitinkamai, mes nepareiŠkiame nuomonės ar bet kokios kitos formos užtikrinimo apie tas
finansines ataskaItas kaip visumą. Tačiau, mūsų nuomone, koregavimai, nurodytifinansinių
ataskaitų 24 pastaboje yra tinkami ir tinkamai atlikti.
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@202o ,,KPlVG B8įtics ", UAB, yrs Liēluvos ibotos at6ėkomybės imohė ir
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Visos tėisėŠ silgomos,

Kita informaciia
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metinėje veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių
ataskaitų ir mūsų auditoriaus iŠvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos
pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos
formos užtikrinimo išvados apie ją, išsŲrus kaip nurodyta toliau.

ir

mes nepateikiame jokios

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaiĄĄi kitą informaciją ir apsvarstyti,
aryra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktaifinansinėse ataskaitose, ar mūsų žinioms,
pagrjstoms atlil(uauditu, irar jineatrodo kitaip reikšmingai iŠkraipųa.Jeigu remdamiesiatlil(u
darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šj faktą.
Kaip aprašyta aukščiau pateiktame sŲriuje ,,Pagrindas sąŲginei nuomonei pareikšti" žemė 2O19 m.
gruodžio 31 d. ir 2018 m gruodžio 31 d. apskaiųa 53,7 milijonų eurų SUma pateikta su reikŠmingais
netikslumai. Mūsų vertinimu, ar dėl šio dalyko kita informacĮa yra reikšmingai iŠkraipyta sumose ir
kituose straipsniuose, jtrauktuose j kitą informaciją, kurre paveikti dėl to, jog žeme nebuvo
apskaiųa perejimo prie TFAS datos tikrosiomis vertėmis.
Kaip aprašyta aukŠčiau pateiktame sŲriuje ,,Pagrindas sąŲginei nuomonei pareikšti" daliaipastaų ir
statinių 2O'l9 m. gruodžio 31 d apskaŲtų 13 milijonų eurų (2018 m. gruodžio 31 d. 9,8 milijonų euŲ)
sUma mes negavome pakankamų ir tinkamų audito jrodymu apie jų apskaitines Vertes. Todėl mes
negalėjome jvertintr, ar dėl šių daVkų kha informacija nėra reikšmingai iŠkraipyta SUmose ir kituose
straipsniuose, jtrauktuose j kitą informaciją, kuriems poveikj daMų šis dalykas.

Mes taip pat privalome jver1inti, arlmonės metineje veiklos ataskaitoje, pateikta finansinė

informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei a r,|monės metinė veiklos
ataskaita, buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrjsta finansinių
ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

o
o

lmonės metinėje veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių
finansinių metų finansinių ataskartų duomenis; ir

lmonės metinė veiklm ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos Valstybės
savivaldybės jm onių jstaŲmo rei kalavim ų.

ir

Be to, mes privalome patikrinti, ar lmonė, rengdama metinę veiklos ataskaitą, pateikė socialinės
atskaitomybės informacĮą. Jei nustatome, kad socialinės atsakomybes informaci1a nebuvo pateikta,
mes turime atskleisti šjfaktą. Mes neturime SU tuo susiiusių pastebėjimų.
Va dowbės ir už valdymą atsakingų asmenŲ atsakomybė už finansires ataskaitas

Vadovybė yra atsa kinga už š ių f ina nsinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teis in gąvaizdą, pa rengimą
irteisingą pateikimą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taiĄ1ti
Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti jmonės gebėjimą tęsti Veiklą ir atskleisti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu irveiklos tęstinumo apskartos principo taikymu,
išskyrus tuos atvejus. kai vadovybė ketina likviduoti ]monę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi aSmenys privalo prižiūrėti lmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
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@2o2o,,KPM G Baltics ", LJAB, yra Liefu vos įiboto6 ęįsakomybė6 jmonė ir
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų audįtą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iŠleisti auditoriaus iŠvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas - tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikŠmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagalTAS.
lškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomĮ reikšmingais, jeigu galima pagrjstai
numaŲti, kad atskiraiar kartu jie gali turėti didelės jtakos vartotojų ekonominiams sprendimams,
pri i ma m

iems rem iantis

f

i

na nsi

nėmis

ata ska rtom

is.

Atlikdamiauditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

ir

laikomės

jverliname f inansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaules arba klaidų
riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką j tokią riziką ir surenkame pakankamų
tinkamų audito jrodymų mūsų nuomoneipagrjsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizikayra didesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
Nustatome

ir

vida us kontrolių nepaisymas.

r
o
r

o

lgyjame supratimą apie su auditu susrjusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinŲbėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti
nUomonę apie lmonės vidaus kontrolėS veiksmingumą.
lver1iname taikomų apskaitos metodų tinkamumą
s us ijus ių atskleidimų pagrjstumą.

ir

vadovybės apskaitinių Vertinimų bei su jais

Padarome išvadą dėl taikorno veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais. egzistuoja su jvykiais ar sąŲgomis susĮęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikŠmingų abe1onių dėl jmones gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome iŠvadą, kad toks reikšmingas neapibrėŽtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti demesj j susĮusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę. Mūsų išvados yra pagrjstos audlto
jrodymais, kurium surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi jvykiaiar sąlygos gaIi
lemti, kad jmonė negalės toliau tęsti savo veiklos'
lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą
a r fina ns inėse ataskaitose pateikti pagrindžianŲs sandoriai
pateikimo koncepciją.

ir
ir

turinj, jskaitant atskleidimus, ir taį,
jvykia i ta ip. ka d atitiktų teis ingo

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vįdaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatome a udito metu.

ir

Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų
etikos reikalavimų dėl nepriklausomumo, ir juos informuojame apie visus SantykiUS ir kitus daŲkus,
kurie galėtų būti pagrjstai vertinami, kaip turinŲs jtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei reikia, apie
s us ijus ias a psa ugos priemones.
uŽ valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie
buvo svarbiausiatliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi
pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibŪdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagaljstatymą
arba teisės aktą nedraudžiama vįešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinŲbemis,
nUstatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrjstai tikėtis, jog
neigiamos tokios pateikimo pasekmės persVerS visuomenės gaUnamą naudą.

lš dalykų, apie kuriuos informavome

7

@2020 ,,KPM G Baltic6 ", UAB, yrs Liėfuvos įibotos abakomybės imonė ir
hėpriklaU6omų KPlūG ImoniŲ narių, priklaUsĖhčių Švėi€liios imnēi

,,KPMG lnternationsl coopėrative" (,,KPMG lntērnstional"), tinklo nsrė.

Visos tėisės silgomos.

lšvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Savininkų sprendimu, 2020 m. sausio mėnesj pasiraŠyta sutartimi, buvome pirmą kartą paskirti
atlikti lmonės finansinių ataskaitų auditą. Mūsų paskyrimas atlikti lmonės finansinių ataskaitų auditą
yra atnaujinamas kas dvejus metus ir bendras nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 1 metai.
Patvirtiname, kad skyriuje ,,Sąlyginė nuomonė" pareikŠta mūsų nuomonė atitinka finansinių
ataskaitų audito ataskaitą, kurią kartu su šia auditoriaus iŠvada pateikėme lmonei ir jos Audito
komitetul 2020 m.gegužės 4 d.

Patvirtiname, kad mūsų žiniomrs ir jsitikinimu, jmonei Suteiktos paslaugos atitinka taikomų jstatymų
irteisėS aktų reikalavimus bei neapima Europos Parlamento irTarybos reglamento (ES) Nr.53]12014
5 straipsnio 1 dalyje nurodytų ne audito paslaugų.
Per audito vykdymo laikotarpj nesuteikėme kitų nei finansinių ataskaitų auditas paslaugų.
,,KPN/lG Baltics", UAB, vardu

s Dabulis
Partneris pp
Atestuotas auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2020 m. geguŽės 4 d.

8

02o2o,,KPMG Baltics", UAB, yrē Lietuvos ribotos ētgskomybės jmonė ir
nėpriklausomų KPlMG jmonių nariŲ, priklausančių Šveicėrijos jmonei
cooperative" (.,KPlMG lntērnational"), tinklo narė.
,,KPMG lnt€rn€tional
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2o19 M. lMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAITos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės būklės ataskaita
Pastabos

2019 m. gruodžio 3't

d.

2018 m, gruodžio
31 d. (koreguota)

2018m.sausiol

d.

(koreguota)

TURTAS
llgalaikis turtas

Nematerialusis turtas
Programinė įranga
Kitas n ematerial usis turtas

llgaIaikio nematerialiojo tuĖo iš viso
llg alai

3

kis material usis turtas

Žemė
Pastatai irstatiniai
Mašinos ir kiti įrengimai
Transporto priemonės
Nebaigta statyba
Kitas material usis turtas
llgaIaikio materialiojo turto iš viso
lnvesticinis turtas
Kitas investicinis turtas
Atidėtojo peln o mokesdo turtas

Trumpalaikis turtas
Atsargos

Kitos gautinos sumos
lšan kstin iai apmokėjimai
Avansin įs pelno mokestis
Kitas trumpalaikis turtas

Pin ig ai ir pin igų ekvivalentai

53777 373
86 737 0'18

53 670 373
86 325 186
4 579 948
3 156 172

53 670 373
66 717 091
5027 232
3 205 869

4

16 789 001
2848 275
't67 342 953

5

451

2900

1 040 446
172 003 746

20

317 567

7,8

5733

421

564 065

9

I

121
470 521

148 520
18 049 994
25 253 205

10

Trumpalaikio turto iš viso
Turto iš viso

To liau p ateikiamas aiškin

215 321

3642129

6

lŠ klientų gautinos sumos

145 469
191 071
336 540

3 549 153

llgalaikio tuĖo iš viso

197 296 955

amasis raštas yra sudėtin

ė

šių fin an sin ių ataskaitų

24 pastaboje.

9

160 749
114 572

536 552
183 344
719 896

d

4 363
1 646
153 741
2 974

520

31 142600

871
255

950 632
160 713 796
3 373 009

1 038 672
158 091 338

951 314
{65 3t3 įį40

363 210

381 411
5 869 543

672

s71',t 926
559 102
15
231
93
25 963
32 938

324
249
909
628
348

191 029 686

alis. Praėjusių period

ų ko reg

452
632
579
101
't4 827
22 A45

998
771

415
900
872

910

188 159 350

avimai atskleisti

Ų Lietuvos oro uostair įmonės kodas

120864074, Rodūnios kelias 10A' Vilnius' Lietuva

20l9 M. lMoNĖs FlNANsINĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės būkIės ataskaita (tęsinys)
Pastabos

NUOSAVAS KAPITALAS

2019 m. gruodžio
31 d.

2018 m' gruodžio 31
d.

2018 m. sausio 1 d.
(korequota)

IR

ISTPARETGOJTMAT

Nuosavas kapitalas

n ės savin in ko kap italas
Turtą, kuris pagal istatymus gali būti tik

įmo

valstybės
Rezervai

n

uosavybė, atitin kantis kapitalas

11
11

12

Privalomasis
Kiti rezervaį

Nep aski rstytasis pel nas (n uo sto liai

Ataskaitin ių metų pelnas

(n

21 225 834

21 225 834

93 276 021
942 358
919 478
22 88Q

93 169 021

93 169 021
277 415
255 325
22 090

14 917 747
13 626 957
1 290 790
135 576 060

)

uostoliai)

An kstesn ių metų peln as (n uostoliai)

Nuosavo kapitalo iš viso

Po vienų metų mokėtinos sumos
įsiparcigojimai

26 439 934

I

112
469
642
644
8 693
951
'12s 152

578
638
940
659
345
314
092

5215 491
5215 491

115 887

76'.1

ar

Dotacijos, susijusios su turtu
llgalaikės fin ansinės skolos
Mokėtinos sumos ir ilgalaikiai
įsipareigojimai
Gauti išan kstin iai ap mokėjimai
Atidėtojo peln o mokesčio jsipareigojimas
llg alaikiai isipareigojimai d arbuotojams
Po vienų metų mokėtinų sumų ir

39 3'17 858
13 000 000

43 489 366
13 000 000

115 326

77 881

67 867

48 951 494

395 739

s6 557 233

36 241 102
12 591 141

13
15
'16

3 925

14

įsipareigojimų iš viso

Per vienus metus mokėtinos sumos ir

įsipareigojimai

llg alaikių fin an sin ių

dalis
Finansinės skolos

skolų ein amŲų metų

Prekybos skolos
Gauti išan kstin iai apmokėjimai
Peln o mokesčio įsipareigojimas
Su darbo sanŲkiais susiję isipareigojimai
Kitos trumpalaikės mokėtin os sUmos
Per vienus metus mokėtinų sumų ir

'15

2257

14, 17

n

Fin ansu d

is

d i rekto

6915 172

12 769 401

197 296 955
nan

ataskaitų

d

1

10

811
437
1 508
3 330

318

734
704
871

11 714 356

029 686

188 159 350

alis. Praėjusių period

ų ko reg

Ramutė Ribinskienė

direktorė

4 045 983

481 855

Marius GelŽinis

rius

to

1 996 767

637

6221 686

7, 17

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš

i

109 281

180 826

viso

Gen eral

4 460 635

3 700 393

17
17

isipareigojimų iš viso

Toliau pateikiamas aiškinamasįs raštas yra sud
24 pastaboje.

1 579 746

408 859

avimai atskleisti

Vt Lietuvos oro uostai, imonės kodas 'l20864074, Rodūnios kelias 10A, Mlnius, Lietuva
2o19 M. lMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendrųjų pajamų ataskaita
2018 m.

Pastabos
Aviacinės veiklos pajamos
Neavįacinės veiklos pajamos
Pajamų iš viso
Kitos pajamos

2019 m.
31 480 083
16 975 411
48 455 494
30 423
(6 732 085)

18
18

Nusid ėvėjimas ir amo rtizacija
|Šmo kos d arbuotojams ir susijusios socialinio

19
d raud

imo

'19

sąn aud o s
llg alai kio turto p rieži ūros, remo n to i r ko mun al in ės sąn aud os
Gauti n ų sumų ir p irkėj ų sko l ų vertės (sumažėj i mas) /

(14 919 067)
(4 768 567)

19

19

sumaŽėjimo atstatymas

49

't9

Mokesčiai, išskyrus pelno mokesti
Kitos sąnaudos

19

Finansinės ir investicinės veiklos paiamos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

19

(1 230
(4 910

Veiklos pelnas (nuostolis)

G

555)
697

(59
15 915
(2 288 740\
13 626 957

20

Pelno mokestis

rynasis pelnas (nuostoliai)

Kitos ben

d

Kitos ben

d

rosios

p aj

amos, kurios bus

peln ą (n uostolius) ateityje

rosio s paj amos, kurios

n

p

erklasifikuojamos

ebus perklasifikuojamas

General in is

Finan sų

d

d

i

13 626

an

sin

tų

957

dalis

Marius GelŽinis

reKo rius

epartamento

d

(12 395 444)
(4 836 204)
(692 165)
(1 232 847)
(6 416 666)
(59 090)
10 808 193
0 114 848\
8 693 345

į

(n

Toliau pateikiamas aiŠkinamasis raŠtas yra s

29 447 205
13 568 ?24
43 015 433
82 973
(6 657 797)

i

uostolius) ateityje
BendĄių pajamų iš viso
peln ą

262
087)
121)

{koreorrotal

Ramutė Ribinskienė

irektorė

11

8 693 345

Ų Lietuvos oro uostai, imonės kodas

l20864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva

2ol9 M. lMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d
Turtą, kuris

pagal įstaŲmut
gali būti tik

Nepaskirs@sb

valsŲbės

Imonės

Pastabos

2017 m' gruodžio 3'l d.

likutis

savininko
kapįtalas
21

Pirmą kartą taikomų 9ojo ir
1S-ojo TFAS itaka
Klaidų taisymas
2018 m. sausio'l d. likutis
(koreguota)
Grynasis metų pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
I valstybės biudžetą
mokama imonės pelno dalis
Kapitalo didinimas

Privalomasis

93 169 021

255325

kapitalas

225834

pelnas

nuosavybė,
atitinkantis

rezervas

22090

4264177

22090

314
5215491

21 225

834

93 169 021

255325

620 850

savininko sprendimais

214313

620 850

2018 m. gruodžįo 31 d.
likutis (koreguota)

2',1

225834

93 169 021

1

69 021

Pokyčiai susiję su imonės

savininko sprendimais
2019 m. gruodžįo 3'l d.

638

449

840

93276021

91 9

478

ne slų

anstn

8

',t771

(3 429 0141

9 644

kaitų

(6ZU UOU

659

8 693 345

',125',t52092

524

170220

)

(620 060)

22AAO

(8 353

12

869)

14517747

dalis

Ramutė Ribiskienė

irektorė

693 345

(3429014)

(4 264

642940

119887761

345
(3429014\

Marius GelŽinis

irektorius

d

951 314

469 63

107 000

5214100

Toliau pateikiamas aiškin amasis raštas yra sud

epartamento

469

449 64U

26439934

likutis

d

118936447

524
11

Perved ima i tarp reze rvų

Finan sų

8 693 345
8 693

214 313

d

lš viso
(korequota)

951

Pokyčiai susĮę su imonės

Generalin is

(koreouota)

rezērval

Perved ima i tarp reze rvų

Pirmą kartą taikomo
16-ojo TFAS itaka
2019 m, sausio 1 d. likutis
Grynasis metų pelnas
Kitos bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų iš viso
I valstybės biudžetą
mokama imonės pelno dalis
Kapitalo didinimas

(nuostoliai)

Kiti

(3

202 989)

135 576060

Vl Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias {0A, Vilnius, Lietuva
2019 M. IMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pin ig ų srautų ataskaita
Pastabos
Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Grynasis pelnas

Korekcijos:

(n

uostoliai)

Pelno mokesčio sąnaud os
Nusidėvėjimas ir amortiza cĮa
DotacĮų ir subsidĮų amortizacĮa
llgalaikio materialiojo turto pardavimo ir nurašymo rezultatų
eliminavimas
Finansinės ir investicinės veiklos rezUltatų eliminavimas
Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

ApWartinio kapitalo pasikeitimai
AtsaĘų (pad idėjimas) sumažėjimas

d.
I 3 626 957

2019 m. gruodžio 31

2018 m. gruodžio 3f d.
(koreguota)

2288740

0 063 438
(3 331 353)

3,4,5

1

13

230 173
59 555
27 936

:

2114848

11 069747

7

(2 8e0)
)

06 1 04)
617 447

(1

6203

17

12 769

(534 061

(702037)

71 545

Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)
llg alaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų darbuotojams padidėjimas
(sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų ir ilgalaikių isipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių isipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)
Sumokėtas pelno mokestis
Sumokėtos palūkanos
Grynie,įi pagrindinės veiklos pinigų srautai

907 870
59 090

1

(4 e63)

Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas

411 950)

(4

(31 000)
27 212

6
8

lš pirkėių gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
lšankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

I 693 345

(54 61 1)

7 991

(760242)

414652

14

298

498 077

31 5

83 815
(693 486)
(2s29786)
(s4812)

lnvesticinės veiklos pinigų srautai

(18932794)

3,4,5
3,4,5

llgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (isig ijimas)
llgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

49649

584 301

3

(22s1774)

(53876)

(5

750 oe5)

82973

Finansinės veiklos pinigų srautai

Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
Nuomos isipareigojimų mokėjimas
I valstybės biudžetą mokama įmonės pelnoimoka
Gautos dotacijos
lstatinio kapitalo didinimas (sumažinimas)
Kitį finansinėsveiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)
Grynieji fi nansinės veįklos pinigų srautai

(7e 8e0)

(8

13

pateikiamas aiškin amasis raštas yra sud ėti

't0

sin

I 8

tų

049 994

d

Marius Gelžinis

irektorius

Fin ansų departamento

d

Ramutė Ribinskįenė

irektorė

'13

014)

240 442
2'.\

4

872

dalis. Grynosios skolos suderinimas pateiktas

10 pastaboje.

Generalin is

(3 42e

74

Grynasis pini gų s ra utų padidėjimas (s umažėj imas)
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
P iniga i ir pi nigų ekvivalenta i la ikotarpio paba i goje
To liau

524 089)
254 597

(1579746)

Vt Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 'l20864074, Rodūnios kelias l0A, MInius, Lietuva
2o19 M. |MoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nen urodyta kitaiP)

Finansinių ataskaitų alškinamasis raštas

1.

BendrojiinformacĮa

V| Lietuvos oro uostai (toliau - |monė) yra Lietuvos Respublikoje registruotaValstybės |monė. |monė įregistruota 1991 m.
rugsėjo mėn. 30 d., imonės kodas 120864074' Jos buveinės adresasyra:

Rodūnios kelias 10a,
02189 Vilnius,
Lietuva.
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al Tarptautin ės civilinės

aviacĮos

orįanizacijos standartus bei rekomendacijas, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis irsusitarimus oro transporto sriŲje
bei kitų teisės aktų reikalavimus.

perd uotą ir jos isigytą turtą valdo,
p
|monė yra iš valstybės turto isteigta įmonė, kuri n uosavybės teise riklauso valsŲbei irjai
irauuoįa bei disp6nuoja patit<e1iūo ieise. |monės akcininką atstovauja susisiekimo ministerija. |monė yra ribotos civilin*
atsakomybės viešasis jurid in is asmuo.

V| ,,TarptautinisVilniausorouostas",V| ,,Kaunoaerouostas"(toliau-KUN) irŲ,,TarptautinisPalangosoroUostas"(toliau_
eLQ1 nuvoreorganizuojamosprijungimobūdu,irnuo20'14metųliepos1dienosveikiakaipvienaimonėsutrimis-Vilniarc'

Kauno ir Palangos -filialais.

Reorganizavimas įvykdytas prie |monės (kaip po reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės) prijungiant KUN ir PLQ.
Reorįanizavimo metu taip pat pakeistas |monės pavadinimas, kuris nuo reorganizavimo uŽbaigimo yra Ų Lietuvos oro
pakeistųistatųįregistravimoLietwos
uostai.KUN irPLQ poreorganizavimopasibaigė,ojųteisėsirpareigosperėjo|monei
Respublikos jurid inių asmen

ų reg

istre

d ien ą.

|monėssavininkokapitalas2019m. gruodŽio3'l d. sudarė26 439 934 eurų (20'l8 m. gruodŽio 31 d'_21 225 834 eurų).

d.|monėsdarbuotojųskaičįusbuvo662,iŠkuriųsudarė478VNoiradministracijosdarbuotojai'119
KUNbei 65PLQfilialųdarbuotojai (20'|Bm.gruodžio31 d.visotrijųfilialųdarbuotojųskaičius-660).

2O19m.gruodŽio3'1

2019 m. |monės finansinių ataskaitų auditą atliko UAB ,,KPMG Baltics", imonės kodas
ad resu Ko

n

stitucijos

p r. 29, Vi I n

i

'1

11494971

us, Lietuva.

,

buveinė registruob

Finansiniai imonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Imonėsvadovybėpasirašėšiasfinansinesataskaitas2020m.geguŽės4d.|monėssavinįnkasturi
šias

fįn

ansin eš ataskaitas arba nepatvirtintijų ir reikalauti vad ovybės paren gti

2.

n

įstaŲminęteisępatvirtinli

aujas fin ansines ataskaitas.

Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant|monės 2019 m. finansines ataskaitas, pateikiami toliau. Šie apskaibs
principai buvo taikomi visiems ataskaitose pateiktiems laikotarpiams, jei nenurodyta kitaip.
2.1. Finansinįų ataskaitų rcngimo pagrindas
(TFAS)'
n ės fi n an sinės ataskaito s uŽ 20'1 9 metus yra p aren g tos p agal Tarptautinius finan sinės atskaitomybės stan dartus
priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES). Taikyti apskaitos principai ir skaičiavimo metodai atitinka tuos, kurie buvo taikomi
rengiant |monės metines finansines ataskaitas uŽ2018 m. gruodŽio 31 d. pasibaigusius metus. lšskyrus toliau nurodyįs
pasikeitimus, |mo n ė n uosekliai taikė apskaitos p rincipus visiems Šiose ataskaitose pateiktiems laikotarpiams.

įmo

2.2 Reikšmingi apskaitos politikos

poŲčiai

Rengd ama šias finan sines ataskaitas įmo nė pirmą kartą p ritaikė 16-o jo TFAS,,Nuoma" reikalavimus. Kiti nauji stan dartai, kurie
po 2019
įsigaliojo nuo 2O'l9 m. sausio '1 d., neturi reikŠmingos itakos imonės finansinėms ataskaitoms. Standartas isigaliojo

m.sausio1d.prasidedančiaisfinansinįaismetais. 16-asisTFASnurodo,kaippripažinti,vertinti,pateikti

iratskleisti nuorą

abiem sutarties šalims, t. y. klientui (nuomininkui) ir tiekėjui (nuomotojui). Naujasis standartas reikalauja nuomininkans
pripaŽinti daugeli nuomos sandorių finansinėse ataskaitose. Nuomininkai turi vieninteli nuomininko apskaitos modeli pąd

n uomos sutartis su tam tikromis įŠimtimis. lmonė n uomoja savo investicini turtą ir tokias n uomos sutartis p riskiria veiklos
nuomai. |monė neprivalo daryti nuomos sutarčių, kuriose ji yra n uomotoja, koregavimų dėl perėjimo prie 16-ojo TFAS' išskyns
subn uomos sutartis. |monė taiko mod ifikuotą retrospektyvinįmetod ą, tad palyg in amieji skaičiai nėra perskaičiuoti.

visas
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Toliau nurodytas'l6-ojo TFAStaikymo poveikis (padidėjimas /sumaŽėjimas) 2019 m. sausio

1 d.:

2019 m.

Turtas
97 350

Naudojimo teise valdomas turtas

lsipareigojimai

97 350

Teisės į nuomą jsipareigojimai
Itaka nuosavam kapitalui

Ataskaitiniu laikotarpiu galiojantys Europos Sąjungos paskelbti ir priimti TFAS
To liau

pateikiami

n

auji stan dartai, esamų stan dartų pakeitimai ir

n

ir

jų aiškinimai

auji išaiškin imai, patvirtinti Tarptautin ių apskaitos stand

aĄ

valdybos (TASV) bei priimti ES, kurie gaĮiojaataskaitiniu laikotarpiu:

o
o
o
r
r

9-tojo TFAS ,,Fin ansinės priemo nės" pakeitimai - iŠan kstinio apmokėjimo su neig iama kompensacija poįmiai (taikomo
metiniams laikotarpiams' prasidedantiems 20'l9 m. sausio '1 d. ar vėliau)'
19_ojo TAS ,,lšmokos darbuotojams" pakeitimai - nustatyto dydŽio išmokų pensijų plano pakeitimas, sumaŽinįmas ar
atsiskaitymas (taiko mas metin iams laikotarp iams, p rasided antiems 20'1 9 m. sausio '1 d . ar vėliau),

28-ojo TAS ,,lnvesticijosį asocijuotąsias įmones irbendras imones" pakeitimai

-

ilgalaikiai interesai j asocijuotąsias

imonesirbendrasįmones(taikomasmetiniamslaikotarpiams,prasidedantiems2019m.sausio1d.arvėliau),
patobulinimo
|vairių išleistų stan d artų ,'TFAS (2015-2017\ patobulin imai" pakeitimai, sudaryti remiantis kasmetin iu TFAS
projektu (3-asis TFAS, 1 1-asis TFAS, 12-asis TAS ir 23_asis TAS) p irmiausia siekiant pan aikinti neatitikimus ir iŠaiškinti
terminus (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio 't d. ar vėliau),
23-asis

TFMK

,,Pelno mokesčių neapibrėŽtumai" (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2019 m. sausio

1 d. ar vėliau).

Šių naujų standartų, esamų standartų pakeitimų priėmimas ir iŠaiškinimai nesukėlė jokių reikšmingų pokyčių
fin an sin

a

įmonės

ėms ataskaitoms.

TASV išleido 2o1įi2017 m' ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurieapimaTFAS pataisųrinkinj'Vadovybėiverlino,
kad pakeitimas reikšmingosįtakos imonei neturi.

}

}

}

3-iasis TFAS ,,ve'slo jungimai" ir'l1-asis TFAS ,,Jungtinė veikla"

3-iojo TFAS patobulin imuose paaiškinta, kad kai ūkio subjektas įgyja verslo, kuris yra jungtinė veikla, ko ntrolę, jis tuĖ
iŠ n aujo įvertinti prieŠ tai valdytą Šio verslo dalj. '1 '1-ojo TFAS patobulin imuose paaiŠkinta, kad kai ūkio subjektas jgyja
verslo, kurisyra jungtinėveikla, kontrolę, jis neturi iš naujo įvertinti prieš tai valdytosverslodalies.

12-asis TAS ,'Pelno mokesčiai"
Pataisose išaiškinta, kad pelno mokesčio nuo mokėjimų uŽfįnansines priemones, kurios priskiriamos nuosavybĖs
priemonėms, rezultatas turėtų būti pripažįstamas pagal tai, kur buvo pripaŽinti praeities sandoriai arįvykiai, del kurių
buvo g autas paskirstytinas pelnas.

23-iasis TAS ,,Skolinimosi išlaidos"

Pataisose paaiškintasstandarto 14punktas,t. y., kai ilgo parengimoturtasyra parengtas jo numatytam naudojimū
ar pardavimui ir tam momentui yra likusių negrąŽintų tikslinių paskolų, susijusių su ilgo parengimo turtu, tokios
paskolos turi būti įtrauktos isubjekto bendrŲų paskolųfondą.

Patvįrtinti, bet dar neįsigalioję ir anksčiau nepradėti taiĘti standaĖai
Keletas naujų standartų galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, jttos
leidžiama taikyti anksčiau. Tačiau įmonė, rengdama šias finansines ataskaitas, nusprendė netaikyti naujŲų standartų ar
pataisų iš anksto. Manoma, kad toliau išvardyti perŽiūrėti standartai ir išaįŠkinimai neturės reikŠmingos įtakos įmonės
fin an sin

ėms ataskaitoms.

TFAS standartų konceptuaIį sistema.

d . TASV p askelbė persvarstytą Ko n cep tualią fi n ansinės atskaito mybės sistemą. Ko n ceptualioje sisternoje
pateikiamas iŠsamus rinkinyssąvokų, kurios taikomos rengiantfinansines ataskaitas, leidŽiantstandartus, ren9ėjans
ruoŠiantnuosekliaį taikomas apskaitos politikas. Jostaip patgalipadėti tiems, kas norisuprasti iraiškinti standartus. TASV
taip pat iŠleido atskirą pridedamąi dokumentą,,Nuorodų į TFAS standartų konceptualią sistemą pakeitimai", kuriame
pateikti susijusių stand artų pakeitimai, siekiant atn aujinti n uorod as į persvarstytą Kon ceptualią sistemą. Jis taip pat skirbs
palengvinti imonėms perėjimą prie persvarstytos Konceptualios sistemos, kai tokios įmonės ren9ia apskaįtos politiką
remd amosi Ko n ceptualia sistema ir kai ko n krečiam atvejui neg ali būti p ritaikytas nė vien as TFAS. Jeig u ren g ėjai apskaibs
politiką rengia remdamiesi Konceptualia sistema, jie turėtų jos laikytis 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedančiais

2O18 m. kovo 29

fi n an

si

n

iais lai kotarpiais.
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3-iasis TFAS ,,Verslo jungimai" (pataisos)
TASV išleido,'VersloapibrėŽimas"pataisas(3-iojoTFASpataisos),siekdamaišspręstisunkumus,kylančiustaisatvejais,
kai ūkio subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo Verslą' ar turto grupę. Pataisos galioja verslo jUngimams, kurie buvo įsigyt
pirmame mėtiniame ataskaitiniame laikotarpy|e, prasidedančiame2020 m. sausio 1 d., ir turtui, kuris įsigyjamas tokio
iaikotarpio pradŽioje arba vėliau. Galima standartą pradėti taikyti anksčiau. Šios pataisos dar nepriimtos ES. Vadovybė

a

įverti

n

o, kad

p

akeiti mas įtakos j mo

n

ei

n

eturės.

,|-ojo TAS
,,Finansinių ataskaitų pateikimas" ir 8-ojo TAS ,,Apskaitos politika, apskaitinių ivertinimų keitimas ir
klaidos: apibĖžimas,,materialus" pataisos. Reikšmingumo" apibĖžimas" (pataisos)
Pataisos jsigalioja 2o20 m. sausio '1 d. ar vėliau prasidedandais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra
leidžiamas. Ēataisose paaiškinta reikšmingumo sąvoka irtai, kaip ji turi būti taikoma. Naujajame apibrėŽime nurodorna,
kad,,<...> lnformacijayrareikšminga,jei jąpraleidus,klaidingai arneaiŠkiai pateikus9alimabūtųpagrįstai tikėtis,kadbus
padaryta įtaka vartotojų sprendimams' kuriuos bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima tiesioginiai
remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kUrios pateikia finansinę informaciją apie konkretų ataskaitas teikianlį
subjektą. <...>" Be to' buvo patobulinti kartu su apibrėŽimu pateikiami paaiškinimai. Pataisose taip pat nurodoma' kad
reikšmingumo sąvoka nuosekliai vartojamavisuoseTFAS. Vadovybėivertino' kad pakeitimas reikšmingos įtakos !mond

a

n

eturės.

Palūkanų normų lyginamojo indekso refoma - 9-asis TFAS,39-asis TAS ir 7-asis TFAS (pataisos)
Pataisos isigalioja 2o20m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiaisfinansiniais metais irturi būti taikomos retrospektyviai.
Leidžiama taikyti anksčiau.2o19 m. rugsėjį TASV paskelbė g-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisas, kadangitais
pakeitimo,,'1 etapą".
pakeitimaissiekiamanumatyti bendrąlengvatąprieŠvykdanttarpbankinėspalūkanųnormos(lBoR)
palūkanų nonnos
,,2 etapas" bus orientuotas įproblemas, kurios gali turėti įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas
pataisose
paskelbtose
(RFR).
nagrinėjanos
palūkanų
Šiose
normą
lyginamasis indeksas keičiamas i nerizikingą

a

problemos, kuriosturi įtakos fin ansinei atskaitomybei laikotarpiu ikiesamo palūkan ų normos lyg inamojo indekso pakeitimo
alternatyvia palūkanų norma, ir analizuojamas poveikis, kuri gali sukelti konkretūs apsidraudimo sandorių apskaitos
reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS ,,Finansinės priemonės" ir 39-ajame TAS ,,Finansinės priemonės. PripaŽinimas ir
vertin imas", kai dėl tokio poveikio būtin a atlikti į ateitį o rientuotą an alizę. Remiantis pataisomis, |eidžiama naud otis laikinu
atleid imu, taikytin U visiems apsidraud imo sand oriams, kuriems palūkanų n o rmų lyg in amojo ind ekso refo rma turi tiesioginės
palūkanų norTl'los
įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama neaiškumo laikotarpiu, kol esamas
pataisos ir
pat
atliktos
normą.
Taip
buvo
nerizikingąpalūkanų
alternatyviąbeveik
nekeičiamas
lyginamasis indeksas
į
7-Ąame TFAS ,'Finansinės priemonės, Atskleidimas" dėl papildomos informacijos apie neaiškumą, kuris atsiranda dėl
palūkan ų n ormų lyg in amojo ind ekso refo rmos, atskleid imo. Vad ovybė įvertin o, kad pakeitimas reikšmin gos įtakos įmonei
n

eturės.

,|-ojo TAS ,,Finansinių ataskaitų pateikimas. lsipareigojimų prisŲrimas trumpalaikiams

ir

ilgalaikiams

įsipareigojimams" (pataisos)
Pataisos įsigalioja 2022 m' sausio 1 d. ar vėliau prasidedandais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra
leidŽiamas. Pataisomis siekiama paskatinti nuosekliai taikyti reikalavimus ir padėti imonėms nustatyti, ar skolos irkiti
įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje turėtų būti priskiriami trumpalaikiams ar ilgalaikiams isipareigojimars.
Pataisos turi itakos įsipareigojimų pateikimui finansinės būklės ataskaitoje, tačiau jos nekeičia galiojančių reikalavimų dtil
turto, isipareigojimų, pajamų ar sąnaudų vertinimo ar pripaŽinimo laiko, taip pat ir nekeičia informacijos, kuriąįmonės
atskleidŽįa apie tokius straipsn ius. Taip pat pataisose paaiŠkinamas skolų klasifikavimo reikalavimas, kai už tokias skolas
pataisos d ar nep riimtos ES. Vad ovybė įvertino, kad
imo nė g ali atsiskaityti naudodama savo n uosavybės priemo nes. Šios
p

akeitimas rei kšmin

g

os įtakos imo nei

n

eturės.

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta

įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos
n

acio

n al in e Val

i

uta, eurais. |mo

n

ės fun kci n ė va|i uta yra euras.

UŽsien io valiuta išreikšti san d o riai apskaitomi pag al sand orio d ien ą g aliojusį oficialų Euro pos centrįnio banko valiutų keitirnc
kursą. Peln as įr n uosto liai iŠtokių sandorių bei iš uŽsien io valiuta įšreikŠto turto ir jsipareigojimų likučių perkainojimo finansinės
būklės ataskaitos d ien ą yra apskaitomi pelno (n uostolio) ataskaitoje. Tokie lįkučiai perkainojami pag al ataskaitin io laikotatpio
pabaigos valiutų keitimo kursą.
2.4. Nematerialusis tuĖas
p ripaŽistamas, jd
patikimai
turtovertė9ali būti
įvertinta.

Nematerialusis turtas isigytas atskirai iŠ pradŽių yra pripažįstamas jsig Įimo verte. Nematerįalusis turtas yra

yratikėtina,kadįmonėgaussušiuoturtususijusiąekonominęnaudąateityjeirjei
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Nematerialiojo turto tarnavimo laikotarpis gali būti ribotas arba neribotas.
Po p rad in io p ripažin imo n ematerialusis turtas, kurio tarn avimo laiko tarp is yra ribotas, yra apskaito mas jsig Į imo verte, atėmus
sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumaŽėjimo nuostolius, jei tokiųyra. Nematerialusis turtas yra amortizuojama
tiesi

o g

iai

p ropo

rcingu metod

U p

er

umatytą

n

n

aud

i

ng o

tarn avimo lai ką.

Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet perŽiūrimi uŽikrinant, kad jie atitikŲ
n

umato mą

n

ematerial i oj o turto

n

aud oj imo

p o

būdį.

Imonė neturi nematerialiojo turto su neribotu tarnavimo laikotarpiu.

Atskiros turto

g

rupės

n

ustatytos imonėje:

a) programinėiranga;
b) kitas nematerialusis turtas.
Naujos prog ramin ės įran gos isigijimo iŠlaįd os yra kap italizuojamos ir pripaŽįstamos nematerialiuoju turtu, jei šios iŠlaid os nėra
kompiuterinės irangos sudedamoji dalis' Nematerialus turtas yra amortizuojamas per 3-5 metų laikotarpi.
2.5. Nekilnojamasis turtas, iranga ir įrengimai
Nekiln ojamas is turtas, jran ga ir įren g imai - tai materialus turtas, kuris laiko mas p as laug ų tiekimo tikslams ir ketin amas n audoti
ilg iau neg u vien ą ataskaitinilaikotarpi, kurio isigijimo (pasig aminimo) savikainą g a|ima patikimai n ustaŲti ir kurio vertė d idesnė
uŽ n ustatytą min imalią įsig Įimo Vertę. Nekilnojamasis turtas, irang a ir įrengimai apskaitomi įsigĮ imo verte (menama savikaina),
atėmus sukauptą

n

usid ėvėj i mą

i

r

iverti

n

us vertės sumaŽėj i mo

n uo

sto l įus.

|monė2010 m. sausio 1 d. perėjo prieTFAS. Perėjimo prieTFAS metu imonėpasirinkotamtikrus nekilnojamo turto, irangos
ir įrengimų vienetus įvertinti tikrosįomis vertėmis ir tas vertes naudojo kaip menama to turto savikaina perėjimo datai.2014
metų birŽelio mėn esį reo rg an izacijos būd ų p rie įmo n ės buvo p rijun gtos V| ,,Kaun o aero uostas" ir Ų ,,Tarptautin is Palan gos oro
uostas". Prieš reorganizacija Ų ,,Kauno aeroUostas" ir Ų ,,Tarptautinis Palangos oro uostas" perėjo prie TFAS ir tam tikrw
nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų vienetus įvertintotikrosiomis vertėmis ir tas vertes naudojo kaip to turto menama
savikaįna perėjimo datai. Reorganizacijos metu prijungtų V| ,,Kauno aerouostas" ir Ų ,,Tarptautinis Palangos oro
uostas" nekilnojamasturtas' įrangairirengimai buvo perkelti balansįnėmisvertėmis.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro jsigijimo kaina, įskaitantnegrąŽinamus įsigĮimo mokesčius, kapitalizuot6
skolinimosi iŠlaidas ir visas tiesiogiai priskirtinas iŠlaidas' susijusias sU turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu ijo
naudojimo vietą. lšlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti,
paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolio)ataskaitoje. Tais atvejais, kai 9alima aiŠkiai
panaudojimo ir (arba) pailges jo
Įrodyti, jog Šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš Šio ilgalaikio materialiojo turto
jas
p
p
rie ilg alaikio materialiojo turto isigĮinn
rided ant
n Umatytas eko n omin io tarnavimo laikas, išlaid os yra kap italizuojamos,
vertės.

Kaį turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra elimįnuojami'

o

pardavimo pelnas ar nuostolįai apskaitomi pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Nusidėvė1imas skaičiuojamas taikant tiesiog iai proporcingą metod ą per tokius
Pastatai

40 _ 80 metų

Statiniai

12

Mašinos

ir kiti

įrengimai
Transporto priemonės
Kitas materialusis turtas

-25

3-

n

aud in go tarnavimo laikotarpius:

metai

8

15 metų

6

'l5 metų
15 metų

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai perŽiūrimas uŽtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas remiantįs tikėtįnu turto
naud ing umu.

Nebaigta statyba apskaitomaisigijimoverte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginiųvertė bei kitostiesiogiai priskirlinos
išlaidos. Nebaigtos staŲbos nusidėvėjimas neskaiduojamas tol, kolstatyba nėra baigta, irturtas nepradėtas naudoti.
2'6. Nefinansinįo tuĖo vertės sumažėjimas
|monės turto apskaitinėvertė, išskyrus atsargas ir atidėtojo mokesčio turtą, yra peržiūrima kiekvienąfinansinės būkltis
ataskaitos d ien ą, siekiant iŠsiaiškinti, ar yra n uvertėjimo poĄmių. Jeig u tokių požymių yra, įvertin ama turto atsiperkamojiverė.
17
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Dar neparengtam naudojimui nematerialiajam turtui atsiperkamojivertė jvertinama kiekvienąfinansinės būklės ataskaitos
sudarymo dieną
Vertės sumažėjimo testavimo tikslais turtas yra sug

rup

uojamas į maŽiausias

g

rupes,

g en

eruojan čias

p

inig ų srautus. Turto ar

grynuosiuspinigusgeneruojančiovįenetoatsiperkamoji VertėyradidesnėiŠdviejųverčių: turto naudojimovertėsirtikrosios
ūeįtės, atemus_parūavimo iŠlaidas. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų
d

abartinės vertės taikan t ikimokestinę

d

iskonto

n

ormą, atsp ind inčią dabartines rinkos prielaid as dėl

susijusiąsu tuo turtu ar grynuosius pinigus generuojančiuvienetu.

p inig ų

vertės laįke ir riziką'

Vertės sumaŽėjimas apskaitomas tada, kai turto ar grynuosius pinigus generuojančio vieneto apskaitinėvertė viršija jo
apskaičiuotą atsiperkamąją vertę. Nuosto liai dėl

n

uvertėjimo yra įtraukiami i pelną (n uostolius).

Vertės sumažėjimo, apskaityto ankstesnįais laikotarpiais, atstaŲmas apskaitomas, kai yra poĄmių, kad pripaŽinti nuostoliai
dėl turto vertės sumaŽėjimo nebeegzistuoja ar reikŠmingai sumažėjo. Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolio)
ataskaitojetame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vertės sumažėjimo nuostoliaį.
2.7. lnvesticinis turtas

lnvesticinis turtas yra turtas laikomas uŽdirbti pajamoms iš nuomos ir (arba) iŠ turto vertės padidėjimo. lnvesticinisturtas
apskaitomas Įsigijimo savikaina itraukiant sandorio iŠlaidas. Savikainą sudaro išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su
investicinio turto įsigijimu. Pasigaminto turto savikainą sudaro medŽiagų savikaina' tiesioginės darbo sąnaudos ir kibs
sąnaudos, tiesiogiai sUsijusios su investicinio turto parengimu naudojimui. Savikainos metodas taikomas investiciniam turįi
nesiskiria nuo savikainos metodotaikomo kitam ilgalaikiam materialiajamturtui.
lnvesticinio turto pripažinimas yra nutraukiamas ji pardavus arba kai investicinis turtas visiškai nustojamas naudoti įr
nebesitikima gauti jokios ekonominės naudos iŠ jo pardavimo ar nUomos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl
investicinio turto pripaŽinimo nutraukimo (apskaičiuoti kaip skirtumas tarp grynŲų pardavimo įplaukų ir apskaitinės turb
vertės), yra įtraukiami į to laikotarpio pelną (nuostolius), kai investicinio turto pripaŽinimas yra nutraukiamas. |monė taiko
savikainos metodąviso investicinio turto apskaitai' To paties turto viena dalis gali būti laikomatik pajamoms iš turto nuomos
ir(arba) turto vertės padidėjimogauti, o kitadalis naudojamapaslaugomsteikti arbaadministraciniamstikslams.
lnvesticiniam turtui taikomi

n

usidėvėjimo metodaį ir normatyvai atitin ka taikomus ilgalaikiam materialiajam turtui.

2.8. Finansinis turtas
Fin ansin is turtas yra klasifikuojamas i šias n ustatytas g rupes:finansinį turtą apskaitomą amortizuota savikain a, fin ansinį tuĘ
apskaitomą tikrąja verte, kurio pokytis atspindimas per kitas bendrąsias pajamas ir finansinį turtą apskaitomą tikrąja verte,
kurio p o kytis atsp in dimas per p el n ą (n uostol).

Po pirminiopripaŽinimofinansinisturtasklasifikuojamaspagal aukščiauišvardintaskategorįas,remiantisįmonėsfinansinian

turtuį taikomu verslo modeliu. Verslo modelis taikomas finansinio turto grupei nustatomas tokiu lygiu, kuris atspindėtų, kaip
visa valdoma finansinio turto grupė leidŽia pasiekti |monės verslo tikslus. |monės vadovybės ketinimai dėl atskirų finansinių
priemonių nedaro įtakos taikomam verslo modeliui. Valdydama finansinį turtą, |monė gali taikyti daugiau nei vieną verslo

modelį.

Finansinio turto valdymo verslo modelis yrafaktas, o ne tik pareiškimas. Paprastai stebimas veiksmuose, kurių |monė imasi
tam, kadpasiektųišsikeltusverslomodeliotikslus.Nustatydamaverslomodelį,kurį taikysvaldydamafinansinį turtą,|monė
savo sprendimą pateisina ne vienu faktu ar veiksmu, bet atsiŽvelgdama i visus sprendimo dieną egzistuojančius tiesiogiai
susijusius įrodymus.
priemonės
|monė pripaŽistafinansinį turtąsavo finansinės būklės ataskaitojetada ir tik tada, kai imonė tampa finansinės

sutarties Šalimi. Fin ansin io turto pirkimas ar pard avimas pripaŽįstamas arba jo pripažin imas
d atą'

n

utraukiamas

n

aud ojant sandorio

Įmonė pirmąkartą pripažistafinansinį turtątikrąjąverte, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurįos neturi reikšmingofinansinio
komponento. Pirmą kartą pripaŽindama finansini turtą |monė apskaito tikrąja verte. Kai turtas pripažįstamas ne tikrąja verb
per peln ą (n uosto li), pridėd ama su fin ansin io turto isigijimU sUsijUsias išlaidas, kaijas galima tiesiog iai p riskirti.

Sandorio iŠlaidas sudaro mokesdai ir komisiniai, kurių |monė nebūtų mokėjusi, jei nebūtų pasiraŠiusi finansinės priemonės
sutarties. Jei finansinio turto vertė pirminio pripaŽinimo metu skiriasi nuo sandorio kainos, skirtumas pripaŽįstamas pdno
(n uosto io)
I

ataskaitoje.

Verslo modelio taikomo vald ant finansinio turto

g

rupę požiūriu, fin ansinįs turtas apskaito mas:

18

Ų Lietuvos oro uostai, įmonės kodas l20864074, Rodūnios kelįas
2o19 M. |MoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos

10A, Vilnius, Lietuva

(Eurais, jei nenurodyta kitaip)
F

įnansin is tu rtas vertinamas amoĖizuota savikaina

|monės gautinos sumos apskaitomos remiantisverslo modeliu pagal kurį' finansinio turto laikymotikslas surinkti sutartyje

numaŲtuspinigųsrautus,kuriegali

apimti pinigųsrautus,susijusiussupagrindinėspaskolossumosirpalūkanųmokėjimu.

eiŠvestin is fin an sinis turtas su fiksuotais arba n ustatytu būd u ap skaičiuojamais mo kėjimais'
kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota verte, naudojant apskaičiuotos palūkanų
normos metodą. Pelnas arba nuostoliai pripaŽistami pelne (nuostolyje) tada, kai sumaŽėja tokio turto vertė ar jis yra
amortizuojamas. Paskolos ir gautinos sumos pradŽioje pripaŽistamos įsigijimo savikaina (sumokėto atlygio tikrąja verte).
Pasko los ir

g autin o

s sUmo s yra

n

Vė|iau trumpalaikės gautinos sumos apskaitomos isigĮimo savikaina, atėmus vertės sumaŽėjimo nuostolius, o ilga|aikē
gautinos sumos ir paskolos - amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumaŽėjimo
nuostolius.

Apskaičiuotų palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotos savikainos
skaičiavimui ir p alūkan ų p ajamų ar sąn aud ų p askirstymui per atitin kamą laikotarpi. Apskaičiuotų p alūkan ų n orma yra n o rna'
kuri leidžia tiksliai d iskontuoti būsimus mokėjimus g rynaisiais pinigais per n umatomą finan sinio turto ar įsipareigojimo g aliojino
lai kotarp į arba, kai iman o ma, p er trump esn i l aikotarpį.
ap

Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus' kuomet jų terminas yra ilgesnis
'12 mėnesiųnuofinansinėsbūklėsataskaitosparengimodienos.Pastaruojuatvejujospriskiriamosprieilgalaikioturto.

nei

PreŲbos gautinos sumos
PrekybosgautinossUmosyrasumos,9autinosiŠpirkejųuŽsuteiktaspaslaugas,vykdantįprastinęversloveiklą.Jei

tikimasi'

jog sumos bus g autin os per vien us metus ar trumpesnį laikotarpį (ar per įprastą verslo veiklos laikotarpi, jei vėliau), p rekybos
gautinos sumos yra klasifikuojamos prie trumpalaikio turto. Kitu atveju, šios sumos klasifikuojamos prie ilgalaikioturto.

Prekybos gautinos sumos po pirminio pripažinimo Vertinamos amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų
'12 mėnesiųnrc
metodą,įskaitantvertėssumažėjimo nuostolius'oprekybosgautinossumos,kuriųterminastrumpesnisnei
pripaŽinimodienos(t.y. neturinčiosfinansavimoelemento)irkuriosnėrapriskiriamosfaktoringui,nėradįskontuojamosiryra
verti

n

amos

n o mi n al ia

verte.

Nuvertėjusiosgautinossumosyranurašomos,kai

josyraivertinamoskaipnebeatgautinos.

Pinigai ir pinigų ekvįvalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidŽios investicijos' lengvai
konvertuojamosį žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o Vertės pokyčių rizika yra labai
neŽymi.

Pinigųsrautų ataskaitojepinigusirpinigųekvivalentussudaropinigai
likvidŽios investicijos. Šio turto apskaitinėVertėapytikriai

bankųsąskaitose,kasoje,kitostrumpalaikėslabai

atitinka jo tikrąjąvertę.

Finansinio tuĖo pripažinimo nuįraukimas
Fi n an si n io turto p rip aŽi ni

.
r
r

mas

n

utraukiamas kai

Baigėsiteisių i turto piniginius srautus galiojimo laikotarpis;
Imonėišlaikėteisęįpinigųsrautus,bet prisiėmėįsipareigojimąsumokėti

visąsumątrečiajai šaliai pagal perleidimo
sutartį per trumpą laiką;
perleid o įš esmės Visą sU fi n an sin io turto n uosavybe
|mo n ė perleid o savo teisę g auti p in igin es įplaukas iš turto arba
susijusiąrizikąirnaudą, arba nei perleido, nei išlaikėsufinansiniuturtususijusios rizikosirnaudos, betperleido šio
turto kontrolę.

perleidŽia,nei įšlaikosuturtonuosavybesusijusiosrizikosirnaudos
pripaŽįstamas
yra
ta
d alimi, su kuria |mo nė yra vis d ar susijusi.
ir neperleidŽia turto kontrolės' turtas
Kai lmonėperleidžiateisesįturtopinigųsrautus'betnei

Finansinio turto vertės sumažėjimas

- numatomas krcdito nuostolis

Turto vertės sumažėjimo reikalavimai yra taikomi siekiant pripažinti numatomus kredito nuostolius per visą finansinės

priemonės laikotarpi, kuriems reikŠmingai padidėjo kredito rizika nuo pirminio pripažinimo. Jei finansinės priemonės kredib
rizika nuo pirminiopripaŽinimoįmiai nepadidėjo, ūkio subjektas įvertinatos finansinės priemonės nuostoliųsumą, lygią
numatomiems 12 mėnesių kredito nuostoliams'
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|monė laiko finansinįturtą neįvykdytu, kai sutartyje numatytas mokėjimas yra praėjęs 90 dienų ir yra didesnis nei skolininko
sumokėtas avansas. Tačiau tam tikrais atvejais |monė taip pat gali laikyti finansiniturtą neįvykdytu' kai vidinė ar iŠorinė
informacija rodo, kad |monė greičiausiai negaus visos negrąžintos sutartyje numatytos sUmos, prieš pradėdama atsiŽvelgli į
bet ko ki us |mo n ės turi mus kred ito pato bul ini mus.
yra
|monė stebi kredito rizikos padidėjimą stebėdama skolų vykdymą laiku. Reikšmingas kredito rizikos padidėjimas

svarstomas, kai skola vėluoja ir nėra prieŽasčių manyti, kad skola greitu metu bus padengta.
Nustatyd ama vertės sumaŽėj i mo

.
.

n uo

sto

l i

us, įmo

nė

taiko ši uos mod el ius

:

bendras modelis (pagrindinis),
supaprastintas modelis prekybos gautinoms sumoms.

Numato mas kred ito

n

uostolis (N KL) apskaičiuojamas remian tis ,,trijų

p

ako pų" mod eliu (,,ben

d ru mod

elįu") vertės sumaŽėjimui:

'l etapas

Finansinės priemonės, kurių kredito rizika reikšmingai nepadidėjo nuo pirminio pripaŽinimo, arba kurių finansinė verlė
atskaito mybės d ien ą yra maža. Šiam turtui p rip aŽįs Įama 12 mėn esių NKL, o palūkan ų p a,|amos apskaičiuojamos n uo bendros
turto apskaitinės vertės.'12 mėnesių NKL yra tikėtinikredito nuostoliai, atsirandantysdėl isipareigojimų neivykdymo jvykių'
kurie galimi per '12 mėnesių nuo ataskaitinės datos. Tai nėra tikėtini grynŲų pinigų trūkumai per'12 mėnesių laikotarpi' bet
visas turto kred ito n uostoIis' įvertintas tikimybe, kad n uostoliai įvyks per atein ančius 12 mėn esių.
2 etapas

Priskiriamos fin ansin ės p riemo n ės, kurių kred ito rizika įmiai pad idejo n uo p irmin io p rip aŽinimo (iŠskyrus atvejus, kai ataskaiĘ
sudarymo dieną jų kredito rizika buvo maža), tačiau neturi objektyvių vertės sumaŽėjimo irodymų. Šiam turtui pripažistama
visą gyvenimątrunkanti NKL, tačiau pajamos iš palūkanųvis tiek apskaičiuojamos pagal bendrąjąturto apskaitinęvertę.
Gyvenimo trukmės NKL yra tikėtini kredito nuostoliai, atsirandantysdėl visų galimų isipareigojimų neįvykdymo įvykiųpa
n umato

mą

fi n an

si

n

ės

p

riemon ės

g al ioj

imo lai ką.

3 etapas

Apima finansini turtą, kuris ataskaitos sudarymo dieną turi objektyvių isipareigojimų neivykdymo įrodymų. Šiam turtui
pripaŽįstamaNKLtarnavimolaikasirpajamosišpalūkanųapskaičiuojamosnUogrynosiosbalansinėsvertės.
Gautinoms sumoms iŠ pirkejų, kurios neturi reikšmingo finansavimo komponento, numatomas kredito nuostolis apskaitomas
per visąskolos laikotarpį. Gautinųsumų nuvertėjimui jmonėnaudojasupaprastintąmetodą. Siekiant apskaičiuoti numatomą
kred ito n uosto li, įmo nė atliko to liau išvard intus veiksmus:

1)

2)
3)
4)

Sugrupavo gautinas sumas pagal nustaŲtus pirkėjų kriterijus
Nustatė istorinį blogų skolų kiekį
lvertino makroekonominius rodiklius
Apskaičiavo numatomą kredito nuostoli

|monėsugrupavo gautinas sumas pagal šiuos kriterijus:

.
o

Fiziniai arba juridiniai asmenys
Pagal skolų pradelsimo laikotarpį (nepradelstos, pradelstos 1-30 dienų, 31-60 dienų, 61-90 dienų,91-365 dienų'
daugiau nei 365 dienų)

Pagal istorinius duomenis, |monė nustatė, kad fiziniai asmenys vidutiniškai neapmoka 10 % nepradelstų skolų. Juridiniai
asmenys neapmoka:

.

Nepradelstų skolų'1

.
r
.
.

31-60 dienų pradelstų skolų 2 %
61-90 dienųprade|stųskolų 15%
91-365 dienųpradelstųskolų50%
Daugiau nei 365 dienųpradelstųskolų 100%

.'1-30

%

dienųpradelstųskolų0'50%

|monė perŽiūrėjo Lietuvos makroekonominius rodik|ius. Rodikliai rodo ekonomikos augimą ir imonė nenustatė reikŠmingų
įrodymų, kurie nurodytų arŲančią krizę' del kurios 9alėtų iŠaugti blogų skolų kiekis. Todėl numatomo kredito nuostolio
skaičiavimams jmonė pritaikė istorinius blogų skolų rodiklius.
usijusi su lėšo mis ban kUo se, yra ribota, n es Ben d rovė atlieka o peracijas su ban kais, turinčiais aukštus uŽsienio
reitin g avimo ag entūrų suteiktus ilg alaikio skolinimosireitin gus. Ban kų reiting ai pateikti 11 pastaboje. |vertin us aukštus ban kų
kred iting umo reitingus, įmo nė laiko, kad ban ko ban kroto tikimybė yra Įyg i n uliui.
Kred ito rizika'

s
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2.9. Atsargos
Atsargos apskaitomossavikainaarba grynąjągalimo realizavimo verte, priklausomai nuo to , kuri yra maŽesnė. Grynoji
realizacįnė vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėmsverslo sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros irpaskirsŲmo
išlaid as. Savikain a apskaičiuojama FlFo metod u. Atsarg os' kurios

2.10.

n

ebeg ali būti realizuotos, yra

n

uraŠomos.

Nuosavaskapitalas

|monės savininko kapitalą sudaro imonės savininko jai perduoto turto, jei tai nėra turtas, kuris pagal istatymus gali būti tik
valsŲbės n uosavybė ar dotacija, vertė.
Turtą, kuris p ag al įstatymus g ali būti tik valstybės n uosavybė, atitin kan čio kap italo d ydį sud aro turto, kuris p ag al istaŲmus ga|i
būti tik valstybės nuosavybė, teisės aktų nustatyta tvarka perduoto |monei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti,
vertė.
Privalo masis rezervas sud aro mas iš įmo n ės paskirstytino pelno, taikan t jmo n ės savin in ko teises ir p areig as ig yven din andos
institucijos nustatyto dydžio metinius atskaitymus.Atskaitymai i privalomąįrezervąsudaro nemaŽiaU kaip 1l20 paskirstytino
pelno. Jie vykdomi tol, kol privalomojo rezeryo dydis sudarys'l/10 savininko kapitalo vertės. NustaŲtą dydį viršijanli

privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant Imonės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik Imonės
n

uosto liams dengti. Padeng us

n

uostolius, privalomoįr rezervo dyd is atkuriamas, laikantis šio je dalyje

n

ustatytos tvarkos.

n

uosavybė' atitin kančio

Kiti rezervai yra naudojami šiems tikslams:

a)
b)
c)

investicijoms;
darbuotojųkvalifikacĮai

kelti;

darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūrin iams ir pan ašiems tikslams.

|monės turto vertės pad idėjimas savinin ko kapitalo ar turtą, kuris pag al istatymus gali būti tik valstybės
kap italo d alyje reg istruojamas:

a)
b)
c)

iš |monės lešų' tai yra iš nepaskirsŲtojo pelno ir kitų rezervų (iŠskyrus privalomąji rezervą) sukurto turto

verte;

iš|monėssavininkoturtui įsigyti,sukurti arjovertei padidinti skirtųlėšųsukurtoturtoverte;
|monėssavininkoperduoto turto verte.
Nepaskirstytaspelnas(nuostolis)susidaroišeinamŲųmetųbendrŲųpajamųišvisobei praeitųperiodųbendrŲųpajamųiŠ

viso atskaičius visus įvalstybės biudžetą mokamas pelno imokas.

2'11.

Finansiniaį isipareigojimai

Pirminis pripažinimas ir vertinimas

į gautas paskolas ir mokėtinas sumas. Visi finansiniai
pripažįstami
yra
tikrąja
verte,
o gautų paskolų bei mokėtinų sumų atveju - atėmus
pirminio
pripažinimu
metu
isipareigojimai
tiesiogiai priskirtinas sandorįo išlaidas. Imonės finansiniai isipareigojimai apima prekybos ir kitas mokėtinas sumas, gautas
pasko las.
Finansiniai jsipareigojimai pirminio pripaŽinimo metu skirstomi

Vėlesnis vertinimas
Finansiniųįsipareigojimųvertinimas

priklauso nuo jųklasifikavimo, kaip apraŠytatoliau'

Paskolos
asko los p rad žioje apskaitomos tikrąja verte, atėmus p atirtas san d o rio iŠlaidas. Vėliau g auto s p asko lo s apskaitornos
amo rtizuota savikaina, o tarp g autų iplaukų (atėmus san d o rio išlaid as) ir padeng imo vertės susidaręs skirtumas pripaŽįstamas
laikotarp io p eln e (n uosto lyje) per visą p asko los laikotarpį.

Gautos

p

Gautos paskolos yra klasifikuojamos kaip trumpalaikės, išskyrus jei
12 mėnesių po ataskaitinio |aikotarpio pabaigos.

Imo nė turi

besąlyg inę teisę atideti jų pad engimą maŽiausiai

PreĘbos skoIos
Prekybos sko los _ tai įsipareigojimai, sumokėti uŽ per įprastini veiklos ciklą tiekėjų suteiktas prekes arba paslaugas. Prekybos
p riskiriamo s trump alaikiams įsipareigojimams, jeig u jas reikia p ad en g ti p er vien ų metų arba trumpesn į laikotarpį (arba

sko lo s
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per iprastini veiklos ciklą, jeigu jis yra ilgesnis). Kitu atveju' jos priskiĖamos ilgalaikiams įsipareigojimams. Prekybos skolos

pradŽioje pripaŽistamos tikrąja verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų nornos
metodą.

Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukįmas
Fin an sin io isipareigojimo p ripaŽinimas n utraukiamas, kaijis yra padengiamas, atŠaukiamas ar baig iasijo terminas. Kai viena
esamas finansinis isipareigojamas pakeičiamas kitu isipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai
esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimU ir na{o

įsip areig ojimo atsirad imu. Skirtumas tarp atitin kamų balan sin ių verčių

2.12.

p

rip aŽistamas

p

e|no (n uosto lio) ataskaitoje.

Dotacijos

Dotacijos gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti' statyti ar kitaip įsigyti laikomos dotacijomis,
susijusiomis su turtu. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse ataskaitose pripaŽistama panaudota dalimi tiek, kiek
n ud

ėvimas su Šia

d

otacija susijęs turtas ir pelno (n uostolio )ataskaitoje maŽin amas atitįn kamų sąnaud ų straipsn is.

lš įmonei skirtų lėšų sukurtas turtas laikomas dotacija, kai lėšos skįriamos infrastruktūrai 1sigyti arsukurti, taip pat imonės
valdomos infrastruktūros vertei pad idinti, jeigu infrastruktūra, kuri būtų įsigyta, sukurta ar kurios vertė būtų pad id inta, p riskirlina
turtui, kuris pagal istatymus gali būti tik valstybės nuosavybė. Jeigu Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacĮos yra skirtos
ilgalaikiam turtui įsigyti ar rekonstruoti, jos yra laikomos dotacijo mis, susijUsiomis su turtu.
Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar ne9automs pajamoms
kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis,
susijusiomis su paiamomis. Dotaci,|os, susijusios su pajamomis' pripaŽįstamos pan audotomis d alimis tįek, kiek per ataskailinį
laikotarpį patiriama sąn aud ų, arba kiek apskaičiuojama neg autų pajamų, kurioms ko mpensuoti skirta dotacija.

2.13'

lšmokosdarbuotojams

lŠmokų darbuotojams einamŲų metų savikaina pripaŽįstama sąnaudomis iš karto pelno (nuostolio) ataskaitoje. Anksčiau
patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis Iygiomis dalimis per vidutinįlaikotarpj, kol tampa privaloma mokėti iŠmoką. Dd
iŠmokų są|ygų pakeitimo (sumaŽinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai pelno (nuostolio) ataskaitoje
pripaŽįstami iš karto.
lšmokų darbuotojams jsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais' taikant planuojamo sąlyginio
vieneto metodą. |sipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspinditų išmokų dabartinę vertę finansinės
būklės ataskaitos sudarymo datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertinfus
būsimus pin igų srautus, remiantis Vyriausybės verŲbinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokŲinn
laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį' palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstarni iš
karto pelno (nuostolio)ataskaitos veiklos sąnaudose ir pardavimo savikainoje.

2.'14.

Pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metin iu peln u, įvertin us atidetąi pelno mokesti. Pelno mokestis skaičiuojamas pąal
Lietuvos Resp ubl ikos mo kesči ų istatymų rei kalavi mus.
Lietuvos Resp ublikos įmo n ėms taiko mas peln

o mo

kesčio tarifas y ra 1 5

o/o.

Mokestiniai nuostoliai galibūti keliami neribotą laikotarpi išsŲrus nuostolius, kurįe susidarė dėl vertybinių popierių ir (arba)
išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukįamas, jeigu įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie
nuostoliai susidarė' išskyrus afuejus, kai |monė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Nuostoliai iš
vertybiniųpopieriųir(arba) išvestiniųfinansiniųpriemoniųperleidimogalibūti keliami 5metus irpadengiami tikištokiopalies
didesnėkaip
pobūdžiosandoriųpelno.Nuo2014m'sausio1d.perkeliamųatskaitomųmokestiniųnuostoliųsumanegalibūti
pelnosumos.
70 % ataskaitinių metų apmokestinamojo
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metod
ir

jsipareigojimųapskaitinėsvertėsirjųmokesčįųbazės

u.

Atidėtasis mokestis atspindi laikin Ųų skirtumų tarp turb

grynąjąmokestinęitaką.AtidetŲųmokesčiųturtas

irisipareigojinai

yra vertinami mokesčių tarifu, kuris' kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriuo bus realizuojamas turtas ar padengiffias

įsipareigojimas,atsiŽvelgiantįmokesčiųtarifus,kuriebuvo

priimti ariŠesmės priimti finansinėsbūklėsataskaitosdieną.

Atidetojo mokesčio turtas yra pripažjstamasfinansinės būklės ataskaitoje tiek' kiek |monės vadovybė tikisi, kad jis bus
realizuotas artimiausioje ateityje atsiŽvelgianti apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesēo
nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripaŽįstamafinansinėse ataskaitose.
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Pajamų pagal sutartis su klientais pripažinimo principai

Pajamos pagaį sutartįs su klientais' iŠskyrus nuomos sutartis, vadovaujantįs 1S-asis TFAS nuostatomis, pripaŽįstamostaikant
5 Žingsnių modeli:
1

žingsnis - sutarčių su klientais identifikavimas.

Sutartimi pripaŽįstamas susitarimas tarp dviejų ar daugiau šalių (priklauso nUo pirkimo ar pardavimo sąlygų), kurirc
sukuriamos igyvendintin os teisės ir vykdytinos p rievolės' ir kurio Šalis yra klientas. Klientas yra Šalis, su imone sud ariusi sutarlį
už atlygįgauti prekes ar paslaugas. Sutartis su klientu, kuriai taikomas 1S-asis TFAS, apskaitoma, kai tenkinami šie kriterijai:

.
.
.
o
o
2

šalys sutartį patvirtino (raštu, Žodžiu ar pagal kitą jprastą verslo praktiką) ir yra įsipareigojusios vykdyti saro
n kamas p rievo les
alima id en tifįkuoti kiekūeno s šalies teises d ėl perd uotinų p rekių ar p aslaug ų;
ga|ima identifikuoti mokėjimo sąlygas, numatytas uŽ perduotinas prekes arpaslaugas;
sutartis yra komercinio pobūdžio;
imonė $aus atlygį, teisę į kurį įgis mainais uŽprekes ar paslaugas, kurios bus perduotos klientui.

atiti

;

g

Žingsnis - veiklos įsipareigo|imų identifikavimas.

Veiklos isipareigojimas -sutartimi įtvirtintas pasiŽadėjimas teikti paslaugas. Jeigu paslaugas galima išskirti, įsipareigojimai
pripažistami atskirai. Kiekvienas įsipareigojimas identifikuojamas vien

o
.
3

u

iš būd

ų:

paslauga(arprekiųarpaslaugųpaketas),kuriyraatskira,
atskirųPaslaugų,kuriosiŠesmėsyraVienodosirperduodamosklientui

pagal vienodąmodelj'rinkinys.

žingsnis _ sandorių kainos nustatymas.

praktiką. SandoĖo
|monė, nustaŲdama sandorio kainą, atsiŽvelgiaį sutarties sąlygas, LR teisės aktus ir savo iprastąVerslo

kaina yra atlygio suma, teisę į kurią imonė tikisi turėti mainais už klientui perduodamas pažadėtas prekes ar paslaug6,
iŠskyrus hečiŲų šalių vardu surinktas sumas (pavyzdŽiui' tam tikrus pardavimo mokesčius). Sutartyje su klientu paŽadėtas
atlygis galiapimti fiksuotas sumas, kintamas sumas arba abiejų tipųsumas.

4

Žingsnis - sandorių kainos prisĘrimas veiklos isipareigojimams.

riskirdama sand o rio kainą, kiekvienam veiklos įsipareig ojimui p riskiria tokią san dorio kainos sumą, kuri parodo atlygio
sumą, įkurią imonėtikisi turėti teisę mainais už klientui perdUodamas paŽadėtas prekes ar paslaugas.
|mo nė, p

5

žingsnis _ pa|amų pripažinimas, kai įmonė (i)vykdo veiklos įsipareigojimus.

pažadetą prekę ar paslaugą. Veiklos
|monė pripaŽįsta pajamas, kai ivykdo veiklos įsipareigojimą, klientui perduodama
pajamų suma yra lygisumai, kuĖ
Pripažistama
tikru
momentu.
tam
isipareigojimai ivykdomi pertam tikrą laikotarpį arba
priskirta įvykdytam veiklos įsipareigojimui. Pajamos pripažįstamos, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai tikėtina'
kadįmonėgaussuįsipareigojimususijusiąekonominęnaudą,irpajamųsumagalibūti

2.16.

patikimai įvertinta.

Paiamųpripažinimas

Pajamos pripaŽįstamos, kai tikėtina, jog |monė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti
pajamų sumą. Pardavimai apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. Pajamos iš prekių pardavimo pripaŽįstamos

pristačiusprekesirperdavusrizikąbei prekiųnuosavybėsteikiamąnaudą.ĮmonėpajamasiŠskiriaįaviacinėsirneaviacinē
veiklos pajamas. Pajamos yra

uŽd

irbamos Mln iaus, Kaun o ir Palang os oro uostuose. Pajamų išskaidymas pagaljų tipą ir oro

uostą, kur uŽdirbtos pajamos' pateiktas 19 pastaboje.

Sutarčių turto |monė 2019 m. neturėjo. Uždirbant pajamas, |monė iškartiŠrašo sąskaitą-faktūrą UŽ suteiktas paslaugas ir
Sutarčiųįsipareigojimai sudarėgauti depozitai irnuolaidųsukaupimai,
kurie finansinės būklės ataskaitoje patenka prie kitų trumpalaikių mokėtinų sumų.

gautinossumospatenkaprieišklientų9autinųsumų.

Aviacinės veiklos pajamos
Aviacinęveikląsudaro orlaiviųtakų, keleiviųterminalų, labai svarbių asmenų salės,oro uosto įrangosprieŽiūrairvaldymas,
bagaŽo administravimas, aviacijos saugUmo užikrinimas bei kita veikla pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos
standartus bei rekomendacijas, Lietuvo.s Respublikos tarptautines sutartis irsusitarimus oro transporto srityje bei kitų teisės
aktų reikalavimus. Pajamos yra pripažįstamos pagal faktinį nutūpusių ir pakilusių orlaiviųbei išvykusių keleivių skaičių.
Aviacinės pajamos sudaro 64 % visų Įmonės pajamų, kurių didŽiąą dalj sudaro rinkliavos uŽ naudojimąsį oro uosb
paslaugomis (57 % visų įmonės pajamų).
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Centrinės infrastruktūros mokesčiai yra apskaičiuojami vadovaujantis 20'15-08-25 įsakymu Nr. R-226 patvirtintorrūs
AnĖeminiųpaslaugųteikimoŲLietuvosorouostųfilialųvaldomuoseorouostuosebendrosiomissąlygomis.
'1

Centrinės infrastruktūros mokesčius moka anĖemin ių paslaug

ų

teikėjas arba, jei yra oro uostui pateikti atitin kami dokumentd

_tiesiogiai orobendrovė.Sąskaitosturi būti apmokamosiki kitomėnesiopaskutinėsdarbodienos.
|monė

n

ustato rįn kliavas vad ovaud amasi:

.
.
r
.
.

Naudojimosi oro uostais bendrosiomis sąlygomis (Ų Lietuvos oro uostų generaliniodirektoriaus 2018 m. sausio
30 d. įsakymas Nr.'l R-31)
Lietuvos Respublikos Aviacijos istatymu (2000 m, spalio 17 d. Nr. Vlll-2066),
Lietuvos Respublikos sUsisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. Nr. 3-118 patvirtintu įsakymu,,Dėl rinkliavų uŽ
naudo,|imąsi oro uostaisnustatymo irmokėjimo tvarkosapraŠo patvirtinimo",

dėl orouostųmokesčių,
2OO9m.kovo11d.EuroposParlamentoirTarybosdirektyva2009l12lĖB
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumentu Nr.9082 ,,lCAo politika dėl rinkliavų už oro uostų ir
n

oro

avig acijos paslaug as".

Rinkliavų mokėjimo tvarka nustatyta naudojimosį oro uostais bendrosiosesąlygose. oro uosto naudotojai, kuriepradeda
naudotis oro uostu ir nori atsiskaityti vienąkartą per mėn., turi sumokėti depozitą, kuris yra grąŽinamas naudotojui po pusės
metų tinkamo įsipareigojimų vykdymo. Tokiu atveju sąskaitos turi būti apmokamos iki kįto mėnesio paskutinės dienos. Taip
pat yra n umatyta galimybė sud aryti sutartis su bend rąja aviacija dėl periodin io atsiskaitymo, bei sud aryti raŠytin įsusitarirų su
trečiuoju asmeniu dėl atsiskaitymo uŽ oro Uosto paslaugas. Kitais atvejais mokama iš anksto, bet nevėliau nei orlaiviui
iŠskrendant iŠ oro uosto.

paslauga, pavyzdŽiui' klient6
|monė jvykdo aviacinės veiklos sutarčių įsipareigojimus tuo metu, kai yra pasinaudojama
pasin aud oja orlaivių taku ar keleivių termin alu. |monė turi užtikrinti, kad klientas g alėtų pasin aud otipaslaug a taip, kaip sutarh
paslaugųsutartyje. PajamospripaŽįstamostuo metu, kai klientui yrasuteikiamapaslauga.
Aviacinėms veiklos paslaug oms yra taikomos n uolaidos uŽ n aujus skrydžių maršrutus, pad id intus krovin inių skrydžių d aŽn irc'
keleivių skaičiaus augimą. Nuolaidos pripaŽistamos tuo metu, kai suteikiama paslauga, kuriai taikoma nuolaida. GarantĮos
paslaug oms nėra taikomos.
Sutarties įsipareigojimas yra pripaŽįstamas, jei klientas perveda avansą už susijusias prekes ar paslaugas prieš paslaųos
suteikimą. Sutarties isipareigojimai pripaŽistami pajamomis' kai Imonėįvykdosutarties isipareigojimus (t. y. perduoda klienfui
susijusių p rekių ar paslaug ų kontrolę).

Lojalumo programa
Imo n ė tai
a

a

ko to l iau

n

urod ytas lojal umo

p

rogramas

Lietuvos o ro uostų tin klo skatįnimo programa taikoma o ro ben d rovėms, kurios vykdo skrydŽius bent dviejuose Ų
Lietuvos oro uostų valdomuose oro uostuose ir perveža juose programoje numatytas keleivių skaičiaus ribas
atitin kantį keleivių skaičių. Prog ramo je n umatyto dydŽio n uo laida p ritaikoma per laikotarpi sumokėtoms rinklįavorrs.
Lengvata taikoma Šioms o ro Uosto rinkliavoms: iŠskrend ančio keleivio rinkliavai, orlaivio tūp imo rin kliavai, saugurrx)
rinkįiavai, orlaiūo stovėjimo rinkliavai' Nuolaidos dydis priklauso nuo to, keliuose oro uostuose vykdė skrydžirc ir
perveŽė n umatytą keleivių skaičių
oro bendroviųveiklosMlniausoro uosteskatinimo programataikomajei bendrastuo maršrutu vykstančiųkeleiūų
skaičius atitinkamais metais padidėjo ne maŽiau kaip 5 %. Priemonė taikoma tik toms atitinkamą maršrutą
aptarnaujančioms oro bendrovėms, kurių keleivių skaičius Šiuo marŠrutu einamaisiaįs metais padidejo ne maŽiau
riip s %. oro bendrovėms, kurios atitinka reikalavįmus, grąžinama 90 % išskrendančio keleivio mokesčio,
sumokėto uŽ padidėjusią keleivių skaičiaus dalį.

orobendroviųveiklosPalangosorouosteskatinimoprcgramataikomauŽnaujųmaršrutųskatinimąirkeleiviųsrauto
p lėtro

s skatin imą.

oro vežėjų veiklos Kauno oro uoste skatinimo programa taikoma pagal oro
o

bendrovių grupės ar ke|ionių

rgan izatoriaus pervežtų keleivių skaičių.

progrtįmų reikalavimus
|monė pripaŽįstasutarties isipareigojimą, kai oro bendrovės viršija nustatytus lojalumo

Neavįacinės veiklos pajamos
Neaviacinės veiklos pajamas sudaro turto nuomos, automobilių stovėjimo, reklamos' verslo klubo ir kitos pajamos. Didžoji

alis sutarčių turi fiksuotą užmokestį, tačiau dalis sutarčių turi ir kintamą uŽmokestj pag al apyvartą, kuris n egali būti maŽesn is,
n ustatytas fiksuotas užmo kestis. |mo n ė ivykd o sutarčių isipareigojimus ir p ajamos p ripaŽįstamos tuo metu, kd
yra suteikiama paslauga, išskyrus nuomospaslaugoms. Garantijos paslaugoms nėrataikomos.
d
n

eg u sutartyje
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ATAsKAlTos

Nuomos pajamos
Nuomos pajamos iš pasiraŠytųveiklos nuomos sutarėiųyra pripaŽistamos tiesiogiai proporcingai nuomos galiojimo terminui.
Nuolaidos ar kitokio pobūdŽio skatinimai' siekiantsudaryti nuomos sutartį, yra pripaŽjstamos tolygiai per nuomos terminą,

nepriklausomai nuo pinigųsrautų. Nuomos terminasyra minimalus periodas, kuri nuomininkas privalo nuomotis išsinuomoĘ
objektą. I n uomos termin ą yra įtraukiamas pap ild omas laikotarpis' kuriam yra n uomin in kuį suteikta g alimybė pratęsti n uornos
sutartį' jeigu|monėsvadovybėpagrįstai tiki,jogŠiagalimybenuomininkaspasinaudos.
Sutarties n utraukimo pajamos ar kompen sacĮos už n uomin inko padarytą žalą yra apskaitoms tuo metu, kai tikėtin
g aus su san d o rio n utraukimu ar p atirta Žala susij usią eko n o mi nę n aud ą.

a,

jo9 |monė

Komunalinių paslaugų pajamos
Klientams, kurie iŠ lmonės nuomojasi patalpas, Imonė užtikrina komunalinių paslaugų teikimą. |monė pati komunalinių
paslaugų neteikia, bet pasirūpina, kad paslaugos būtų suteiktos klįentui, todėl |monė veikia kaip tarpininkas. Pajamose
ap skaito

mos tik

g ry n

osios

paslauga.

2'17'

p

ajamos' kurios |mo

n

ei lieka kaip ko misiniai' Pajamo s

p rip

aŽistamos tuo metu, kai yra suteikiama

SąnaudųpĖpažinimas

Sąnaudos apskaitoje p ripažistamos vad ovaujantis kaupimo irpalyginimo principais tuo ataskaitin iu laikotarpiu, kai užd irbarnos
su jomis sUsijusios pajamos, neatsižvelgianti pinigų įŠleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanomatiesiogiai susieti sukonkrečiųpajamųuŽdirbimu, irjosateinančiais|aikotarpiaisneduospajamų,šiosiŠlaidos
pripaŽjstamos sąnaudomistą patį laikotarpi, kada buvo patirtos'
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neiskaitant PVM. Tais atvejais' kai numatytas
ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra iŠskirtos, sąnaudų dydis ivertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos
palūkan ų

2.18.

Nuoma

palyginamojiinformacija nebuvo patikslinb
tmonė pritaikė 16-ąiTFAS, naudodama modifikuotą retrospektyvŲi metodą, todėl
ir yra toliau teikiama pag al 1 7-ąį TAs.

Politika, taiĘįa iki 2019 m. sausio

1 d.

Sutartims, sudarytoms iki 20'l9 m. sausio 1 d., įmonė

n

ustatė, ar sutartis yraarba apima nuomą' remdamasi ar:

ivykdymas priklausė nuo atitįnkamo turto naudojimo; įr
- susitarimas suteikė teisę n aud oti tą turtą. Susitarimas suteikė teisę
- sUsitarimo

r
o
o

p

irkėjas turėjo

g

alimybę ar teisę vald yti turtą,

g aud

n

aud oti turtą,

jei buvo ivykd yta vien a

amas ar ko n tro liuodamas

d

aug iau

n

ei

n

iŠ

šių sąlyg ų:

ereikŠmin gą iŠeigos kieki;

pirkėjas turėjo galimybę ar teisę kontroliuoti fizinę prieigą prie turto' 9audamas ar kontroliuodamas daugiau

nei

nereikšmin g ą p rod ukciios kiekį; arba
faktai iraplinkybės parodė, kad maŽai tikėtina' jog kitos Šalyssunaudotų daugiau nei nereikšmingąprodukcijoskiek1'
o vieneto kaina nebuvo nei fiksuota, nei lygi dabartįnei produkcĮos vieneto rinkos kainai.

lmonė kaip nuomininkė
Palyg in amuoju laikotarp iu imo nė kaip n uomininkė klasifikavo n uomą kaip fin ansinę n uomą, jei perd uod ama iš esmės visa su
n uosavybe teikįama rizika ir n aud a. Tokiu atveju iš pradŽių n uomojamo turto vertė buvo vertinama kaip maŽesnė iŠ dviŲų:
tikrosios verįės ir dabartinių minimalių nUomos įmokų vertės. Minimalios nUomos įmokos buvo mokėjimai, kuriuos nuomos
laikotarpiu nuomininkas turėjo mokėti, išskyrus nenumatytą nUomos mokestį. Po pirminio pripaŽinimo turtas apskaitoma
vad ovaujantis tam turtui taįko mais apskaitos p rincipais.
turto

Visa kita nUoma yra laikoma veiklos nuoma ir nuomojamas turtas nėra apskaitomas įmonės finansinės būklės ataskaitoje.
Veiklos n uomos mokėjimai pripažįstami peln e (nuostoliuose) tiesiniu metod u per n uomos laikotarpi. Gautos n uomos lengvatos
p

ripažįstamos kaip sudėtinė bend rų n uomos išlaidų

d

alis per

n uo

mos laikotarpį.

įmonė kaip nuomotoja
Kai įmonė veikė kaip nuomotoja, nUomos pradžioje ji nustatė, ar kiekvienu atveju nuoma yra finansinė nuoma ar veiklos
nuoma. Siekdama suklasifikuoti kiekvieną nuomos sutartį, imonė ivertino, ar nuoma perleido iš esmės visą riziką ir naudą'
susijusią su pag rin din io turto n uosavybe. Jei taip buvo, tad a n uoma buvo fin ansinė n uoma;jei n e, tada tai buvo veiklos n uorrEį.
Atlikdama ši veitin imą, imo n ė apsvarstė tam tikrus rod iklius, pavyzdŽiui' ar n uoma sudare d idŽiąją turto eko n ominio gyvenimo
d

alį.
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Politika, taikyta nuo 2019 m. sausio 1 d.
Nustatymas ar sutartis laikoma nUomossutartimi yra paremtas informacijasutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar
n aud ojimu bei ar sutartis suteikia teisę n aud oti turtą.

sUtartis yra susijusi su specifiško turto

|monėvra nuomininkė

Sudarius sutarti' |monė ivertina, ar sutartis yra nuoma, ar ją sudaro nuoma. |monė pripaŽįsta naudojimo teisės turtą
n

uomos isipareig ojimą atsiŽvelg iant i visus

n

uomos susitarimus, kuriuose jis yra

ir

uomininkas, iŠskyrus trumpalaikę
nuomą (apibreŽą kaip nuoma, kurios nuomos laikotarpisyra ne ilgesnis kaip'12 mėnesių) ir mažos Vertės turto nuorrĘ
(pavyzdŽiui' planŠetiniai kompiuteriai ir asmenįniai kompiuteriai, nedideli biuro baldų ir telefonų daiktai). UŽ šias nuoįTlos
sUtartis |mo n ė pripaŽista n uomos jmokas kaip veiklos sąn aud as tiesiog iai p roporcingu metod u per n uo mos laikotarpį, nebent
atitin kamą

kitassistemingaspagrindaslabiauatspindėtųlaikomodeli,perkurį

n

gaunamaekonominėnaudaišnuomojamoturto.

lš pradŽių nuomos įsipareigojimas yraįVertinamas dabartine nUomos įmokų, kurios nebuvo sumokėtos pradinędieną, verte'
diskontuotanaudojantnuomosmokesēotarifą.Jei šiosnormosneimanomalengvai nustatyti,Įmonėnaudojasavoskolininpsi
normą. Nuomos įmokos, itrauktos i nuomos isipareigojimovertinimą, apima:

.
.

fiksuotos nuomos imokos, atėmus visas gautinas nuomos paskatas;

o
.

SUįr'lē' kuriątikimasi sumokėti nuomininkui paga| likutinės vertės garantijas;

.

kintamosnuomosimokos,priklausančiosnuoindeksoarnormos,išpradŽiųmatuojamosnaudojantindeksąarkurcą
p

radŽios

d ien ą;

pirkimo pasirinkimo sandorių vykdymo kaina' jei nuomįninkas pagrįstai įsitikinęs, kad pasinaudos pasirinkimo
sandoriais; ir
Baudų, mokamų už nuomos sutarties nutraukimą, sumokėjimas' jei nuomos terminas atspindipasirinkimo nutraukli
n

uomos sutarti į9yven

d

inimą'

Nuomos isipareigojimas finansinės būklės ataskaitoje priskiriamas prie mokėtinų sumų. Nuomos įsipareigojimas vėliau
palūkanų
ivertinamas padidinantbalansinęvertę, kad atspindėtų nuomos isipareigojimo palūkanas (naudojantapskaičiuotos
nuomosįmokas.
kad
atspindėtųatliktas
normosmetodą), irsumaŽinantbalansinęvertę,
Imonėįvertinanuomosįsipareigojimą(iratitinkamai koreguojasusijusį naudojimoteisėsturtą),kai:

o
o
o

Pasikeitė nuomos terminas arba ivyksta reikŠmingas įvykis ar pasikeitė aplinkybės, dėl kurių pasikeitė pirkirno
pasirinkimo teisės taikymo vertinimas; tokiu atveju nUomos isipareigojimas yra pakartotinai įvertinamas
d

isko

n tuoj

ant

p

atiksli ntas

n uo mo s

imo kas pag al patiksl intą d

Lizingoįmokoskeičiasi dėl indeksoarnormospokyčiųarbadėl

iskonto n ormą.

numatomoimokospasikeitimopagal garantuojamą

likutinę vertę; tokiu atveju nuomos įsipareigojimas yra pakartotinai įvertinamas diskontuojant patikslintas nuo]Tlos
įmokas, naudo,|antnepakeistądiskonto normą(nebentkeičiasi nuomosįmokos).
Nuomos sutartis keičiama, o nUomos modifikavimas nėra apskaitomas kaip atskira nuoma; tokiu atveju nUofflos
įsipareigojimas yra pakartotinai įvertinamas atsižvelgiant į pakeistos nuomos sutarties terminą' diskontuojant
m. Imonėtokiųpakeitimųneatliko.
patikslintasnUomosįmokas,naudojantpakeistądiskontonormą.2o19ir2018

Naudojimo teisės turtą sudaro pradinisatitinkamo nuomos įsipareigojimo įvertinimas, nuomosįmokos, sumokėtos sutarlies
sudarymo dienos pradžioje arba anksčiau, atėmus 9autas nuomos paskatas ir visas pradines tiesiogines išlaidas. Vėliau jie
yra įvertinami savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumaŽėjimo nuostoIius. Kiekvienai grupei prisiimant
isipareigojimus dėl išnuomoto turto išmontavimo irpašalinimo išlaidų, arba atkurti pagrindinį turtą taip, kaip to reikalauja
37 TAS. Tiek, kiekiŠlaidosyrasusijusiossunaudojirnosi
sąlygosirsąlygos.Atidėjinysyrapripažistamasirvertinamaspaga|
nebenttos
išlaidos patirtos gaminti atsargas.
teisės
turtą,
naudojimo
susijusi
turtu,
iŠlaidos
teisės
įtraukiamos i
Naudojimo teįsė turtas yra nudėvimas per trumpesni pagrindinio turto nuomos ir naudingo tarnavimo laiką' Jei nuonn
perleidŽia nuosavybės teises į pagrindinj turtą arba naudojimo teisės turto kaina atspindi tai, kad |monė tikisi isigyti pirkirrn
pasirinkimo sandorį' susijęs naudojimo turtas yra nudėvimas perturto naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas pradedanas
skaičiuoti nUo nuomos pradžios dienos. Naudojimo teisės turtas pateikiamas prie kito ilgalaikio turto finansinės būklės
ataskaitoje.

Kintamosnuomoskainos,nepriklausančiosnuoindeksoarnormos,neįtraukiamosįnuomosįsipareigojimoirnaudojimoteisės

turto vertinimą. Susijusios išmokos yra pripaŽįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai įvyksta tas išmokas sukėlęs įvykis ar
sąlyg a' i r yra įtraukiamo s i,, Kito s išlaid os" pel n o (n uosto li ų) ataskaitą.
lmonė vra nuomotoia
yra
|monė' kaip nuomotoja, sudaro nuomos sutartis dėl tam tikro savo investicinio turto. Nuoma, kur |monė yra nuomotoja,
riziką
perduo
n
savybe
susijusią
iŠ
esmės
visą
su
uo
mos
os
da
ma.
Kai
n
uo
sąlyg
klasifikuojama kaip fin an sinė arba veiklos n uo
ir n aud ą n uomin inkui, sutartis klasifikuojama kaip finansinė n uoma. Visa kita n uoma klasifikuojama kaip veiklos n Uo ma.
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Nuomos pajamos iš veiklos nUomos yra pripaŽistamos tiesiogiai proporcingu metodu per atitinkamos nUomos laikotarpį.

Pradinėstiesioginėsišlaidos,patirtosderantisdėl
iŠn uomoto turto

apskaitinės Vertės

ir p

ilgalaikioturtonuomosirpridedantnuomojamąturtą, pridedamosprie

ripaŽistamos tiesiogiai

p

roporcin gU metod u per

n

Uomos laikotarpį.

lš nuomininkų mokėtinos sumos pagal finansinę nuomąpripaŽįstamos gautinomis sumomis.

2'19.

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Imonės finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos apima palūkanų pajamas' palūkanų sąnaudas ir uŽsienio valiutos kurso
pasikeitimo teigiamą arba neigiamą itaką finansiniam turtui ir finansiniams isipareigojimams, paskolų administravimo
sąn aud as. Palūkan ų pajamos p ripažįstamos pelne (n uostoliuose) jo ms kaupiantis, n aud ojant apskaičiuotų palūkan ų normos
metod ą' UŽsien io valiutos kurso pasikeitimo teig iama arba neig iama įtaka finansin iam turtui ir fin ansin iams isipareigojimarrs
apskaitoma grynąja verte kaip finansinės Veiklos pajamos arba kaip finansinės veiklos sąnaudos, priklausomai nuo to, ar
užsienio valiutos kurso pasikeitimai sudaro grynąjį pelnąargrynąįnuostoli.

2'20.

|vertinimų naudojimas rengiantfįnansines ataskaįtas
Reng iant fin ansines ataskaitas pag al Tarptautin ius fin ansinės atskaitomybės stand artus, vad ovybei re!kia pad aryti tam tikras
prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėŽtumų
atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sriŲs, kuriose naudojami įvertinimai, apima ilgalaikio nematerialiojo
amortizaciją ir materialiojo turto nusidėvėjimą, gautinų sumų Vertės sumažėjimą, ilgalaikes iŠmokas darbuotojams ir
n eap ibrėŽi isip areigojimai. Būs imi įvykiai g ali p akeisti p rielaidas, n aud otas atliekan t įvertin imus. To kių lvertin imų p asikeilimų
rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas.
Vadovybė atlieka įvertinimus apskaitant|monės kapitalą, kurį sudaro turtas, valdomas patikėjimo teise, kuris pagal įstatymrc
gali būti tikvalsŲbės nuosavybė. Nekilnojamo turto, irangos irįrengimųvertėssumaŽėjimo nuostoliai apskaitomi pagal 2.6
pastaboje ap rašytą apskaitos po litiką, kai |mo n ės vad ovybė įvertin a, jog turto balan sinė vertė viršija atsiperkamąją vertę.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas apskaitomas tiek, kiek |monės vadovybė tikisi' kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje
atsižvelgiantį apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtįna, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši atidėbjo
mo kesčio d alis n ėra p ripažįstama fin an sinėse ataskaitose.

Turtas, valdomas patikėjimo teise
Kaip n urod yta '1 p astaboje, Imo n ės teisin is statusas yra valsŲbės imo n ė, jo s kap italo struktūrą reg lamen tuoja LR Valstybės ir
savivaldybių imonių įstatymas, kuriame numatyta, kad įmonei savįninko perduotas ir įmonės igytas turtas nuosavybės teise
priklausosavininkui,t.y.valstybei.Paga| LRvalstybėsirsavivaldybiųturtovaldymo,naudojimoirdisponavimojuoistatymą
oro
įmonė savininko turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikejimo teise. LR Aviacijos įstaŲmo 33 str. 2 d. nurodyta, kad
LR
oroUostąvaldanti
valdo,naudojairjadisponuojaturtopatikėjimoteisetarptautini
įmonė,Vadovaudamasi
uostoŽemę
Aviacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir
Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu. lmonės savininko perduotą oro uosto infrastruktūrą |monė valdo patikėjimo teise,
laikyd amasi LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
teisės aktų reikalaVįmų.

n

aud ojimo ir d isponavimo juo įstatymo

n

uostatų, Imonės įstatų ir kiŲ

Nagrinėjant' ar |monės patikėjimo teise valdomas turtas turėtų būti apskaitomas pagal 12-ojo TFAAK,,Paslaugų koncesĮų
susitarimai", vertin ama' ar verslo modelis atitinka ko ncesĮos paslaug ų taikymo g aires ir teisin ius pag Ėndimus. |monės istaŲ 7
punkte įtvirtinti Imonės veiklos tikslai, t. y.:

.

.
o

Eksp loatuojan t tarptautin ius Mln iaus, Kaun o ir Palan g os o ro uostus teikti viešąsias p aslaugas, užikrin an t straĘinį
valdyti ir plėtoti tarptautinių Vilnįaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą, garantuoli
šalies interesą
aukščiausią skrydžių saug os, aviacijos lygį' siekti verslo vertės aug imo ir peln o įmokos pajamingumo;
Vykdyti kitąveiklą,siekianttenkinti vieŠuosius interesus;

-

Ųkdytikomercinęveiklą.

Imonėsistatų9punktenumatyta, kadigyvendinant|monėsveiklostikslusirmisiją,|monėsuŽdaviniai

.
.

yrašie:

Kurti modernią infrastruktūrą, kuri techniniais parametrais' sauga ir teikiamų paslaugų kokybe atitiktų oro veŽejų,
keleivių irkitų oro uostų naudotojų poreikius;
UŽtikrįnti saugų, efektyvų ir patikimą |monės ir jos infrastruktūros veikimą.

Teisės aktuose nėra nustatoma, kam suteikiamos paslaugos, |monė pati tiesiogiai sudaro sutartis su paslaugų gavėjais.
Remiantis LR Aviacijos jstatymo 33 str. ir Lietuvos Respublikos Ųriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1098 ,,Del
TarptautiniųorouostųŽemės nUomos",|monėorouostųžemęnuomojamaaukcionobūduarbaneaukcionobūdu,jeiguyra
nuomosaukcionas,arba
tamteisėsaktuosenustatytossąlygos.PradinisŽemėsnuomosmokestis,jeiguskelbiamasžemės
nUomossutartissudaromaneaukcionobūdu,nustatomasvadovaujantisLietuvos
žemės nuomosmokestis,jeiguŽemės
Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1088 ,,Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio
apskaičiavimo tvarkos

i

r

dyd

Ži ų

ap

rašo patvirti

ni

mo".
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LRAviacijosįstaŲmo50str.3d.numatyta, kadrinkliavasužnaudojimąsi orouostaisirjųdydŽiusnustatotarptautinį orouosĘ
valdančios įmonės vadovas, Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 201 1 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.
ustatymo ir mo kėjimo tvarkos ap raŠo patvirtinimo". To dėl faktin ė pag rindinių
paslaugų.
imonės teikiamų kainų kontrolė tenka |monei. |monės savininkas niekaip nereguliuoja visų kitų įmonės teikiamų
3- 1

18 Dėl Rin kliavų uŽ n aud ojimąsi
,,

o ro

uostais

n

Turto valdymas patikėjimo teise yra įteisintas įstatymu, nėra sutarties dėl turto valdymo, nėra nustatytas turto va|dymo
patikėjimo teise pabaigos laikotarpis. |vertinant minėtas aplinkybes, daroma išvada, kad |monės patikėjimo teise turb
valdymas neatitin ka paslaug ų kon cesijų susitarimų modelio.

poĄmis pripaŽistant turtą, o Įmo n ė yra atsakinga
|vertin us tai, kad pag al TFAS n uostatas turto n uosavybės teisė nėra esmin is
uŽ turto prieŽiūrą, eksp loataciją, remo ntą ir investicijas ijį, Imone turtą ko ntro liuoja, naud odama jį savo pajamoms uŽd irbtį ar
administracinėms reikmėms, t. y. |monė, naudodamaturtą gauna irateityje tikisi gauti ekonominę naudą, turto savikainayra
patikimai ivertinta, oro uostų patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas yra pripaŽintas ir apskaityb
|monės finansinės būklės ataskaitoje.

Turtą, kuris pagal istatymus gali būti tik valstybės nuosavybė' atitinkantis kapitalas
urod yta 2.1 0 p astaboje' turtą, kuris p ag al istatymus g ali būti tik valstybės n uo savybė, atitin kan čįo kap italo dydį sudaro
Kaip aprašyta d alyje an ksčiau, tokį turtą pąd
|mo n ei perd uotas turtas, kuris pag al įstatymus g alibūti tik valsŲbės n uosavybė.
LR Aviacijos įstatymo 11 str. ir 33 str. bei LR Transporto veiklos pagĖndų istatymo 6 str. 2 d. sudaro oro uosto Žemė ir oro
uosto infrastruktūra, kuris yra Lietuvos Respublikos n Uosavybė ir perd uotas Imo neivaldyti, n aud oti ir d isponuoti juo patikŲirrn

Kaip

n

teise.
viena
|monė' remdamasi LR valstybės ir savivaldybiųįmoniųįstatyme numatyta įmonės nuosavo kapitalo sudėtimi, kurio
sudedamŲų dalių yra kapitalas, kuri atitinka turtas, kuris pagal istatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, ir tuo' kad turb
perd uotas LR Aviacijos įstatymu ir LR valsŲbės ir savivaldybių turto valdymo, n aud ojimo ird isponavimo juo įstatymu neribobm
laikui beisipareigojimoji grąŽinti,šį kapitaląapskaitonuosavokapitalo,oneisipareigojimųdalyje,nesšiskapitalasneatilinka
nuomonėbuvopagrįstatuo,kadŠiskapitalas
TFAS, priimtųtaikyti EuroposSąjungoje'įsipareigojimoapibrėŽimo.Taippatši
suteikia tas pačias teises įmonės savin in kui kaip ir įprastas kapitalas - teisę į |monės n epaskirstytąji peln ą, teisę kon tro lircli
irdaryti veiklos bei finansįnius sprendimus ir kita.

2.2'l.

NeapibĖžtumai

Neap ibrėŽti isipareig ojimai n ėra p rip aŽįstami fi n an sinėse ataskaitose. J ie yra ap rašo mi fi n an sin ėse ataskaito se' iŠsŲrus ttos
atvejus' kai tikimybė, kad eko n omin ę n audą d uod antys ištekliai bus p rarasti, yra labai maža.
Neap ibrėŽas turtas fin an sin ėse ataskaitose n ėra p rip ažįstamas, tačiau jis yra ap rašo mas fin an sinėse ataskaito se tuo met' kai
yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.22.

Poataskaitiniai ivykiai

Poataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Imonės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojanŲs
yra aprašomi
įvykiai), finansįnėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurįe nėra koreguojantys ivykiai,
pastabose, kai tai yra reikŠminga.

2.23'

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarantfinansines ataskaitas turtas irisipareigojimai bei pajamos irsąnaudosnėra uŽskaitomi tarpusavyje' išsŲrus atvejus,
kaį atskiras standartas reikalauja būtent tokio užskaitymo.

2.24.

Tikrosios vertės vertinimas

Tikroji vertė - tai kaina, kuri būtų gauta pardavus turtą arba kuri būtų sumokėta, perdavus isipareigojimą iprasto tarp rinkos
dalyvių įvykusio sandorio metu nustatymo dieną' Tikrosios vertės nustatymas paremtas prielaida, kad turto pardavimo a
įsipareigojimų perd avimo san doris vyksta arba:

.
r

pagrindinėjeturto arisipareigojimųrinkoje, ar
jei nėra pagrindinės rinkos-turtui ar įsipareigojimams pačiojepalankiausiojerinkoje.

Turto ar įsipareigojimųtikrojivertė nustatoma' naudojanttas prielaidas, kurias naudotų rinkos dalyviai, norėdami nustatyti turb
ar įsipareigojimų kainą, darantprielaidą, kad rinkos dalyviai turi geriausių ekonominių interesų.

Nefinansinio turto tikroji vertė nustatoma, atsiŽVelgiant į rinkos dalyvio gebėjimą generuoti ekonominę naudą, naudojant tuĘ
efekŲviausiai ir geriausiai arba pard uod ant jį kitam rin kos d alyviui, kuris turtą naud otų efekŲviausiai ir 9 eriausiai.
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Siekian t n uo sekliau ir p alyg inamiau n ustatyti tikrąją vertę taiko ma 13-ajame TFAS n ustatyta tikrosios vertės h ierarchija. Visa
turtas ir įsip areigojimai, kūrių tikrojivertė yra n ustato ma ar atskleid Žiama fin an sinėje ataskaitoje, yra s uskirstomi p ag al tikrosios
vertės hierarch iĘ, kuri paremta tikrajai vertei n ustatyti naudojamais reikšmingaisŽemiausio lygio d uomenimis:

r
.
.

'1

lygis-tokiųpačiųturtovienetųarbaisipareigojimųkotiruojamos(nekoreguotoskainosaktyviosioserinkose);

2 lygis - vertinimo metodikos, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai stebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra
reikŠmi

n

gin

ustatan

t

tikrąj ą vertę;

3 lygis -ūertinimo metodlkos, kuriose nestebimi Žemiausio lygio duomenys' kurie yra reikšmingi nustatanttikĘą
vertę.

Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripaŽistami pakartotinai, imonė , pakartotinai vertindama skirstymą
nusprendžia, ar perkeliamos sumos vyko tarp hierarclrĮos lygių (pagal Žemiausio Tikroji vertė yra apibrėŽiama kaip suma, už
kurią gali būti apsikeista priemonėmis tarp nesusijusių šalių rinkos sąlygomis, išskyrus priverstinio pardavimo ar likvidayimo
atveju). Tikroji vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo
sandorių (,,opcionų" kainų modeliais priklausomai nuo aplinŲbių).
2O19 m. 9ruodŽio 31 d. ir2018 m. įmonėsfinansinioturto irisipareigojimųba|ansinėvertėyra

artima jų tikrajai

verte,3 lygio

vertinimo metodikai.

2'25.

Klaidų taisymas

An kstesn įo laikotarpio
n

en audo

.
o

ji mo,

ar

n eti n

klaidos yra informacĮos neįtraukimas ar jos n etikslumai
kamo s i nfo rmacijos

n

aud oji mo, kuri

an kstesn iuose

laikotarpįuose, atsirand antys dd

:

buvo prieinama, kai buvo išleistos to laikotarpiofinansinės ataskaitos
pagrįstai galimatikėtis,kadinformacijąbuvogalimagauti irįjąatsižvelgti rengiantfinansinesataskaitas.

Tokios klaidos apima matematin
pad ari

n

ių k|aid ų, apskaitos

politikostaikymo klaidų' faktų nepaisymo ar klaidin go aiškinimo ir apgaulės

ius.

Klaidų gali atsirasti pripažistant' ivertinant, pateikiant ar atskleidžiant finansinės atskaitomybės elementus. Ątiktos galirrns
ataskaitinio laikotarpio klaidos įŠtaisomos prieš patvirtinant finansinę atskaitomybę. Tačiau reikŠmingos klaidos kartais
neatran d amos iki vėlesn io laikotarpio, ir šios an kstesnio laikotarpio klaid os ištaisomos palyginamojoje informacijoje, pateikbje
to kito laikotarpio finansinėse ataskaitose.
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3.

NematerialusistuĖas
Kitas turtas

Proqraminė iranqa

IsigijimoveĖė:

2017 m' gruodžio31 d. likutis
IsigĮimai
Perleistas ir nurašytas
Perklasifikavimai
20'l8 m. gruodžio 31 d. likutis

1

1

406
(34

e03)

385 840
499 862
(8e 116)

517

794

I 796 586

AmoĖizacija:
2017 m.gruodžio31 d. likutis

1

20'l8 m. sausio 1 d, likuįinė veĖė
2018 m' gruodžio 31 d' likutinė vertė
2019 m. gruodžio 3'| d. likutinė verįį

1

907

306 573
1 12 305
(33 038)

Isigįimai
Perieistas ir nu rašytas
Perklasifikavimai
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

Amortizacija per metus
Perleistas ir nurašytas
Perklasifikavimai
2018 m. gruodžio 3'| d. likutis
Amortizacija permetus
Perleistas ir nurašytas
Perklasįfikavimai
2019 m. gruodžio 3'| d. lįkutis

lš

't45790

viso
'.t

713 480
258 095
(67 941)

63 812
(6 958)

903 634
563 674
(e6 074)

57/4G48

237',t 234

1

29233s

1

127 585
(33 038)

67 467
(33 079)

438 159
1 95 052
(66 117)

240371
't08778

326723

1

567094

145824

15)

71 539
(6 e58)

180 317
(e6 073)

I 260 034

391 304

r 651 338

(8e

160
145

53o

1

749
469
į3z

114572
19',t 071
1

E3 344

27532'.1

336 540
719 896

Imonė neturi vidujesukurto nematerialiojo turto. Nematerialiojoturto amortizacijos sąnaudos pe|no (nuostolio) ataskaibje
yra įtrauktos i nusidėvėjimo iramortizacijos sąnaudų straipsnį.
Dalis |monės ilgalaikio nematerialiojoturto, kurio įsigĮimo vertė2019 m gruodžio 31 d. lygi 1 426221 EUR (2018 m. 9ruodžo
31 d. lygi 1 429 304 EUR), buvo visiŠkai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje.
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4.

10A, Mlnius, Lietuva

ATAsKAlTos

Nekilnojamasis turtas, iranga irirengimai
Pastaįaiir
Žemė

MaŠinos ir
irengimai

statiniai

Kiįas
materialusįs

Nebaigta

Transporto
priemonės

sta$Ąa

turtas

viso

lš

įsigijimoveĖė:

2017 m' gruodžio 31 d.

likutis (koreguota)

53 670

373 164090747 29699224

20l8 m. gruodžio 31 d.
likuįis (koreguota)
įsigijimai
Perleistas ir nurašytas
Perklasifikavimai
20'l9 m. gruodžio 3'l d.

likutis

454 124
(858 707)
668 163

340 643
(1 88 e39)
27 218074

ĮsigĮimai
Perleistas ir nurašytas
Perklasifikavima i

373

53 670
1 07 000

'19'l 460

525

3992610

(535 311)

(1 7 17

373

198 560

527)

114252

3642
s3777

804

29 966
381 85'l

12927 923
522 455
(361 564)

13088714
938 448
(890 465)

715 28745380

13 136 697

992

9721 954

31

142600

3275297

(1 899 623)

(28 1s4754\
4 363

520

17 222 406
(29 332)

u767 593\
't6789

001

6603247

904
(1 011 501)
268 517

6764762

1 016849
(1 031 338)
1 010450

298134014
5 501 018

(4320 334)
299 314 698
23 659 1 64

(4203973\

7760723

318 769 889

5652616

137 420218

Sukauptas
nusidėvėjimas:

2017 m' gruodžio 31 d.

likuįis

97 373

Nusidėvėjimas per
metus
Perleistas ir nurašytas
turtas
Perklasifikavima i
2018 m. gruodžio 31 d.

I 506 900

(161 767)

(792 036)

105 135

339

7 093 456

metus
Perleistas ir nurašytas
turtas
Perklasifikavimai
2019 m. gruodžio 3l d.

111

25 386

856

99

463 1't3

(354 61 1)

(ee7 638)

9932542

5

565

1

306 489

528 117

(1 590 0e4)

(873 115)

1

(405 098)

likutis

24671

523 450

7

likutis (koreguota)
Nusidėvėjimas per

656

823697 25103251

't

18

090

804 393
(1

010039)

4512444

9 587 544

1

458 662

0

(2

306 052)

145 572827

9732 455
(3

878 346)

151

426936

2018 m. sausio 1 d,

likutinė vertė
(koreguota)
20'l8 m. gruodžio3l d.
likutinė vertė
(koreguota)
20l9 m. gruodžio 3f d.
likuįinė vertė

53 670

373

66717 091

53 670

373

86 325

1

86 737

018

53777 373

86

869

631

5027

232

3 205

4 579

948

3 156 172

4 363

520

1

549 {s3

't6789

001

284827

3642129

3

9s0

31 ',142600

646672

160 713 796

153741 871
1G7

342953

2o19 m. g ruo d Žio 31 d . n aud ojimosi teisės turtą ap skaitė p rie kito materialaus turto. Prip aŽin ta isig ijimo savikaina sud arė 97
350 EUR, o nusidėvėjimas76826 EUR. Likutinėturto vertė 20 524ĖUR' Nuomojamąturtą sudarotransportopriemonė9ir
kitas materialusis turtas.

Per 2O19 metus Uždarantnebaigtos staŲbos objektus buvo nepanaudota ilga|aikioturto sukūrimui iŠlaidų už29 332 EUR
(2O18 m-1 899 623EUR). Š1 suma buvopripaŽintasąnaudomisirapskaitytapelno(nuostolio)ataskaitoskitųsąnaudų
straipsnyje.

vertė2 867 487 EUR. Per2018metus
'l
EUR' Nurašyto turto likutin ė Vertė yra
vertė
683
991
n en aud ojamo turto , kurio isigijimo

Per2019 metus lmonėnurašėirlikvidavo357vnt.nenaudojamoturto,kurioisigĮimo

|mo n ė n uraŠė ir likvid avo 1 054 vn t.
jtraukta į pelno (n uosto lio) ataskaito s kitų sąn aud

ų

straipsni.

Dalis |monės materialiojo turto, kurio isigĮimo vertė 2019 m. gruodŽio 3'1 d. lygi 51 801 77o EUR' (2018 m.- 39 595 276
EUR) buvo visiŠkai nusidėvėjusi, tačiau vis dar naudojama veikloje.

Per2019 metus Imonėjtraukėiapskaitąturto uŽ5321 100 EUR, kurj gavoišakcįninkokaipkapitalodidinimą.
2019 m. |monėorganizavo4 aukcionus,jų metu buvo parduota'126 Vnt. nenaudojamo turto.2018 m. |monė organizaro 8
aukcionus, jų metu buvo parduota426 vnt. nenaudojamo turto.

2019 m. |monė neatlygintinai perėmė dali pastato - Centrinės elektros pastotės (unikalus Nr. 5298-8041-9014), vertė
perėmimo metu 40 971 EUR. 2018 m. |monė iŠ n uomin inkų gavo neatlygintinaiturto uŽ 140 900 EUR' kurj apskaitė ir pradŲo
eksploatuoti 2018metais. Kadan9iturtasperduotasneatlygintinai irįmonėneturi irateityjeneturėsįsipareigojimųddšio
turto

g

avimo, jis apskaitytas peln o (n uostolio

)

ataskaitos

n

eaviacinės veiklo
31

s p ajamų

straipsnyje.
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2O18 m. |monė itraukė į apskaitą turtą, kuris buvo įregistruotas Nekilnojamojoturto kadastre ir registre. Turtas buvo
identifikuotas inventoĖzacijosmetu, o turto vertė nustatyta atlikto vertįnimo metu irsudarė 18"l 885 EUR, kuri buvo nustaŲta
UAB Auditas ir konsultaciįrs nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose Nr' 5/2786, 46012788,3712808. Turtas apskaityh
pe|no (n uo stolio) ataskaitos n eaviacin ės veiklos pajamų straipsn yje.

2019 m. gruodŽio 31 d. |monė neturėjo įkeisto ilgalaikio materialiojo turto. 2018 m. gruodŽio 31 d. Įmonės ilgalaikis
materialusis turtas, kurio likutinė vertė buvo lygi 17 605 258 EUR buvo įkeistas bankams kaip paskolų užstatas. 2018 m.
gruodŽio31 d.paskola,pagal kuriąbuvojkeistasturtas,grąžinta(2019-01-17 Hipotekąišregistruota).

5.

lnvesticinis tuĖas

|sigĮimo vertė:
2017 m. gruodžio 3l d. likutis (koreguota)

7 903 669

ĮsigĮimai
Perleistas ir nUrašytas turįas
Perklasifikavimai
2018 m. gruodžio31 d. likutis (koreguota)

7933811

įsigĮimai
Perleistas ir nurašytas turtas
Perklasifikavima i
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

8 0't 0 261

56 439
(26297)

76 933
(483)

Sukauptas nusidėvėjimas:

4 530 660

20'17 m' gruodŽio 31 d. likutis (koreguota)
Nusidėvėjimas per metus

455 193
(26297')

Perleistas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
2018 m. gruodžio 31 d. likutis (korēguota)
NUsįdėvėjimas per metUs
Perleistas ir nurašytas tuįas
PerklasifikaVimaį

4 959
1

(412)

20'l9 m. gruodžio 3l d' likutis

5 109 810
3 373 009

sausio'l

d. likuįinė vertė (koreguota)
gruodžio 3'| d. likutįnė ve Ėė (koreguota)
2019 m. gruodžio 3'| d' lįkutinė veĖė
201 8 m.

556

50 666

2974255

20't 8 m.

2 900 451

Per 2019 metus |mo n ė n urašė 1 vn t. n en aud ojamo turto, kurio įsigijimo vertė 1 90 814 EUR. Nurašyto turto likutįn ė Vertė yra
jtraukta į pelno (nuostolio) ataskaitos kitų sąnaudų straipsni.
2019
lnvesticinio turto nuomos pajamos

m.

9322252

50 666)

(eo 524)

12628 185

Grynasis pelnas iš investicinio turto

I m. (korequota)

12778 851
(1

Tiesioginės veiklos sąnaudos, kurios generuoja nuomos pajamas

201

I

231

728

V| Lietuvosorouostai investicinįturtąsudaropagrindinei veiklai skirti irnuomai naudojami orouostopastatai'irangabH
patalpos. oro uostai yra specifinė verslo sritis, kuri neturi analogų šalies rinkoje' todėl investicinio turto tikĘą vertę nuold
patikimai nustatyti tampa neįmanoma' |monė taiko 40 TAS išimti ir investicinioturto vertę apskaito savikainosmetodu.
Savikainos metodas yra taikomas, kai yra aiškių įrodymų, kad ūkio subjektas veikia netipinėmis rinkossąlygomis, turb
nuomos sąlygos reikŠmingai skiriasi nuo šalyje esančių pastatų nUomos sąlygų ir palyginamo turto tiesiog nėra. Taip pat
Šioje verslo sriŲje nedaug sandorių' kotiruojamos kainos yra pasenusios ir patikimų investicinio turto tikrosios vertės
nustatymo būdų nėra. PabrėŽtina, jog tikrosios vertės nustatymo taikant pajamų metodą, šiuo metu nėra galimybės atlihi
dėl pernelyg didelio neapibrėŽtumo del CoVlD-19 itakos.

6.

Atsargos
2018 m.

2019 m.

Medžiagos

342220

atsarginės dalys
Kuras ir kt. naftos produktai
Maisto prekės
Atsargų nUkainojimas
ir

71 523
1 557

301 307
81 448
1 546

@7 733\

Q1 09',1\

31 7

32

567

363

21 0

120864074, Rodūnios kelias {0A' Mlnius, Lietuva

Ų Lietuvos oro uostai, įmonės kodas

20l9 M. |MoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

grynosiosgalimorealizavimovertėsivertinuskiekvienąatsargųvieneĘ.

MedŽiagųiratsarginiųdaliųvertėbuvosumaŽintaiki
Atsarg ų

n uvertėj

i

mo

n

uosto

li

ai ap skaityti pel no (n uostol io)

Per 2019 metus Imonė sun audo jo ir n urašė atsarg
apskaiŲti pelno (nuostolio) ataskaitoje.

7.

ų

ataskaitoje.

už 1 445 185 EUR (2018 m'

-

1 428 505 EUR.). Atsarg

ųn

urašymai

Sutarčių tuĖas ir isipareigojimai
2018 m.

2019 m.
Pirkėjų skolos (8 pastaba)

Sutarčių turtas
Sutarčių įsipareig oiįmai

(1

7

57't',t 926

5733 421

(5

į5 630 519)

pastaba)

2457 35.|

Sutarčių turto |monėneturi, nesvisos paslaugos, iŠskyrus nuomą, pripažistamostuo metu, kai paslaugayrasuteikiama.
Sutarčių įsipareigojimai sud aro gautus avansus iš klientų uŽ |monės teikiamas paslaug as ir sukaupimus susijusius su lojalurro
programa dėl naujų maršrutų skatinimo, papildomų krovinių gabenimo. Sutarčių isipareigojimo dydis reikŠmingai nekib per
2O19 m. 'l 496 862 EUR sutarčių įsipareig ojimo sud aro g auti avan sai, 4 133 657 EUR lojalumo prog ramų kaup imaį.

Per 2019 m. viso 5 816 39o EUR sutarčių įsipareigojimų buvo pripažinta kaip aviacinės veiklos pajamų maŽinimas (per

2018 m. pripaŽinta4034 645 EUR).

8.

!š klientų gautinos sumos
2018 m.

2019 m.
12 478 586
(6 745 165)

Pirkėjų skolos

Vertės sumažėjimas tikėtinais nuostoliais

lš viso

s733

12505798
/6793872\
5711 926

42',1

Rizikabuvoįvertintapagal skolųsenati bei įvertinustikėtinuspirkejųgrupiųnuostolius.Šiųsumųnuvertėjimasatspindimas

pelno

(n

uostolio) ataskaitoje.

Pirkėjų skolų senaties analizė:
lš pirkėjų gautinos
sumos, kurių
mokėjimo terminas
nėra praėjęs
{ivertinus vertės

20l8

lš pirkėių gautinos sumos' kurių mokėjimo terminas jau
us veĖės s

m.

gruodžio3{ d.

3 637 590

1

2019 m.

d.

4361 775

1

9.

gruodžio3l

-90

30 dien
370 468
1 86 945

564 582
077 514

Da
90

net

66 309

72977

19750

87 437

lš vįso
5711 926
5733 421

Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas sudarė:

2019m

2018 m.

562 563

Biudžeto skola imonei
Darbuoto.ių skolos iratskaiting i asmenys

1

502

564 065

557 978
1

124

559 1 02

Kitų gautinųsumų senaties analizė

Kitos

gautinos
sumos, kurių
mokėjimo
terminas nėra
2018 m. gruodžio31 d.

20l9

m.

gruodžio3l

d.

nos su
30

30

559 102
564 065
33

ku

- 60 dien

60

- 90 die

Daugiau

lš viso
559 102
564 065

V| Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelįas 'l0A, Mlnius, Lietuva
2o19 M. IMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaiP)
Kitų gautinų sumų vertės sumaŽė,|imas vertinamas pagal numatomą kredito nuostoli.2019 m. ir2018 m. numatomo kredib
apskaitinėvertėyraartima!ųtikrajai vertei'dėl jų
nuostoliokitomsgautinomssumomspripažintanebuvo.Kitųgautinųsumų
g

reito realizaci

io periodo.

n

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
|monės pin ig us ir

p

inigų ekvivalentus sud arė:

Pinigai bankē
Pinigai kasoje
EVP mokėjimai

2019 m.

2018 m.

17 973 167

25 61'l 355

7 561
69 266

339 698

994

25 963 628

1

8 049

12 575

Pinigųirpinigųekvivalentųtikroji vertė20'|9m. ir2018m. gruodŽio3'1 d.apytikriai yralygijųapskaitinei vertei.
Kredito rizika, susijusi su |ėŠomis bankuose, yra ribota' nes |monė atlieka operacijas su bankais' turinčiais aukštus uŽsienio
reitin g avimo ag en tūrų suteiktus ilg alaikio sko linimosi reitin gus.

Moody's

Bankas
citadele bankas

Baal

Luminor Bank AB

Aa2
Aa2

AB SEB bankas

SwedbankAB
G

rynosios skolos suderinimas
2018 m.

sausio'l

Pagrind inės

ir

Standard& Poor's

Ba'l

d.

A+

AA.

Finansinės

skolos

grytoji skola

Pinigaiir pinigų
ekvivalentai

Dotac

investicinės veiklos pinig ų srautai

1

Gautos paskolos

Paskolų grąžinimai
pelnoimoka
Į valstybės biudžetą mokama įmonės
Gautos dotacĮos
DotacĮų amortizacĮa
Valiutų skirtumų įtaka
Kiti pokyčiai
2018 m. gruodžio3'| d. grynoji skola
Pagrindinės ir investicinės veiklos pinig ų srautai
į valstybės biudžetą mokama įmonės pelnoimoka
Gautos dotacUos
Dotacijų amortizacUa
Kiti pokyčiai
201 9 m. gruodžio 3'| d. grynoji

1

5 910

323

viso

lš

15 910

(1579746\

579746

(3 42s

014)

240 442

(240 442')

4 411 950

429 0141

13

4 411 550

036

(1

21

21

(8 524 08e)

524 089)

(8

254 597

(254 5e7)
3331 353

323

3

331 353

skola

11. Kapitalas
|monės savininko kapitalas
2019 m. sauslo

1 0.

21 225

lrKults

Kapitalo judėjimas 20't9 mētais:
- Tūrtas perimias iš Vį oro navigacĮa pagal LR Vyriausybės 20'l 9-02-20 nutarimą Nr. 1 66.
_ Perduotas turtas pagalVyriausykĖs nutarimą 201 9-O1_O9 Nr'6
- LR Vyriausybės nutįrimas dėl Valstybės imonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo

Nr.1085

2019-10-30
_ Perd uotas nekilnojamasis turtas Vyriausybės

n

-

40 g72
(35)
'1

Nr.10-2094
9'1O-O2Nr.'lO03

utarimu 20'19-12-02

-Perduotasturtaspagal LRVvriausvbėsnutarimą201

3

--.9-į5-3)

93 276 021

atitinkantis kapitalas

93276021

34

659 510
521 506

26 439 934

2019 m,
Turtą, kuris pagalįstatymus gali būti tik Valstybės nuosavybė'

r34

2018 m.
93 169 021
93 1 69 021

Ų Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias
2019 M. lMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos

10A, Vįlnius' Lietuva

(Eurais, jei nenurodyta kitaiP)

2019 m. |monėperėmė 107 ooo EUR vertėsžemės sklypąišNacionalinėsžemėstarnybosprieŽemės ūkioministerijos
pagal LR Vyriausybės 2018-12-27 nutarimą Nr. '1406.

12. Rezervai
Rezervus sudarė:

Kiti rezervai:

-Rezervai, skirti socia liniams,
kultūriniams ir panašiems tikslams

LR susisiekimo
t

p el n ą

buvo

469 638

22880

642940
22090
620 850

942 358

min istro 2018-06-'l 5

201 8 m.

919 478

22880

-Rezervai, skirtį inVesticijoms

Ski rstan

2018 m.

2019 m.

Privalomasis rezervas

įsakymų Nr.3-296 skirstan t 2017 m. pe|n
tas rezervas, ski rtas i nvesticijo ms'

ą

buvo sufo rmuoti

p

1 112 57 8

rivalo masis ir kiti rezervai.

p an ai ki n

Pelno įmoka
Valstybės įmon ių peln o įmoka mokama vad ovaujantisValstybės ir savivaldybių imo n ių istatymu. 2019 metais |mo nė sumokŲo
o/o 2o18 metų paskirstytinojo pelno). 2018 metais
|monė sumokĄo 3 429 014 EUR pdno
8 524 o89 EUR pelno įmoką ('102
o/o
2017 metų paskirstytinojo pelno).
įmoką (80

Pelno paskirstymo projektas
Pelno paskirstl/rnas Z)19

Straipsniai

m

ių linanslnlų meĮų pabalgo|e)
Ankstesnių finansinių metų nepasKlrstyįasls pelnas (nuoslollal
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai- finansinių metų pabaigoje)

1

Akcininkų inašai nuostoliams padengti
Pervedimaiiš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas:
- i istatymo numatytus rezervus
- i kitus rezervus
_
įvalstybės biudžetą įmokama pelno įmoka (65 % paskirstytinojo pelno)
- kiti

NēDaskirstūasis

-

nelnas įnuostoliai- fįnansiniu metu

299 tgu

626 957
14917 747

't

3

1

4 940 627

22880
(747 031)
(37 352)

(9 711 408)

4 444836

haiooip)

13. Dotacijos
Dotacijos, susijusios su turtu
lnfo rmacija ap ie

su |mo n ės turtu susijusias

d

otacijas:
2019 m.

2018 m.

Likutis sausio I d,

39 317 858

ES fondo dotacUos
AmortizacĮa

254 597

240 442

(3 331 353)

(4 411 950)

Likutis gruodžio 31 d.

36241 102

39 317 858

43 489 366

susid ed a iš to liau n urodytų d otacijų, įg yven dinan t ES struktūrinės p aranns
p rojektus, susijusius su o ro uostų infrastruktūros mod ernizavimu, ap lin kosaug inių p riemo nių įgyven din imu, pero n ų bei kilimo

Dotacijos

p ag

al likutinę vertę

2O1

9 m. sausįo 31

d .

ir tūpimo takų naujinimu bei keleivių terminalų plėtra. Taip pat dalis dotacijų gauta, igyvendinant kitus išorės lėšomįs

fi n

an suo

jamus

p

rojektus.

Didžiausia dalis dotacijų gauta2017-2018 m., įgyvendinatprojektą,,Vilniaus oro uosto orlaiviųkilimo ir tūpimo tako bei
sig

n

alinės Žiburių sistemos reko

n

stravimas,

g

erinan

t

skrydŽio saug os sąlygas"

35

- 9

567 860 EUR.

Vt Lietuvos oro uostai, įmonės kodas l20864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva
2019 M. IMoNĖs FlNANslNĖs
(Eurais, jei nenurodyta kitaiP)

ATAsKAlTos

lnformacijaapie2019 m. gruodŽio 3'l d. |monėsgautas dotacijaspateiktatoliau:
Gavimo

Gauta
dotaciiu

laikotarDis
Vilniaus oro Uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei
signalinės žiburių sistemos rekonstravimas
Vilniaus oro uosto triukšmo stebėjimo sistemos
modemizavimas
Riedėjimo tako ir perono Kauno oro Uoste statyba
Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija
Garažo rekonstravimas į priešgaisrinės gelbėjimo stoties
pastatą
Tarptautinio Kauno oro uosto keleivių terminalo
išplėtimas (pastatas)
Kauno oro uosto aerodromo modemizavimas (kilimotūpimo takas)
Vįlniaus oro uosto tērminalo rekonstravimas (pastatas)
Tarptautinio Vilnįaus oro uosto perono dangos
rekonstrukcija
Kitos dotacijos

Viso

2017-2018m.

Sukauptas

nusidėvėiimas

9 567 860

1

2015 m.
2013-2014 m.

iki 2014-06-30
iki 2014-06-30

226276

397 001
793 859

560 129

279 508

1

280621

1

800324

10622254

3 645 737

1

979 1 16
596 531

3018808

s 1326',t7

2971 515

3615339
1

659746

1

1

2014-06-30
2014-06-30

7

541 695
505 183

iki2014-06-30 12422578
iki
iki

14

938696
I 299042
1

2O'13-2O14m.

1

28321

254 597

20'19 m.

908

Likutinė verįė

8 569

789

1

666 621

2 161 102
7 4149'.t4

Dotacijos, susiiusios su pajamomis
lnformaci!a apie su Imonės pajamomis sUsijusias dotacijas
2019 m.

2018 m.

Likutis sausio 1 d.
Dotacijos išlaidoms kompensuoti (LsA)
DotacĮos išlaidoms kompensuoti (MaĖrutų plėūa)
Dota cijų išlaid ų atstatymas

24000

24000

400 000
(424 000)

000 000
(1 024 000)
1

Likuįis gruodžio 31 d.

|monėper2019metus gavo424OO0EUR(2o18m'-1024000EUR)dotacijų,susijUsiųsupajamomis,išvalstybėsbiudžeįr
minėtąprogranų
pagal programą,,Civilinėsaviacijosveiklospriežiūrabei skrydžiųsaugosirsaugumoužtikrinimas".Pagal
įgyvendintos priemo nės:
_

labai svarbių asmen ų aptarn avimas _ 24 000 EUR pan aud oti susijusių išlaidų kompen savimui'

- naujų maršrutų skatinimas, keleiviųiŠ/i

1

Lietuvosoro uostusdidinimas-panaudota400

000 EUR.

4. Išmokų darbuotojams isipareigoj imai

Su darbo santykiais susijusius isipareigojimus sudarė:

m.
802
81 376
30426
41 603
33 950
7 653
980 005
27 872
269274
942407

2019
111

PensĮiniai kaupimai
llgalaikiai
Trumpalaikiai
Jubiliejinių išmokų kaupimai
llgalaikiai
Trumpalaikiai
PremĮų kaupimai
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinas darbo užmokestis
Atostogų kaupimai

ffi

20{ 8 m.

78573
48679
29894
34943
29202
5741

937

44',1

29992
6690
328845
(1

35)

658299

2019 m. ilgalaikiai isipareigojimai susiję su darbo uŽmokesčiu sudarė 115 326 EUR (2018 m' '77 881 EUR). Trumpalaikid
(2018 m. - 1996 767 EUR). Su Šių įsipareigojimų
įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu sudarė 2 257 637 EUR
apskaiŲmu susijusios sąn aud os itrauktos i |mo nės iŠmokų d arbuotojams sąn aud as pelno (n uostolio)ataskaitoje.
36

Ų Lietuvos oro uostai, įmonės kodas

120864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius' Lietuva

2o19 M. lMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaiP)
Pen sij

i

n

iai kaup imai

p

askaiči uoti' remi an tis šiais rod ikliais
20't8 m

2019 m.
Diskonto norma,o/o
Darbuotojų kaitos rodiklis, %
Planuojamas metinis atlyg inimo pad idėjimas'

0,31

0,31

15

18,07

3

3

%

15. Paskolos
lmo nei

suteiktos paskolos:
2018 m.
1 3 000 000
1 3 000 000

2019 m

12591 141
12591 141
408 859
408 859

llgalaikės paskolos
- Paskola iš Nordic lnvestment bank

llgalaikių paskolų einamŲų metų dalis
_

Paskola iš Nordic lnvestment bank

Paskolos iš viso:
Paskolų

g

1

3 000 000

't

3 000 000

rąžin imo terminai
2018 m.

2019 m.
408 859

Per 1 metus

4 523220

Nuo1iki 5metų

3 289 537

9710463

8067 921

Po 5 metų
lš viso:

l 3 000 000

Paskolos suteikimo
data

2017 m.birželio

Nordic lnvestmentBank

000 000

ir2018 m' gruodŽio31 d.pateiktatoliau:

lnformacijaapiegautaspaskolas20'19m.
Pasko Ios davėias

I3

1

d.

kanu norma

Gražinimo termįnas
2032m'geguŽės

3d.

0,65 %

+

Euribor6mėn

2018m.gruodžio31 d.paskolaišketuriųbankų(SEBbankas,NORDEAbankas,Swedbank,Danskebankas) buvogrąžinta.
Paskolai užikrintį ikeisto turto hipoteka iŠregistruota 2019-01-17. Per 2018 m. buvo grąŽinta likusi paskolos su'Y]a
1 57g 746 EUR ir sumo kėta 3 863,43 EUR palūkan ų, kurios apskaitomos pelno (nuosto |io) ataskaito s fin ansin ės ir in vesticinės
veiklos sąn aud

ų

straipsnyje.

Pasko los iŠ Nordic lnvestment ban kg rąžin imas prasidės 2020 metais. Pasko los sutartyje
įmo nė isipareig ojusi užtikrinti:
-

n uo s

- g ryn

avybės

ko efi ci

entas

d id

esn is

n

ei 40

Umatytos finansinės sąlyg os,

kuĖa

o/o-,

osios skolos rodiklio ir EB|TDA santykis neturi viršyti

20'19 m. ir20'18 m.

n

4:1

įmonėlaikėsi nurodytųsąlygų.

Per 2O19 m. buvo priskaičiuota 51 94o EUR palūkanų, kurios apskaitomos pelno (nuostolio) ataskaitos finansinės
į

n

vestici nės veiklos sąn aud ų strai psnyje (201 8 m. _ 50

01

ir

3 EUR).

16. Nuoma
Nuo 201 9 m. sausio 1 d . |mo n ė p rad ėjo taikyti 16-ąji TFAS, p a9 al kurį veiklos n uomos sutartys yra ap skaito mos kaip fin ansinė
nuoma. Teisė į nuomą apskaityta prie ilgalaikio materialiojo turto ir atskleista 4 pastaboje. |monės veiklos nUomos sutačių
finansinės būklės ataskaitoje patenka i Šiuos straipsniUs: ilgalaikiai prie mokėtinos sumos ir ilgalaikiai

įsipareigojimaį
nornn
isipareigojimai, trumpalaikiai prie kitos trumpalaikės mokėtinos sumos. Nuomos skaičiavimams taikoma diskonto
3,17 %. Nuomos sutarčių įsipareigojimus sudarė:
201 9

m.
3 925

llgalaikiai įsipareigojimai
Trump alaikiai isiparei gojimai

't6 407

20332
37

2018 m.

V| Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias 10A, Mlnius, Lietuva
2o19 M' įMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)
2020 metais. Pervienus metus mokėtinossumos sudaro 16407 EUR'

Didžiosiosdaliesnuomossutarčiųgaliojimasbaigsis
nuo metų iki penkių 3 925 EUR.

Trumpalaikei veiklos nuomai ir mažos vertės irenginių nuomos sutartims pritaikyta 16-ojo TFAS išimtis, todėl Ši nuoma
apskaitoma veiklossąn aud ose. Imonė n uomoja automobilius iš darbuotojų, p rograminės įrangos licencĮas ir kitą mažos verlĖs
turtą. Šiam turtui |monė pasirinko nepripaŽinti teisės į nuomą.
Vei

os

kl

n uo

mos sąn aud os

p ripaŽi n

tos pe| no (n uostolio) ataskaitoje:
2019

Trumpalaikė automobilių
Kito turto nuoma

n

m.
864
40762

2018 m.
277 389
l5'1 768

209

uoma

250 626

429 157

lmonė nuomotoia

|monė,nuomotojayrasudariUsi keletąveiklosnuomossutarčių.Nuomossąlygosenėranumatytaapribojimų|monėsveiklai,
susijusiai su

d

ividendais, papildo momis skolomis ar papildoma ilgalaike

Gautin as min imalias

n

uomos įmokas ateityje pag al sud arytas veiklos

n uo

n uo

ma.

mos sutartis sud aro:
2019

m.

839
097
68464936
899
56 565

PėrvienUs metus

1

Nuo vienų iki penkerių metų
Po penkerių metų

1

2018 m.
11 171 975

53015245
15449692
796369{2

Gautinos minimalios nuomos įmokos pateiktos neivertinus Covid-19 itakos. Finansinių ataskaitų pasirašymo metu, vyksh
derybos su nuomininkais dėl nuomos kainos atnaujinimo. Dėl Covid-'l9 tikėtinas nuomos pajamų sumažėjimas per vienw
metus iki 7 481 874 EUR, nuo vienų iki penkerių metų iki 52 917 735 EUR.
Pajamospagal veiklosnuomossutartisyratiesiogiai
apskaito mos pel no (n uostol

io )

pripaŽistamosnUomospajamomispervisąnuomoslaikotarpjir

ataskaito je.

17. Trumpalaikiai isiparcigojimai
2019

m.

201 8 m.

408 859
3 700 393
1 80 826

Einamųjų metų skola kredito įstaigoms
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio isipareigojimai
Su darbo santykiais susĮę įsipareigojimai:
Pensijiniai kaupįmai
Jubiliejinių išmokų kaupimai
PremĮų kaupimai
Mokėtinas darbo užmokestįs
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos darbo užmokestis
Atostogų kaupimai
Sutačių isipareigojimai
Kiti mokėtini mokesčiai valstybės biudžeįUi
lš valstybės biudžeto gaūos sumos kapitaluididinti
lsipa re ig ojimai pag a I veiklos n u omos sutartis
Kitos mokėtinos sUmos

2257 637
30 426
7 653

4 460

635

109 281
1

996 767

29894
5741

980 005
27 872

937 441

269274

328845

942 407

658 299

5630519

6 089

567 748
16 407

923

12769401

29992
6

690

(135)

5245735
7

't

649

659 510

2278

134E1 E55

18. Pajamos
Aviacinės veiklos pajamos
m.

Rinkliavos
centĖnės infrastruktūros
pajamos
Kitos aviacinės pajamos

lš viso:

24921 355
2 141 340

118645

27 181

340

7
7

335

54 388
263 435

286 278

1763577

343

2

s35

I

66

KUN
28 608

1

2203 063

668 358
31 480

083

38

2206 582
325043
25 961

286

36 870
80 328
1 279 043
1

916790
237 277
52 809

2206876

26

2480729
558 180

29447 205

Vt Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias l0A, Mlnius, Lietuva
2019 M. lMoNĖs FlNANslNĖs ATAsKA|Tos
(Eurais, jei nenurodyta kitaiP)
Avi acin ės veįklo s pajamos p ripaŽįstamos

ti

k sutei

kus

p

asl aug ą.

Neaviacinės veiklos pajamos
2018 m.

2019 m.
lnvesticįnio turto
nuomos pajamos
Reklamos paslaugos
Automobilių stovėjimo

11 033 152

494 595

paslaugos

455 645

Greitas aptamavimas
Verslo klubo paslaugos
Renginių organizavimo

947 517

'152182

paslaugos

Leidimų pagaminimas
Transporto paslaugos
Mokymų pajamos
Lojalumo programos
pajamos
Kitos neaviacinės
veiklos pajamos
Delspinigiai
lš viso:

1

466 656
78 445
651

536

o:

279 043
36 947

12778 851
609 987

7 838 167

234080

134',t 261

467 81 I
133 163
827 970

152182

947 517

45729

8 154

37 575
35 666

18372

16682
51 735

022
348

17 393

602

I 355

34925
311 473
4 517

72780
16678

217 941

27

'19

695

500

13 845

I 6

49218

5s 060

40 006

62692

50770

34925

27 884

601 894
310 890

225707

34423

1

381 234

7

248 833

9322252

584211

223767

1

35 455

58 164

I 454

5720

433

4269
1 974

16794
18329

599

492 31

235252

8

474853

275797

133 163
827 970
63 392

58 157
30 197
61 177

1 357

27 884
366 533
21 997

1

1

117

975

68 299

18539

1027',143

266243

730 500

Nuomos pajamos pripaŽįstamos proporcingai viso nuomos laikotarpio metu. Visos kitos pajamos pripažįstamos tik suteikts
p

aslaug ą.

Kitosepajamoseitrauktas turto perleidimo pelnas2019m. sudarė30 423 EUR, 2018

m.

-

82 973 EUR.

19. Sąnaudos
|monės sąn aud as sud arė:

Nusidėvėjimas ir amortizacĮa
lšmokos ūarbuotojas ir susijusios sociaIinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos

13 463 944

316 981
256 461

98 984

4 768 567

2775344
40762
1 882468

Turto nuoma

Komunalinių paslaugų sąnaudos

69 993
I 230 087
621 815
39 439
63 800

Aplinkosaugos sąnaud os
Mokesčiai išskyrus pelno mokesti
Civilinės aviacĮos rink|iavų sąnaudos
PVM mokesčio sąnaudos
Aplinkos apsaugos mokesčių sąnaudos
Valstybės turto mokesčio sąnaudos
Kitos sąnaudos

14919067

782697

PremĮos
Sukauptų atostog inių' pensĮų sąnaudos
Socialinio draud imo sąnaudos
Kitos sUsijusios su darbo užmokesčių sąnaudos
llgalaikio tuĖo priežiūros, remonto ir komunalinės sąnaudos
Turto remonto ir priežiūros sąnaudos

Kiti mokesčiai' rinkliavos
Gautinų sumų ir pirkėjų skolų veĖės (sumažėjimas)

2019 m.
6 732 085

424 517
B0 516

/

sumažėjimo atstatymas

(4e262)
4910 121
576
209
216
648
220

Transporto priežiūros sąnaudos
Transporto nuoma
Komandiruočių sąnaudos
Sąnaudos susĮusios su personalu
Ryšio sąnaudos
Kanceliarinės prekių ir paslaugų sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Kitos niekur nepriskirtos sąnaudos

lš vįso:

39

466 955
055 816
77 573

2717 890
77 210

4836204
2963872
151 768

I 646743

73821

1

232847
600 144

08 696
38 067
424 517
1

61 423
692 1 65

6416666

566

522848

163717

197 154
27 151
249 856

s9 555

4 418742
59 090
53 876

32570 220

32250 213

54a12
4743

Kitos finansinės veiklos sąnaudos

8
1

559 809
277 389

864
888

2770777

Palūkanų sąnaudos

12395 444

035

046
10793
257 152

Finansinės veiklos sąnaudos

2018 m.
(koreguota)
6 657 797

5214

Ų Lietuvos oro uostai, imonės kodas

120854074, Rodūnios kelias l0A, Vilnius, Lietuva

2019 M. |MoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaip)
Sąnaudų grupavimas pagal

filialus:

2019 m'

KUN
Darbo užmokesčio sąnaud os
Socialinio draudimo sąnaud os
Komandiruočių sąnaudos
Kitos personalo sąnaudos
Turto priežiūros sąnaudos
Turto nuomos sąnaudos
Turto nusidėvėjimo sąnaud os
Komunalinės irryšio sąnaudos

084
37 688

87 204

'16

16785

73',t 367

102742

4 120635
'1 563 017
417 ',t68

operacĮų sąnaudos

1

't45

1

246

2

51 940

Gautinų sumų irpirkėjų skolų vertės
(sumažėjimas) / sumažėjimo
atstatymas
Kitos sąnaudos
lš vįso:

36'1 032

88202

1o4 576

Palūkanų sąnaudos

30247
728864
67 755
216 950
50

792012

Mokesčių ir rinkliavų sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Mažaverčio turto isigĮimo sąnaudos
Kitos finansinės sąnaud os

736

101 604

189 462
2029 169

585

3 805
'150 007

29 032
952 30'l
17 307 823

5 705

976

Darbo užmokesčio sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Kitos personalo sąnaudos
Turto priežiūros sąnaudos
Turto nuomos sąnaudos
Turto nusidėVėjimo sąnaudos
Komunalinės irryšio sąnaudos

4 123 111

Mokesčių ir rinkliavų sąnaudos

425979

21 134
120 465

45

93 609

1

242693

1 69 599
2 114 026
143 173

366 364
413 406

Draudimo sąnaUdos
Mažaverčio turto įsig Įimo sąnaudos

196

1

Kitos finansinės sąnaudos

6

GaUtinų sUmų irpirkėjų skolų vertės
(sumažėjimas) / sumažėjimo atstatymas
Kitos sąnaUdos

viso:

r8

n

16234
52526

25791

554 937
111 338
2 114
124 186

1

2521 975

626

085

487 037

1 230 087

257 152
317 561

2872

548',12

858754
034 įlL6

4742

(4s2621
966

2 046

32570220

Viso:

824624

3271 674

12229
64210

11B431

2717 890
163717

823 580

243 668

104 21 4

4379284

389 804

7

550

379

2102514

(84 086)

987

85 904

888

8',12

91

349 341

16 365
108 184

21 6

747
3 351
250
6 732

256957

1

622

256 461

96 939

32971
9'l

281

167 133
403 958
356 700
91 846
327 649
67 127

234 143

249782

484243

600 057

270 777
191 656
216 536

3

98811

587
249
87
55

1

80771
't o92

592
856
038
068

7 085 698

429 157

437 344
232847

249 856
458 I 63
64 405
53 876
692 165

160 472

779258

19 725
2 435 427
1

523682

6 657 797
1 843 897

23978

2804

2231

014

1',to

762

9'.t2339

51 5 328
2 557 850

Ipalūkanųsąnaudas2019m.įtraukta2872ĖŲR
8 m. Veiklos

7

466

Viso:

257 645
21 288

342 470
56 566

37

53 876

Palūkanų sąnaudos

201

1 16

796 409

5044679

operacĮų sąnaudos

lŠ

407 949
16 096

16961

1

3 565 017

32290 213

palūkanųuŽveiklosnUomą,kuri apskaitytakaipteisėsnaudotisturtas'

Uoma buvo apskaitoma kaip ip rastosveiklos sąn aud os.

iŠlaidoms, kurios nebuvo panaudotos ilgalaikio turto sukūrimuį. Per
I kitas sąnaudas pateko nebaigtos statybos nuraŠymai
2019 metus buvo nuraŠyta 29 332 EUR (2018 m - 1 899 623 EUR).

20. Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų

komponentai):

20.18 m.

m.

2019
2 402529

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Praėjusių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis

(1 12 01

5)

(1 774)
2288740

Pelno mokesčio (pajamos sąnaudos, apskai$įos pelno (nuostolio) ataskaitoje

(koreguota)

2202206
(87 358)

2114848

suderinta
Pe|no(nuostolio)ataskaitojepateiktapelnomokesdųsąnaudųsuma,priskirtinametųveiklosrezultatui,galibūti
pelno
mokesčiotarifą
%
pelno
apskaičiUotomistaikantpelnomokesčioįstatymenumatytą15
mokesčiosąnaudomis,
su
pelnui prieŠ pelno

mokest,,

m.
15915697
2 387 355
63 345
(49 945)

2019

Pelnas prieš apmokestinįmą
Mokestis taikant 1 5 % |',anfą
Neleidžiami atskaitymai
Neapmokestinamos pajamos G)
Praėjusių la ikotarp ių peln o mokesčio kore kcĮos

12 015

Pelno mokestis

40

,orr..

(koreguota)
10808 193
162',1 229

533 504
(3e 885)

V| Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 'l20864074, Rodūnios kelias 'l0A, Mlnius, Lietuva
20'l9 M. |MoNĖs FlNANslNĖs ATAsKAlTos
(Eurais, jei nenurodyta kitaiP)

Atidėtasis pelno mokestis susideda iŠ
m,

Prekybos gautinų sUmų sumažėjimas
Atsargų nukainojimas
Sukauptas d arbuotojų socialinis draudimas
PensĮų' jubiliejų, premijų kaupimai
lš viso atidėtas pelno mokestis :

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos
(sąnaudos)
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
(įs ipareigojimai)

21. Finansinės

(koreguota)

2019 m.
't 000 317

25223

1

m.

m.

(koreguota)

5 307
11 496

79 681
3 164
3 705

(23225)

23 471
17 027

I 040 446

1 040

2019

995 01 0
3 164

14660
246

ataskaita

Bend

Finansinės būklės ataskaita

808

B 196

03A672

177 4

87 358

'|774

87 358

038 672

446

rizikc valdymas

Kredito rizika

2019 m. aviacinės rinkliavos sudaro 58 % |monės pajamų (2018 m. jos sudarė 60 %). Rinkliavas mokančių partnerių
koncentracija yra pakan kamai

d id

elė.

Gautinos sumos iš 12 pagrindinių imonės pirkejų 2O19 m' gruodžio 31 d sudarė apie77 %, o 2018 m. gruodŽio 31 d sudaĖ
% visų |monės iŠ pirkejųgautinų sumų. Jeigu 1 % gautinų sumų būtų neatgaunama, įmonė patirtų papildonni
62 975 EUR sąnaudų.

apie72

2019 m. gruodŽio 3'1 d. suformuoti atidėjiniai gautinoms sumoms nurodyti 8 pastaboje. Bankų kreditingUmo informĄa
atskleista'1 0 pastaboje.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama informacija apie prekybos gautinų sumų nuostolių tikimybę atsižvelgiantį ateities
fakto

ri

us
Pripažinti nuostoliai

Nuostolių tikimybė

Nepradelstos

Pradelstal-30d.
Pradelsta 31 - 60 d.
Pradelsta 61 - 90 d.
Pradelsta 9'l - 365 d.

1

o/o

44 597

0,50

%

5 043

2

o/o

3751

15o/o

792

50Yo

6 562

100%

Pradelsta daugiau nei 365 d

6684 420

6745165

Iš viso

paslaugos teikiamos patikimiems klientams ir pardavinni
|monė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad ir
neviršytų patvirtinto kredito rizikos limito. Reguliariai kiekvieno kalendorinio mėnesio pradŽioje klientai, kurie pavėlano

apmokėti sąskaitą laiku, yra informuojami apie tai priminimo forma. Klientai, kurių mokėjimai vėluoja daugiau kaip 3'1 dieną
yra info rmuojami ap ie tai rašytinės pretenzijos forma. Klientai, kurių mokėjimai ir toliau vėluo ja ispėjami pakartotina pretenzĮa.
Skolos' kurių vėlavimas yra didesnis kaip 90 dienų (po 2 pretenzijų išsiuntimo, su teisininkų pagalba pradedamos skolos
išieŠkojimo teismin e tvarka p rocedūro s).
nė nesuteikia garantijų už kitų šalių p rievoles. Didžiausią kred ito riziką sud aro kiekvien o fin an sinįo turto vieneto balansinė
vertė, įskaitan t išvestin es fin an sines p riemo nes balan se, jeig u tokių yra. Tod ėl |mo n ės vad ovybė man o, jo g maksimali rizika
Imo

yra lygi iŠ pirkejų gautinų sumų sumai, atėmus pripaŽintus Vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitos
sudarymo dieną.

Palūkanų normos ]izika

Visos įmonės paskolos yrasu kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su EUR|BOR ir sukuria palūkanų normos

riziką.

palūkanų
2019m.gruodŽio31 d.ir2018m.gruodŽio31 d.lmonėneturėjojokiųfinansiniųpriemonių,kuriųpaskirtisbūtųvaldyti
padidetų
sumaŽėtu
palūkanų
arba
sąnaudos
|ki
1
padidejus/sumaŽėjUs
%'
riziką.
EURlBoR
normos svyravimo
|monės
130 000 EUR.

41
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(Eurais, jei nenurodyta kitaip)

Likvidumo rizika
|monės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir 9rynųų pinigų ekvivalentų kiekį arba uŽsitikrinti finansavinų
atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Imonės
likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per Vienus metus mokėtinų sUmų ir isipareigojimų iš viso) ir skubaus padengirrn
(trumpalaikio turto iŠ viso - atsargos i per vien us metus mokėtin ų sumų
d.atitinkamai buvo1,97 ir1,95 (201 8 m.9ruodŽio31 d._2'44ir2'42).

ir

įsipareig ojimų iš viso )rod ikliai 2019 m.

g

ruodŽio

Toliau pateikta lentelė apibendrina |monės finansinių Įsipareigojimų grąŽinimo terminus 2019 m. gruodŽio

31

31

d.

ir

201B m. gruodŽio 31 d. pagal nediskontuotus sutartinius mokėjimus:

Paskolos

Pareikalavus
ir

lki 3
mėnesių

Nuo 3 iki

isiskolinimai, kuriems

taikomos palūkanos
Prekybos skolos
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

'12

mėnesių
227

3 700 393

490

Nuo 1 iki 5
metu

4657

Po 5

943

metų

8 394 978

13052921

3 700 393

33 659 765

3701 3

Paskolos ir isiskolinimai, kuriems
taikomos palūkanos
Prekybos skolos
Kiti trumpalaikiai jsipareig ojimai
2018 m. gruodžio 3'1 d. likutis
(koreguota)

lš viso

3 723
4 460 635

950

9 556 461

13280 411
4 460 635

2279

2279

8426613

4 462914

21

759327

34 648 853

2O19 m. gruodŽio31 d.|monėyraįsipareigojusi pilnai iŠnaudotipaskolągautąišNordiclnvestmentBank.|monėper2020m
papildomai gaus 16 600 000 EUR paskolą, kurios grąžinimas prasidės nuo2020 m. lapkričio mėn.

Užsienio valiutos rizika
lmonės piniginis turtas irpiniginiai isipareigojimai2019 m. ir 2018 m. yra išreikŠti eurais, iŠskyrus pavienius sandorius kitomis
valiutomis, todėĮ reikŠmingos uŽsien io valiutos rizikos nėra.

Finansinio turto ir isipareigojimų valdymas
Kiekvien os ruŠies finansįniam turtui
prielaidos:

ir

įsipareg ojimams'

n

eatsp indėtiems tikrąja verte, įvertinti buvo

n

aud ojami tokie metodai ir

kitų gautinų sumų, kito finansinio turto, pinigų ir jų ekvivalentų, skolų tiekėjams ir kitų trumpalaikių mokėtinų sumų
apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, d ėljų g reito realizacin io periodo pagal 3lygį;
llg alaikių paskolų tikroji vertė n ustato ma vadovaujantis tokios pat ar pan aŠios paskolos rinkos kain a arba palūkanų
norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. |lgalaikiųpaskolų, už kurias mokamos kintamos
p alūkan o s, apskaiti nė vertė yra arti ma j ų tikrajai vertei pag al 3 lyg i.

Kapitalo valdymas
Pagrindinis |monės kapitalo valdymo tikslasyragarantuoti, kad |monė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus irkad |monė
palaikytų aukŠtus kapitalo rodiklius siekiantsustiprinti veiklą.
|monė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsiŽvelgdama į ekonominių sąlygų pokydus ir pagal savo veiklos rizikos
ypatybes.
kapitalą naud od ama isipareig ojimų ir n uosavo kap italo santykio koeficientą. Kapita|ą sudaro |monės savin inko
kapitalas, turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valsŲbės nuosavybė, atitinkantis kapita|as, rezervai ir nepaskirsŲtasis
pelnas, priskirtinas imon ės savininkui. |monės vadovybė nėra n ustačiusi kon kretaus siektino įsipareigojimų ir n uosavo kapih|o
santykio koeficiento.
|mo nė vertin a

Valstybės ir savivaldybių imonių įstaŲme numaŲta valstybės įmonių pe|no įmokos, mokamos i valstybės biudžetą, skyrinn
tvarka ir dydŽiai skirstant imonės paskirstytinįipeln ą. Peln o įmoka nėra skiriama, jei ten kin ama bent vien a iš šių sąlyg ų:
- įmonė yra nemoki ar po ivalstybės ar
-

p

askirstyti nojo

p el n

savivaldybės biudžetą sumokėtos pelno įmokostaptų nemoki;

o (n uostolių) suma yra

n ei g

iama (g auta

n uo
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n uosavas kapitalas, įmokėjus į valstybės ar savivaldybės biudŽetą peln o Įmoką, taptų maŽesn is už įmonės savininko
kapitalo, turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tikvalstybės nuosavybė, atitinkančiokapitalobei turtą, kurisyra naudojama
vaisŲbės insiitucijų irisiaigųfunkcĮoms atlikti iryra perduotas centralizuotai valdomovalstybės turto valdytojui valdyti, naudoįi
irdisponuotijuo patikėjimo teise, atitinkandokapitalo, privalomojo rezervo irperkainojimo rezervo sumą.

- įmo nės

Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme numatytas reikalavimas' perduodant turtą kitiems asmenims nuosavybės ar
patikėjimo teise Vyriausybės sp rend imu, Vyriausybei įvertinti dėl tokio įmo nės turto perd avimo kylančią riziką ten kin ti įmonės
kred ito ri ų rei kalavimus LR valstybės bi ud Žeto lėŠo mis.

Vyriausybės tarybos sp rend ime perd uoti|mo nės turto d ali kitiems asmen ims turi būti n urodyta, kurioje n uosavo kapitalo d alyje
- |monės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkando kapitalo - turi būti
reg istruo j amas i mo

n

ės

tu

rto vertės s umažėj i mas.

2ol8 m'
..
""
--'- m.
(koreguota)
I 91 029 686
97 296 955
25 479793 26 559 736
2019

Turtas iš viso
Mokėti n os sumos

1

ir

isipareigoj imai

14

13

lsiskolinimo rod iklis (%)

22. Susijusių šalių sandoriai
Vadovybės daĖo užmokestis ir kitos išmokos
2019 m. sausio-gruodŽiomėn.|monėsvadovybei (generalinisdirektorius,Ųkdomasįsdirektorius'Komercijosdepartametto
direktorius, Plėtrosdepartamentodirektorius, Finansųdepartamento direktorius, Saugos irsaugumo departamento direktorirc,
Viln iaus fįlialo direktorius, Kauno filialo d irektorius, Palan gos filialo d irektorius)priskaičiuotas darbo uŽmokestis ir kitos iŠmokos
iŠvisosudarė867983EUR(2o1Bm.gruodŽio31 d.684733EUR).2019m.9ruodŽio31 d.įmonėsvadovybei nebuvosuteikb
jokių paskolų' g arantijų ar turto perleid imo.
Per 2O19 m. atlygisvaldybosnariamssudarė85913

EUR (2018 m. -52 171 EUR).

Sandoriaį su kitomis susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turį galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai
priimantfinansinius irveiklos sprendimus. lmonėssusijusios Šalys-tai valstybės įmonės, kurių savininkoteises irpardgas
jgyvend in a LR Susisiekimo min isterĮa.
Sandoriai su LR susisiekimo ministerĮos reguliavimosričiai priskirtomisįmonėmis, įstaigomis irbendrovėmis 20'19 metais:
Mokėįinos
sumos

Gautinos sumos
oro navigacĮa' Vl
Registų centras V|

rrūsporto kompeiencĮų

agerrtūra VŠ|
Kitos LR susisiekimo ministerijos
reguliavimo sričiaį priskirtos įmonės,

istaiqos ir bendrovės
lš viso:

45 A3t
'1 836
36

5

182
47 891

5

Pardavįmai
554110

Pirkįmai
1

38 386

4848

353

2 483

661 165

307

2770

3 131

660

559 363

807 530

Sandoriai sU LR sUsisiekimo ministerĮos reguliavimosričiai priskirtomisįmonėmis, istaigomis irbendrovėmis 20'18 metais
Mokėtįnos

sa

oro navigacĮa, VĮ
Registų centrasVl

61 545
27 18

lš viso:

64755

Problematika, AB
Kitos LR susisiekimo ministerijos
reg uliavimo sričiai priskirtos |monės'
istaioos ir bendrovės

Pirkimai

sumos

593 957

144

'114139
37 418
930

480
480

208

43

2 479
599 848

11 378

764 009
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23. Neapibrėžtumai
|mo n ė n

ėra sutei kusi

g aran tij ų

tretiesiems asmen i ms.

Teisiniai ginčai
20'1

9 m.

.

.

.

|mo n ė d alyvauj a

kaip kred

ito ri us

šiose teismi

n

ėse bylo se:

,,Bendrovės 1" bankroto byla. Remiantis bankroto administratoriausteikiamainformacĮa, bankrotoadministrabriĮs
teikia p rašymus teismui p ratęsti termin ą įmo nės likvidavimo p rocedūrai uŽbaigti atsižvelg iant į tai, kad šiuo metu vis
dar yra nagrinėjama byla del nuostolių atlyginimo pagal bendrovės ieŠkinį atsakovams. Tįkėtina, kad šios bylos
nagrinėjimasdargali uŽtrukti,nes jipradėtanagrinėti 2008metais, opirmosinstancijossprendimasbuvopriimbs
tik 2o16 m. Pirmosios instancijos sprendimas buvo apskųstas, todėl neisiteisėjo. Nuo tolimesnioteismo sprendirrn
p riklauso, ar įmonė ten kins kred itoĖų reikalavimus ir kokia ap imtimi.
,,Ben d rovės 2" ban kroto byla. Šiuo metu vyksta įmo n ės turto p ard avimas. Pirmame kred ito rių susirinkime kred ibĖai
patvirtino tris turto pardavimo etapus, šiai dienai vyksta antras etapas, todėl šiai dienai nėra paskaičiuota, kiek
pajamų gauta iŠ turto pardavimo. Kitas kreditorių susirinkimas, tikėtina, bus šaukiamas po trečio turto pardalimo
etapo. |monės vadovybė 2018 m. spalio mėn., vertindama situaciją, dėl galimo Bendrovės nemokumo, ėmėsi
veiksmų, kad sumaŽinti isiskolinimus. Kreiptasi iTransporto kompetencĮų agentūrądėl kliento veiklos apribojjttto,
kolbuspadengtadalisskolos.2018m. lapkričiomėn.BendrovėpadengėįsiskolinimųuŽ'1 O0840OEUR.Paskelbus
Bendrovės bankrotą Lietuvos oro uostai 20'l9 m. vasario 26 d. pateikė Kreditorini reikalavimą bankrob
ad ministratoriui 475 501

EUR sumai.

bankroto byla. Paskutinė bendrovės bankroto administratoriaus ataskaita buvo pateikta 2020'01-13'
,,Bendrovės
Remiantis ja, bankroto procesebuvo laukiama rezultato Lietuvos AukŠčiausiajame Teisme nagrinėjamos bylos
dėl daugiaunei 6'15 tūkst. EUR skolos
pagal ieškovo,kurisyrabendrovėsskolininkas,kasacinįskundąatsakovui
priteisimo (pirmosios ir apeliacinės instancĮos teismai ieškovo reikalavimus atmetė). Remiantis viešai skelbiama
informacija, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020-02-05 nutartimi ieškovo kasacinį skundą atmetė. Bankroto
ad min istrato riaus ataskaitoje taip pat n urod o ma, kad ben d rovei vis d ar p riklauso d ebito riai, kurie n ėra ivykd ę sa,lo
įsipareigojimų bankrutavusiai įmonei, todėl bankroto administratoriaus pastangos yra nukreiptos ir į darbą su
bankrutavusios įmonės debitoriaįs (ataskaitoje nenurodoma skolinių įsipareigojimų suma).
3"

Finansinių ataskaitų sudarymo metu nėra aiški išvardintų bylų baigtis, todėl patikimai ivertinti planuojamų atgauti sumų šiai
dienai nėragalimybės.20'l9m.ir2018m.gruodŽio31 d.gautinomssumomspripaŽintaspilnasnuvertėjimas.

lIgalaikės statybų nlngos sutartys
Ataskaitin iu laikotarpiu Imonė pasirašė o ro uostų infrastruktūros staŲbos (rekonstravimo, remo nto) ir su jomis susijusias
sutartis' kuri as įvykd Žius turės įsiparei goji mą ran 9 ovams
:

Ran

g

os sutarči

ų

vertės:
2018 m.

2019 m.
Sutartys, kurios bus įvykdytos perVienus metus
sutartys' kurios bus įvykdytos nuo vienų iki penkerių metų
Sutartys, kurios bus įvykdytos po penkerių metų

914 575

69511 654
'1
30 583 258

55 657 788

200094912

36115813

1

24. KIaidų taisymas
2o19 m' Imo nė pastebėjo klaid
ko regavimai:

ų

praėjusiuose laikotarpiUose, todėl buvo koreguojami palyg inamieji

d

uomenys. Buvo atlikti

šie n urodyti

o

llgalaikio turto perkėlimas Į investicini turtą. Siekiantteisingai atspindėti |monės valdomą investicini turtą, įmonė
įsivertino turtą, kuris iŠn uomotas dalimįs ir atitin kamai perkėlė iŠ ilg alaikio materialiojo turto į investicin1turtą pa9 a|
tai, kokia d alis turto buvo iŠnuomota. An kstesniais laikotarpiais kaip investicinis turtas buvo apskaitytas tik tas turta'
kurisisigijimometubuvo naudojamastiknuomai.Atlikuskorekcijas,|monėsinvesticinioturtovertėpadidėjo214o

.

263 EUR, o pastatų ir statinių atitinkamai sumaŽėjo.
Atidėtojo pelno mokesčio patikslinimas. Praėjusiuose laikotarpiuose buvo klaidingai apskaiŲtas atidėtojo pdno
mokesčio įsipareigojimas, todėl Imonėperskaičiavo irpripaŽinoatidetąji pelnomokesčiotUrtą.2017 m' pripaŽinhs
951 314 EUR atidetojo pelno mokesdoturtas, o 2018 m. gruodŽio 31 d.1 038 672 EUR. DidŽiąjądali atidebjo
pelno mokesčio sudaro'finansinio turto atidėjiniai. Del atliktų korekcĮų 2018 m. sausio 1 d. nepaskirstytas pdnc
padidejo 951 3'l4 EUR, 2018 m. ataskaitinių metų pelnas padidėjo 339476 EUR.
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Komunalinių paslaugų pajamų pripažinimo patikslinimas. |vertinus, kad |monė pas|augų teikime veikia kaip
tarpininkas, buvo patikslinta, kad pajamomis būtų pripaŽinta tik Imonės komisinių dalis. Ankstesniais laikotarpiais
komunalinių paslaugų pajamos buvo pilna apimtimi apskaitomos pajamose, o susijusiossąnaudos sąnaudose. ū9
šių koregavimų2018 m. pajamos irsąnaudossumažėjo 898 829 EUR.
Pelno (nuostolio) ataskaitoje finansinio turto sumažėjimas pavaizduotas atskira eilute. Ankstesniais laikotarpids
buvo atvaizduojama kaip kitos sąnaudos irfinansinės veiklos sąnaudos.
Atlikti pinigų srautų ataskaitos atvaizdavimo pakeitimai. Siekiant atvaizduoti pinigų srautų ataskaitą pagal TFAS
reikalavimus, buvo atskirtos pelno mokesčio sąn audos, fin ansinės ir investicin ės veiklos sąn aud ų eliminavimas ir
patikslintas ilgalaikio turto n urašymų ir pard avimų rezultatas.

Ko reg avimų

p

ovei kis

fi n

ansin ėms ataskaito ms

n

urodytas

to

liau
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Finansinės būklės ataskaita 2018 m. sausio 1 d

2018 m. sausio

TURTAS
llgalaikis turtas

Nematerialusis turtas

'160

Prog raminė irang a
Kitas n ematerial usis turtas

kis material usis turtas

1U 362

Trumpalaikis turtas
Atsargos

126

(2 448 4e2)

48
951 314
951 314

452
632
579
101
14 827
22 E45

Kitos gautinos sumos

apmokėjimai
Avansin is pelno mo kestis
Kitas trumpalaikis turtas
Pin ig ai ir p in igų ekvivalentai
lŠan kstin iai

iš viso

TuĖo iš viso

46

951 314
165 313 /į40

5 869 543

452
632
579
101
14 827
22 845

998
771

415
900

872
910

187 20E 036

53 670 373
66 717 091
5027 232
3 205 869
31 142 600
950 632
160 713 796

381 411

381 411
5 869 543

lŠ klientų gautinos sumos

1 d.

275 321

3 205 869

950 632
163 't62 289

sausio

(koresuota)

160 749
114 572

31 142 600

llgalaikio turto iš viso

tuįo

20{ 8 m,

Koregavimai

749

53 670 373
69 165 583
5027 232

Zemė
Pastatai irstatiniai
Mašinos ir kiti irengimai
Transporto priemonės
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
llgalaikio materialiojo turto iš viso
lnvesticįnis turtas
Kitas investicinis turtas
Atidetojo peln o mokesdo turtas

Trumpalaikio

d.

114 572
275 321

llgalaikio nematerialiojo tuįo iš viso
llg alai

1

951 314

998

771

415
900
872

910

188 159 350

Vt Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias į0A, Vilnius' Lietuva
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Finansinės būklės ataskaita 2018 m. sausio 01 d. (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS lR ISIPAREIGOJIMAI

20'18 m.

Nuosavas kapitalas

Imonės savin in ko kap italas
Turtą, kuris pagal istatymus gali būti tikvalstybės
n uosavybė, atiti n kan tis kap italas

Rezervai

sausio

1 d.

Kiti rezervai
Nepaski rstytasis pel nas (n uosto liai )
Ataskaitin ių metų pelnas (n uosto liai)
An kstesn ių metų peln as (n uostoliai)

Nuosavo kapitalo iš viso

Po vienų metų mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai

Dotacijos, susijusios su turtu
llgalaikės fin ansinės skolos
Mo kėti n os sumos ir i lg alai kiai įsip areig ojimai
Gauti išan kstin iai apmokėjimai
Atidetojo peln o mokesdo įsipareigoj imas
llg alaikiai įsipareigoji mai d arbuotoj ams
Po vienų metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų

d.

ftorequota)

21 225 834

93 169 021
277 415

93 169 021
277 415

4 264 177

951 314

255 325
22 090
5 215 491

4 264 177
118 s36 ų7

951 314
951 314

5 215 491
119 887 761

43 489 366

43 489 366

67 867

67 867

56 557 233

56 557 233

1 579 746

1 579 746

4 045 983

4 045 983
8'11 318
437 734
1 508 704
3 330 87'l

't3 000 000

iš viso

2018m.sausiol

21 225 834

255 3iz5
22 090

Privalomasis

Koreoavimai

13 000 000

Per vienus metus mokėtinos sumos ir

isipareigojimai

llgalaikių fin ansin ių skolų ein amŲų metų d alis
Finansinės skolos
Prekybos skolos
Gauti iŠan kstįn iai apmokėjimai
Peln o mokesčio įsipareigojimas
Su darbo sanŲkiais susiję isipareigojimai
Kitos trumpalaikės mo kėtin os sumos
Per vienus metus mokėtinų sumų ir

811 318
437 734
1 508 704
3 330 871

11 714 356

įsipareigojimų iš viso

Nuosavo kapitalo ir įsiparcigojimų iš viso

187 ZOE 036

47

'11

951 314

714 356

lEE 159 350

V| Lietuvos oro uostai, įmonės kodas 120864074, Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva
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Finansinės būklės ataskaita 2018 m' gruodžio 31 d.

2018 m. gruodžio 3'l d.

Koregavimaį

20'l8 m. gruodžio 31 d'
(koreguota)

TURTAS
llgalaikis turtas

Nematerialusis turtas

145 469
191 071
336 540

145 469
191 071
336 540

Prog raminė įrang a
Kitas n ematerial usis turtas

llgalaikio nematerialiojo tuĖo iš viso
alaikis material usis turtas
Zemė
Pastatai irstatiniai
Mašinos ir kiti įrengimai
Transporto priemonės

llg

373
449
4579 948
3 156 172
4363 520
1 646 672

53 670
88 465

Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas

llgalaikio materialiojo tuĖo iš viso

lnvesticinis turtas
Kitas investicinis turtas
Atidetojo pelno mokesčio turtas

(2 140

263)
-

I 038 672

llgalaikio turto įš viso

157 052 666

Trumpalaikis turtas
Atsargos

1 038 672

5711 926

559 102
15 324
231 249
93 909

559 102
15 324
231 249
93 909
25 963 628

25 963 628

32 938 34E

32 93E 348
't89 991 014

Turto iš viso

48

1 038 672
158 091 338

363 210

363 210

5711 926

lš klientų gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
lšan kstin iai apmokėjimai
Avansin is pelno mo kestis
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto įš viso

53 670 373
86 325 186
4 579 948
3 156 172
4 363 520
1 646 672

1 038 672

191 029 686

Ų Lietuvos oro uostai, imonės kodas 120864074, Rodūnios kelias l0A, Vilnius, Lietuva
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Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS lR ISIPAREIGOJIMAI

2018 m. qruodžio 31 d.

Nuosavas kapitalas

kapitalas
Turtą' kuris pagal istatymus gali būti tik valstybės
n uosavybė, atitin kantis kap italas
Rezervai
Įmo nės savin in ko

Kiti rezervai
Nepaski rstytasis pel nas (n uosto liai)
Ataskaitin ių metų pelnas (n uostoliai)
An kstesn ių metų peln as (n uosto liai)

Nuosavo kapitalo iš viso

Po vienų metų mokėtinos sumos ir
isipareigojimai

21 225 834

93 169 021

93 169 021

1 112 578

578
638

940
869
869

I 290 790
339 476

123 861 302

1 290 790

951 314

13 000 000

įsiparcigojimų iš viso

52

252 118
77 88'l

(252 118)

U7

(252 118)

857

469
642
9 644
8 693
951
't25 152

638
940
659
345
314

092

39 317 858
13 000 000

39 317 858

Dotacijos, susij usio s su turtu
llg alaikės fin ansinės skolos
Mo kėti n os sumos ir i lg alai kiai isip areig oji mai
Gauti iŠan kstin iai apmokėjimai
Atidetojo peln o mokesēo įsipareigoj imas
llg alaikiai įsipareigojimai d arbuotojams
Po vienų metų mokėtinų sumų ir

(koreouoįa)

21 225 834
1 112
469
642
8 353
8 353

Privalomasis

2018 m. gruodžio 3'l d.

mai

77 881
52 395 739

Per vienus metus mokėtinos sumos ir

isiparcigojimai

llg alaikių fin ansin ių

Finansinės skolos

skolų ein amŲų metų

d

alis

Prekybos sko los
Gauti išan kstin iai apmokėjimai
Pelno mokesčio jsipareigojimas
Su darbo sanŲkiais susijęįsipareigojimai
Kitos trumpalaikės mokėtin os sumos
Per vienus metus mokėtinų sumų ir

įsipareigojimų iš viso

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

4 460 635

109 281

4 460 635
'tog 281

1 996 767
6 915 172

1 996 767
6915 172

13 481 855

13 481 855

1U9 99'r U14
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ATAsKAlTos

BendrŲų pajamų ataskaita

Neaviacinės veįklos pajamos

Pajamų iš viso
Kitos pajamos

Nusidėvėj imas ir amortizacija
lŠmokos d arbuotojams ir susijusios socialinio

draudimo sąnaudos

llgalaikio turto prieŽiūros, remonto
sąnaudos

ir

komunalinės

(6 657 797)

(12 395 444)

(12 395 444)

(5 735 033)

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį

1

232 847)

6 948 359)

Kitos sąnaudos

11 027 755

Veiklos pelnas (nuostolis)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Finansįnės ir investicinės veiklos sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

rynasis pelnas (nuostoliai)

82 973

(6 657 797)

Gautin ų sumų ir pirkėjų skolų vertės
(sumažėj imas) / sumaŽėj imo atstaŲmas

G

2018 m. (koreguota)
29 447 205
13 568 228
43 015 433

2018 m.
29 447 205
14 467 057
43 914
82 973

Aviacinės veiklos pajamos

898 829

(4836 204)

(692 165)

(6e2 165)
(1 232 847)
(6 416 666)

531 693
Į160 472l-

t0 867 283
(5e 0e0)

(219 562)
10 808 193
(2 454 324)
8 353 869

339 476
339 476

(2 114 848)
8 693 345

8 353 869

339 476

8 693 345

160 472

r0 808 193

Kitos bend rosios pajamos, kurios bus
perklasifikuojamos i
pelną (n uostolius) ateityje
Kitos bend rosios pajamos, kurios nebus
perklasifi kuojamas i pel n ą (n uo stol ius) ateityje

Bendrųjų paiamų iš viso
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Pinigų srautų ataskaita
20'l8 m. qruodžio 3'l d.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (n uostoliai)
KorekcĮos:
Pelno mokesčio sąn aud os

eliminavimas

Kitų nep in igin

ių

straipsnių elimin avimas

2018 m. gruodžio3'l d.

339 476

8 693 345

2 114 848
11 069 747

2 114 848
11 069 747

(4 411 950)

(4 41 1 950)

8 353 869

Nusidėvėj imas ir amo rtizacija
Dotacijų ir subsid ijų amo rtizacija
llga|aikio materialiojo turto pardavimo ir nuraŠymo
rezultatų el i mi n avi mas
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų

mar

1 907 870

2397 431

1 907 870

(2 338 341)

18 201
157 617

(21 0e1)
(691 678)

(534 061)

59 090

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsarg ų

lš

p

i

(p ad id ej

imas)

s

umažėj i mas

rkėj ų g autin ų s umų (p ad id ėj imas) sumaŽėj imas

sumų (pad id ejimas) sumaŽėj imas
imų (p ad idej i mas) sumaŽėj imas
Gautų išan kstin ių apmokej imų pad id ėjimas
Kitų

g

autin

|šan ksti

ų

n i ų ap mo kėj

llg

alaikių

pad

id ėj

ir trumpalaikių isipareigojimų
imas (sumažėjimas)

d

(106 104)

(106 104)

617 447

617 447
(702 037)

(702 037)
7 991
4't4 652

Kito trump alai kio turto (p ad idej imas) sumaŽėj imas
Prekybos skolų pad idejimas (sumažėj imas)

(2 Beo)

7 991
414 652

arbuotojams
498 077

498 077

Kitų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų
pad idėįimas (sumaŽėi imas)
Kitų mo kėti n ų sumų i r trump alai ki ų isi p arei g oj imų
pad idėjimas (sumažėj imas)

Sumokėtas pelno mokestis
Sumokėtos palūkanos

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

252 118

(252 118)

3 584 301
(8e 568)
(53 876)

(2202 206)

17 272

14

4 305 301

3 584 301

(2291774)

(53 876)

21577

ų5

lnvesticinės veiklos pinigų srautai
kio materi

al io

jo

i

r n

emateri

al

o materi
perleid imas

al io

jo

i

r n

emateri

al i ojo

I

I

g al ai

iojo turto

I

I

g al ai ki

(5 750 095)

(5 750 095)

(isigijimas)

turto

4388 274

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

't 361 821)

(4 305 301)
(4 305 301)

82 973
a5

667 1221

Finansinės veiklos pinigų srautai
g avimas
Paskolų (grąŽinimas)
Nuomos isipareig ojimų mokėjimas
I valsŲbes biudžetą mokama imonės pelno įmoka
Gautos dotacijos
|statin io kapitalo d idin imas (sumaŽin imas)
Kįti finansinės veiklos pinigų srautų padidejimai

Pasko lų

(sumažėjimai)

(1 57s 746)

(1 579 746)

(3 429 014)
240 442

(3 42e 014)
240 442

21

521

4773 531

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

Grynasis pinigų srautų padidėjimas

(sumažėiimas)
Valiutų kurso pasikeitimo įtaka
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradŽioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio
pabaigoje

51

11 136792

11 136 792

14 827 872

14 827 872

2s 963 628

25 963 628
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25. Veiklos tęstinumas
Lietuvos oro uostai (toliau - įmonė) 2o19 m. gruodŽio 3'l d. |monės trumpalaikis turtas sudarė 25,3 mln. EUR ir buvo
DidŽiąądalj |monėstrumpalaikioturtot.y.
dvigubai didesnisnei trumpalaikiai isipareigojimai,kuriesudarė'12'8mln.EUR.
71 %sudarėpinigųlikutis.Trumpa|aikiųįsipareigojimųdidŽiąjądalį sudaroskolostiekėjamsbei sutarčiųįsipareigojimai.|monė
2019 m., uŽdirbo13,6 mln.EUR pelną'kurį labiausiai lėmė iŠaugusiosneavįacinėsveiklospajamos,kurioslyginatsu2018

Ų

metais iŠaugo 25 %

2019 m. |monėsugeneravo 19,3 mln. EUR pinigųsrautus iš pagrindinėsveiklos. Savo 2020 m. finansinėseprognozėse,
paren g tose p rieš p rasidedan t to įesn iuose parag rafuose ap rašytam CoVlD-19 p ro trūkiui, |mo n ė p rognozavo 2o2o m. p ag erinli
savo finansinius rezultatus ir padidinti pinigų srautus iŠ pagrindinės veiklos. Tačiau atsižvelgiantitai, kad su ligos protnikiu
susijusi situacija ir Lietuvos bei kitų pasaulio šalių vyriausybių priimami sprendimai nuolatos keičįasi' o tam tikros toliau
n urodytosvad ovybės priemo nės tebėra igyvend in amos, jų pasekmės Šiuo metu yra neap ibrėžtos. Atitin kamai' kylariz|ka,kd
pasitvirtinus sudėtingam, bet tikėtinam užsitęsusio karantino scenarijui vadovybės planai gali būti nepakankami sumaŽinli
veiklos ir likvidumo rizikas.

kovo '1 1 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė koronaviruso protruki, Lietuvos vyriausybė atsiŽvelgdarrn j
susidariusią padėtį pasaulyje sureagavo ir nuo 2020 m. kovo 16 d. Šalies mastu paskelbė karantiną. Siekiantsustabdyli
2O2O m.

koro naviruso

p

rotrūkj buvo ivesti ap ribojamai

d

ėl asmen

ų

tarpvalstybinio judėjimo, apribojimai į Šalį

n

orintiems patekti uŽsig1io

piliečiams ir tam tikrų pramonės šakų suvarĄmai. oro linijos sustabdė Žmonių judejimą, buvo uždarytos mokyklos,
universitetai, restoranai, kino teatrai' muziejai ir sporto įstaigos, sustabdyta ir mažmeninė prekyba, iŠskyrus maisb
parduotuves irvaistines. Daug Lietuvos imonių nurodėdarbuotojams likti namuose irapribojo arba laikinai sustabdėveiklą.
Dėl šių įvykių padarytas didesnio masto ekonominis poveikis:

o

Lietuvojesutrikdytaverslo irekonomikos veikla, padarytas neigiamas poveikis visoms tiekimo grandinės

.

pakopoms;
Reikšmingai sutrikdyta Veik|a tam tikruose verslo sektoriuose Lietuvoje įr rinkose, kurios yra priklausomos nuo
užsien io tiekimo g rand inės, taip pat i eksportą orientuotuose įmo n ėse' kurios yra p riklausomos n uo užsien io rinkų.

.

Padidėjo ekonominis neapibrėŽumas, jįatspinti nepastoviosturto kainos irvalįutos keitimo kursai.

Minetiejiveiksniai apimaprekybosirtransporto,kelioniųirturizmo,pramogų,gamybos,irkt.sektorius;

UŽd arįus tarpvalstybines sienas bei apribojus Žmon ių jud ėjimą itin reikšmingą įtaką pajuto civilin ės aviacijos įmonės, kuriorrs
teko nutraukti planuojamus skrydŽius bei neapibrėŽume laukti koronaviruso plitimo pabaigos. ų Lietuvos oro uostai veiklai
itin ženklią reikšmę turi oro linijų sustabdymas. Dėl koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių |monė jau nuo kovo mėn. viduĖo
negauna didžiosios dalies aviacinių ir neaviacinių pajamų. |monės aviacįnės ir neaviacinės pajamostiesiogiai priklauso nuo
vykdomų skrydžių ir oro susisiekimu ke|iaujančių keleivių skaičius. Per 2020 m. kovo mėn. skrydŽių iš |monės valdomų oro
o/o, o keleivių n et 56,6 % AtsiŽvelg iant atn aujin tus o ro ben d rovių planus,
uostų, lyg in ant su 2019 m. kovo mėn. sumaŽėjo 34'3
į
tarptautiniųaviacijosorganĖacijųprognozes(ACl Europe, IATA)' ekonomikosaugimoirkitasprielaidasbei duomenis,Imonė
jog
p rog n ozuoja, jog karan tino arba veiklos sustabdymo laikotarp is tęsis iki geguŽės 3'l d., o n uo birŽelio 1 d. prog nozuojama,
apie26o/o'
sumaŽėti
Lietuvos
oro
uostuosegalį
skrydžiai atsinaujins. Prognozuojame,jog2O2o m. bendrasskrydŽiųsrautas
o keleivių skaičius apie 60 %, lyginantsu 2o19 m. duomenimis.

kovo 16 d. Lietuvos vyriausybė paskelbė valstybės pag albos p rogramą, skirtą kovotisU neig iamu CoVD-'l9 p rotrūkio
poveikiu šalies ekonomikai. Tikimąsi' kad V| Lietuvos oro uostai galės pasinaudoti valstybės teikiama pagalba padėti išsaugoti
darbo vietas uŽtikrindama, kad valstybės lėšomis solidariai prisidės padengiantdarbuotojų darbo uŽmokesčio dalį uždalintls
prastovos laiką. Planuojama padengimo dalis _ nuo 70 iki 90 %. Imonė taip pat ketina pasinaudoti mokesčių inspekcijos
administruojamų mokesčių mokėjimo atostogomis. |monė kreipėsi jLR susisiekimo ministerijądėl atleidimo nUo pdno
mokėjimo itakos, kuri šiuo metu sudaro 9,7 mln. EUR, kaip nurodyta 12 pastaboje.
2O2Q m.

Remiantis viešai prieinama informacija apie koronaviruso plitimą, |monės vadovybė apsvarstė alternatyvius, bet tikėtinus
poveikiImo nei bei eko nominei ap linkai, kurioje ji veikia.
i g alimą ligos p rotrūkio vystymąsi ir n umatomą
Prognozuojama, jog įmonei didŽiausią poveikį turės reikšmingai sumažėjas keleivių bei skrydŽių srautas. Šiuo metu |monė
prognozuoja, jog del koronaviruso plitimo grėsmės |monė 2020 m. negaus iki 50 % pajamų lyginant su biudŽetu. Pajamų
sumažėj i mas p ro g n ozuojamas d ėl ši ų p riežasči ų:
scen arijus atsižvelg iant

o
.

Karan tin o laikotarpiu (iskaitant laikotarp į, kuriam jis gali būti p ratęstas) Verslo p artn eriams, kuriuos tiesiogiai pavdkė
keleivių p rarad imas ir skrydŽiai ar tiesiog in ės veiklos d raud imai, bus atleidŽiami n uo p atalp ų, pastatų, auto mo biIių
stovėjimo aikštelių nuomos mokesčio. Pasibaigus karantinui, bus galima atidėti pirmŲų 2 mėnesių nuorDs
mokesčio mokėjimą 90 d ien ų;
oro VeŽėjams uŽ |monės valdomuose oro uostuose teikiamas paslaugas, |monė numatė ilgesnį atsiskaiŲmo

terminąirtaippatiraviaciniamspartneriamsuž|monėsteikiamaspaslaugas(numatytas90kalendoriniųdietųnuo
buvusio30dienųtermino);
sąskaitos-faktūrosišraŠymodienosapmokėjimoterminasvietoj
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.

Taip pat planuojamavykdyti esamas skatinimo programas oro vežėjams

-

naujo maršruto ir maršrutų augimo

laid ų prog ę1mas, taip pat ir pap ildomą skrydŽių atkūrimo skatinimo programa ir maršrutų tin klo plėtros skalinitm
prog ramą Lietuvos oro uostuose.
n uo

Taip pat nepaisantženklaus pajamų sumaŽėjimo, Imonė nuolatpatiria didelius fiksuotus kaŠtus, susijusius su oro uosb

infrastruktūros išlaikymu ir prieŽiūra. No rs imo nė perŽiūrėjo visas Imonės patiriamas sąn audas ir, pagal galimybes, jas maŽino,
tačiau karantino laikotarpiu visų |monės valdomų oro Uostų veikla negalibūti stabdoma, nes vyksta keleivių repatriacįjos ir
krovininiai skrydŽiaį, įskaitant ir medicinos priemonių, skirtų kovai su koronavirusu, gabenimą. |monės valdomi oro uoshi
išlieka Lietuvos transporto mazgu, pro kuri gali būti efektyviausiai ir operatyviausiai pristatomį skubūs Lietuvos Respublikai
reikalin

g i

krovin iai, skirti kovai su ko ro navirusu.

priemones:
įmonės vadovybėsiekdamasumažinti galimų neigiamųscenarijų rizikas, ėmėsi įgyvendinti toliau nUmatomas

.
o
.
.
.

,,Darbo iš

n amų"
|vertin us iki šio s

p

tin o laikotarpiu visiems ad min istracijos d arbuotojams;
atirtį, susijusią su ko ronaviruso p litimo p revencĮ a, Imo n ės valdomuose

askelbimas karan

d ien

os turėtą

p

o

ro uostuose

Šiuo tikslu buvo pritaikytos operacijos, specialiai apmokyti darbuotojai;
jas maŽino;
|monė perŽiūrėjo visas |monės patiriamas sąnaudas ir, pagal galimybes,

i susidariusią padėtį bei siekiant uŽtikrįnti pakankamas apyvartines lėšas, kreipėsi į
bankus ir planuoja susitarti dėl trumpalaikės paskolos apyvartinių lėšų finansavimui nuo 2 iki
5 mln. EUR. Žodįnis patvirtinimas dėl tokio dydžio paskolos suteikimo yra gautas iŠ dviejų Lietuvos komercinių
atsižvelgdama
imonė'
'komercįnius
ban kų

i

r

vien o tarp tauti

n

io

vestįci nio ban ko.

in

Nuokovo18d.didŽiajai daliai Imonėsdarbuotojų'onuokovo3'1 d._visiemslmonėsdarbuotojamsyrapaskelbh

dalinė prastova;

Atsižvelg iant i covlD-19 itaką įmo n ės veiklostęstin umui, įmo nės veiklos planuojami pag rindin iai g ryn iejip inigų srautai išlieka
teigiami irpabrėžtina,jog2019m. imonėbuvosukaupusi pakankamąpinigųlikuti-daugiaunei 18mln.EUR, todel įmonėyra
p ajeg i tęsti veiklą bei vykd yti reikiamus atsiskaitymus. Tačiau atsiŽvelg ian t į tai, kad su lig o s p rotrūkiu susijusi situacija ir
Lietuvos bei kitų pasaulio Šalių vyriausybių priimami sp rend imai n uolatos keičiasi, todėl koron aviruso pasekmės |monės veiklai
šiuo metu yra neapibrėŽtos. Tačiau vadovybė negali atmesti galimybės' kad prailginti karantino laikotarpiai, priemonių
griežtumo didinimas ar tokių priemonių neigiama itaka ekonominei aplinkai, kurioje |monė veikia, neturės neigiamos itakos
laikotarpiu. Vad oVybė ėmėsi aukščiau pamin ėŲ
|mo n ei, jos fin ansinei būklei ir veiklos rezultatams vid utin ės trukmės ir ilg uoju
p
veiklos
atsig
aūmą. Atitin kamai, kyla rizika, kad uŽsitęsę
ti
ro
uostų
artin
o
bei
asp
veiksmų siekian t uŽikrin ti veiklos tęstin umą
karantino laikotarpis gali lemti, kad vadovybės veiksmai gali būti nepakankami sumažinti veiklos įr likvidumo rizikas, tokiu
atveju bus imtasi

p

ap ild omų p riemo

n ių

vertin an

t g

alimus Veiklos scen arijus, kad būtų sušveln in tas

to kių

ivykių

ir

jų atsiradirrn

aplinkybių poveikis.

26. lvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Kaip atskleista25 pastaboje,2020 m' kovo'1 1d. Pasauliosveikatosorganizacijakoronavirusoprotrūkį paskelbėpandemĮa,
o Lietuvos vyriausybe 2020 m. kovo 'l6 d. šalyje ivedė karantiną. Del Šių įvykių pad arytas d idesnio masto eko nomin is poveikis,
kurj jvertino |monės vadovybė ir apie šių ivykių galimą poveikį detaliau atskleidė 25 pastaboje.
Be aukščiau

p

amin ėtų, kitų

Generalin is

d

ireKo rius

p o

ataskaitin

ių

įvykių, kurie turėtų įtakos fin an sin ėms ataskaito ms ar n ebūtų atskleisti metįn iame
31 d., nebuvo.

pranešimeuŽ metus, pasibaigusius2019m. 9ruodŽio

Fin ansŲ departamento

Marius Gelžinis

d

Ramutė Ribinskienė

irektorė
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Įietuvos oro uostų generalįnis direkorius Marius Gelžinis

Nuoseklus augimas ir infrastruktūros pralaidumo didinimas _ taip trumpoi ir tiksliai

galima opibūdinti proėjusius 201'9-uasius Lietuvos aro uostuose. Per juos
pogerinome visus pernykščius rekordus: ougo ir keleivių, ir skrydžių skoičius, plėtesi,
otsinoujino ir vis dar keičiasi visų 3 šqlies oro vortų infrostruktūra'

2O19-aisiais Lietuvos oro uostai jvykde 62,4 tūkst. skrydžių ir sulaukė 6,5 mln.
keleivių. Tai atitinkamai2.r 4 proc. daugiau nei praėjusiais metaiS. lš Lietuvos buvo
galima tiesiogiai skristi j 29 šalis 92 kryptimis, kurias per metus bent kelis kartus
atnaujiname. Vilniaus oro uostas pirmą kartą savo istorijoje perkope 5 mln., Kauno
oro Uostas 1,1 mln., Palangos oro uostaS _ 338 tūkst. keleivių ribas.

-

Vienas svarbiausių strateg|nių jsipareigojimų iš Lietuvos oro Uostų _ Vystyti saug|ą ir
efektyvią infrastruktūrą. Tačiau visa tai yra ir bus lygiagrečiai vykdoma atsižvelgiant
_
į darnią plėtrą tai reiškia integruoti, suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius, taip pat kuo
plačiau pritaikyti Jungtinių Tautų organizacijos keliamus tikslus organizacijoms. Siekdami visų šių tikslų, tuo pačiu
norime keleiviams pasįū|yti konkurencingą krypčių tinklą bei rūpestingą aptarnavimą.
2019-aisiais greta Vilniaus oro uosto įrengta daugiafunkcė stovėjimo aikštelė, netrukus oro uoste duris atvers naujas
VlP terminalas sU konferencijų centru, organizuojamos ir naujojo keleivių išvykimo terminalo statybos bei perono
rekonstrukcijų darbai. Didžiausi šalyje oro vartai plečia savo teikiamų paslaugų spektrą keleiviams, prisitaiko prie

strategiškai svarbių skrydžių poreikių: metų viduryje LoT atvėrus reguliariąją kryptj į London City oro uostą, Vilnius
tapo patogiausiu oro uostu šalyje verslo atstovams, kurie, jlipę j lektuvą Vilniuje, gali nuvykti ,į Londono centrinę dalj
bei grjžti atgal dar tą pačią dieną.
2O19-uosius pradėjome su žinia apie būsimą stambios apimties Kauno oro uosto terminalo plėtrą, o baigėme su
naujiena apie itin svarbų sandor,į su pasaulyje gerai žinoma kompanija,,MAAS Aviation", kuri Kaune pradeda statyti
orlaivių dažymo angarą. Tai leis Kauno oro uostui irto|iau stiprinti MRo paslaugų centro pozicijas ne tik šalyje, bet

ir imtis lyderystės visame mūsų regione - šiuo metu Kaune intensyviai remontuojami ir prižiūrimi įvairūs orlaiviai,
tarp jų _ ir kar|nės aviacijos technika. Nepamirš|me ir to, kad Kauno oro uostas 2019-aisiais sparčiausiai augino
keleivių apimtis (+15 proc.) ne tik Lietuvos oro Uostų tinkle, bet ir tarp visų aplinkinių šalių oro uostų.
Palangos oro Uostas metus palydėjo rekordiniu keleivių skaįčiumi ir daugiausia visame t|nkle - !2 proc' išaugusių
skrydžių rodikliu. Šis regioninis oro uostas tinklui tampa vis svarbesnis ir kasmet vis labiau stiprina savo pozicijas,
vežėjai norįai čia atveria kryptis irgiria nepriekaištingą Palangos oro Uosto aptarnavimą, partnerystę.
Aviacijos Srautų prognozėse Vis dažniau paminima, kad per artimiauslą dešimtmetj oro sraUtai pasaulyje padvigubės,
todėl pasiruošimas tam _ būtinas. šiais metais buvo paskelbta ir apie naujo oro uosto statybas: ateinančiais metais

analizuosime rodiklius ir kartu su aukščiausiais šalies atstovaiS spręsime, ar naujieji oro vartai bus pradėti statyt| ir
kada tai vyks. Šis procesas yra viena iš mūsų 2P strategijos - pasiruošimo ir plėtros dalių: ruošiamės ateičiai ir
plečiame esamą infrastruktūrą.
Žįnoma, kad visi Lietuvos oro uostų tinklo laimejimai ir ambicingų, ilgalaikių tikslų realizavimas yra profesionalios
mūsų komandos darbo rezultatas. Komandos, kurios darbo principa| sutampa su svarbiausiais aspektais visai
aviacijai: tai- ypatingas tikslumas, saU8Umas be jokių kompromisų ir ypač aukšti aptarnavimo kokybės standartai.
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1' Veiklos strategĮa beitikslai

Lietuvos oro uostai -nuo201'4 m. V|lniaus, Kauno ir Palangos oro uostus jungianti bei valdanti valstybėsįmonė,
koordinuotai pletojanti š|ų oro uostų veiklą, siūlanti didelę paslaugų įvairovę beiaukštus keleivių ir partnerių
_
aptarnavimo kokybes standartus. Lietuvos oro uostų veikIos ideologija ir strategija yra or|entuota jtikslą
,,Priartinti pasaulį prie Lietuvos".
Lietuvos oro Uostų tinklas ir jo aprėpties zona (.įskaitant laiką, per kur1keleiviai gali pasiekti oro uostus)
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Toliau pateikiama pagrindine informacija apie kiekvieną iš Lietuvos oro Uostų tinklą sudarančių oro uostų.
Vilniaus oro uostas (VNO)
Adresas

Rodūnios kelias

Dįrektorius

Dainius
skaičius

Kilimo ir tū

tako

Malaimalus keleivių terminalo

2019 m. pagrindiniai veiklos
rodikliai

Vilnius

325

25L5m
3,5 mln.

Aptarnautų keleivių skaičius - 5,0 mln.
Skrydžių skaičius - 47,4 tūkst.
Krovinių kiekis _ 14,0 tūkst. t
Aviacinės veiklos pajamos_27 mln. Eur
Neaviacinės veiklos
- 14 mln. Eur
Pastatų ir patalpų nuoma
Stovejimo aikštelių nuoma
Automobi ių stovėjimas
l

Teikiamos neaviacinės paslaugos

Reklama

Verslo klubas
LSA (labai svarbių asmenų aptarnavimas)
kt.
Žemes n
lš viso - 15 reguliarius skrydžius vykdančių vežejų. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių:
Vežėjai

Kryptys

1.
2.
3.
4.
5.

Ryanair

Wizz Air

GetJet
airBaltic
LOT Polish Airlines
lš viso - 74 kryptys. Populiariausios
1. Londonas Lutonas

2.
3.

4.
5.

Kijevas

Varšuva
Ryga

Frankfurtas

2

Kauno oro uostas (KUN)
Adresas
Direktorius

Karmėlava
Oro uosto
Karolis Matulaitis

skaičius
tako
Makimalus keleivių terminalo

3250m

Kilimo ir

2019 m. pagrindiniai veiklos
rodikliai

Teikiamos neaviacinės paslaugos

119

1 mln

Aptarnautų keleivių skaičius - 1,2 mln.
Skrydžių skaičius _ 9,9 tūkst.
Krovinių kiekis - 3,2 tūkst. t
Aviacinės veiklos pajamos _ 1,8 mln. Eur
mln. Eur
Neaviacįnės veiklos
Pastatų ir patalpų nUoma

Automobilių stovėjimas
Reklama

Zemės

kt.

n

lšviso-3vežėjai:

1.
2.
3.

Ryanair
Wizz Air
LOT Polish Airlines
lš viso - 28 kryptys. Populiariausios:
1. Londonas Lutonas
2. Kopenhaga
3. Dublinas
4. Londonas Stanstedas
5. Alikante

Vežėjai

Kryptys

Palansos oro uostas (PLQ)
Lie

Adresas

Andrius Da

Direktorius
skaičius

irtū

tako
Maksimalus keleivių terminalo
aidumas
Kilimo

os

2019 m. pagrindiniai veiklos
rodikliai

65

2300m
0,3 mln

AptarnaUtų keleivių skaičius - 0,3 mln.
Skrydžių skaičius _ 5,2 tūkst.
Krovinių kįekis-6t
Aviacinės veiklos pajamos - 2,5 mln. Eur
64 mln. Eur
amos
Neaviacinės veiklos
Pastatų ir patalpų nuoma
Automobi li ų stovėjimas
Reklama
Renginių organizavimas
kt.
Žemės nuo
lš viso _ 7 vežejai. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių

-

Teikiamos neaviacinės paslaugos

Vežėjai

1..

Wizz Air

2.

SAS

3.

airBa ltic

4.

Norwegian Air Shuttle

5.

atr

lš viso

Kryptys

1.
2.
3.
4.
5.

- 9 kryptys. Populiariausios:

Kopenhaga
Ryga

Londonas Lutonas
Oslas

Londonas Stanstedas

(komercines).
lmones teikiamos paslaUgos yra Skirstomos įdvi pagrindineS grupes: aviaCines ir neaviacines
paslaugų
orlaiviamS ir
Aviacinių paslaUgų teikejams priSkiriamoS aviakompanijos, antžeminio aptarnavimo
keleiviams teikejai, krovinių ir pašto SiUntų operatoriai. Neaviacinių (komercinių) paslaugų teikejai- oro Uoste
komercinę veiklą vykdančios jmones. Įmone neturijokių specialiųjų jpareigojimų. Žemiau pateikiama ValStybėS
įmones Lietuvos oro UoStų (toliau - Lietuvos oro Uostai, LoU, Įmone) Verslo modelio schema:
3

Pasrindinės veiklos

niai

oro vežejai

l

nfrastru ktū ros

valdymas ir palaikymas

Prekybos įmones

MRo įmones
Transporto kompetencijų
agentū ra

Efektyvus orlaivių

valdymas

sk.)

Aplinkosaugos kontrole

Geografine padetis
(aprėpties zona
apima ir kitų
valstybių gyvento.j us)

orlaivių techninio
aptarnavimo
koordinavimas

LR Vyriausybe

l

aptarnavr mas

nfrastru ktū ra

Plati skrydžių
geografija

orlaivių koordinavimo

VST, VSAT, muitinė

Lietuvos transporto
saugos administracija

Renginiai

Parodos

sistema

Konkurenci ngi
rinkliavų ir
i nfrastru kt ū ros

Personalas

mokesčių dydžiai

Žemų kaštų oro linijų
bend rovės

Socialiniai tinklai

Tradicinės oro
bend rovės

,,online" užklausos

Greitas keleivių

lštekliai

Všl,, lnvestuok Lietuvoje"

LR susisiekimo ministerija

Susitikimai
Užtikrintas augtmas
(keleivių, skrydžių

Antžeminio aptarnavimo
įmones

Rvšiu palaiį<'ymas

Siūloma vertė

PardavimŲ kanalai

Tiesioginiai
pardavimai (B2B)

Užsakomuosius
skrydžius vykdančios
oro bendrovės
Krovinių gabenimo
skrydžius vykdančios
bendrovės
Keleiviaį

Netiesioginiai
pardavimai (82C)

lšores tiekejai

struKūra

struktūra
lnfrastruktūros užtikrinimo ir palaikymo sąnaudos
Aviacinio saugumo sąnaudos

Aviacinių rinkliavų pajamos

Personalo išlaidos

lnfrastruktūros mokesčių pajamos

Mokesčių išlaidos

Nuomos pajamos

Komunalinių paslaugų sąnaudos

Kitos komercinės pajamos

Kitos sąnaudos

Būdama didžiausia clvilines aviacijoS infrastruktūros paSlaUgų teikeja Lietuvoje, LoU yra VienaS iš Lietuvos
ekonomikos VystymoSi katalizatorių, pritraukiančių tieSiogineS užsienio ar Vietinio VerSlo inVeSticijas ir kuriančių
darbo vietas. Taikydami ,įvairias skatinimo programas oro linijoms, oro Uostai pritraUkia papildomUS skrydžius

bei padidina keleivių SraUtUS. Pastaraisiais metais matoma tendencija _ LoU kasmet nuosaikiai didina krypčių
skaičių ir arteja prie regiono lyderio pozicijos.

organizacijoS miSijoS teiginyje akcentuojamaS ambIcinga5 partnerystes tikslas tarp klientų, partnerių,

akcininkų, kotegųbej visuomenės siekiant suvienyti resurSUs bendram tikslui pasiekti- priartinti pasaulį prie
Lietuvos. Užtikrinant bendrus komercinius ir / ar socialinlus projektus bei programas tarp LoU ir kitų
organizacijų, bus siekiama abipuses Vertės kūrimo, partnerystės ryšių stiprinimo. Keleiviams akcentuojamos
aukštos kokybes paslaUgoS ir aptarnavimo standartai, kuriais siekiama formuoti teigiamą keleivio nuomonę
apie oro Uostą ir kurti emociškai patrauklų asmens patyrimą, nUo kurio priklaUso konkretaus oro Uosto jvaizdis,
galimybes pritraUkti naUjUS paslaUgų tiekėjus, papildomUS keleivių Srautus.

4

1'1 Misija, vizĮa, veĄbės ir strateginės kryptys
LietUVoS oro uostai įvardijo pagrindines suinteresuotąsias šalis: klientai, akcininkas, partneriai, kolegos, visuomene

Siekdama pateisinti suinteresuotŲų šalių lūkesčius jmonė suformulavo misiją, viziją ir'strateg|nes kryptis.

MlsUA- PRlARTlNTl PASAUų

PRĮE LlETUVos

Klientams: pasiūlyti konkurencingq krypčių tinklq ir paslougų jvoirovę bei rūpestingq optornavimq.
Parneriams: būti atvirois ir nešališkais, kuriont patroukliq verslo oplinkq.
Akcininka ms : vy styt i so

Kolųoms:

v

ei

u g

i

q i r eJe ktyv i q i nJ r o st r u kt ū rq.

kt i vie ni ngo i i r

o

mbici

nga

i, vo l do

nt

ski rti ng o s pa rtn

e

ry stes.

Visuomenei: būti Lietuvos klestėjimo ir tvorous ougimo spornois.

vrzuA

-

ITVTRTINTA LIETUVOS AVIACUOS

ATElrlS

Klientams: greitas susisiekimas nuo nomų iki Europos traukos centrų.
Parneriams: esame patrouklūs visų šakų rinkos lyderioms dėl nuolatinio augimo'
Akcininkams: baigti oro uostų plėtros projektinioi darbai ir užtikrinti jų finonsavimo šoltiniai'
Kolegoms: geidžiamiausias dorbdavys torp volstybės jmonių, gyvenontis pogol misijq, vizijq ir vertybes.
Visuomenei: LoĮJ motomi kaip aviocijos industrijos lyderis Lietuvoje, generuojontis svarbiq BVP dalj'
VERTYBĖS

-

KŪ RYB|ŠKU

MAs, PAslTl KĖl rrlas, sAVl
t

N l N K|ŠKU

MAs

Kūrybiškumas
leškou netradicinių sprendimų, sprendimus randu su esgmois resursois, siūlou sprendimų olternatyvos tikslui
pasiekti, skatinu kolegų saviroiškq: pasisakyti, išbandyti, mokytis'

Pasitikėjimas
Lqikausi susitorimų ir vykdau pažadus, laiku ir qtvirai komunikuoju apie eigq

/

veiklq / procesq, savo

veiksmais nesukeliu rizikos jmonės reputocijai, kuriu ilgalaikius abipusiškoi noudingus sontykius.

Savininkiškumas
,,Paketiu šiukštę nuo kelio", su įmonės turtu elgiuosi otsakingoi, komunikuoju opie problemos ir ieškou

sprendimų savo ir kolegų oplinkoje, dalinuosi gerosiomis proktikomis su kolegomis.
STRATEG l NĖs VEl KLos KRYPTYS

Vidutinės trukmės laikotarpiui LoU nustatė šias pagrindines strateg|nes veiklos kryptis, kurios atitinka jmones
nustatytas vizijas:

l.
ll'

Greitas susisiekimas nUo namų iki Europos traukos centrų
Baigti oro Uostų plėtros projektiniai darbai ir užtikrinti jų finansavimo šaltiniai
lll. Geidžiamiausias darbdaws tarp Vl, gyvenantis pagal misiją, viziją ir vertybes
lV. Esame patrauklūs visų šakų rinkos lyderiams dėl nuolatinio augimo
V. LoU matomi kaip aviacijos industrijos lyderis Lietuvoje, generuojantis svarbią BVP dalj

5

1 LENTELĖ. Strateginiaitikslai ir rodikliai
Rodiklių
matavimo
vienetai

Planas

Faktas

20t9

20t9

Proc.

56

56

Keleivių skaičius

Mln.

6,8

6,s

ROE

Proc.

9,4

t0,1

Darbuotoj ų įsitraUkimas

Proc.

46

63

Rodikliai
Lojalių oro uostams keleivių
(

N PS Prom oterc)

r

o dikll s

1.2 Svarbiausi įmonės vykdomi projektai

Atsakingi už igyvendinimą
Generalinis direktorius
Filialų vadovai

Generalinis direktori us
Aviacinių paslaugų vadovas
Generalinis direktorius
Finansų departamento direktorius
Generalinis direktorius
Personalo skyriaus vadovas

:

1.2.1. VNO rekonstrukcijos programa

Šiuo metu VNo turima Infrastruktūra neprltaikyta dabartiniam keleivių SraUtUi ir netenkina minimalių keleivių

patirties rodiklių, kurie yra kritiniai, siekiant išplesti Lietuvos pasiekiamumo žemelapj pritraukiant naujas
aviakompanijas bei naujas kryptis ir išlaikyti keleivių prieaugio galimybes. Taip pat sugriežtejus saUgoS
reikalavimams yra būtina atnaujinti bagažo transportavimo ir jo patikros Sistemas, kurios netelpa dabartinio

terminalo patalpose. Šios programos vykdymu taip pat yra atsižVel8iama j Susisiekimo ministerijos lūkestį, jog
oro Uostai turi užtikrinti pajėgumus, tinkamus aptarnaut| visus keleivių ir krovinių Srautus.
Programos tikslas yra sukurti infrastruktūrą, kuri būtų pajegi aptarnaUti 24oo kel.lval. (viena kryptimi) piko
laiku ir daugtau kaip 40 proc. padidinti neaviacines pajamas per keleivi (lyginant 2018 m. su 2023 m.). Programa
apima tris pagrindines infrastruktūros dalis_transporto prieigas (,,landside access"), terminalą ir aerodromą
(,,airside"). Įgyvendinus programos projektus Vilniaus oro Uostas būtų pajegus aptarnauti keleivių sraUtUs
artimiausiu 7*10 metų laikotarpiu.

Transporto prieigų dalyje planuojama pertvarkyti terminalo prieigų zoną užtikrinant optimalų transporto
srautų pasiskirstymą bei Užtikrinti reikiamą parkavimo vietų skaičių šalia terminalo

ir

jo prieigose.

Termlnalą planuojama pertvarkyti bei išplestijšiaurinę sklypo pusę. Terminalo pertvarkymas padės išspręsti
kritiškiausių terminalo zonų pralaidumą. Didžiausi ,,butelio kakliukai" susidaro aviacijos SaUgUmo patikroje,
kurios išpletimas dabartiniame terminalo kontūre yra komplikuotas. Didelis demesys skiriamas keleivių
išvykimo salei, bagažo transportavimo ir rūšiavimo sistemai, laipinimo vartų skaičiaus padidinimui, ne Šengeno
patikros postų skaičiaus didinimui tiek atvykime, tiek ir išvykime.

Aerodromo dalyje planuojama įgyvendinti projektus, susijusius su perono išpletimu, riedejimo takų
atnaujinimu ir rekonstrukcija, bei įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo jrenginių sistemą. Visa programa bus
jgyvendinta iki 2023 m.
1.2.3. MRO projektas

-

tai infrastruktūros Kauno oro Uoste paruošimas siekiant pritraukti orlaivių techninės
priežiūros, dažymo ir kitas orlaivių remonto ir priežiūros veiklas vykdančias bendroves 1Kauno oro Uostą.

MRo projektas

Atsižvelgus 1Susisiekimo ministerijos lūkesčlus, oro uostai prisides prie investicines aplinkos gerinimo ir sukurs
palankias sąlygas tokių bazių jkūrimui. Šiuo projektu 1Lietuvą siekiama pritraukti 10-50 mln. Eur užsienio
kapitalo investicijų bei sukurti daugiau negu 40O aukštos kvalifikacijos, gerai apmokamų darbo vietų. Šių veiklų
atsiradimas sukurs ne tik ekonominę naudą oro uostui ir valstybei, bet ir paskatins naujų universitetinių mokslo
pakraipų atsiradimą aviacineje veikloje bei perspektyvas dirbtiaukšto lygio kvalifikacijos aviacinėse bazėse.
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Š|Uo MElU vĒtKLĄ
VYKDANWS MRO

sUKŲRlAMA lNFRAsrRŲKTŪRA

PERoNo PLĖtRA

3tlxURlAMA lNĒRA6TRUXTŪRA

MRO projektas bus jgyvendintas dviem etapais
I

etapas

Numatyta suprojektuoti ir lrengti apie720o kv. m dydžio žemės sklypo dalį 2-ų C kategorijos MRo angarų
statybai. Bus iškelti esami komUnikacinIai tinkIai, nUSaUsinta žemes sklypo dalis, 1rengti nauji komunikaciniai
tinklai bei rekonstruotaS eSamaS gaisrines pastatas _,įrengiamas priestatas gaisrinės automobiliams statyti,

išasfaltuojamas naujas jvažiavimas prie projektuojamo priestato

ir

jrengiamas naujas kelias gaisrinių

automobilių judejimui iki perono.
ll etapas
Numatyta suprojektuoti ir Įrengti apie 21000 kv. m dydžio žemes sklypo dalis, 6-ių C kategorijos MRo / dažymo

veiklos angarų statybai. Bus įrengti nauji komunikaciniai tinklai ir naujas peronaS. Parengti sklypai bus
akcionuojami. Laimejęs dalyvis investuos apie 18 mln. Eur j6_ių C kategorijos MRo/ dažymo veiklos angarų
statybą ir sukurs apie 300 gerai apmokamų naujų darbo vietų.

DaIis rengiamo sklypo buvo akcionuota 2019 m. l pusmet1. Laimėjęs dalyvis, orlaivių dažymo įmone ,,MAAS
Aviation", pasiraše sutartį ir planuoja investuoti apie 10 mln. Eur t 3-ų C kategorijos MRo angarų statybą ir

sukurti iki 150 gerai apmokamų naujų darbo vietų. šiuo metu paraleliaiyra vykdomi oro Uosto inžinerinių tinklų
infrastruktūros, riedejimo tako įrengimo bei angaro statybos darbai. Planuojama, kad angaras turetų pradeti

velkti 2020 m. pabaigoje.
2' Įmonės valdymo struktūra, valdymo organai

Lietuvos oro uostai nuosavybes teise priklauso valstybei. lmonės savininko teises ir pareigas jgyvendinanti
institucija yra Lietuvos Respublikos (toliau _ LR)susisiekimo ministerija. Ji atlieka šias nurodytas funkcijas:

r
r
.
.

.
r
r
.

tvirtina įmones veiklos strategiją;
tvirtina ,įmones įstatus;
priima sprendimą pakeisti jmonės buveinę;
skiria ir atšaukia,įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su įmones vadovu sąlygas, jmones vardu
sudaro ir nutraukia darbo sutartį su 1monės vadovu, tvirtina įmones vadovo pareigybes nuostatus;
skiria ir atšaukia valdybos narius;

tvirtina įmones metinius turto įslgijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas;
tvirtina įmones metinių finansinių ataskaitų rinkinįir pelno (nuostolių) paskirstymą;
parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę jmones metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti;
7

priima Sprendimą reorganiZUoti jmonę;
priima sprendimą pertvarkyti jmonę, išskyrus jstatymo nUstatytas išimtis;
priima sprendimus Iikviduoti 1monę ir atšaukti jmonės likvidavimą;
paskiria ir atleidžia įmones likvidatorių.

įmones savininko teises ir pareigas 1gyvendinanti institucija sprendžia kitus LR valstybes ir savivaldybės 1monių
įstatyme nurodytus ir jmones įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

_ įmones vadovas. Įmones
,įmones valdyba, vienasmenis valdymo organas
valdymo struktūra nurodyta 1 priede.
Kolegialus valdymo Organas

-

Lietuvos oro uostų valdybą sudaro LR susisiekimo ministro 1sakymu paskirti asmenys. 2ot9 m. valdybą sudarė
keturi nepriklausomi ir vienas priklausomas narys.
2 LENTELĖ. Lietuvos oro uostų valdymo organai
lšsilavinimas

Vardas pavardė

Vadovybė

Tomas Krakauskas, nepriklausomas
Valdybos pirmininkas*

valdybos narys, UAB ,,ME lnvesticija"
(,,Girteka" grupe) investicijų valdymo
di

universrtetas,20OS
adybos magistras, ISM Vadybos ir ekonomikos

universitetas,20l3

rektorius

inžinerijos bakalauras, Vilniaus Gedimino technikos

Andrius Šniuolis, priklausomas
LR susisiekimo
ministerijos Vandens ir geležinkelių

valdybos narys,

transporto politikos departamento
vadovas

universitetas,200l
Leitenanto laipsnis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija, 2002

oro transporto 1monių organizavimo ir vadybos maglstras,
lniaus Gedimino technikos universitetas, 2004

Justina Bučinskaitė, nepriklausoma

Valdybos nariai*

adybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus

eisės magistras, Mykolo Romerio uniVersltetas, 2007

valdybos nare, UAB ,,Baltic Consol
Line" generalinė direktorė
Ramūnas Bagdonas, nepriklausomas
valdybos narys, UAB ,,Telia Lietuva"
žmogiškųų išteklių vadovas

Verso ir vadybos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas,
1998

Tarptautrnis verslo adminrstravimo magistras, Baltijos
vadybos institutas (BMl), 2002

Adamas llkevičius (iki2ot9 LL2]\'

Menų bakalauras, Atvirasis lzraelio universitetas, 2000

nepriklausomas valdybos narys, AB
,,LietUVos geležinkeliai" generalinio

Tarptautinrs verslo administravimo magistras, Baltijos
vadybos institutas (BMl), 2007

-

direktoriaus pavaduotojas
strategijos ir pletros drrektorius
Generalinis direktortus

Marius Gelžinrs

Vykdomoji direktore

Laura Joffė

Viešojo administravimo magistras, Mykolo Romerio
universitetas,20l"T
Ekonomikos magistras, Kauno technologijos universitetas,
2003

Doktorantūros studijos kompiuterių inžinerijos katedroje,
Čalmerso technologijos universitete. VLSl tyrimo grupė,
VNO direktorius

2004

Dainius Čiuplys

Elektros inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos
universitetas, 2000
direktorius

Karolis Matulaitis

PLQ direktorius

Andrius Daujotas

KU N

Ekonomikos bakalauras, ISM Vadybos ir ekonomikos

universitetas,20l2
ūrininkyste, Pasaulio jūrų Universitetas, 2005 m
spor'to inžinerijos bakalauras, Klaipedos universitetas,

2002
Aviacinių paslaugų skyriaus
vadovas

ir verslo administravimo magistras, Vilniaus

AUrimas Stikliūnas

Gedimino technikos universitetas,
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2011-

Vardas pavardė

Vadovybė

lšsilavinimas
Nekilnojamojo tUrto Valdymo magtstras, Karališkasis

Komercrjos departamento
d

i

rekto

ri

us

technologijos institutas (Švedija), 2OO7

Justinas Stepšys

statybos inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos
universitetas, 2005

Plėtro5 departamento
direktorius

Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vilniaus
universitetas,2O02

Giedrius Kražauskas

Ekonomįkos bakalauras, Vilnraus Universitetas, 2000
administravimas, Baltijos vadybos institutas, 2OO8

Saugos ir saugumo

departamento direktori us

dybos ir verslo administravimo magistras, Vytauto
Didžiojo

Vrdas Kšanas

u

niversitetas, 20O8

adybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus
universitetas, 2003
dybos magistras, ISM Vadybos ir ekonomikos
universrtetas,2013

Finansų departamento

Evaldas Pocevičius (iki 2019 11 15)

dybos magrstras, Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, 2000
dybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus

direktorrus

Gedimino technikos universitetas, 1998
Ramutė Ribinskiene (nuo 2020 02 03)

ki

berneti kos specialybe, Vi l niaus valstybi nis V

Kapsuko universitetas, 1984

eisės magistras, Vilniaus universitetas, 2013

Teises skyrraus vadovė

.Jūratė Radvilaviči ūte

Personalo skyriaus vadove

Rūta Baleišiene

Socralinio darbo bakalauras, Vilniaus universitetas, 2004

Marius Zelenius

Kraštotvarkos bakalauras, Klaipedos universitetas, 2002

Strategi nės komu nikacijos
skyriaus vadovas
*

Ekonominės

Valdybos kadencija pasibaigė 20200t

2]_.

Ataskaitos parengimo datai nauja valdyba nesu daryta

2.1. Valdybos funkcijos

Valdyba:

r
r

r
r
r
r
.
r
r
r

nUstato Įmones StrUktūrą;
teikia Susisiekimo ministerijai išvadas del lmones Veiklos strategijos projekto, del lmones paskirstytojo
peIno (nUostolių) paskirstymo projekto, del lmones metinių pajamų ir išlaldų sąmatų, metinių tUrto

įsigijimo ir skolinimosi pIanų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų lmonės Veiklos ataskaitos;
tvirtina lmones darbuotojų apmokejimo ir skatinimo taisykles;
pritaria lmones Veiklos rodiklių pro]ektui;
pritaria lmones pirkimo sandoriams:
prekių ir paslaugų, kurių kiekvieno sandorio Verte 435 tūkst. Eur be PVM;
darbų, kurių kiekvieno sandorio Vertė 870 tūkst. Eur be PVM;
pritaria lmones turto ikeitimo sandoriams;
priima sprendimUs del lmones filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
atlieka kitas LR Valstybes ir savivaldybes,imonių įstatyme ir lmones jstatuose valdybos kompetencijai
priskirtas funkcijas.

Vykę posėdžiai: 2019 m. jvyko 12 valdybos posedžių
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2.1.1. Pagrindiniai svarstyti klausimai

Lietuvos oro uostų pletros pristatymas; jmones efektyvumo programos pristatymas; transporto valdymo
programos pristatymas; įmones strateginių projektų, iniciatyvų priStatymas; įmonės investicinių projektų
pristatymas; jmones turto perkainavimo plano pristatymaS; sandorių tvirtinimas; atlygio politikos pristatymas;
Vilniaus oro Uosto rekonstrukcijos programos apžvalgos pristatymai; perimamo Vj ,,oro navigacija" pastato,
planuojamo panaudojimo, susijusių išlaidų pristatymas; finansavimo strategijos pristatymas; vidaus audito
pristatymai; atlygio peržiūros pristatymai; Kauno ir Palangos oro uostų darbo naktj ir informacijos apie
antžemin1 aptarnavimą pristatymas; įmonės 2O18 m. metinių veiklos ir finansinių rezultatų pristatymas;
aukščiausio lygio vadovų metinių tikslų ir jų rodiklių pristatymas;jmones l_lv ketvirčių rezultatų pristatymas;

,Įmones organizacinės struktūros tvirtinimas; papildomų atostogų darbuotojams suteikimo tvarkos
pristatymas; aviacinių ir neaviacinių paslaugų skyrių strategijų pristatymas; personalo ir komunikacijos
strategijos pristatymas;,įmones 2020 m. biudžeto ir investicijų plano pristatymas ir kt.
2.1.2. Narių posėdžių lankomumas

Bendras narių lankomumo procentas 2019 m. buvo 90 procentų
3 LENTELĖ. Posėdžių lankomumas
Eil.
nr.

1..

Posėdžio data

Sausio

Dalyvavusių
narių skaičius

5 nariar

31" d

2.

Vasario 25 d

4 nanai

3

Kovo 22 d

5 nariai

4

Kovo 26 d

4 nariai

5

Balandžio 17

d.

5 nariai

5.

Gegužes 30 d.

4 nariar

1

BlrŽelio 2] d

8.

Rugpjūčio 23

o

Spalio 8 d

4 nariai

d.

4 nariai

5 nariai

lš viso narių

Lankomumo proc.

5

t00%

5

80%

5

100%

5

80%

5

100%

Tomas Krakauskas

5

80%

Andrius Šniuolis

5

80%

Adamas llkevičius

5

80%

5

toj%

Nedalyvavo

Dalyvavo
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Adamas llkevičius
Justrna Bučinskaįte
Andrius šniuolis
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Justina Bučinskarte
Adamas llkevičius
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Adamas llkevičius
Andrius šniuolįs
Justina Bučrnskaitė
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Adamas llkevičius
Justina Bučinskaite
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Adamas llkevičius
Andrius Šniuolis
Justina Bučinskaite
Ramūnas Bagdonas
Adamas llkevičius
Andrius Šniuolis
Justina Bučinskaitė

Andrius ŠniuoIis

Andrius Šniuolis

Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Adamas llkevičius
Justina Bučrnskaite
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Andrius Šniuolis
Justina Bučinskaite
Tomas Krakauskas
Ramūna5 Bagdonas
Adamas llkevičius
Andrius šniuolis

t0

Eil.
nr.

Posėdžio data

Dalyvavusių

Nedalyvavo

lš viso narių

Lankomumo proc.

Adamas llkevičius
(įteike
atsistatydinimo
pareiškimą ir
posedvie nedalvvavo)

5

80%

4

ro0%

4

ro0%

Dalyvavo

narių skaĮčius

Justina Bučinskaite

10

4 nariai

Lapkričio 26 d

77

Lapkričio 28 d

4 nariai

T2

Gruodžio 19 d

4 nariai

Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Andrius Šniuolis
Justina Bučinskaite
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Andrius Šniuolis
Justina Bučrnskaite
Tomas Krakauskas
Ramūnas Bagdonas
Andrius šniuolis
Justina Bučinskaite

2.]..3. Gautas atlygis už nario pareigas

Atlygio moke]imo Valdybos nariams tvarką nustato 2015 m. spalio 14 d. LRV nUtarimU Nr. 1092 patvirtintas
Valstybes jmonių ir savivaldybes įmonių valdybų narių atlygio Skyrimo tvarkos aprašas. Va|dybos nariams
mokamas valandinis jkainis eurais. Valdybos nario veiklos valandinijkainl sutarties projekto derinimo metu
nUStatO Susisiekimo ministerija. šiuo metu valdybos nario Valandinis atlygis sudaro 50 Eur.

Pasibaigus ketvirč|ui Valdybos narys per 10 kalendorinių dienų raštu pateikia jmones SaVininko teises ir pareigas
1gyvendinančiai institucijai valdybos nario Veiklos ataSkaitą, kurioje pateikiama informacija apie Valdybos nario
per atitinkamą ketvirtįVykdytą veiklą ir nUrodomas šiaiveiklai Vykdyti skirtas valandų skaičius. Valdybos nariui
atlygiS skiriamas įmones savininko teises ir pareigaS jgyvendinančios institucijos sprendimU, atsižvelgiant

1

ataskaitoje nUrodytą Valandų skaičių.
Jeigu vykdant Valdybos nario Veiklą reikia patirti pagristų keliones (transporto) išlaidų, lmone kompensuoja
tokias pagrįstas keliones išlaidas.

Valdybos nariams per 2019 m. buvo išmokėta 85 913 Eur
2.1.4, Kadencijų pradžia

l

pabaiga

Lietuvos oro UoStų valdyba paskirta 201"6 0121 susisiekimo ministro įsakymu 4 metų laikotarpiui
Šiuo metu įmoneje yra renkama nauja valdyba,2ot9 m. valdybą sudarė šie nariai:

4 LENTELĖ. LoU vaĮdybos kadencijos pradžia / pabaiga
KadencĮos pradžia

Kadencijos pabaiga

Andrius Šniuolis

20t6 012t
2017 10 t8

2020012t
2020 01 2t

Ramūnas Bagdonas

2011

t22t

2020 01 21.

Adamas llkevičius

2018 0627

2019 Lt

]ustina Bučinskaitė

2018 11 15

2020

Narys
Tomas Krakauskas

2l
0t2t

2.2. Audito komitetas

2019 m. Lietuvos oro Uostų valdyba 2019 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 1VN-8 patvirtino audito komitetą. Audito

komitetą sudaro trys nariai.
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5 LENTELĖ. Vl Lietuvos oro uostų audito komiteto sudėtis
Vardas pavardė

Komiteto sudėtis
Komiteto pirmininke

lšsilavinimas

Justina Bučinskaitė, priklausoma

Tarptautinės teisės magistras, Mykolo Romerio

komiteto nare, VĮ Lietuvos oro

universitetas,200T

uostų valdybos nare, NVS ir Azijos

regiono atstovybes generali nė
direktorė, UAB ,,Baltic Consol
Line" generalinė direktore.
Komiteto nariai

Lau ra Garbenči

Finansų magistras, Vilniaus Gedimino technikos

ūtė-Bakienė,

nepriklausoma komiteto nare; AB

universitetas; Verslo administravimo bakalauras, Kauno

,,Klaipėdos nafta", Audito

technologijos universitetas. ACCA, QlAl- ClA, CPA.

komiteto nare; UAB ,,lnvesticijų ir
verslo garantijos", Stebėtojų
tarybos narė; VĮ lgnalinos atomine
elektrinė, Audito ir rizikų komiteto
pirmininke; UAB,, Plunges
vandenys", valdybos narė; Mažų ir
vidutinių Lietuvos ir užsienio
įmonių portfelis, finansų patareja
(individuali veikla ir UAB ,,Baltijos
ekonomistas")
Verslo vadybos ir administravimo magistras, Vilniaus

Aurelija Aukščione,
nepriklausoma komiteto narė;

universitetas; Verslo vadybos ir administravimo bakalauras,

UAB ,,Rimi Lietuva", vidaus audito
vadovė.

Vilniaus universitetas.

2.2.1. Kadenci;ų pradžia / pabaiga

Lietuvos oro UoStų Valdyba aUdito komiteto nariUS paskyre ketverių metų laikotarpiUi. AUdito komiteto narių
kadencijų pradžia:
6 LENTELĖ' LoU audito komiteto kadencijos pradžįa / pabaiga
Kadencijos pradžia

KadencĮos pabaiga

Justina Bučinskaite

20t9 03 26

2020 0120

Laura Garbenčiūte

20t9 03 26

2023 03 26

Aurelija Aukščione

2019 03 26

2023 03 26

Narys

2.2'2. Pagrindinės audito komiteto funkcĮos:

Audito komitetas:

r
r

stebi finansinės atskaitomybės procesą ir teikia rekomendacijas deljo patikimumo užtikrinimo;
Stebi metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aUditą, ypač atkreipiant demesj

įjo atlikimą, atsižvelgiant,įlmones tikrinimo metu

.
.
.
r
.

nUstatytus finansinių ataskaitų aUdito trūkumus ir

padarytas išvadas;

peržiūri ir stebi auditoriaUs (auditorių) ar aUdito įmonių nepriklaUsomUmą;
informuoja valdybos pirmininką ir vadovą apie audito įmonės Audito komitetui pateiktą informaciją
apie aUdito metu iškilusiUs probleminius klausimus, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontroles,
SUsiję su finansinemis ataSkaitomls, trūkumai;

informuoja jmonės vadovą apie finansinių ataskaitų audito reZUltatUS ir paaiškina, kaip šis aUditas
prisidejo prie finansinių ataskaitų patikimUmo ir koks buvo audito komiteto vaidmuo tai atliekant;
stebi ,|mones vidaus kokybes kontroles ir rizikos valdymo sistemų, tur|nčių įtakos lmones finansinei
atskaltomybei, veiksm ingumą;
stebi vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklaUsomUmo;
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peržiūri ir teikia rekomendacijas valdybai del vidaus audito nuostatų, vidaus audito metodikos, rizikų
vertinimu paremto vidaus audito plano, metinės ataskaitos, vidaus audito biudžeto bei resursų ir
vidaus audito funkcijos vadovo paskyrimo, atleidimo, atlygio ir vertinimo. Susipažjsta su atliktų vidaus
auditų išvadomis bei rekomendacijomis ir kartą per ketvirt1 informuoja valdybą apie esmines vidaus
auditų išvadas bei rekomendacijų įgyvendinimo StatUSą;
atlieka kitas pareigas, numatytas teises aktuose.
Vykę posėdžiai:2019 m. įvyko 8 audito komiteto posedžiai
2.2.3, Pagrindiniai svarstyti klausimai

Nepriklausomo auditoriaus išvados aptarimas; išores auditorių atrankos procedūros atlikimas ir
rekomendacijos, kurią audito įmonę paskirti, teikimas; ilgalaikio turto vertinimo eigos ir rezultatų stebejimas;
VĮ ,,oro navigacija" administracinio pastato perdavimas ir apskaitymas; vidaus audito ir kontrolės skyriaus
veiklos vertinimas, nepriklausomumo įtvirtinimas (nuostatų keltimas), metinių, ilgalaikių planų ir veiklos

ataskaitų peržiūra, vidaus audito ataskaitų informacijos vertinimas; tarpinių metinių tikslų Vidaus audito ir
kontrolės skyriaus vadovei formulavimas; korupcijos prevencijos/ saUgaUS ir etiško elgesio procedūrų
efektyvu mo verti

n

i

mas.

2.2.4. Narių posėdžių lankomumas

Bendras audito komiteto narių lankomumo procentas 2019 m. buvo 1O0 procentų

7 LENTELĖ. Posėdžių lankomumas
Eil.
nr,

Dalyvavusių
Posėdžio data

narių

Nedalyvavo

Dalyvavo

|š

viso narių

Lankomumo proc.

skaičius
Justina Bučinskaitė

t.

Balandžio 18 d

3 nariai

Laura Garbenčiūtė-Bakiene

3

100%

3

t00%

3

t00%

3

1,00%

3

100%

3

r00%

3

t00%

3

t00%

Aurelija Aukščione
Justina Bučinskaitė
2

Gegužes 20 d'

3 nariai

Laura Garbenčiūtė-Bakiene

Aurelija Aukščione
Justina Bučinskaite
3

Birželio 17 d

3 nariai

Laura Garbenčiūte-Bakiene

Aurelija Aukščione
Justina Bučinskaite
4.

3 nariai

Liepos 22 d

Laura Garbenčiūte-Bakiene

Aurelija Aukščione
Justina Bučinskaite
5

Rugsejo 24 d

3 nariai

Laura Garbenčiūte-Bakiene

Aurelija Aukščione
Justina Bučinskaitė
6.

Lapkričio 13

d

3 nariai

Laura Garbenčiūte-Bakrene

Aurelija Aukščione
Justina Bučinskaite
7

Gruodžio 10 d.

3 nariai

Laura Garbenčiūte-Bakienė
Aureli.ja Aukščione

Justina Bučinskaitė
8.

Gruodžio 20 d.

3 nariai

Laura Garbenčiūte-Bakiene

Aurelija Aukščionė
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2'2.5. Gautas atlygis už nario pareigas

Atlygio mokejimo audito komiteto nariams tvarką nUstato 2018 m. rugpjūčio 20 d. susisiekimo ministro
jsakymu Nr.3-420 patvirtintas akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų
valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai prisklrtų valstybės jmonių
valdybų narių, komitetų narių atlygio nUstatymo tvarkos aprašas. Remiantis aprašo 26 p. komiteto nario ir
komiteto pirmininko veiklos valandinis įkainis _ 40 eurų.

Audito komiteto nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą audito komiteto nario
veiklą negali viršyti 4/15 dalies lmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių,
metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metlnė suma). Į audito komiteto nario atlygį
neįskaičiuoti audito komiteto nario, kaip atlygio gavejo, moketini mokesčiai Ir jmokos, kuriuos privalo sumoketi
lmone.

Komitetų narių skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant komiteto pirmininkui ketvirtines
ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie komiteto nario per atrtinkamą ketvirt1 vykdytą veiklą ir
nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius. Komiteto nariams atlygis išmokamas pasibaigus
ketvirčiui per 20 darbo dienų.
Audito komiteto nariams per 2019 m. buvo išmokėta 11 695 Eur.
3. Pagrindiniaiįmonės veiklai reikšmingiįvykiai per ataskaitinĮ laikotarpį
3.1. Baigtos modernios daugiafunkcės automobilių stovėjimo aikštelės staŲbos
Šalia Vilniaus oro Uosto, Rodūnios kelio ir Felikso Vaitkaus gatvių sankryžoje,20L8 m. spalio mėnesį pradėta
statyti moderni daugiafunkcė automobilių stovejimo aikštele. Projektą Lietuvos oro uostai jgyvendino

atsižvelgdami j augančią aUtomObilių stovejimo vietų paklausą Vilniaus oro uoste. Naujoji aikštele leido
patenkinti augančius kokybinius poreikius ir beveik padvigubinti oro uosto valdomų stovejimo vietų skaičių.
4 aukštų ir 32 tūkst. kv. m ploto automobilių stovėjimo aikšteleje keleiviams jrengta 999 naujų automobilių
stovėjimo vietų, gerokai pagerejo šių paslaugų kokybe.
3.2 Vilniaus oro uosto lėktuvų stebėjimo aikštelė

Vilniaus oro Uosto teritorijoje atidaryta šalyje analogų neturinti orlaivių stebėjimo aikštele. Nuo šiol kiekvienas į
_
orlaivius norintis pažvelgti gales tai daryti saugiai ir nemokamai. Lietuvoje tokia aikštele pirmoji ir vienintele,
įkurta geriausiai oro uosto kilimo ir tūpimo takus atveriančroje zonoje, pietinėje Vilniaus oro uosto dalyje. Aikštele

yra sudaryta iš dviejų dalių: antžemines ir pakeltos, kuri specialiai pritaikyta fotografų poreikiams, tačiau tinka ir
tiesiog orlaivių stebėjimui. orlaivių stebėjimas visame pasaulyje jau yra tapęs visuotiniu reiškiniu, o tam skirtos
specialios vietos kasmet suburia lėktuvų stebetojus: išskirtinių vaizdų ieškančius fotografus, meninInkus ar tiesiog
aviacijos megejus.
3.3. Naujasis VlP terminalas su konferencĮų centru

2ot9 m.lll ketvirti pradetos naujo labai svarbių asmenų (VlP) terminalo su konferencijų centru statybos. Per
9 mėnesius šiaurinėje oro uosto teritorijoje iškils modernus, A+ energinės klasės, dviejų aukštų su požemine dalimi
pastatas. Naujojo VlP terminalo su konferencijų centru projektas apima ne tik pastato, bet ir automobilių aikštelių,

privažiavimų bei lauko inžinerinių tinklų, perimetro tvorų pertvarkymą ir naują jrengimą. Pastato pirmajame aukšte
numatyta įrengti VlP svečiams skirtą aviacijos SaUgUmO patikrą, valstybės sienos patikros procedūrų pataIpas,
keletą laukimo salių, bus įrengta ir virtuvė, tualetai, registracijos zona, bagažo patalpos. Antrame pastato aukšte

veiks unikalią patirtj Vilniuje galintis pasiūlyti 300 vietų konferencijų centras su svečiams atsiverianč|u vaizdu
peroną. Pastato rūsyje projektuojamos technines bei pagalbines patalpos. Sutarties Verte yra 3,6 mln. Eur.
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1

3.4. Įmonės veiklos efekŲvinimo programa

LoU didelj demesj savo veikloje skiria procesų valdymui

ir

siekia identifikuoti vertės nekuriančias veiklas, |šgryninti

vertę kuriančias veiklas, pletotiveiklos standartizavimą, didinti tikslų rezultatyvumą bei veiklos efektyvumą, išmokti
taikyti veiklos procesų analizės metodus bei matuoti procesuS, skatinti darbuotojų įsitraukimą j nuolatinĮ veiklos
gerinimą ir problemų kėlimą, kelti vidinių ir išorinių klientų pasitenkinimą, skatinti bendradarbiavimą tarp filialų.
2019 m. pradejo diegti Leon metodus (jrankius), įskaitant darbuotojų jsitraukimą 1 metodų taikymą praktikoje.
Kiekvienam taikomam metodui iškeltitikslai, rodikliai bei slektinos reikšmės projekto metu.

įeon metodai bus diegiami trijuose filialuose, t. y. ViIniuje, Kaune ir Palangoje, kiekvienam suplanuotam diegti
metodui planuojama apmokyti 80 darbuotojų (skirtingų lygių vadovų) bei paruošti 20 v|dinių leon ambasadorių,
kurių atsakomybe apmokyti darbuotojus ir padeti taikyti Leon gerąsias praktikas organizacijoje.

2019 m. pasirengtas leon diegimo planas 2020_2o23 m', sudaryta Leon diegimo struktūra, paskirstytos roles ir
atsakomybės. 2019 m. buvo suorganizuoti pirmieji Leon lvadiniai mokymai skirtingų lygių vadovams, kuriuose
dalyvavo 89 proc. dalyvių. Taip pat 2019 m. buvo pateiktos 80 vnt. Kaizen idėjų, iš kurių 32 vnt. buvo įgyvendintos.
3'5' Įmonės pertvarkymas įakcinę bendrovę

į EBPo pateiktas rekomendacijas ekonominę veiklą
j
vykdančias valstybės įmones pertvarkyti bendroves, LoU kartu su Susisiekimo ministerija 201l m. pradejo
LoU pertvarkymo 1AB projekto 1gyvendinimą. Pagal parengtą pertvarkymo į akcinę bendrovę veiksmų planą
buvo planuojama visus veiksmus atlikti iki 20!9 m' l ketvirčio pabaigos. Tačiau siekiant jgyvendinti efektyvų
LoU pertvarkymo į AB procesą, reikalingi tam tikrų įstatymų, reglamentuojančių oro uostų turto valdymą
(pavyzdžiui, Aviacijos istatymo, Transporto veiklos pagrindų 1statymo), pakeitimai. jstatymų pakeitimų
Siekiant didinti veiklos efektyvumą

ir

atsižvelgiant

projektai yra parengti, tačiau šiuo metu dar nera priimti Seime. Pertvarkymo procesas bus tęsiamas Seimui
priemus atitinkamus įstatymų pakeitimus.

3.6. Keleivių patirties gerinimas

Dažnesni partnerių kokybiniai patikrinimai, kurie buvo vykdomi nuo 2019 m. pradžios, bei darbuotojų

mokymai dare jtaką geresnei keleivių patirčiaivisuose trijuose oro Uostuose. Tai atspindi išvykstančiųjų keleivių
sociologinis (NPS) tyrimas. 2019 m. bendras lojalių Lietuvos oro uostams keleivių kiekis siekia net 56 procentus
ir 1 procentiniu punktu viršija 2018 m. buvusj rodiklj.
ACl {Airport Council lnternationol) vykdomos ASQ (Airport Service Quality) programoS 2019 m. keleivių
vertinimų rezultatais, Vilniaus oro Uostas keleivių vertinimu pasieke 4,1 balų rodiklt (5 balų vertinimo
sistemoje). lš viso šioje oro UoStų kokybes vertinimo programoje dalyvauja daugiau kaip 350 pasaulio oro
uostų. Tarp 2-5 milijonus keleivių per metus aptarnaujančių Europos oro uostų esame 12-oje vietoje (tarp 21
oro uosto). Šio1e programoje Vilniaus oro UostaS dalyvauja nuo 2016 m. IV ketvirčio Ir tai yra geriausias iki šiol

pasiektas rezultatas, jvertinant ir tai, kad Vilniaus oro Uosto prieigose 2019 m. vyko intensyvūs darbai
(rekonstruojama Rodūnios gatve).,|takos pagerėjusiam rezultatui turejo aukštesni keleivių jvertinimai del
darbuotojų mandagumo, belaidžio interneto kokybes, sutrumpejęs laukimo laikas eileje prie pasų kontroles
bei gerejanti tualetų ir terminalo švara.
3.7. Vilniaus oro Uosto,,DĮ]ty free" zonos pertvarŲmas

Prekybines Zonos pertvarkymo projektas buvo pradetas 2ot-] m. Per 2018 m. iš esmės pertvarkytos VNo
išvykimo terminale esančių parduotuvių erdvės. Naujos,,Duty free" parduotuvės keleivius dž|ugina ne tik
_
moderniu interjeru, bet ir jvairesniu prekių asortimentu. 2018 m. rugsejj veiklą pradejo centrine _ didžiausia
parduotuvė, kuri apima daugiau kaip 800 kv. m plotą iryra suplanuota pažangiausiuose oro uostuose taikomu
,,walk-through" principu. Daug demesio skiriama Lietuvoje pagamintų prekių pasiūlai. 2019 m. pirmą1 pusmetį
veiklą pradejo atsinaujinusios ir likusios 4 parduotuvės.
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4' Turto valdymo klausimų sprendimas
4.1. Nekilnojamojo turto valdymas

šiuo metu Lietuvos oro uostai patikejimo teise valdo 281 turtinį vienetą. 2ot9 m. buvo atnaujinti dalies
nekilnojamo turto kadastriniai matavimai, atlikti individualūs turto vertinimai, spręsti užsitęsę nekilnojamojo
turto registravimo klausimai.
8 LENTELĖ' Lįetuvos oro uostų patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas 20t9
objektų tipai
Pastatai, patalpos
lnžineriniai statiniai
lnžineriniai tinklai
Oro

u

Keli

t23t

KUN

PLQ

Bendras

4T

31

20

98

49

19

18

86

1-7

28

22

67

7*

2

2

11

t2

3

3

4

a

4

18
16

VNO

1

1
Geležinkeli
*Vienas žemes sklypas VNo yra vaIdomas panaudos pagrindais.

2O18 m. atlikus nekilnojamojo tUrto inventorizaciją buvo inicijuotas Lietuvos oro Uostų nenaudojamo
nekilnojamojo turto perdavimas centralizuotam valstybes turto valdytojui. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 1-6,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario ]"]" d. nutarimo
Nr. 163 ,,Dėl viešame aukcione parduodamo valstybes nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo

patvirtinimo" pakeitimo" VlTurto bankui buvo perduoti VNo nenaudojami ir Rodūnios kelio24,26ir 28 Vilniuje
gyvenamiesiems namams suskystintas dujas tiekiantys inžineriniai tinklai - požeminiai suskystintų dujų
rezervuarai ir dujų tinklai _ mažo slegio dujotiekis su 1vadais.
Taip pat 2019 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 166,,Delvalstybes nekilnojamojo
turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuot| juo patikejimo teise" VĮ Lietuvos oro Uostams buvo perduota

dalis Vl ,,Oro navigacija" patikejimo teise valdyto nekilnojamojo turto ir Lietuvos transporto saugos
administracijos patalpų, esančių administraciniame pastate šalia VNo keleivių terminalo.

Vl Lietuvos oro uostaiteisės aktuose nustatytaiveiklaivykdytiyra suteikusi patalpų panaudąVilniaus, Kauno ir
Klaipedos teritorinėms muitinėms, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM ir Viešojo saU8Umo tarnybai
prie VRM. Žemes panauda yra suteikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai. 20L9 m. pasibaigus dalies
panaudos gavejų panaudos sutartims, VĮ Lietuvos oro uostai derino naujos panaudos suteikimą ir sutarčių
pasirašymą.
4.2. Kilnojamojo turto valdymas

Siekiant efektyviau valdyti kilnojamįį turtą, 2019 m. jvyko 4 vieši VĮ Lietuvos oro uostų turto pardavimo
aukcionai. Aukcionuose buvo parduodami VNO, KUN, PLQ nereikalingi ir nenaudojami kilnojamieji daiktai
(lengvieji ir krovininiaiautomobiliai, specialios paskirties automobiliai, baldai, įvairijranga ir kt.).
9 LENTELĖ. 2019 m. gautos pajamos už parduotą kilnojamąjįturtą
PasiūlWa vnt'

Parduota vnt,

31

165

41

VNO, KUN, PLQ

2

118

35

1

VNO, KUN, PLQ

LI

l4

42

9 525

VNO, KUN, PLQ

2

29

2

5 798

t26

30422

2019 0522

Oro uosto turtas
VNO, KUN, PLQ

KUN

2019 06 05

KUN

2019 10 30

KUN

2019 t1, 13

Aukciono vieta

Data

be PVM

Dalwiu skaičius

KUN

Viso

13 492
608

Nepavykus viešuosiuose turto pardavimo aukcionuose parduoti dalies kilnojamojo turto, t. y. aviacijos
saugUmo įrangos ir jvertinant gerą jos būklę, Vl Lietuvos oro uostai, siekdama Užtikrinti efektyvų ir racionalų
valstybes turto panaudojimą, aviacijos saugumo įrangą pasiūle perimti Kalejimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisi ngumo ministerijos ir Lietuvos aviacijos m uziejui.
1.6

2019 m. spalio 2 d. Lletuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1003 ,,Delvalstybes ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto perdavimo" aviacijos saUgumo įranga buvo perduota Kalejimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisi ngumo ministerijos ir Lietuvos aviacijos

m uzieju i.

Taip pat 2018 m. V| Lietuvos oro uostai inicijavo Vilniaus oro Uoste kabėjusio lėktuvo modelio-maketo
,,Lituanika" perdavimą Lietuvos aviacijos muziejui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2ot9 m' sausio 9 d.
nutarimu Nr. 6 ,,Dėl valstybes ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Lietuvos aviacijos muziejui" modelismaketas ,,Lituanika" buvo perduotas muziejui ir yra / bus eksponuojamas S. Girėno teviškeje Vytogaloje.
10 LENTELĖ. Patikėjimo teise perduotas ilgalaikis materialusis turtas ir trumpalaikis materialusis turtas
lnstituci.ial lstaiga
KaIejimų departamentas prie

Perduotas turtas

Vnt.

Arkiniai, rankiniai ir batų metalo ieškikliai

28

Lietuvos aviacijos muziejus

Arkiniai ir rankiniai metalo ieškikliai

6

Lietuvos aviacijos muziejus

Modelis-maketas,, Lituani

LR

TM

ka "

I

5. Aviacinių paslaugų apžvalga
5.1. 2019 m. aviacĮos apžvalga pasaulyje

2019 m. - iššūkių kupini metai, del ko keleivių skaičiaus augo lėčiau nei ankstesniais metais. Keleivių skaičius
pasaulyje augo 4,2 proc., kai 201-8 m. augimas sieke 6,3 proc., o 2O1l m.8,6 proc.
Lėtesniam nei planuota keleivių skaičiaus augimui didelę įtaką turėjo ,,Boein g737MAX" krize, šiuo metu mūsų
oro Uostuose skrydžius vykdantys oro vežejai laukia 308 vnt. šio modelio orlaivių pristaŲmo. Dėl nustatytų
SaU8Umo problemų bei sustabdžius šių orlaivių gamybą iki kol nebus išspręstos technines šio tipo orlaivių
problemos, oro vežėjai negali vykdyti suplanuotos pletros. Įtaką taip pat daro ir auganti naftos kaina -20!9 m,

naftos kaina už barelįsieke 65 dolerius, taiyra 5 proc. daugiau negu 2018 m. ir beveik 50 proc. daugiau nei
2006 m. Vidutiniškai naftos kaina visų oro bendrovių išlaidose 2019 m. sudarė 24 proc., žemų kaštų oro
bendrovių išlaidose*40 proc. šios papildomos sąnaudos lemia augančias skrydžių bilietų kainas.

5.2.2o2o m. aviacinės prognozės pasaulyje

2019m. pab. |ATA 2020 metais prognozavo 4 proc. keleivių skaičiaus auglmą pasaulyje lr 2 proc. krovinių
augimą. 2o2O m. Il pusmetyje planuota, kad bus leista atnaujinti skrydžius,,Boeing 73-7MAx" modelio
orlaiviams, tai turėjo leisti vežejams atnaUjinti suplanuotą pletrą ir tikslus.
Nepaisant optimistinių prognozių 2019 metų pabaigoje, 2o2o m. pradžioje CoVlD19 viruso protrūkis Europoje
smarkiai paveike aviacijos sektorių. Prasidejus oro erdves ribojimams, dar kovo men. pradžioje Pasaulio

aviakompanijos neteko -200 mlrd. dolerių ir 32% viso keleivių srauto. Plintant virusui, visos aviakompanijos

pradejo stabdyti skrydžius arba mažinti jų dažnius. lCAo (Tarptautine civilines aviacijos organizacija)
prognozuoja du galimus aviacijos sektoriaus atsigavimo po COV|D19 viruso scenarijus pirmam 2020 m.
pusmečiui:

1. Scenarijus V- Staigus kritimas, bet staigus atsigavimas nuo 2020 m. gegužes mėn. (Pasaulyje: pas|ūlytos
vietos _37 %, prarasti keleiviai 401 mln. keleivių, prarastos pajamos 88 mlrd. JAV dol.; Europoje: pasiūlytos

vietos -38

Yo,

prarasti keleiviai 184 mln. keleivių, prarastos pajamos 32 mlrd. JAV dol.)

-staigus kritimas, ilgesnė Stagnacija, staigus atsigavimas nuo 2020 m. birželio mėn. (Pasaulyje:
pasiūlytos vietos -47 Yo, prarasti keleiviai 526 mln. keleivių, prarastos pajamos 116 mlrd.lAV dol.; Europoje:

2. Scenarijus U

pasiūlytos vietos -50%, prarasti keleiviai 244 mln. keleivių, prarastos pajamos 42 mlrd' JAV dol.)
;ATA (lnternational Air Transport Association) skelbia, kad aviacijos industrija Europoje neteks 46% keleivių
Srauto ir 76 mlrd' USD pajamų. ACl (Airport Council lnternational) pateikta atsistatymo prognoze (Ientele
žemiau) atitinka rinkos situaciją ir Lietuvos oro uostų prognozę.
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11 LENTELĖ' ACl prognozė ir srauto atsigavimo scenarijaį'
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Kadangi aviakompanijos mažina pasiūlytų vietų skaičių 15%-90% arba visiškai sustabdo skrydžius, kai kurios
Europos valstybes (Prancūzija, olandija, Norvegija, Suomija, ltalija, Jungtine Karalyste ir kt.) pažadejo suteikti

finansinę paramą savo aviakompanijoms. Latvijos Vyriausybė planuoja skirti Air Baltic 150 mln. eurų paramą,
Norvegija pasiūle 547 milijonuS eurų aviakompanijoms skraidančioms iš Norvegijos oro Uostų, Norwegian
Airlines gaUS pUSę šios sumos -274 mili1onus eUrų. Šiuo metu aviakompanijos siekia uždirbti pajamas ir kitais
būdais, vykdo repatriacinius skrydžius, gabena krovinius ir taip išlaiko lėktuvus aktyvius. Atsiranda atvejų,

kuomet aviakompanijos išnaudoja keleivinius lėktuvus salone pridedamos krovinių, pvz. United Airlines iš
Čikagos skrido 1 Heathrow, iš San Francisko 1 Amsterdamą, iš Hiustono į Frankfurtą. SAS pradejo skraidyti
maršrutu Stokholmas - čikaga priimdami tik krovinius. Tokius krovininius maršrutus keleiviniais lektuvais vykdo
-]77ir daugelis Azijos vežejų. Tokie maršrutai tinkamiausi toms aviakompanijoms, kurios savo parkuose turl

300ER modelio lektuvus. ASM (Airport Strategy

&

Marketing) organizacija teigia, kad po šios krizes

aviakompanijos privalės efektyvinti išlaidas, t. y. 1vertinti kiekvieną kryptj ir kiekvieną,,HUB" oro uostą. Jų
manymU didžiausias atsigavimas bus pelningiaUsiUose oro UoStUose. Planuojama, kad daugelis orlaivių
_
užsakymų bus atšaukti tam, kad aviakompanijos galetų išnaudoti esamUS parkus ir užsisakyti naujus

efektyvesnius orlaivius. Remiantis eSama ir planuojama 1taka aviacijos industrijoje bus neišvengiami
aviakompanijų bankrotai ir konsolidacija, tačiau esant tinkamai paramai laukiamas pilnas keleivių srautų
atsigavimas per

1'-2

metus iki 2019 metų lygio.

5.3' Lietuvos oro Uostų rezultatai
11 LENTELĖ. ToP 10 vežėjų pasiskirsŲmas LoU 2019 m
oro bendrovė
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:t8

5.3.1. Lietuvos oro uostai
2019 m. rezultatams didžiausią įtaką turejo rinkoje jvykę neprognozuojamljvykiai:

r
.
.

_
,,Boeing ]3]MAx" krize ( VNo atšauktas 5]_ ,,Turkish Airlines" skrydis (-10 tūkst' keleivių), PLQ_ LoT
skrydžius įVaršuvą vietoj gegužes mėn. pradejo vykdyti tik liepos 1 d., oro bendrovės atideda pletrą
Lietuvos oro UoStUOse dėl nepakankamo orlaivių parko).

,,SukhoiSuperjet 1O0" orlaivio incidentas {VNo atšaukti32 skrydžiai del1vykio Maskvos oro uoste

(_5

tūkst. keleivių).

,,wizzAir" krypčių tinklo konsolidavimas Rytų Europos oro Uostuose (VNo atšauktos 6 kryptys
2OO

(_

tūkst. keleivių), KUN sumažintas dažnis j Londono Lutono oro Uostą (-8 tūkst. keleivių).

Nepaisant kilusių iššūkių, del nuoseklaus ilgalaikio jdirbio ir sekmingų derybų SU Oro vežejais (naujos kryptys
didino keleivių skaičių +2 proc.), taip pat esamų krypčių pletros (keleivių skaičius esamose kryptyse augo
+2 proc.) , sėkmingai pavyko pasiekti Pasaulinio keleivių skaičiaus augimo lygj. Pažymetina, jog visi Lietuvos oro

uostai 2019 m. pasieke rekordin1 keleivių skaičių

-

6 502 tūkst. +4 proc. lyginant su ankstesniais metais, tuo

tarpu skrydžių skaičius sieke 62 tūkst. +2 proc. lyginant su ankstesniais metais.
5.3.2. Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro Uoste keleivių skaičius 2019 m. siekė 5 OO3 tūkst. +2 proc. lyginant su ankstesniais metais, skrydžių
skaičius: 47 tūkst. +1 proc. lyginant su ankstesniais metais. 2019 m. ,,Wizz Air" VNo atšauke 6 kryptis, kas leme
2OO tūkst. keleivių sumažejimą. Nepaisant ,,Wizz Air" atšauktų krypčių ir nepaprastų aplinkybių aviacijos rinkos,

Vilniaus oro uoste pavyko sėkmingai išlaikyti keleivių ir skrydžių skaičiaus augimą. Tai rodo, kad Lietuvos oro
uostų rinka turi nemažai potencialo tolimesniam augimui. Vilniaus oro uostas gali didžiuotis, kad kiekvienais
metais pasiūlo naujų krypčių. Taip pat auga ir orlaivių užpildymo rodikliai, kas parodo esamų krypčių pak|ausos
augimą.

r
l

Bendras užpildymo rodiklių augimas +3 proc.
Atidarytos 5 naujos kryptys (Charkovas, Londono Sitis, Madagaskaras, Eilatas, Sautendas),4 krypčių

l

dažniai padidinti (Stambulas, Stokholmas, Viena, Tel Avivas).
Veiklą pradejo vykdyti naujas oro vežėjas, priklausantis ,,Ryanair" grupei -,,LaUdamotion".

5.3.3. Kauno oro uostas
Dėl 20]"8 m. pabaigoje ir 2ot9 m. atidarytų naujų krypčių, naujų nereguliarių skrydžių, Kauno oro uoste keleivių
skaičius pasiekė 1 161 tūkst. +15 proc. lyginant su ankstesniais metais, taip pat didejo ir skrydžių skaičius, kuris

sieke 10 tūkst. +5 proc. lyginant su ankstesniais metais. Pagrindines priežastys:

r
r
!
l

lš Vilniaus buvo perkeltos 2,,Ryanair" kryptys (Niurnbergas ir KeInas), kurios taip pat prisidėjo prie
keleivių ir skrydžių skaičiaus augimo.
Bendras užpildymo rodikl|ų augimas +1_ proc.
Atidarytos 6 naujos kryptys (Niurnbergas, Kelnas, Eilatas, Antalija, Zakintas, Varna).
PirmQ kartą KUN |storijoje buvo pradėtivykdyti užsakomieji kelionių organ|zatoriaus,,ltaka"

skrydžiai.

5.3.4. Palangos oro uostas

Del didejančių populiariausių krypčių dažnių ir orlaivių Palangos 0ro Uostas išlaiko spartų augimą. Keleivių
skaičius 2o!9 m. pasieke 338 tūkst. ir lyginant su 201_8 m. padidejo 7 proc. Skrydžių skaičius Palangos oro uoste
sieke 5 tūkst. ir padidejo +12 proc.lyginant su praėjusiais metais. Pagrindines priežastys, lemusios šį augimą:

l
r
r
l

,,airBaltic" padidino skrydžių dažnjį Rygą iš t2i1-4 savaitinių.
SAS skrydžius į Kopenhagą vykde didesniais orlaiviais (skrydžiai vykdyti ir ,,Airbus 321" orlaiviu).
Atidarytos 2 naujos kryptys (Dortmundas, 2 savaitiniaiskrydžiai, Bergenas,2 savaitiniaiskrydžiai).
Bendras užpildymo rodiklių augimas +1 proc.
19

5.4. Aplinkinių rinkų apžvalga
Žemiau pateikiamas 2019 m. keleivių skaičiaus augimas bei palyginimas su artimiausiais oro uostais

r
r
r
r

Lietuvos oro uostai, 6 502 tūkst. keleivių (+4 proc.);
Rygos oro UostaS, 7 798 tūkst. keleivių (+11 proc.);

Talino oro uostas, 3 268 tūkst. keIeivių (+9 proc.);
Varšuvos oro uostas, 18 860 tūkst. keleivių (+6 proc.).

1 GRAF|KAs. Keleivių skaičiaus augimas Baltijos šalyse 2019 m., tūkst.
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14 LENTELĖ. Palyginamieji rodikliai su konkuruojančiais oro uostaįs 2019 m., tūkst'
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Rygos oro uostas pabrežia, kad didžiausią jtaką keIeivių skaičiaus augimui turejo išaugęs jungiamaisiais
skrydžiaisvykstančių keleivių sraUtaS.,,airBaltic" perveže daugiau nei5 mln. keleivių, taip sudarydamidaugiau

nei50 proc. viso Rygos oro Uosto sraUto, Eliminavus jungiamaisiais skrydžiaisvykstančių keleivių srautą Rygos
oro uoste, sugenerUotą oro bendroves,,airBaltic", kuris sudaro apie 25 proc. viso keleivių srauto ir lyginanttik
tiesiogiai atvykstančius ir išvykstančius keleiv|us, Lietuvos oro uostai lenkia Rygos oro uostą beveik 1mln.
keteivių. Tai rodo, jog Lietuvos oro uostų keleivių rinka yra gerokai didesnė nel kitų Baltijos šalių. Talino oro
uostas išlaike augimą del atidarytų naujų krypčių ir augančių esamų krypčių užpildymo. Varšuvos oro Uostas
augo del LoT sėkmingų tolimŲų maršrutų, oro uosto augimas gruodj sieke net

20

1_2

proc.

5.5' 2020

m. Lietuvos oro uostų prognozė
20]-9 metais buvo planuojamas visiems trims oro UostamS ne mažesnis nei Pasaulinio keleivių srauto augimas.
Pagrindinė įtaka planuota del 2020 m. naujai atidaromų krypčių ir didinamų dažnių bei vykdomų derybų del

naujų krypčių paskelbimo' Prognozuotas keleivių skaičiaus augimas: LoU +6 proc.; VNo +4 proc'; KUN +5 proc.;
PLQ+37 proc. Pagrindines augimo prielaidos:VNO planuota, kad bus paskelbtos 8 naujos kryptys,4 kryptimis

papildomi daŽniai; KUN buvo planuojamos paskelbti 2 naujos kryptys, 1 papildomas dažnis; PLQ buvo
paskelbtos 2 naujos kryptys, 1papildomas dažnis. Tačiau 2020 metais del pasaulį sukausčiusios CoVlD-19
pandemijos prognozuojami tiek keleivių tiek skrydžių srautai sumažejo. Planuojama, kad LoU bendras metinis
keleivių srauto sumažėjimas sieks apie 53 proc., o metinis skrydžių srautas prognozuojama, jog sumažės apie
27 proc.lyginant su patvirtintu planu.
6. Neaviacinių paslaugų apžvalga

LoU neaviacinių paslaugų pasiūla per pastaruosius metus sparčiai pletesi. Bendradarbiaujant su vietiniais ir
tarptautiniais partneriais, panaudojant esamą bei sukuriant naują infrastruktūrą, visuose oro uostuose buvo
pasiūlyta įvairių naujų paslaugų. LoU neaviacinių komercinių paslaugų paketą sudaro tokios veiklos:

r
.
.
.
.
.
r
r
.

Pastatų ir patalpų nuoma;

AutomobiliųStovėjimas;
Verslo klubas (tik VNo);
LSA aptarnavimas (tik VNO);

Reklamos paslaugos;
Žemes nuoma;

Greitoji keleivių patikra (tik VNo);
Renginiųorganizavimas;
Lojalumo programa (tik VNo).

6'1. Pastatų ir patalpų nuoma
Komercinių patalpų, tokių kaip parduotuves, kavines, automobilių nuomos biurai, valiutos keityklos ir pan.,
nUoma yra itin svarbi ir daug vertės kurianti LoU veikla. Didžiausią LoU neaviacinių pajamų dalj sudaro nUomos

pajamos, gautos iš prekybines veiklos parduotuvese, esančiose išvykimo salėse, t. y. ten, kur išvykstantis
keleivis praleidžia daugiausia laiko, jau yra praėjęs visas oro uosto procedūras ir tikisi surasti lauktuvių savo
artimiesiems ar dovanų verslo partneriams. Apsilankymas neapmuitinamų prekių (,,Duty free") parduotuvėse
daugeliui keleivių yra neatsiejamas kiekvienos kelionės potyris.

2019 m. V|lniaus oro Uoste užbaigti prekybinių patalpų pletros projektai, tad visi operatoriai turėjo progą
sklandžiai vykdyti veiklą ir aug|nti pardavimo pajamas. Tai atspindejo ir LoU nUomos veiklos rezultatai lyginant su 2018 m., nuomos pajamos augo 45 proc.

Metų pradžioje Vilniaus oro uoste veiklą pradejo naujas maitinimo operatorius, atstovaujantis stipriam
Lietuvoje prekės ženklui, kuris nuo pirmų ve|klos mėnesių demonstravo puikius rezultatus ir parodė, jog
keleiviai vertina laiko pat|krintus ir jiems pažįstamus prekes ženklus'

Taikant gerąją praktiką, nuo 2019 m' visuose LoU pradetas taikyti nuomininkams skirtas kokybes kontroles
ABC modelis. Vadovaujantis šiuo modeliu, nuomininkai pagal patikrinimų rezultatus yra paskirstomi jtris lygius
(A, B ir C). Taip pat reguliariai įgyvendinami slapto pirkejo tyrimai, parodantys aptarnavimo spragaS, kurias ne
visada įmanoma užfiksuoti atlieka nt oficiali us patikrin

im us.

2019 m. parengt| komercinių patalpų pletros strateginiai planai, kurie bus pradėti jgyvendinti nuo 2020 m.,
drauge su planuojama terminalų pletra.

2t

6'2. Automobilių stovėjimas

Automobilių stovejimo paslaugos visuose trijuose filialuose sudaro antrą pagal dydj neaviacinių pajamų
segmentą. Šių paslaugų pardavimai itin priklauso nUo oro Uosto atstumo iki miesto centro, viešojo transporto
prieinamumo, keleivių segmentacijos ir, žinoma, konkurencinės aplinkos. VNo automobilių stovejimo aikšteles
nUomos pagrindu valdo privatus operatorius, o KUN ir PLQaikšteles administruoja savarankiškai'
2019 m. VNo užbaigta statyti daugiaaukštė automobilių stovejimo aikštele su automobilių nuomos centru, kuri
beveik dvigubai išplete VNo parkavimo vietų pasiūlą, o Kauno oro uoste išplesta verslo partnerių darbuotojams

skirta P3 aikštele, taip suteIkiant kokybiškesnes paslaugas oro uosto klientams. Pasiūlytos 1285 naujos
parkavimo vietos.
6.3. Verslo klubas ir Į54 aptarnavimas (tik VNO)

Verslo klubas, labai svarbių asmenų (LSA) aptarnavimas, greitoji keleivių patikra, lojaIumo programa
paslaugos, orientuotos

1

-

tai

dažnai darbo ar verslo reikalais keliaujančius arba išskirt|nio komforto pageidaujančius

keleivius.

Siekiant gerinti Verslo klubo paslaugų kokybę, 2ot9 m. pirmą ketvirtj buvo išplestos patalpos ir atnaujintas
interjeras. lnterjero pokyčiai padejo pritraukti partnerysteistiprų lietuvišką prekes ženklą, o išplestos patalpos,
atnaujinti baldai bei rekonstruota tualetų zona padejo kokybiškaiaptarnauti rekordinjskaič|ų keleivių. Metinis
verslo klubo pajamų augimas

-

1_4

proc.

2019 m. pabaigoje pradėtas statyti naujas Vilniaus oro uosto VlP terminalas su konferencijų centru.
Planuojama, kad naujasis terminalas pradės veiklą 2020 m. pirmoje puseje' Modernus terminalas leis vienu
metu aptarnauti keletą delegacijų, o antrame aukšte esanti konferencijų sale leįs aptarnautiypač didelės VlP
gru pes.

6.4. Reklamos paslaugos

Reklama oro uoste leidžia pasiekti konkrečias tikslines vartotojų grupes ir efektyviai ištransliuoti komunikacines
žinutes, tad j LoU nuolat kreipiasi jmones ir reklamos agentūros, ieškančios naujų, nestandartinių erdvių savo

reklaminėms kampanijoms.
2019 m' užbaigtas naujų reklamin|ų priemonių diegimas visuose LoU, kuris buvo jgyvendintas atsižvelgiant į
tarptautinių konsultantų ,,Wildstone Airports" studiją. Daugiau kaip 100 ekranų ir kitų reklamos priemonių
,įrengta matomiausiose oro Uostų Vietose, o projekto metu jdiegtas rekordinio dydžio vidaus ekranas tapo tiek
pajamų generavimo šaltiniu, tiek ir Vilniaus oro Uosto wow efekto kūreju. Metinis reklamos pajamų augimas _
28 proc.
2o2o m' l ketvirtj bus užbaigta interaktyvi reklamos priemonių rezervavimo sistema, prie kurios prisijungęs
pirkejas gales apžiūreti, išsirinkti ir užsakyti reklamos priemones keliais mygtuko paspaudimais.
6.5. Žemės nUoma

Žemes nUoma yra dar daug potencialo turinti neaviacinė veikla. Planuojama, kad per artimiausius metus LoU
valdomose teritorijose veiklą galės pradeti 3-4 nauji investuotojai, vykdantys krovinių tvarkymo, logistikos,

bendrosios aviacijos, antžeminio aptarnavimo, viešbučių-apgyvendinimo bei kitas su aviacija susijusias veiklas.
Tam yra rezerVUotoS atskiros oro uosto teritorijos dalys, kurioms ieškoma potencialių investuotojų, o juos
suradus bus skelbiami žemės nUomos aukcionai.
2O!9 m. paskelbtas aukcionas ir sudaryta sutartis su orlaivių dažymo veiklą vykdančiu operatoriumi, kuris
Kauno oro Uoste Veiklą pradės 2021'm. pradžioje ir pasiūlys daugiau nei 100 aukštą pridetinę vertę kuriančių
darbo vietų.
22

6.6. Greitoji keleivių patikra (tik VNo)

Vilniaus oro uostas keleiviams siūlo greitesn1ir patogesnj būdą atliktiaviacinio saugumo keleivių patikrą, t. y.
greitoji keleivių patikra (angl. /osf track)' Dedikuota aviacinio SaUgUmo kele|vių patikra yra skirta privilegijų
kortelių turėtojams bei kitiems skubantiems asmenims. Už papildomą mokestj keleivis gali greičiau nei jprastai
praeiti keleivių patikrą aviacijos SaUgUme. Metinis greitosios patikros pajamų augimas_ 14 proc.
6.7, Renginių organizavimas

Lietuvos oro uostai, ieškodamI galimybių padidinti neaviacines veiklos pajamas, pletoja komercinių renginių
organizavimo veiklą. oro uostų erdvėse vyksta konferencijos, įmonių renginiai, filmavimai, fotosesijos,

automobilių pristatymai ir kt. Bendradarbiaujame su visais pagrindiniais renginių organizatoriais.
Naujame VlP terminale ir konferencijų centre nUmatyta jrengtidaugiau nei600 kv. m erdvę, skirtą šiuolaikiškai

konferenc|jų salei, kurioje vienu metu gales tilpti 300 žmonių,
tarpta uti neje

ri n

ji

bus konkurencinga tiek vietineje, tiek

koje.

6.8. Lojalumo programa (tikVNO)

Reguliariai per Vilniaus oro Uostą keliaujantiesiems siūlome lojalumo programą - privilegijų kortelę, kuri
vieneriems kalendoriniamS metamS jos turetojui suteikia galimybę neribotai naudotis greitąa keleivių patikra
beiverslo klubu, taip pat 2 kartus pasinaudotiautomobilių stovejimo paslauga BLlC (įpaslaugąįeina stovėjimo
vieta ir automobilio plovimas).
Prie oro uosto lojalumo programoS jungiasi ir mūsų partneriai, kurie privilegijų kortelių turetojams suteikia
specialias nuolaidas apsiperkant oro Uoste veikiančiose parduotuvese, valgant kavinese ir pan.2o2om'
pianuojama daugiau dėmesio pardavimų skatinimui skirti per lojalumo programoS korporatyvinius partnerius
_
kelionių agentūras ir organizatorius. Metinis lojalumo programos pajamų augimas 25 proc.

-

2019 m. LoU neaviacines veiklos pajamos sudaro 16,98 mln. Eur. Daugiausia neaviacines veiklos pajamų LoU
gauna iš pastatų ir patalpų nUomos bei automobilių stovejimo. Pajamų pasiskirstymas pagaI veiklas
detalizuotas žemiau esančiame grafike.
2 GRAF|KAS' LoU neaviacinių pajamų pasiskirstymas2ot7_2ot9 m'
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oro uostų siekiamybe yra padidinti neaviacinės veiklos pajamų dalj bendroje pajamų struktūroje. Taikydami
padidina keleivių
1vairias skatinimo programas oro linijoms, oro uostai pritraukia papildomus skrydžius bei
sraUIUS. Šių programų rezultataituriteigiamą poveik1ir neav|acinių pajamų didejimui.
15 LENTELĖ. Neaviacinių pajamų dalis bendrose oro uostų pajamose 2019 m.
oro uostai (iki 10 mln. keleivių)

Neaviacinių pajamų dalis bendrose pajamose, proc.

ar jų regionai

39,9%

Pasaulinis vidurkis

35,03%

LOU
VNO

33,75

%

KUN

58,51

%

PLQ

20,22%

LoU bendras aviacinių / neaviacinių pajamų pasiskirstymas sparčiai vejasi pasaulinius standartus, o 2020

-

2023 m. suplanuoti komerciniai projektai ir paslaugų plėtra leis dar padidinti neaviacinių pajamų apimtį.

7' Savininko kapitalas ir jo pokyčiai
,|mones savininko kapitalas 2019 m. gruodžio 3]. d. sieke 26 439 934 Eur. Per 2019 m. įvykę įstatinio kapitalo

pokyčiai pateikiame grafike žemiau

:

3 GRAF|KAs. Įmonės savininko kapitalo poŲčiai per 2019 m.
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Turtą, kuris pagallstatymus gali būtitikvaIstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas 2019 m. pab. sudare 932]6
021 Eur.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybes jmonių įstatymo 15 straipsnio 9 dalimi ir
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
priklausančias akcinių
,įstatymo 7 straipsnio 1dalĮ, talp pat siekdama, kad už valstybei nuosavybes teise
bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas būtų gaunami dividendai, Lietuvos Respublikos Vyriausybe

prieme nutarimą, kad Valstybes 1monių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos privalo
valstybės jmonių paskirstytino pelno į Lietuvos Respublikos valstybes biudžetą būtų jmokama
Lietuvos Respublikos valstybės Ir savivaldybės jmonių įstatyme nustatyto dydžio pelno jmoka. Dividendams
užtrumpesnjnegu finansiniai metailaikotarpjišmoketisklriama pelno dalisturi būtine mažesnė nei60 proc.

Užtikrinti, kad

iš

bendrovės paskirstytino pel no.
16 LENTELĖ. Pelno paskirstymo procentas.
Nuosavo kapitalo
Dividendams išmokėti skiriama paskirstytlno
dalis ne mažesnė

pelno

1% !_3% 3-5 % 5-įį%
85% 80% 75o/o 70%

lki
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1F15

%

65%

Didesnė nei 15

60%

%

Taigivadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 m' sausio 14 d. nutarimo
Nr.20,,Dėldividendų užvalstybeinuosavybėsteise priklausančias bendrovių akcijas irvalstybes jmonių pelno
įmokų" pakeitimu Nr.786, pelno paskirstymo projektas:

.

2o!9 m. pelno paskirstymo projekte nUmatyta suma sudaro 65 proc. ataskaitinių finansinių metų
paskirstytino pelno. Taigi, skiriama pelno įmoka išmokejimui Valstybei planuojama sudarys 9,7
mln. Eur (2018 m. pelno paskirstyme nurodyta pelno įmoka sudare 8,5 mln. Eur).

8. ,įmonės investicĮos, didžįausivykdomi ir planuojami investicŲų projektai

8'1. lnvesticĮos per ataskaitinį laikotarpį

lgyvendinami projektai ir įsigyjamas ilgalaikis turtas jmoneje skirti gerinti ir plesti oro uostų teikiamas
paslaugas, modernizuoti infrastruktūrą, užtikrinti skrydžių saugą bei optimizuoti veiklos procesus.

LoU per 2019 m. investavo 20 612 tūkst. Eur (2018 m.

-5

73t tūkst. Eur). lnvesticijų pasiskirstymas pagal tipą

bei filialus pateikiamas 4 grafike.

4 GRAF|KAs. lnvesticĮų pasiskirsŲmas pagal filialus 20t7_2o19 m. tūkst. Eur
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priemonės 5. l(itas materialUsis turtas

2019 m.

ir statinių

kategoriją, daugiausia investicijos sudaro

jgyvendinant Vilniaus programos priemones, iš jų: daugiaaukštes automobilių stovejimo aikšteles statyba ir
įrengimas (9,2 mln. Eur), VlP terminalo statyba (2,O mln. Eur), transformatorinių atnaujinimas (0,93 mln. Eur),
orlaivių stebėjimo aikšteles įrengimas (0,13 mln. Eur).

Vykdant transporto programą buvo jsigyta aerodromo priežiūros technika, 1sigytas spec. pr|ešgaisrinis
gelbejimo automobilis, kuris papilde Palangos filialo technikos parką.

Didelis demesys buvo skirtas kondic|onavimo jrangai, keleivių patikros bei bagažo aptarnavimo įrangai,
modernizuota radijo sistemos jranga, užbaigtas reklamos priemonių atnaujinimo projektas visuose filialuose.
25

201-9 m. planuota 1gyvendinti investicijų už 38 860 tūkst. Eur. Planas jvykdytas 53%. Didžioji dalis planuotų

investicijų persikele

i

2o2Om., 2019 m. atliekant

tik

parengiamuosius darbus (projektavimą, poreikio

detalizavimą, viešuosius pirkimus kt.).

2019 m. LoU investicijos buvo 1gyvendinamos naudojant: įmonės lešas
lešas

-

568 tūkst. Eur, ES lešas _ 255 tūkst. Eur.

-

197 tūkst. Eur, valstybes biudžeto

ES |ešomis finansuotas projektas,,Vilnįaus oro Uosto triUkšmo stebejimo sistemos modernizavimas", kUrio
metu Vilniaus oro uoste atnaujintos stacionarios bei mobiliosios triUkšmo matavimo stotys bei jdiegta
programinė jranga. Bendra projekto vertė 303 tūkst. Eur. Projektas jgyvendintas 2018-2019 m.
8.2. Vykdomi ir planuojami projektai

lmoneje projektai jgyvendinami, laikantis ši ų principų:
r lnvesticijų atsiperkamumas vertinamas pagal kaštų naudos analizę;

.
.
l
.
l
r

lnvesticijų atsiperkamumo trukmė 7-1_0 metų;
Būtinybe atitikti skrydžių saU8oS ir aviacijos saUgUmo reikalavimus;
Savalaike ir tinkama reakcija j rinkos pokyčius bei atsirandančias 8alimybes;
Siekis mažinti neigiamą poveikj aplinkai, taUsoti išteklius;
TUrimos infrastruktūros išnaudojimas komercinių paslaugų pletrai;
Tolesnės 1monės veiklos pletra, keleivių patirties gerinlmas ir pasitenkinimo didinlmas

Planuojamų jgyvendinti projektų sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Įmonė siekia pasinaudoti ES
finansines paramos galimybemis projektams jgyvendinti, taip pat prltraukti kitus finansav|mo šaltinius
planuojamoms investicijoms. lmonės projektų, kurie pradėti įgyvendinti per 2019 m. ir bus įgyvendinami
2o2o n vėlesniais metais, sąrašas pateikiamas žemiau.

lmones pradeti ir įgyvendinami projektaivykdomi siekiant užtikrinti atitikimą įmones misijoms: klientamspasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą, paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą; okcininkui_ vystyti
sau gią ir

efektyvią infrastruktū rą.

17 LENTELĖ.
Eil.
Nr.

tr
Projektas / programa

Oro uostas

1

VNO

VNo keleivių terminalo modernizavimas

2

VNO

oro uosto perono rekonstravimas gerinant skrydžių saugą (šiaurinis peronas)

3

VNO

4

KUN

5

PLQ

6

VNO

7

PLQ

9

VNO, KUN, PLQ

Riedėjimo tako F rekonstravimas, esamo priešgaisrinės stoties pastato griovimas gerinant skrydžių saugos
sąlygas
Kauno oro uosto terminalo plėtra

arptautinio Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstravimas skrydžių saugai užtikrinti
Riedeji mo takų rekonstravi mas (dabarti

ni ų

riedejimo takų rekonstrukcija)

nio Palangos oro uosto perono ir kilimo ir tūpimo tako rekonstravimas
KUN, PLQvaizdo stebejimo sistemų modernizavimas
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lnvesticinių projektų verčių pagal kiekvieną projektą neatskleidžiame del konkurencijos poreikio viešuosiuose
pirkimuose.

LoU lnvesticijų vertinimo Ir projektų valdymo politika nUstato pagrindinius principus, kuriais turi būti

vadovaujamasi atrenkant ir vertinant investicijas, kad jos atitiktų LoU valdybos patvirtintą strateginįveiklos
planą. Lentelėje žemiau nurodyti minimalūs investicinio projekto finansiniai kriterijai, kuriais LoU vadovaujasi
verti ndami investicini us projektus.
18 LENTELĖ. LoU investicijų vertinimo kriterijai
Pagal formulę
Ne mažiau nei WACC (iki mokesčių)

IRR

Ne mažiau nei 7,9 (po mokesčių)*

Nuosavo kapitalo grąža

Teigiamas

NPV
*

Strateginiameveiklos plane nUmatytas RoE (arba alternatyviai Bendrovėsvaldybosveliau patvirtintina rodiklio reikšme)

LoU vykdo ne tik investicinius projektus, šie projektai būtini veikloS tęStinUmui užtikrinti bei galiojančioms,
veiklą reglamentuojančiomS normomS, atitikti (angl' compliance). ĮgyvendInant tokio tipo projektus,
sprendimo priemimui taip pat lyginami alternatyvūs variantai (įskaitant ir galimą neigiamų NPV lyginimą
skirtingose alternatyvose). lšimtiniais atvejais, kai vystomas jmonei strategiškai reikšmingas projektas, nauja
veikla, reikalaujama grąža gallbūti mažesne neipirmiau nurodytoje lenteleje, tačiau tokiu atveju, priklausomai
nuo projekto vertės, argumentuotas sprendimas priimamas: jmonės vadovybes (LoU generalinis direktorius,
LOU valdyba) arba investicinio komiteto.

LoU lnvesticinis komitetas (toliau _ lK) veikia siekdamas apdairiai ir kolegialiai valdyti bendrovės turtą,
pritraukdamas reikiamas kompetencijas priimti gerai išanalizuotus investicinius sprendimus, atsižvelgdamas į
1monės tikslus ir strategiją.

LOU lnvesticinls komitetas tvirtina

r
r
r

:

lnvesticijas įturtą (CAPEX)_ kai planuojamos investicijos yra daugiau nei50 tūkst. Eur be PVM;
TUrto pirkimą _ kai pirkimo SUma yra daugiau nei 100 tūkst. Eur be PVM;
TUrto pardavimą

kai pardavimo suma yra daugiau nei 100 tūkst. Eur be PVM.

-

lnicijuojami investiciniai ir veiklos užtikrinimo projektai, siekiant užtikrinti projektų palyginamumo principą,
rengiami naudojantis standartizuotomis formomis bei skaičiuoklemis. lnicijavus projektą pagal Investicijų
vertinimo ir projektų valdymo politiką, veliau kiekvieną mėnesj yra vykdoma projekto eigos bei projekto
esminių sąlygų stebesena, kurią atlieka Projektų komitetas. Būtina teikti projektą lK patvirtinimui ar projekto
pakeitimui, jei projekto esminės sąlygos pasikeičia daugiau neivieną kartą. Esmines sąlygos suprantamos kaip
sąlygos, kurios reikšmlngai daro jtaką projekto ateities grynųų pinigų srautams (pajamoms ir išlaidoms) bei

esminiai pokyčiai apimtyje ir laike.

ir

pakeitimuose patvirtinami šie apribojimai: projekto biudžetas, laikas,
rezultatai (apimtis)ir naudos (tiekfinansiniai, tiek nefinansiniaiteigiamipoveikiaijmonesveiklos rezultatams,
Projekto inicijavimo para|škoje

planuojami del projekto įvykdymo).
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Projektų pabaigos ataskaitos taip pat yra Vertinamos investicinlame komitete identifikuojant, ar projektas
įgyvendintas pagal patvirtintus projekto apribojimus. Užbaigtų projektų naudų stebėSena yra atliekama

kiekvienam projektui individualiai (planuotos naudos, kurios lK patvirtinamos inicijavimo formose, yra
lyginamos su faktinemis naudomis) jvertinant, kaip sklandžiai buvo vykdomas projektas, ir teikiant

rekomendacijas įmones procesų tobulinimui. Rengiant 2o2o-2o23 m. Strateginįplaną tik dalis investicijų buvo
apsvarstytos ir patvirtintos pagal pirmiau patvirtintą tvarką, todel šioje veiklos ataskaitoje nėra detalizuojamos

planuojamos naudos.
2020-2023 m. LOU numatomos investicijos pagalturto grupes
19 LENTELĖ. LoU 2020-2023 m. planuojamos irwesticijos, tūkst. Eur

2020

202t

2022

2023

2020-2023

VNO

s9 22t

60 800

22 418

10 911

153 410

Vilniaus programa

51 094

56 841

21.844

10 682

1.40 458

5305

420

500

100

6325

66tl

Transporto programa
Kita

2822

3532

134

129

6812

t3tt7

1396

195

22119

1979

40

500

180

2 699

Kita

1 310

521

16

15

Kauno programa

3 582

KUN

Transporto

p

ma

PLQ
rama
Kita
LOU centrinis padalinys

8t4

I49

880

1 868

r7 611.
21 582

18 21.8

1506

45

L20

220

773

35

736

11266

582

958

73t

150

10

1

850

551

561

195

2

924

567

195

2924

25 946

t1.346

200 095

1

rto rograma

T3

1 605

Kita

1 605

Viso

69 512

557

93

29r

tt48
18 584

9. Darbo užmokestis ir personalas
2O16 m. LoU sukurta Žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, kur|os tikslas - didinti darbuotojų jsitraukimą ir
lojalumą kuriant teigiamą darbo aplinką. Siekiant šio tikslo nUStatyti tokie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių valdymo
tikslai:

r
.
.
.
.

Aukštas darbuotojų ,įsitraukimas (kiekvienais metais darbuotojų jsitraukimo indeksas lyginant

su

praejusiais metais turi dideti arba bent išlikti toks pats);

Efektyvus darbuotojų gebejimų ir jgūdžių panaudojimas atliekant pagrindines (angl. core) imones
veiklas;

Konkurencingoatlygioužtikrinimas;
Vadovai, gebantys visiškai valdyti esminius personalo valdymo elementus (vykdyti atrankas, nustatyti
atlyg1, planuoti ugdymą ir pan.);

Įmonės įvaizdis ir kultūra, įgalinantys pritraukti savo srities profesionalus.

Siekiant užtikrinti ilgalaikių tikslų žmogiškųjų išteklių srityje įgyvendinimą, atliekamos šios veiklos:
Vadovų bei svarbiausių organizacijai pareigybių rezervo kūrimo bei išlaikymo veiksmai;

.
r
r
l

Vidiniu jmones tinklu (intranetu) bei kitomis vidines komunikacijos priemonėmis skatinamas didesnis
darbuotojų aktyvumas ir Įsitraukimas

j

jmones veiklą;

Nuo 2019 m. visi darbuotojaijtrauktiįnaują kintamo atlygio sistemą;
Stiprinamas organlzacijos kaip 8ēidžiamo darbdavio įvaizdis.
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VĮ Lietuvos oro uostai turi patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus, kurie nusako įmones atlygio politikos
princi pus.

r
.
r
.
.
.

N

UStatant atlygj vadovauja masi šiais pri ncipais:

- teisingai atlyginti darbuotojams

už darbą;
_
taikomi visiems Įmonės darbuotojams;
nuostatai
darbo
apmokejimo
visuotinumo lmones

teisingumo

_ lmones darbo apmokejimo

nuostatai taikomi visiems lmonės darbuotojams
nepaisant jų amžiaus, lytines orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, kalbos, socialinės

nediskriminavimo

padėties, religijos ar jsitikinimų;
kiekvienas darbuotojas žino savo atlygio režius bei lmonės atlygio politiką;
palyginamumo - pareigybių atlygiai lyginami su Lietuvos darbo rinkos atlygiais;

aiškumo

-

nuoseklumo _ sprendimai del atlygių priimami argumentuota| ir nuosekliai, nedaromi savavališki
neargu mentuoti sPrendlmai.

Sprendimus del atlygio politikos atnaujinimo ar keitimo priima įmones viduje jsteigtas Atlygio komitetas
,Įmonės darbo apmokėjimo nuostatuose aptartos šios sudedamosios atlygio dalys:

.
r
.
.

bazinis darbo užmokestis;
kintamas darbo užmokestis;

priemokos ir premijos;
papildomos naudos.

Siekiame, kad bazinis darbuotojų darbo užmokestis atitiktų Lietuvos darbo rinkos situaciją, galimybe gauti
kintamą darbo užmokestį skatintų darbuotojus siekti aukštų rezultatų, papildomos naudos - suteiktų galimybę
rinktis pagal kiekvieno individualius poreikius.
Vl Lietuvos oro Uostų 2019 m. darbo užmokesčio fondas _ L4 82o tūkst. Eur (2018 m. _ !2 318 tūkst. Eur).
2019 m' darbo užmokesčio fondas 20,31 proc. didesnis nei 20]"8 m. Darbo užmokesčio fondas 2ot9 m. sudarė
45 %visų1mones sąnaudų, 57 % veiklos sąna udų (2018 m. atitįnkamai 38 %ir 48 %). Per 2019 m. jmoneje buvo

sukurta 12 naujų etatų.
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20 LENTELĖ. Darbo užmokesčio
Vidutinis mėnesinis
Kategorija

Darbuotojų

nustaMasis

Darbuotojų

skaičius

(paskirtasis) darbo

skaičius

užmokestis, Eur
Generalinis
d

i

rektori us*

2019 m.

2018 m.**

2017 m.*t

Vidutinis

Vidutinis

mėnesinis

mėnesinis

Darbuotojų

nustat!/tasis
(paskirtasis) darbo

skaičius

nustaų/tasis
(paskirtasis) darbo

užmokestis, Eur

užmokestis, Eur

I

80t

t

8244

t

953

6

tgl

L

7

9

6 205

32

2 324

32

2 612

34

2 860

58

t

58

1,433

60

L 679

142

r 429

1.48

1

1.48

r 765

64

ll9

73

873

79

171"6

252

824

253

893

247

t

1t

829

1t

905

l8

1018

Filialo,

departamento

6 266

direktorius
Skyriaus,

tarnybos,
grupės vadovas
Vyr. specialistas,
pamar nos

451

vadovas
Speci

a

I

istas,

vadybininkas
Ugniagesys
I

nspe kto

ri

us,

patru is

588

I

Kiti darbuotojai

142

Tame skaičiuje įskaičiuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Vl LietUVos oro Uostų generaliniam direktoriui nUstatyta mėnesinės algos
pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis: 2019 m. pirmą ketvirtĮ nUstatyta 50 proc., nUo antro ketvirčio _ 40 proc. menesinės algos pastoviosios dalies
*

kintamoji dalis), 2018 m, 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
** 2019 m.
pateikti 2018 m.
įvykus mokesčių reformai didžioji dalis darbdavio mokesčių buvo perkelti į darbuotojų darbo užmokestį, todel lentelė.je
darbo užmokesčio dydžiai padauginti iš 1,289 koeficiento, kad 2018 m. informaciją būtų galima palyginti su 2019 m.

21 LENTELĖ. Priedų ir kintamo darbo užmokesčio išmokėjimas (neatskaičius mokesčių).
2019 m.

2018 m.*

2Ot7 m.*

lšmokėta

Darbuotojų

lšmokėta

Darbuotojų

|šmokėta

Darbuotojų

skaičius

suma, Eur

skaičius

suma, Eur

skaičius

suma, Eur

51

t4l9t

r42

64 502

1.16

48 61"0

252

52 408

472

362289

501

s61 989

Priedai darbuotojams už įprastą
darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra

padidejęs darbų mastas atliekant

pareigybes aprašyme nUstatytas
funkcijas, už papildomų užduočių
atlikimą, kai atliekamos pareigybes
aprašyme nenustatytos funkcijos

Kintamas darbo

užmokestis

darbuotojams už pasrektus veiklos
rezu ltatus

Metine kintamo atlygio

dalįs

darbuotojams už Įmones veiklos

s97 500

152 587**

133 114

rezu ltatus
* 2019 m.
pateiktos 2018 m
įvykus mokesčių reformai didžio1i dalis darbdavio mokesčių buvo perkelti į darbuotojų darbo užmokestį, todel lentelėje
išmokėto5 sumos padaugintos iš 1,289 koeficiento, kad 2018 m. informaciją būtų galima palyginti su 2019 m.
** 2018 m. kintamas atlygis buvo išmokėtas direktoriams už lmonės 2017 m. rezultatus,2019 m. kintamas at|ygis buvo išmokėtas Visiems įmonėms
darbuotojams už 2018 m. rezultatus, todėl išmoketa suma 2019 m. yra ženkliai išaugusi.

Priedus už įprastą darbo krūvjviršijančią veiklą bei už papildomų užduočių atlikimą 20t9 m' gavo 18,3 proc.
mažiaU darbuotojų ir išmokėta Suma mažesnė24,6 proc. nei 2018 m. Kintamą darbo užmokestįUž pasiektus
Veiklos rezultatus 2019 m. gavo 6,1 proc. daugiau darbuotojų ir išmokėta SUma didesne 55,1 proc. nei2018 m.
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20L9 m. išmoketa generalinio direktoriaus kintama atlygio dalis už 2018 m. rezultatus buvo nustatyta
vadovaujantis kriterijais pagal LR susisiekimo ministro 2018 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 3-31:
22 LENTELĖ. Generalinio direktoriaus kintamo atlygio išmokėjimo kriterĮai
Eil.

3.

4.

į

Kintamos atlygio

Rodikliai

Nr.

dalies dydis,

lš viso

2019 m

%

I

ketv.

ll ketv.t

lll ketv.*

lV ketv.*

RoĖ,%

20

>qa

>1,0

>4,7

>8,5

>q1

Keleivių skaičius, tūkst.

L0

>6760,91,

>1336,48

>3192,3r

>51,46,4t

>6760,91

1-0

>55

>54

>54

>-54

>55

10

>46

43

43

43

46

Lojalių oro uostams keleivių (NPS

Promoters) rodiklis,

%

Darbuotojų įsitraukimas,

%

Rodiklių dydžiai nurodyti kaupiamuoju būdu nuo metų pradžios.

Vl Lietuvos oro Uostuose tiek 2019 m. gruodžio 3]- d., tiek 2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius (faktinis)
buvo toks pat _ 642 neskaitant vaiko priežiūroje esančių darbuotojų. 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius
padidejo 3,7 proc' ir siekė 646 (2018 m.

6

GRAF|KAS

'

-

623).

2ot9 m. faktinis darbuotojų skaičius pagal lmonės struktūrinius padalinius ir darbuotojų

pasiskirstymas pagal lyti.

I IOU X VNO I KUN T

I Vyrai I

PLQ

Moterys

201'9 m. vyrų skaičius padidejo 1 proc., moterų _ pamažėjo 1,8 proc., tačiau proporcijos bendrame darbuotojų

skaičiuje |iko tos pačios kaip 2018 m.: Vyrai sudaro 65 proc. visų dirbančiųjų, moterys

-

35 proc.

23 LENTELĖ' Faktinio darbuotojų skaičiaus palyginimas.
Filialas

2o!7 m' gruodžio 31 d.

2018 m' gruodžio 31 d

2019 m. gruodžio 31 d.

LOU

100

328

329

VNO

323

132

134

KUN

r20

116

115

PLQ

65

66

64

608

642

642

Viso įmonėje

jmoneje didžloji dalis darbuotojų yra 35 - 54 metų, 2019 m. gruodžio 31 d. šios amžiaus grupės darbuotojų iš
viso buvo 46,4 proc. (2018 m. gruodžio 31d. _46,3 proc.). Jaunų darbuotojų (iki25 m.) 2019 m. lyginant su
2018 m. SUmažėjo 22,4 proc'
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7 G RAF| KAs. Darbuotojų pasiskirsŲmas pagal

144

t57

li
9t

90

ill

2017

a

mži ų.

!44

99

153

149 150

99

102

9s

107

100

38

I

2018

2019

riki25metų r25-29metai l30-34metai l35_44metai l45_54metai
2019 m. dirbančiŲų virš 10 metų darbuotojų _ 36 proc.
sudarė 10 proc. (2018 m. _ 18 proc.).

(201_8

155 metai ir daugiau

m'_37 proc.), tUo tarpU dirbantys iki

1 metų

8 GRAF|KAs. Darbuotojų pasiskirsŲmas pagal darbo stažą.
238

23t

2t5

lliii lliil illll
tt4

L16

20t7

93

94

2oĮ9

2018

riki 1metų rlViršL_iki 2metų Ivirš2-iki 3metų lvirš3-iki 5metų lvirš5-iki 10metų lvirš10metų

Vj Lietuvos oro Uostų darbuotojų ugdymo pol|tika formuojama siekiant užtikrinti, kad darbuotojai turetų

reikiamas žinias ir jgūdžius, reikalingus !mones tikslams pasiekti. Atsižvelgiant jĮmones strategines kryptis,
didžiausias demesys skiriamas šlų sričių mokymams:
l KlientŲ aptarnovimos - siekiant užtikrinti vienodą paslaugų kokybę ir keleivių pasitenkinimą

.
l
.

visuose oro uostuose;
Efektyvus voldymas (Leon, procesų valdymas ir pan')

-

siekiant efekŲvinti įmones veiklą, plėsti

teikiamas paslaugas;
Pordovimol _ siekiant nuoseklaus oro Uostų tinklo augimo;
Lyderystė _ siekiant abipusės vertės tarp darbuotojų ir Įmones kūrimo.

Darbuotojų ugdymas planuojamas tiek dalyvaujant išoriniuose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje, tiek ir
stiprinant vidinįus įmones resursus _ vidiniais lektoriai, bei e. mokymai.
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9 GRAFIKAs. Ugdytų darbuotojų, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose, skaičius.

52t;84%

2018 m

472;73%

2019 m

200
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s00
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2019 m. ugdytų darbuotojų, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose, skaičius 11 proc. mažesnis nei 2018 m. lš
viso per 2019 m. ugdytų darbuotojų skaičius, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose, buvo 472 (kas sudaro
_ 52t darbuotojai (kas
73 proc. ,|monės tų metų vidutinio darbuotojų skaičiaus), atitinkamai per 2018 m'
sudaro 84 proc. Įmones tų metų vidutinio darbuotojų skaičiaus).
10. Įmonės veiklą apibūdinantys pagrindiniai rezultatai ir finansiniai rodikliai

Pastaraisiais metais yra pastebimaS pastovuS augimas tiek aviacinių, tiek neaviacinių pajamų
10 GRAF|KAs. Aviacinių pajamų kitimas, tūkst. Eur,

2ot7-20!9 m.
28 609

26 408
19 295

t472 s2r

I--

20tl
* Rinkliavos

1

t7t4 sg4
I--

553

Cent.inės infrastruktūros

pajamos

l

Kitos aviacinės

563

20L9 m.

2018 m.

m.

l

895 590

r--

623

pajamos r

Degalų tiel<imo paslaugos

Vl Lietuvos oro Uostų aviacinių pajamų struktūra nuo 2017 m. kito nežymiai, Didžiausią dalj aviacinėse
pajamose sudare išvykstančio keleivio rinkliava (2019 m. 55 proc., 2018 m. 54 proc., 20t] m.50 proc. nuo visų

aviacinių pajamų), antroje vietoje _ orlaivių tūpimo rinkliava (2019 m. 31 proc., 2018 m. 32 proc', 2017 m'
35 proc. nuo visų aviacinių pajamų). 2019 m.lyginant su 2018 m. 35 proc. išaugo surenkama orlaivių stovėjimo

rinkliava del padidejusio šių paslaugų poreikio bei didejusių aviacinių rinkliavų. 10 grafike matyti, kad
analizuojamu periodu taip pat nuosek|iai augo kitos aviac|nės pajamos. Šio;e grupeje labiausiai išaugo orlaivių
aptarnavimo pajamos. 2O2o m' Vl Lietuvos oro uostų aviacinių rinkliavų dydžių nekeitė, todel 2020 m. dar bus
matomas nuoseklus aviacinių pajamų augimas, daugiausia lemiamas didejančio keleivių srauto. Tuo tarpu
centrinės infrastruktūros pajamos, nors 2019 m. sumažejo del peržiūretų mokesčių dydžių, planuojama, jog
2O2O m. bus fiksuojamas apie 4 proc. augimas.
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11 GRAF|KAs. Neaviacinių pajamų kitimas, tūkst. Eur, 2ot7_20t9 m'
L3 892
10 343

6

7 944

8s8

I

2 873

t346 t929

L484 2071

I

l Nuoma r

3r2

435

l

l(omunalinės paslaugos

a

2019 m.

2018 m.

20t7 m.

2O76m

2 741.

Kitos veiklos neaviacinės paiamos

grafike matyti, kad pagrindinį neaviacinių paslaUgų augimą sudaro didejantis nUomos surinkimas. 2019 m.
45 proc. daugiau surenkama Už pastatų ir patalpų nuomą (2018 m. buvo 42 proc. aUgimas). Nemažai jtakos
nuomos pajamų surinkimui turėjo parkavimo aikštelių nuoma. Šios pajamų grupės kategorija 2019 m. išlaike
1_1-

stabilų augimą. 2019 m. pabaigoje baigtas vystyti naujas i|galaikio parkavimo aikšteles projektas oro Uosto
prie|gose, tikimasi, 1og 2o2O m. projekto jgyvendinimas leis užtikrinti augantį stovėjimo aikštelių poreikį
Vi|niaus oro Uoste bei užtikrins nuosekliai augančias šios grupės pajamas. Palangos ir Kauno or0 Uostuose
parkavimo aikštelių trūkumo nėra. Didelę įtaką nuomos pajamų didejimui turejo pasirašytos naujos nuomos
sutartys. Delšios priežasties padidejo pajamos gaUnamos tiek iš f|ksuotos, tiek iš kintamos nuomos dalies.
12 GRAFIKAS' Visos sąnaudos, tūkst' Eur,

2017ąot9

m. tūkst.

Visos sąnaudos
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!
r:l
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4 350

6 142

2017 m.

Ir
4319

7 086

2 435

2018 m.

7 034

5 706

2522
2O19 m.

IVNO IKUN TPLQ TLOU
VĮ Lietuvos oro uostai vykdo nuolatinę biudžeto kontrolę, todel didžiausias augimas buvo matomas tose
sąnaudų srityse, kuriose jmone gali daryti mažą įtaką. oro uostų veikloje didžiausią dalį sąnaudų sudaro
personalo išlaikymas. Pastaraisiais keliais metais Lietuvoje gerokai augo atlyginimai, tai buvo jaučiama ir VĮ
Lietuvos oro Uostuose. Siekiant sumažinti darbuotojų kaitos rodiklius, įmonė buvo priversta peržiūrėti
didžiosios dalies darbuotojų atlyginimus.
Pateikiama detali informacija apie atskirų sąnaudų grupių pasiskirstymą bei pokytj per 2ot7_2ot9 m
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13 GRAF|KAs. Veiklos sąnaudoį tūkst' Eur,

2ot7-2ot9 m'

Veiklos sąnaudos 20t7 - 20t9

PersonaĮo išlaikymas
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Personalo išlaikymas: pastaraisiais metais buvo stebimas pastovus darbuotojų skaičiaus augimas
2019 m.3,7 proc. (2O1s m. 5 proc.). Papildomas personalas būtinas siekiant suvaldyti planuojamą oro
uostų plėtrą, Užtikrinti kokybišką aptarnavimą augant keleivių srautams. V,| Lietuvos oro uostai per
paskutinius du metus susidūre su sparčiu atlyginimu augimu. Atlyginimai buvo didinami atsižvelgiant j
Lietuvos darbo rinką bei poreikį pasitelkti naujus bei išlaikyti eSamUS kritinius darbuotojus. Sparčiai
aUgant atlyginimams Lietuvoje darbo užmokesčio fondas augo ir bendrose veiklos sąnaudose sudarė
57 proc. 2018 m. (2018 m. - 38 proc., 2O11 m. -48 proc.).
Energija ir komunalines paslaugos kitimo priežastys susijusios su didejančiajomis energijos kainomis.

stebetas 15 proc. augimas del išaugusios elektros kainos.
Turto priežiūra: įmonės turto priežiūros išlaidos kiekvienais metais yra panašios, tačiau 2ot9 m',
lyginant su 2018 metais, 15 proc. sumažėjo dėl pastatų remonto ir aerodromo priežiūros sąnaudų
2o1"9 m.

I

poreikio sumažejimo. 20t] m. turto priežiūros sąnaudos buvo st|priai išaugę lyginant su kitais metais
del kiIimo tūpimo tako rekonstrukcijos ir tuo metu vykusio laikino Vilniaus oro Usoto veiklos perkėlimo
į Kauno oro uostą.
Mokesčiai: įmone įtakos mokesčių sąnaudų eilutei beveik neturi. 2ot9 m. sudarė 51 proc. nuo visos
mokesčių sUmos sudare TKA išlaikymo mokestis (2018 m. 49 proc.), Valstybes turto naudojimo
mokestis sieke 35 proc. (201-8 m' 3a %). Kiti mokesčiai, aplinkos taršos, PVM ir kitos rinkliavos sudaro
I

tik nedide|ę mokesčių da11ir jų kitimas nera toks reikšmingas.
Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos; 201"9 m. gaUtos didesnes pajamos leme ir padidejusias
sąnaudas, geroka| išaugo |šlaidos reprezentacijai bei reklamos paslaugoms. 20]-9 m. buvo vykdomas
intensyvus maršrutų pletros populiarinimas ir dažnas dalyvavimas parodose.
Transporto sąnaudos: 2Ot9 m. transporto sąnaudos buvo 6 proc. mažesnės negu 2018 m. Didžiausią
jtaką taupymui turejo sumažė1usios išlaidos transporto nuomai ir kurui.
Ryšiai: kitos ryšių sąnaudos gerokai išaugo 2019 m. lyginant su 2018 m., nes buvo diegiamos naujos,
modernesnės bei efektyvesnes ryšių sistemos, kurios užtikrins sklandesnį oro uostų sistemų veikimą.
Kitos sąnaudos: 2019 m. sumažėjusios 80 proc., kitos sąnaudos didžiįa dalimi susidare iš 2019 m. l
pusmetyje Vilniaus oro uoste nurašyto nebenaudojamo arba sunaikinto turto, todel buvo pastebimai
išaugusi kitų sąnaudų kategorija, lyginant su praejusiais laikotarpiais, išskyrus 2018 m. 2018 m. kitos
sąnaudos išaugo dėl UAB,,Small planet airlines" skolos, kuri buvo apskaityta kaip abejotina skola.
operacijų sąnaudos: 2019 m.37 proc. didesnes orlaivių palydos sąnaudos (2018 m. 42 proc.), ribotos

judėsenos asmenų aptarnavimo sąnaudos 2OI9 m. augo 1-2 proc. (2018 m. 27 proc.). Pagrindines
priežastys, lėmusios tokį operacijų sąnaudų didejimą: didejusios paslaugų teikimo kainos, ribota
konkurencija vykdant viešuosius pirkimus ir atnaujinant SUtartis.
I

Konsultacines paslaugos: 2o1]_2o1'9 m. laikotarpiu konsultacinės sąnaudos kito nežymiai, tačiau
2019 m. pastebima teisinių konsultacijų sąnaudų sumažejimas, taip pat 2019 m. oro Uostas
nesinaudojo verslo plėtros konsultacijomis.

Mažaverčio turto sąnaudos: šią sąnaudų dall sudaro turto (inventoriaus) nUoma, mažavertis turtas bei
darbo drabužiai, uniformos. 2O]"9 m. šios kategorijos sąnaudos sumažejo 43 proc., didžiauslą 1taką
sumažėjimui turėjo sumažėjusios tUrto nUomos sąnaudos.
Biuro sąnaudos: 2019 m. kanceliarinių prekių sąnaudos sumažėjo tris kartus lyginant su ankstesniais
metais. Biuro išlaikymo sąnaudos lyginant su 2018 m. didejo 24 proc.
10.1. jmonės turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas

grafiko matyti, kad jmones turtas lyginant su praeitais metais padidejo 3 proc. (2018 m.
2 proc.). jsipareigojimai mažėjo 6 proc' (2018 m. mažejo 4 proc.). Del to įsiskolinimo rodiklis sumažėjimo Iki
lš žemiau pateikto

1-4

0,13.
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14 GRAF|KAs. Turtas ir |sipareigojimai, tūkst. Ėur,20t7_2ot9 m
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įsipareigojimų iš viso sUmos yra eliminuojama dotacijų susijusių su turtu sUma.

Detalesnė informacija apie tUrto ir nuosavo kapitalo pokyčius pateikiama jmonesfinansinių ataskaitų rinkinyje

-

aiškinamojo rašto dalyje.

10.2. lmonės pagrindiniai finansiniai rodikliaI

Žemiau esančioje lenteleje pateikiami Vl Lietuvos oro uostų pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita per
metus
24 LENTELĖ. Pagrindiniai finansiniai rodikliai.
Rodiklis
Pajamos, tūkst. Eur

Aviacinės veiklos pajamos,
tūkst. Eur
Neaviacinės vetklos pajamos,
tūkst. EUr
Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur
Visos sąnaudos, tūkst. EUr
EBlTDA, tūkst. Eur
EB|TDA marža, proc.
lnas, tūkst. Eur

tl

Veiklos
G

Turto
Li kvi

d

a,

kartai

Nuosavybės grąža,proc
kartai
rto
lgalaikio turto apyvartumas,

Tu
I

Skaičiavimas
Bendros,įmones pajamos, įskaitant finansinės ir
kitos veiklos paiamas
Visos su aviacine veikla susijusios pajamos
Visos su neaviacine veikla susijusios pajamos
Sąnaudos, susijusios su įmonės valdymu,
administravimu, pardavimų organizavimu ir kt.
Visos įmonės sąnaudos įskaitant nusidevejimą,
finansinės veiklos sąnaudas
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidevejimą
bei amortizaciją
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidevejimą
bei amortizaciial / lpajamos]
lmonės grvnasis pelnas po mokesčių
Veiklos pelnas (EBIT) / pa1amos
Jmonės grvnasis pelnas po mokesčių / pajamos
Grvnasįs pelnas (nuostoIis) po mokesčių / turtas
Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigo.1imai
Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių /
nuosavas kapitalas
Pardavimo paiamos / turtas
Pardavimo pajamos / ilgalaikis turtas

kartai

Skolos ir nuosavo kapitalo
Nuosavo kapitalo ir turto
Skolos ir EBITDA santykis*
Pelno mokestis, tūkst. Eur
tūkst. EUr
Dividen
* iš

Illgalaikes finansinės skolos + trumpalaikės
finansinės skolos] / [nuosavas kapitalas]
Nuosavas kapitalas / visas turtas

(Moketinos sumos ir lsipareigojimai - pinigai ir
pinigų ekvrvalentai) / EBITDA
Pelno mokestrs
Priskaičiuota dividendų suma

jsipareigojimų iš viso sUmos yra eliminuojama dotacijų susijusių sU turtu sUma.
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2017

2018

20t9

33 130

43 098

48 486

2L910

29 441

31 480

rt220

13 651

17 006

24222

25 413

25 867

30 210

32290

32 570

8 908

t]

22 6t9

686

27%

4I%

2 482

8 693

9%

26%
20%

28%

t33%

4s5%

6pt%

1 0(

2,44

41%
1,3

621

33%

98

2,37%

739%

10,73%

0,18

0,23

0,25

0,20

0,21

o,28

0,t2

0,10

0,10

0,64

0,66

0,69

t,t2

0,03

0,33

438
a 410

211.5

2 289

I 524

911.t

3

11' Metinė pajamų ir išlaidų apžvalga dėl ribotos judėsenos ir neįga|ių keleivių aptarnavimo

Vadovaujantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. ttol/2006 dėl nejgalių
aSmenų ir ribotos judesenos asmenų teisių keIiaujant orU 8 straipsnio 6 dalimi, Vl Lietuvos oro uostai atliko
ribotos judesenos asmenų surinkto mokesčio ir su šia pagalba susijusių išlaidų apžvalgą.
Specialus mokestis pagalbos finansavimui yra taIkomas visiems VNo oro vežėjams ir yra mokamas už kiekvieną
išvykstantjir atvykstantjkeleivj, išskyrus keleivius, keliaujančius tranzitu irvaikus iki dvejų metų amžiaus.

oro vežėjai, iš / į VNo vykdantys reguliarius skrydžlus ir / ar turintys galiojančias aviacinių paslaugų sutartis su
oro uostu, rinkliavas kas mėnesj moka tiesiogiai oro uostui pagal sąskaitą, išrašytą remiantis operatyvinio
valdymo grupes, apskaitos skyriui pateiktais įvykdytų skrydžių duomenimis.
2019 m. Vilniaus oro uoste buvo surinkta
25 LENTELĖ' Ribotos judėsenos ir neįgalių keleivių aptarnavimo pajamos
Pavadinimas

Suma, Eur

RJA atvykstančio keleivio mokestls

218

RJA išvykstančio keleivio mokestis

275 088,36

lš viso

553 575,54

481

,t8

Lietuvos oro uostai savo apskaitoje yra atskyrę SaVo Veiklas, tarp jų veiką, susijusią su pagalba nejgaliems
asmenims ir ribotos judesenos asmenims (toliau * RJA). Apskaitoje yra atskirtos sąskaitos: pajamos ir išlaidos
nuo kitų veiklų pajamų ir išlaidų sąska|tų. 2019 m. gauta 553 575,54 Eur pajamų už veiklą, susijusią su pagalba
ne1galiems asmenims ir ribotos judėsenos asmenimS.

Vadovaujantis generalinio direktoriaus 2o11 m' SaUsio 13 d. patvirtintu įsakymu Nr. 1R-9 VĮ Lietuvos oro uostai

vykdydami savo veiklą Vilniaus, Kauno, Palangos oro Uostuose (toliau

_ oro

uostai) teikia aviacines ir

- Paslauga), patiria išlaidas, susijUsias su Paslaugų teikimu ir jų gerinimu. Siekiant
atskirti oro uostuose bei jų padaliniuose teiktų paslaugų pajamas ir sąnaudas LoU Apskaitos sistemoje
neaviacines paslaugas (toliau

nurodoma Paslauga, žym|ma veiklos kodu, bei struktūrinis padalinys, žymimas padalinio kodu. Kiekvienai
paslaugai turi būti sistemingas, aiškus ir skaidrus pajamų ir sąnaudų pr|skyrimas, kuris leidžia nustatyti oro
uosto Paslaugų jkainius, stebeti Paslaugų pelningumus, efektyv|nti veiklą. Pajamų ir sąnaudų priskyrimo
Paslaugoms metodai:

Tiesioginis priskyrimas

-

padaĮinio ir veiklos kodo priskyrimas atl|ekamas pateikiant dokumentus (sąskaitas

faktūras (SF), pažymas apie sąnaudų priskyrimą bei paskirstymą ir pan') apskaitos skyriui.
Netiesiog|nis priskyrimas _ paskirstomos netiesiogines sąnaudos pagal ,,atrastą ryšj", t. y. nešiklius (angl. cost
drivers) tarp Paslaugos ir sąnaudų išlaikant objektyvumo, priežastingumo, paStoVumo, skaidrumo principus.

Ši tvarka numato t|esioginio pajamų ir sąnaudų priskyrimo principus bei netlesioginio sąnaudų priskyrimo
Paslaugoms principus vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (lCAo's Policies on Chorges
for Airports and Air Navigation Services, Doc. No' 9082) rekomendacijomis del oro uostų mokesč|ų nustatymo,
1skaitant mokesčių susiejimo su išlaidomis principus.

Kiekvienai paslaugai priskiriamos tiesiogines ir netiesioginės sąnaudos:

PasĮauga= TS

t LI)1rus,

38

*

tv)

-

S

oro uosto sąnaudos, patiriamos teikiant atitinkamą Paslaugą, ir investicijų nusidevejimas, susijęs

su

paslaugos teikimu ir jos gerinimu
TS _ tiesiogiai priskirtos sąnaudos apskaitos sistemoje
NS

-

netiesiogines sąnaudos, priskirtos kaštų centrams

n

-

kaštų Centras, paskirstomas RJA ir kitoms veikloms: ADMlN

N

-

nešiklis

Žemiau pateiktoje 26 lenteleje pateikiame detalią informaciją del patirtų sąnaudų, susijusių su Vilniaus oro
uoste ribotos judėsenos asmenų ir asmenų su negalia aptarnavimu.
26 LENTELĖ. Ribotos judėsenos ir neįgalių keleivių aptarnavimo pajamos ir sąnaudos per 2019 m.
KELEIVIS RJA

Suma

Prieš paskirstymą

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Pajamos

Pardavimo pajamos

Po paskirstymo

10424t,86

(6t 390,34\

ss3 575,54

553 575,54

s53 575,54

553 57s,54

449 333,68

520 965,88

444104,48

609 826,88

Finansinės veiklos pajamos
Sąna udos

Veiklos sąnaudos

121 673,L0

Personalo išlaikymas

3 150,7s

Ryšiai

I220,36

Energija ir komunalinės paslaugos

8 806,83

Draudimas

2 603,81

Mokesčiai

3 973,63
5 792,00

Transporto sąnaudos

t

Turto priežiūra

428,88

4 051,34

Reklama, reprezentacija ir kitos komercinės sąnaudos
428 353,79

operacijų sąnaudos

7 824,36

2llt,58

Konsultacinės paslaugos

428 3s3,79
448,45

Biuro sąnaudos

2 313,52

Mažaverčio turto 5ąnaudos

I100,00

Veiklos finansinės sąnaudos
Kitos sąnaudos

Nusidevejimas

1911,19

t,45

4 tgl ,94

4 629,20

1126t,38
(122,38

Finansinė ir inv. veikla

Priskirto nusidevejimo šiaiveiklai identifikuoti negalime, kaip mineta, pagal galiojančią paskirstymo metodiką
yra pagal kiekvienąveiklą generuojančią pajamas priskiriama dalis apskaičiuoto turto nUsidėVėjimo, kuris nėra
tiesiogiai priskirtas konkrečiai veiklai.

2019 m' iš RJA veiklos patirtas 6-7 390,34 Eur nuostolis. Rinkliava buvo apskaičiuota remiantis oro Uosto
generalinio direktoriaus patvirtinta šios rinkliavos nUStatymo metodika. Metodika užtikrina, kad ilguoju
laikotarpiu oro Uostas negali uždirbti pelno ar patirti nuostolio iš šios veiklos. Visas šios veiklos rezultatas bus
perkeltas j atei

na

nčių laikota rpi ų rin kliavos ska rčiavimą.
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12. lmonės veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga
12. 1.

Material niai resu rsai, infrastru ktūra
i

jmonės ilgalaikis
lmones materialiniai resursai, kurie naudojami jmonės tikslų bei uždavinių įgyvendinimu|, yra
tUrtas, kurj sudaro nematerialus tUrtas ir materialus tUrtaS: žeme, pastatai ir statiniai, transporto priemones,
mašinos ir įrengimai, investicinis tUrtas, kitas turtas. LoU ilgalaikis materialus turtas 2020_2023 m' sudarys

vidutiniškai 96 proc. viso jmones valdomo ilgalaikio turto vertes.

Pagrindinę LoU valdomo ilgalaikio turto dalj sudaro žemes sklypai, terminalai, aerodromo statiniai,
administracines patalpos bei automobilių stovejimo aikšteIes. oro uostų infrastruktūros pajėgumai ir esami
ištekliai detalizuoti toliau esančioje lenteleje.
27 LENTELĖ. LoU infrastruktūros pajėgumai ir esami ištekliai
Pajėgumai

Matavimo vnt.

vNo

KUN

PLQ

t

T

t

vnt.

Kilimo ir tūpimo takų skaičius
Kilimo ir tūpimo takų bendras plotas

m2

r.65 150

189 600

119 000

Perono bendras plotas

m2

365 700

229 950

r19 600

vnt.

54

24

1b

m2

34 142

1 321

4 696

m2

392

orlaivių aikštelių skaičius
Keleivių terminalų bendras plotas
Administracinės paskirties pastatų bendras plotas
Maksimalių

KTT

Vykdomų operacijų skaičius

Terminalų metinis pajėgumas

1 500

6 31.4

operacilos/val

ZO

18

t2

mln. keIeivių/m.

3,5

0,8

0,3

vnt

28

9

6

10

4

4

Registracijos stalų skaičius

vnt

Laipinimo vartų skaičius
Patikros linijų skaičius

vnt

Patikros pralaidumas

keleivi ų/va

Bagažo transportavimo ir patikrinimo sistemos

pajegumas
Atvykimo bagažo konvejerių atidavimo skaičius
Atvyki mo bagažo konvejeri ų sistemos pajegu mas

Trumpalaikio, ilgalaikio ir komercinio parkavimo
vietų skaičius (įvertinus konkuruojančras įmones)
Patikejimo teise vaIdomi žemes sklypai
Patikejimo teise valdomi žemes sklypai
* PLQ administracinės potolpos yro keleivių terminolo postote
** Su

l

vnt./val.

8

4

2

1050

640

208

900

120

120

vnt

5

vnt./val.

vnt

1-

2010

350

+ 1848**

I

2

t200

2xI20

1"063 + 300**

398

vnt.

6

2

2

ha

343,1

437,8

r6t,3

oplinkiniais konkurentois

LoU technologine infrastruktūra yra išsidėsčiusitrijuose jmones filialuose. VNo yra jkurtas centrinis duomenų
Centras, prie kurio.jungiamasi per bendrą kompiuterin1 tinklą. Technologinę infrastruktūrą sudaro apie L00
informacinių sistemų, apie 120 vnt. virtualių lr apie 10 vnt. fizinių serverinių, apie

1O0 vnt.

tinklo įrangos ir apie

280 kompiuterizuotų darbo vietų.

Atsižvelgiant jesamą infrastruktūros ir technologijų situaciją LoU, esamaS technologijų rinkos ir pletros
tendencijas, kintančius keleivių poreikius ir įpročius, konkurentų veiklą ir griežtejančius oro uostų veiklą
reguliuojančių institucijų reikalavimus, infrastruktūros lr technologijų palaikymas bei pletra LoU ateityje gali
pareikalauti ženklių investicijų.
Artimiausiu metuyra planuojama VNo oro Uosto rekonstrukcijos programa. Esama infrastruktūra nepritaikyta
dabartiniam keleivių sraUtUi ir netenkina minimalių keleivių patirties rodiklių, kurie yra kritiniai, siekiant išplesti
Lietuvos pasiekiamumo žemelapį pritraukiant naujas aviakompanijas bei naujas kryptis ir išlaikyti keleivių
prieaugio gallmybes. Taip pat, sugriežtejus SaU8oS reikalavimams, yra būtina atnaujinti bagažo transportavimo
ir

jo patikros sistemas, kurios netelpa dabartinio terminalo patalpose.
40

Žemiau esančioje 28 lenteleje pateikiamas esamos situacijos Vilniaus oro Uoste palyginimas sU Internotionol

Air Transport Associotion (lATA) kokybės standartu.
28 LENTELĖ. VNo

laidumo ribos
Esama situacĮa

lndikatoriai
straci
Aviaci
sa
Patikros

sta la

i

en

motra

rnavimo plotas (kv. m/ asmeniui

(vienetai)

li

28

standartas
30

0,65

L,00

Siekiama
rei Kmė
20

t4

8

kontrole ir išvykimo aptarnavimo zona kv. m/ asmeniui)
m/ asmeniui)
mo zona
kontrolė ir atvykimo a
Bagažo tra

koĘbės

IATA

krinimo sistemo5 pajėgumas

tr

imo aikštelės (vienetai)
lai inimo / išlai inimo rankovė (vienetai)

Orlaivi

0,89

1,00

0,54

l_,00

1,15

900

t421

L500

1,05

28

34

6

7

Po rekonstrukcijos programos Įgyvendinimo bus pasiekti |ATA kokybes Standartai bei Užtikrintas būtinas
infrastruktūros praIaidUmas piko metU.
13. Rizikos veiksniai ir jų va|dymas

LoU, kaip ir bet kuri kita organizacija, susiduria su neapibrėžtomis situacijomis, todėl tik tikslingi ir išankstiniai
veiksmai, atsakingas planavimas gali užtikrinti, kad pavojai bus suvaldyti ir neturės iš viso arba tures tik mažiausią
galimą įtaką įmonei. Tuo tikslu LoU rizikų valdymui skiriamas pakankamas dėmesys ir reikalingi resursai,
užt|krinamas vadovybės įsitraukimas ir nustatomos aiškios procedūros bei atsakomybes.

LoU rizikos grupuojamos ir valdomos pagal CoSo ERM (angl. Enterprise

Risk Monagement) modelį. lšskiriamos

tokios rizikų grupės:

l.

strateginės rizikos, darančios tiesioginę įtaką įmonės tikslų ir uždavinių įgyvendinimui
rizikos, susijusios su efektyviu resursų panaudojimu
lll. Patikimumo rizikos, susijusios su informacijos ir ataskaitų pat|kimumu, nepertraukiamos veiklos užtikrinimu
|V. Atitikties rįzikos, susijusios su atitikimu teisės aktų ir kt. veiklą reglamentuojanč|ų dokumentų reikalavimams

ll. operacinės

Vadovaujantis minėtu modeliu identifikuotos rizikos, kurios turi didžiausią pasireiškimo tikimybę, ir jų valdymo
priemones pateikiamos toliau esančioje lentelėje. Rizikos yra nuolatos stebimos ir vertinamos, rizikų sąrašaS pildomas ir atnaujinamas.
29 LENTELĖ. Rizikos ir jų valdymas
Rizikos valdymas

Rizikos poveikis

Rizika

Atsakingi už rizikos
valdymą

STRATEGlNĖs RŽlKos
Jei bus priimtas sprendimas statyti
naują oro uostą, tai koreguotų LoU

Naujo oro uosto plėtros

investicijų planus ir veiklos apimtis.

projektas

Tai

turetų reikšmingos įtakos LoU

finansiniams rezultatams ir
darbuotojų motyvacijai.

lnvesticinių projektų
įgyvendinimo vėlavimai

lšsamiai išanalizuoti galimas rizikas,
numatyti jų valdymo priemones tr

o Generalinis

užtikrinti aktyvų rizikų valdymą
Parengti LoU ilgalaikės plėtros strategijas

r

ir patvirtinti jas įmones valdyboje.

Gali sutrikti oro uostų veikla,

Užtikrinti vieni ngų projektų vaIdymo

sumažeti klientų pasitenkinimas
teikiamomis paslaugomis, gali būti
neišnaudojamos galimybės plėsti

principų laikymąsi

aviacinių ir neaviacinių paslaugų

lnvestuoti į projektų vadovų
kompetencijų kelimą
Planuojant projektus numatyti laiko

apimtis.

rezervą galimiems vėlavimams
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o

direktorius
Vykdomoji
direktorė

Plėtros
departamento
direktori us

Planuojant projektų įgyvendinimą
įvertinti galimas sąsajas su kitais
projektais

Neišnaudojamos

Gali būtų negauta dalis pajamų iš

galimybės neaviacinių

neaviacinės veiklos, o tai neigiamai

pajamų didinimui

paveiktų LoU finansinius rezultatus

Nustatyti aiškius ir ambicingus tikslus
neaviacinėms pajamoms pasiekti
Parengti išsamius planus ir strategijas del
pa1amų didinimo

ko n ku

pajegumų Viršijimas

rsus

Savalaikis projektų vykdymas kuris leidžia
padidinti projektinius pajegumus bei

skaičiaus augimo gaIi būti išnaudoti
kurie tUrėtu neigiamą poveikį

užtikrinti potencialią aviacijos pletrai'
Parengti veiksmų planą, kaip bus valdoma

keleivių patirčiai, aviakompanijų

situacija del projektinių pajegumų

aptarnavimo greičiui ir finansiniam

didinimo iki tol kol bus,Įgyvendinti plėtros

sra utui.

planai.

visi vidiniai techniniai resursai,

.
r

Pasitvirtinus Brexitui, manoma, jog
Geopolitines aplinkos
nestabilumas

skaičius Jungtineje Karalystėje, o

Didinti skrydžių žemėlapi į kitas šalis
mažinant procentinę skrydžių

tai sumažintų keleivių srautus iš JK

koncentraciją į JUngtinę Karalystę

sumažės,,bazuojamų" orlaivių

Ne iki galo veikiantis

centralizavimod

ecentralizavimo

modelis

arba dalis veiklų gali būti

nejgyvendintos, laiku nesant
aiškios atsakomybės už veiklų
įgyvendinimą.

Žemas darbuotojų

pakankamai pastangų KAS

įsitraukimas

jgyvendinimui ir keleivių poreikių

Ne iki galo išnaudotos

nekritinių funkcijų
perdavimo trečiosioms
šalims (angl. outsource)
galimybės

Atlikti funkcijų įgyvendinimo stebėseną ir
kontrolę, taikyti korekci nius veiksmus
pagal poreikį

i

rektori us

Filialų direktoriai

.

Peržiūrima atsakomybių matrica ir

Vykdomoji
di rektorė

tvirtinama pagal poreikį
Aiškiai identifikuoti veiksnius, darančius
didžiausią įtaką atskirų darbuotojų grupių

Darbuotojai gali neskirti

d

RrzrKos

OPEMCIN

funkcijų

Plėtros
departamento

Generalinis
direktorius
Aviacinių
paslaugų skyrius

į Lietuvą ir atvirkščiai.
Galimas veiklų dubliavimas ir
neefektyvus resursų panaudojimas

Komercijos
departamento
di rekto ri us

Skatinti konkurenciją organizuojant

Del spartaus skrydžių ir keleivių

oro uostų projektinių

r

įsitrau kimui

ten kinimui.

Sudaryti ir įgyvendinti konkrečius
darbuotojų įsitraukimo didinimo planus

Nėra sudaromos visos sąlygos

Atlikti nekritinių funkcijų perdavimo

organrzacijos koncentracijai į
kritinių funkcijų įgyvendinimą ir ne
iki galo išnaudojamos galimybes

trečiosioms šalims galimybių įVertinimą
Nustatyti konkrečius reikalavimus

pasiekti aukštesnę nekritinių

lygiui (angl. SLA)

o Personalo skyrius

.

perduodamų funkcijų paslaugų kokybes

Vykdomoji
di rektore

funkcijų kokybę nedidinant kaštų.
KontroliUoti viešŲų pirkimų iniciavimą
plane numatytu laiku

Veluojantys viešieji
pirkimai

Atitinkamai gali veluoti ir visos

Skirti didelį dėmesį pirkimų

kitos veiklos, kurių įgyvendinimui
reikia įsigyti prekes, paslaugas ar

dokumentacijos kokybei

d a

rbus.

.

organizuojant konkursus

Užti krinti

Viešų.jų pirkimų
skyriaus vadovas

Planuojant pirkimus, luos sujungti,
stengtis sudaryti ilgalaikes sutartis
tiekėjų

konkurenciją
PATIKIMUMO RIZIKOS
,Įtrau

kus,į

sąnaudas

bi

i

udžetą nepagristas

Užtikrinti biudžeto planavimo proceso

/ arba neitraUkus

laikymąsi

Netikslus biudžeto

būtinų sąnaudų, nesilaikant

NUstatyti konkrečius reikalavimus išlaidų

sudarymas ir (arba)

planinių pajamų ir sąnaudų tikslų

biudžeto nesilaikymas

gali būti neracionaliai panaudotos

pagrįstumui siekiant įtraUkti jas į biudžetą
Atlikti periodinę biudžeto įgyvendinimo

organizacijos lėšos, neužtikrinama

kontrolę, esant pagrįstam poreikiUi _

maksimali grąža savinrnkui.

tikslinti biudžetą
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.

Finansų

departamento
di

rektori us

Paskirti už trūkUmų šalinimą atsakingus
Nepašalinus neatitikčių laiku gali

asmenis

TKA nustatytų

būti apribota oro uosto veikla. Tai

neatitikči ų

sukeltų keleivių nepasitenkinimą,
sumažintų pajamas ir pakenktų

Sudaryti detalius trūkumų šalinimo
pĮanus ir skirti pakankamus išteklius

nepašalinimas laikU

r

Filialų direktoriai

planų ,įgyvendinimui

Atsakingai kontroliuoti trūkumų šalinimo

organizaci.jos įvaizdži ui.

priemoni ų,Įgyvendinimą
ATITIKTIES RIZIKOS

oro uostų saugos ir saUgUmo
Aviacijos saugos ir

Nesilaikant saugos ir saugumo

saugumo reikalavimų

reikalavimų gali būti apribota oro

nesilaikymas

uosto veikla.

rei kalavi mus

nustatančios

ir laikymosi užtikrinimas

Periodinių auditų atlikimas

Aplinkosauginių
reikalavimų
nesilaikymas

aplinkosaugos reikalavimų gali būti
ribojama veikla, taikomos

finansinės nuobaudos. Tai taip pat
gali neigiamai paveikti oro Uostų
įvaizdį visuomeneje.

Atlikti atiti kties apli n kosaugos
reikalavimams vertinimus ir nustatfi
korekcines priemones
Skirti pakankamus resursus

oro Uostų saugos
ir saugumo
departamento

dokumentacijos parengimas, suderinimas

,,Slapto keleivio" tyrimų vykdymas

Oro uostams nesilaikant

.

o

.

d

i

rekto

ri

us

Filialų direktoriai

Pletros
departamento
direktorius

apli nkosaugos rei kalavi mų įgyvendinimui

V1 Lietuvos oro Uostai sUSidUria SU daugeliU rizikų, kurias yra identifikaVUSi ir aprašiusi Vj Lietuvos oro Uostų

2)2o_2o23 m. strateginiame Veiklos plane. Pagrindines rizikos, j kurias įmone gali greitai reagUoti, yra Valdymo,
teisines, finansines, kokybines ir kitos rizikos.

Rizikos mažinimUi įmone yra įSteigusi Vidaus aUdito ir kontroles skyrių, kuris atlieka organizacijos Veiklos
auditus (laikantis nustatyto vidaus audito reglamentavimo), kurių metu sistemingai ir visapusiškai VertinamaS
jmones vidaus kontrolės efektyvumas. Skyriaus darbas planuojamas sudarant trijų metų Strategini ir metinj
veiklos planus. PlanaI sudaromi visų pirma orientuojantis 1sudėtingiausias, rizikingiausias bei didžiausią
reikšmę turinčias įmonės veiklos sritis. Tuo pačiu skyrius geba prisitaikyti prie besikeičiančių organizacijos
aplinkybių ir gali atlikti neplaninius patikrinimus esant tokiam poreikiui.
Teisinių rizikų valdymą, t. y. esamų ir galimų teisinių rizikų identifikavimą

ir

jų sprendimų siūlymą arba pasekmių

vertinimą atlieka jmoneje jsteigtas teises skyrius. Vl Lietuvos oro uostai taip pat yra sudariusi sutartj su
tarptautine draudimo kompanija del įmones vadovų draudimo, todel tuo pačiu valdoma ir finansinė rizika,
susijusi su teisinėmis rizikomis.

Veiklos pertraukimo rizikos valdymas. Aviacijos saugos ir saugumo darbuotojai formuoja aviacijos saugumo
politiką, centralizuotai vykdo aviacijos saugumo, aerodromo ir priešgaisrinės saugos mokymus, kokybes
kontroles funkcijas. Aviacijos saUgUmo pagrindinis tikslas _ užtikrinti aviacijos SaUgUmo reikalavimų
jgyvendinimą, apsaugant civilinę aviaciją nuo neteisetos veikos aktų. AviacijoS saugumo valdymas atliekamas
griežtai laikantis nacionalinių, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (lCAo) ir Europos Bendrijos teisės
aktų, reglamentuojančių aviac|jos saUgUmo priemonių įgyvendinimą. Šių reikalavimų nesilaikymas gali nulemti
oro uostų veiklos ribojimus ar net visišką sustabdymą. Aviacijos saUgUmo funkcijas atlieka Civilines aviacijos

admin|stracijos sertifikuoti oro Uostų darbuotojai. Ši veikla ir su ja susijusi rizika yra mažinama vykdant
nuolatinius pakartotinius mokymus. Periodiškai atliekami vidaus taip pat ir išorines priežiūros institucijos
auditai bei eliminuojami neatitikimai.
Finansinės rizikos valdymas. Finansų valdymas oro Uoste susideda iš nuoseklaus ir ne trumpesnio kaip 4 metų
planavimo (sąnaudų / investicijų / pajamų / mokesčių ir kt.). lmone, planuodama pinigų srautus iš pagrindines

veiklos, įvertina galimas rizikas bei užsitikrina finansavimo šaltinius prieš pradėdama didesnio masto
investicijas.
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Finansinės rizikos jvardijamos kaip palūkanų normoS kilimas, valiutų kursų svyravimas, finansavimo sąlygų
pasikeitimas. Palūkanų normos kilimas neturi didelės,įtakos įmonės veiklai šiuo metu, nes jmonės finansinės
skolos sudaro 13 mln. Eur, t. y.9,6 proc. visos nuosavybės.
jmonėje visiatsiskaitymai vykdomi eurais. Taitaip patyra apibrežta oro Uosto bendrosiose sąlygose bei kitose
sutartiniuose įsipareigojimuose (sutartyse). oro uosto pasirašyta dabartine finansavimo sutartis yra tokio tipo,
jog tarptaUtinis bankas neturi teisės vienašališkai keisti finansavimo sąlygų.

Nesisteminių finansinių rizikų valdymas

lmone kas kelerius metus peržiūri bendrąsias oro uosto naudotojų sąlygas bei vertindama galimas rizikas
nUstato / pakoreguoja, jei reikia, atsiskaitymo politiką. Tokiu būdu net bankrutuojant didelems
aviakompanijoms nėra patiriami,įmonei reikšmingi nuostoliai (Smollplonet airlines BUAB atvejiS).

Įmone taip pat yra apdraudusi savo civilinę atsakomybę, turtą, darbuotojus, tad suvaldoma su netikėtumais

susijusirlzika.
lmones išores apllnkos veiksnių, lemusių jos veiklos rezultatus, analizei buvo naudotas PESTEL modelis, kuris
padeda StruktūriZUotai ir strategiškai 1vertinti Įmonės veiklos apIinką ir atkreipti demesįįsvarbiausius veiksnius,
lėmusius jos veiklos rezultatus. Apibendrinus,|monės išorės aplinkos veiksnių, lemusių jos veiklos rezultatus,
analizės rezultatus, buvo išskirti šie pagrindiniai veiksniai.
13.1. Politiniai veiksniai (,,Political")

Lietuvoje valstybes jmonems taikoma dividendų politika taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimu ,,Del dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybes
jmonių pelno jmokų" lggJ m. sausio 14 d. Nr. 20 (jskaitant vėlesnius pakeitimus). šis nurodymas apriboja

įmones pletros galimybes, nes didžiįą dalį uždirbto pelno Vj Lietuvos oro uostai sumoka dividendais, o
didesnei pletrai reikalinga skolIntis iš bankų. 2018 m. pabaigoje Vl Lietuvos oro uostaiatliko vertinimą, kokio
išorės finansavimo reikės jvykdyti 10 metų investicijų programą. Šiuo metu planuojama, kad ilguoju laikotarpiu
pletros investicijoms reikės skolintis iki 144,6 mln. Eur.

Ankstesniu laikotarpiu Europos oro uostalturėjo galimybes pasinaudoti ES parama vykdydamidideles pletros
investicijas, tačiau šiuo metu tai yra ribojama Sanglaudos fondų reglamentu.
LR susisiekimo ministerija prisideda prie VĮ Lietuvos oro uostų Saugumo sričių gerinimo suteikdama progą
pasinaudoti VlP (Valstybes kapitalo investicijų programa) programos lešomis. Nuo 2020 m. nera planuojama
naudotis šia programa.

Susisiekimo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano,
patvirtinto Lletuvos Respublikos Vyriausybės 2o!7 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyrlausybes programos lgyvendinimo plano patvirtinimo", lV prioriteto ,,Darni ir konkurencinga ekonomikos
plėtra" 4.4 krypties ,,lnfrastruktūros jungčių su ES pletra" 4'4.2 darbo,,Darnios susisiekimo infrastruktūros
plėtojimas" 9 priemonę ,,Veiksmingos maršrutų plėtros schemos parengimas ir taikymas siekiant didinti

paslekiamumą oro transportu ir tiesioginių skrydžių jLietuvos oro uostus skaičių", kartu su VĮ Lietuvos oro
uostais skatina naujus skrydžius (kryptis), jų dažnius bei taip prisideda prie šalies pasiekiamumo gerinimo
(Pagalbos teikimo tikslas -teikti Taisyklese numatytais atvejais ir tvarka pagalbą oro vežejams, pagalbos
sutartyje įsipareigojusiems oro transportu vežti keleivius naujais maršrutais ir didinti keleivių skaičių iš (j)

valstybes 1monės Lietuvos oro uostų valdomų (-us) Lietuvos oro uostų (-us).
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13.2. Ekonominiai veiksniai (,,Economic")

Tvarus šalies ir pasaulio ekonomikos vystymasis didino verslo ir turistinių kelionių skaičių, krovinių pervežimą

oro transportu. Augantis Lietuvos ir kitų šalių BVP ir gyventojų perkamoji galia didina verslo bei turistinių
kelIonių poreikj. Populiarejanti internetine prekyba prisideda prle aviakompanijų, teikiančių krovinių
pervežimo paslaugas oro transportu, skrydžių skaičiaus didejimo. Žemos naftos kainos leidžia aviakompanijoms
mažinti bilietų ir krovinių transportavimo paslaugų kainas. Del šių priežasčių oro transportas darosi vis labiau

populiarus r prieinamas galuti
i

n ia

m vartotoj ui.

Lietuvos, kaimyninių bei kitų šalių aviakompanijų veiklos pletra. VĮ Lietuvos oro uostai taip pat deda dideles
pastangaS, kad Lletuvos rinkoje paslaugas teiktų kuo daugiau aviakompanijų, atsirastų naujų skrydžių krypčių

ir taip būtų gerinamas Lietuvos pasiekiamumas ne tik žemų kainų, bet ir tradicinėmis aviakompanijomis,
skrendančioms jdidžiuos|us Europos oro uostus. Naujos skrydžių kryptys ir didejantys reisų skaičiai didina
,|monės aviacines ir neaviacines pajamas.

Lletuvoje gerėjanti verslo aplinka, nUolatos didejantis darbo užmokestis, darbuotojų trūkumas tiesiogiai
prisideda prie Lietuvos oro UoStų veikIos apimčių dldejimo. Didejant darbo užmokesčiui bei vartojimui
Lietuvoje sparčiaiauga skrydžių paklausa tiekverslo klientų segmente, tiek reguliarių keleivių. Vl Lietuvos oro
uostai nuolatos seka ekonomikos tendencijas bei1tai atsižvelgdama planuoja ilgalaikę pletrą.
Ekonomikos svyravlmaituri didelę jtaką oro uostų veiklai. Bet koks didesnis nuosmukis stipriai sumažina oro
uosto veiklos apimtis, mažėjantis vartojimas pirmiausiai pasireiškia per mažejantį keleivių skaičių. Ekonomikos

augimas lemia didejantj keleivių srautą

ir dažniausiai jis sukelia staigų infrastruktūros trūkumą,

kuriam

pasiruošti ir reaguoti nėra pakankamų tiek finansinių, tiek laiko resurSų.
13.3. Socialiniai veiksniai (,,Social")

Besikeičiantis emigracijos ir imigracijos lygis Lietuvoje daro 1taką tam tikrų skrydžių krypčių populiarumui ir
tendencijoms (pvz., skrydžiai įJungtinę Karalystę ir iš jos, 1 Norvegiją ir iš jos, Į Ukrainą ir iš jos ir t. t.). Pagal
Lietuvos statistikos departamento pateikiamus preliminarius duomenis 2o19 m' emigravo 29 213 gyventojų
(2 933 gyventojais mažiau nei 2018 m.), o imigrantų skaičius preliminariai sieke 40 067 (Lt 153 daugiau nei
2018 m.).
13.4. Tech nologiniai veiksniai (,,Technological")

Įmone šiuo metu jgyvendlna daug pakeitimų, tai leidžia padldinti oro uosto pralaidumą iš esmes nekeičiant oro
uosto išplanavimo. oro uosto sklandiveikla leidžia užtikrinti, kad skrydžiai neveluotų dėl oro uosto kaltes. Labai
aUgant keleivių skaičiui, nėra galimybes greitaijgyvendintidideles apimties infrastruktūrinius projektus, todel

daug dėmesio skiriama technologinių sprendimų pritaikymui, taip pagerinant arba iš esmes išsprendžiant
pralaidumo ar kitas problemas.
13.5. Apl inkosa ugos veiksn iai

(,,

Envi ronmenta l ")

Vl Lietuvos oro uostai, siekdama atitikti EUropos Sįungos ir nacionalinių teises aktų reikalavimus bei būti
socialiai atsakinga jmone, vis daugiau demesio ir resursų skiria aplinkosauginiamsveiklosvykdymo

aspektams.

,|mones daromas poveikis aplinkai yra stebimas, matuojamas ir taikomos atitinkamos prevencinės arba
poveikio mažinimo priemonės. Pagrindiniai 2ot9 m. atlikti darbai ir 1gyvendinti projektai aplinkosaugos srityje:

1.

LoU aktyviai jsitraukė įsavo lniciatyva pradėtą teisės aktų, reglamentuojančių orlaivių keliamo triukšmo

lygius ir apsaUgą nuo triukšmo poveikio, pakeitimo procesą, kurio rezultatas - 2019 m. birželio 6 d. Seime
patvirtint| ir nuo 2O2O sausio 1d. 1sigalioję naujasis Spec|aliųjų žemes naudojimo sąlygų įstatymas ir
Aviacijos jstatymo pakeitimai, įteisinantys Triukšmo apsauginės zonos (TAZ) nustatymą aplink aerodromus
bei prlevolę kompensuoti už triukšmą mažinančlų priemonių jsirengimą jTAZ patenkančiuose pastatuose.
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_ Perspektyvinių triukšmo žemėlapių rengimo, derinimo,
jgyvendinimo išloidų kompensovimo taisyklės - bei
priemonių
mažinimo
ir
triukšmo
viešinimo
procedūra.
derinimo su institucijomis
Vilniaus oro Uosto triukšmo valdymo planas 2019_2020 m' 2019 m. jsigaliojo keletas nau1ų
pakeitimų ir apribojimų, siekiant valdyti orIaivių keliamą triukšmą: reikalavimas nakties metu

Buvo parengtaS poistatyminis dokumentas

2'

tvirtinimo,
pradeta jo
Vykdomas
operacinių

orlaiviams laikytis nUstatyto standartinio išskridimo maršruto, kuris nustatytas virš mažai apgyvendintų
miesto teritorijų; padidintas reikalavimas aukščiui, kurj pasiekus orlaiviui leidžiama atlikti pirmąį posūkj;
toliau nuo miesto perkeltas taškas, kurj pasiekus orlaiviams leidžiama atlikti pirmįį posūkį; jrytus nuo

3.

4.

5.

6,
1.

tankiai apgyvendintų rajonų pasuktas vienas iš instrumentinio leidimosi maršrutų ir kt.
lnicijuotas ir pradėtas vykdyti projektas triukšmo monitoringo sistemų atnaujinimui Kauno ir Palangos oro
uostuose: patvirtintintas projektas beijo finansavimas, parengta pirkimo technine specifikacija, atlikti kiti

paruošiamieji darbai.

Parengtas Vilniaus oro Uosto Coz mažinimo planas ir pasiektas ACl organizacijos Airport Carbon
Accreditotion (ACA) programos 2-asis Reduction lygis; apskaičiuotas del Kauno ir Palangos oro uostų
veiklos išmetamas Coz kiekis, parengtos Ir akredituoto vertintojo patvirtintos ataskitos, bei pradeta
dalyvauti ACI ACA programos 1-ajame Mapping lygyje.

Vilniaus, Kauno ir Palangos oro UOStUoSe įvykdytas plačios apimties vandens ir dirvožemio užterštumo
tyrimo projektas, kurio metu buvo imami mėginiai tiek iš paviršinių, tiek iš giluminių dirvožemio ir vandens
sluoksnių, siekiant nustatyti užterštumą medžiagomis, būdingomis specifinei oro UoStų veiklai (ypatingas
dėmesys buvo skiriamas užterštumui nuledin|mo medžiagomis). Remiantis tyrimo rezultatais, pradetas

vykdyti paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo 1renginių Vilniaus oro uoste įrengimo projektas:
patvirtintintas projektas beijo flnansavimas, atlikti kiti paruošiamieji darbai.

Buvo tęsiamas Kauno oro Uosto raketų bazes užterštos teritorijos sutvarkymo (išvalymo) projektas; gaUtas
papildomas finansavimas darbams, kai buvo nUstatyta, jog užterštumas ir jo paveiktas teritorijos plotas yra

didesnis, nei buvo numatyta teritorijos tvarkymo plane.

Parengta Vilniaus miesto savlvaldybes triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019_2o23 m. oro uosto
keliamo triukšmo ir jo mažinimo priemonių dalis; dalyvauta derinimo ir viešinimo procedūrose.

13.6. Teisiniai veiksniai (,,Legal")

Plėtros projektai, jų inicijavimas beijgyvendinimas užtrunka ilgą laikotarpj, todelVĮ Lietuvos oro uostai negali

greitai reaguoti įekonomikos pokyčius bei išaugusias trumpalaikes paklausas dėl Valstybes jmonei bei
perkančiajai organizacijai taikomų reikalavimų. lnvesticijos ir pletros projektai yra planuojami ne trumpesniam
kaip 7-10 metų laikotarpiui.

Pagrindinis trikdis greitaiįmones reakcijaijrinkos pokyčius yra ilgaitrunkantys (pagalteisinįreglamentavimą)
procesai, jvairūs techninių projektų derinimai, projektavimai bei viešieji pirkimai. lmone savo ruožtu kiek
juos efektyvinti bei taip sudaryti sąlygas atlikti tuos
įmanoma stengiasi standartizuoti įmones veiklos procesUs/
pačius procesus greič|au. lmone matuoja vidinių procesų atlikimo rodiklius, juos aptaria bei atlieka korekcinius
veiksmus procesų tobulinimui.

Teisinis reguliavimas oro Uostų veikloje taip pat remiasi EB direktyvomis bei lCAo bei lATA keliamais
reikalavimais. Vl Lietuvos oro uostaI periodiškai vykdo susitikimus su oro uostų naudotojų komitetu, kuriame
vadovaudamasi nustatytomis gairemis (EB direktyvose) sprendžia jvairius klausimus, pristato plėtros projektus,

įmones taikomą kainodarą, jos pokyčius ir kt. VĮ Lietuvos oro UOstų veikla prilyginama monopoliui, todel

įmonės viduje nuolatos vykdomi įvairūs vidaus audito tyrimai, siekiant užtikrinti, kad nebūtų taikoma
diskriminacija ar iškreipiama rinka. lmones prioritetas yra vienodos konkurencinės aplinkos sukūrimas bei
prieinamumo skatinimas. Vl Lietuvos oro uostai vykdo rinkos konsultacijas, viešųjų pirkimų viešinimą, kas
leidžia didinti konkurenciją viešuosiuose pirkimuose, o tokiu būdu įsigyti prekes ar darbus žemesnemis
kainomis.
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14' Svarbūs įvykiai po finansinių metų
2O2O m. sausio 15 d. LR susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-11 buvo patvirtintas2020-2023 m. strateginis

veiklos planas. Buvo nustatytijmones siektinistrateginiaitikslaiir jų matavimo rodikliai:
iai tikslai 2020-2023 m

30 LENTELĖ.

G

strateginės

stratēginiai

kryptys

tikslai

reitas

susisiekimas nuo
namų iki Europos
traUkos centrų

Rodiklių

matavimo
vienetai

2020

2021

2022

2023

Krypčių skaičius

Vnt.

98

ro2

ro7

'J.12

Proc.

5-1

58

58

b1

Balas

4,L

4,L2

4,I4

A2

Proc.

7,9

8,4

8,2

9,8

Pasi ūlyti

Lojalių oro

konkurencingą

uostams keleivių

krypčių tinklą ir

ĮNPS promotersj

paslaugų

rod iklis

įvairovę bei
rūpestingą

VNO ASQ

a

pta rnaVimą

Siekįamos reįkšmės

Rodikliai

Atsakingi už igyvendinimą

Aviacinių paslaugų skyrius
vadova s

Generalinis direktorius,
Filia la

i

indeksas (5balėje skaleje, 5

-

puikus,

1-

*

VNo filialas

blogas
ivertinimas)
Generalinis direktorius,
ROE*

Finansų departamento
direktori us
Generalinis direktorius,

Keleivių skaičius

mln

6,9

7,2

1,7

8,3

Aviacinių paslaugų skyrius
vadovas

Baigti oro Uostų
plėtros
projektiniai darbai
ir Užtikrinti ių
fina nsavimo

Vystyti saUgią ir
efektyvią

Projektų
vykdymas laiku

Proc.

>80

mln. Eur

51,9

>80

>80

>80

infraStruktūrą

irektori us

Komercijos departamento
Pajamos

šaltiniai

Plėtros departamento
d

ĘĘq

61,6

69,3

d

irektorius

Aviacinių paslaugų skyrius
Bendras saugios
veiklos lygis

Proc.

>8-1,6

>89,6

>91,6

>93,6

Proc.

>80,43

>83,43

>85,43

>_87,43

Proc.

63

65

70

12

Proc.

85

85

85

85

Proc.

80

85

90

90

Aį oSP
Aviacijos
saugumo lygis
ALoSecP
Da

Geidžia mia usias

Veikti vieningai

darbdavys tarp Vl,

lr ambicingai

gyvenantis pagal

valda nt

misiją, Viziją ir

skirtingas

vertybes

partnerystes

rbuotojų

įsitra ukimo

indeksas

Tikslų wkdymas

oro

Uostų saUgos ir saUgumo

departa mento direktorius

oro

Uostų saUgos lr saugumo

departamento direktorius

Generalinis direktorius,
Personalo skyriaus vadovas

Personalo skyriaus vadovas

Partnerių

pasitenkinimo
Esame patrauklūs
visų šakų rinkos
lyderiams dėl
nuolatinio augimo

Būti atvirais ir

indeksas

nešališkais

(,,vyksta

kuria nt

skla nd us

patra Uklią

bend rada rbiavi

aplinką verslui

mas", 5-balėje
skaleje 4 ir 5
ivertinimai)
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Komercijos departamento
d

irektori us

strate8inės

Strategįniai

kryptys

tikslai

Rodiklių

Siekiamos reįkšmės

matavimo

Rodikliai

2020

2021

2022

2023

Proc.

z

2

2

2

Balas

A

A

A+

A+

vienēta i

Atsakingi už igyvendinimą

Patraukl umo

indekso
aviaciniams
pa

rtneria ms

AViacinių paslaugų skyrius
vadovas

augimas

LoU matomas
ond

kaip aviacijos

Būti Lietuvos

CSR

industrijos lyderis

augimo ir

sustoinability

Lietuvoje,

klestė.;imo

ataskaitos

generuojantis

sparnais

vertinimas

Vykdomoji direktorė

svarbią BVP dali

* RoE dydis apskaičiUotas Vertinant nuosavybę prieš tUrto perkainojimą

14.1, covlD-19 itaka įmonės veik|os tęstinumui
2o2o m' Kovo ]-1 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbe koronaviruso protrūkį, Lietuvos VyriaUsybė
atsižvelgdama,į susidariusią padetj pasaUlyje SUreagavo ir nuo 2020 m. kovo 16 d. šalies mastu paskelbė

Vl

Lietuvos oro Uostai atliko veiklos tęstinUmo Vertinimą del šiuo metu aviacijos sektorių
sukausčiusios CoVlD-19 pandemijos. ,|mone prognozuoja, jog2o20 m. metinis keleivių Srauto sumažejimas
karantiną.

sieks apie 53 proc. nuo patvirtinto plano. Bendras pajamų Sumažejimas apie 44 proc., planuojamas sąnaudų
Sumažėjimas apie 20 proc., planUojama jgyvendintitik 67 proc. planuotų investicijų. Nors jmonės vadovybė

siekdama Sumažinti galimų neigiamų scenarijų rizikas, emesi įgyvendinti jvairias priemones, tačiau
neišVen8iamai bUs nepasiekti 2O2O m. planUotirezultatai bei rodikliait. y. grynasis pelnas, RoE, EB|TDA ir kiti
finansiniai rodikliai. Detalesnis aprašymaS dėl CoVlD-19 1takos jmones Veiklos tęstinumui pateikiamas jmones
finansinių ataskaitų rinkinyje.

iniciaŲos

15. Vykdomos socialinės ir aplinkosaugos

15.1. lmonių socialinė atsakomybė

Vl Lietuvos oro Uostai siekį tarptautiniu lygmeniu vadovautis darnaus Vystymosi principais deklaravo 2ot6

m.

d. oro uostų tvarUmo deklaracijoje, pasirašytoje kartu su kitais tarptautiniais oro Uostais - Čikagos,
Dalaso, Romos, Amsterdamo šlpholio, Niujorko Džono F. Kenedžio (JFKlAT), Londono Hitrou, Londono Getviko
ir kitais. Pagrindinis šios deklaracijos s|ekis * Stiprinti tvarių ir atsparių oro uostų siStemą visame paSaUlyje

spalio

31_

bendradarbiavim u, skaidrum u, inovacijomis

i

r dalyvavimu.

savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi (angl. sustoln ability) principais ir integruotai valdyti
bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius - taip pat buvo jtvirtinta LOU Strateginiame

LOU poziclja

-

veiklos plane. Patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai yra patvirtintiJungtinių Tautų organizacijoje (toliau JTo). 2015 m. rugsejo 25 d. šiuos tiksIus JTo narės, tarp jų ir Lietuva, jsipareigojo 1gyvendinti per ateinančiUS
15 metų

-

iki 2030_ųjų. 17 darnaus vystymosi tikslų nukreipti

,i

tris pagrlndinius aspektuS

- ekonominj, socialinį

ir aplinkosauginį. LoU, atsižvelgdami Įvykdomą veiklą, išskiria Sritis, kUriose daro poveik,1:

31 LENTELĖ' LoU sritys, kuriose daromas poveikis
Sritis
Aplinkosauginė

Poveikio laukas

.
.
.
I

Triukšmas
Poveikis gruntui ir gruntiniam vandeniui
COz

Atliekos
Tikslinių grupių (klientai, darbuotojai, aplinkines bendruomenės, partneriai)
Socialinė
Ekonominė ir teisine

'

Socialinė gerovė
us tersi

užtikrin imas

Kova su korupcija ir kyšininkavimas
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LoU atsižvelgdama j šias sritis ir pletodama savo socialinę atsakomybę remiasi JTo Darnaus vystymosi tikslų
standartais (anel.

U/V

Sustainable Development 6oals, sutr. SDG).

lš JTo iškeltų 17 darnaus vystymosi tikslų, LoU koncentruojasi ties 10, įgyvendindami konkrečias lmonės
socialinės atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos, darbuotojų ir socialinės, žmogaus teisių bei kovos su
korupcija ir kyšininkavimo srityse.

@;HiHifiEhiGi':isALS
15.2. Aplinkos apsauga

6

r

fl.tĮllĮtm

įFĮ

,l : :i

t5 ltl Įįll0

G

Įt0 EltĮiln0r

I

(o Jro)

t5.2.7' lmonės pol iti kos a pl n kosa ugos srityje
Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujasilmone, veikdama šioje srityje, yra:
1'' 2015 m. gruodžio menesjĮmones Vilniaus filialo direktoriaus patvirtinta Vilniaus oro Uosto aplinkosaugos
i

2'

politika;
201"8 m. sausio 8 d. ,|mones generalinio direktoriaus patvirtinta Lietuvos oro Uostų aplinkosaugos strategija

201,8-2028 m. (toliau

- Aplinkosaugos strategija),

Aplinkosaugos strategija Įmone siekia stebeti ir gerinti Įmones aplinkosauginę situaciją septyniose srityse:
triukšmo, energijos ir klimato kaitos, gamtinių išteklių, atliekų, laukines gamtos ir biojvairovės, bendruomenes
ir komunikacijos bei aplinkosaugos valdymo. Kadangi Aplinkosaugos strategija sudaryta dešimties metų
laikotarpiui, kasmet bus nusprendžiama, kuriems tikslams lmone skirs daugiausia dėmesio. Aplinkosaugos
strategijoje jtvirtintų tikslų pasiekimui 1vertinti yra nustatomas KPl (angl. key performone indicator), kuris
įtraukiamas į Įmones Plėtros departamento arba netgi ir j lmones metinių KPl sąrašą.
2019 m. buvo skirti daugiausia triukšmo valdymo temai, kuri išliks tokia pat svarbi ir 2o2o m'

-

du iš nUmatomų

KPl aplinkosaugai yra susiję su triukšmu.
Be tvaraus ir subalansuoto požiūrio japlinką bei oro uostų veiklos sąlygojamą poveikjaplinkai, ne,įmanoma ne

tik oro uostų pletra, bet ir šiuo metu vykdomos veiklos palaikymas. oro uostams keliamas pagrindinis tikslas

-

pasiekiamumas, kurio 1gyvendinimas nulemla aU8antįskrydžių bei keleivių skaičių, infrastruktūros plėtrą bei
dar didesnes aplinkosaugines pasekmes. Oro uostai yra strateginis ir labai gerai matomas objektas, kurio

veiklos aplinkosauginius aspektus reglamentuoja ne tik Lietuvos Respublikos ir Europos Sįungos teisės aktai,
tačiau ir Tarptautinės civilines aviacijos organizacijos dokumentai, industrijos standartai, o oro uostų veiklą
stebi tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek visuomenė. Tokiomis aplinkybemis, siekdama būti aplinkosaugine
prasme sąmoninga organizacija ir sėkmingaivykdyti bei plesti savo veiklą, Įmonė įsipareigojo identifikuoti bei

strategiškaispręstiaplinkosauginius klaus|mus, tuo pačiu siekdama didintiveiklos efektyvumą, taupyti išteklius
bei gerinti jvaizdį ir santykius su suinteresuotomis šalimis.
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15.2.2. Rezultatai

t.

Pagrindiniai 2019 m. atlikti darbai ir jgyvendinti projektai aplinkosaugos srityje:
LoU aktyviaijsitraukė 1savo iniciatyva pradetą teisės aktų, reglamentuojančių orlaivių keliamo triukšmo
lygius ir apsaUgą nuo triukšmo poveikio, pakeitimo procesą, kurio rezultatas _ 2019 m. birželio 6 d. Seime

patvirtinti ir nuo 2020 sausio L d. įsigalioję naujasis Specialiųjų žemes naudojimo sąlygų jstatymas ir
Aviacijos įstatymo pakeitimai, įteisinantys Triukšmo apsaugines zonos (TAZ) nUstatymą aplink aerodromus
bei prievolę kompensuoti už triukšmą mažinančių priemon|ų 1sirengimą įTAZ patenkančiuose pastatuose.
Perspektyvinių triukšmo žemelopių rengimo, derinimo,
Buvo parengtas pojstatyminis dokumentas

-

tvirtinimo, viešinimo ir triukšmo možinimo priemonių jgyvendinimo išloidų kompensovimo toisyklės _ bei
pradeta jo derinimo su institucijomis procedūra.

2.

Vykdomas Vilniaus oro Uosto triukšmo valdymo pIanas 2ot9_2o2o m.: 20]_9 m. jsigaliojo keletas naujų
operacinių pakeitimų ir apribojimų, siekiant valdyti orlaivių kelią triukšmą: reikalavimas nakties metu
orlaiviams laikytis nustatyto standartinio išskridimo maršruto, kuris nustatytas virš mažai apgyvendintų
miesto teritorijų; padidintas relkalavimas aukščiui, kurįpasiekus orlaiviui leidžiama atlikti pirmąjposūkj;
toliau nuo miesto perkeltas taškas, kurj pasiekus orlaiviams leidžiama atlikti pirmąjį posūkj; jrytus nuo
tankiai apgyvendintų rajonų pasuktas vienas iš instrumentinio leidimosi maršrutų ir kt.

3.

lnicijuotas ir pradetas vykdyti projektas triukšmo monitoringo Sistemų atnaujinimui Kauno ir Palangos oro
uostuose: patvirtintintas projektas beijo finansavimas, parengta pirkimo technine specifikacija, atlikti kiti
paruošiamieji darbai.

4.

Parengtas Vilniaus oro Uosto Coz mažinimo planas ir pasiektas ACl organizacijos Airport Corbon
Accreditation (ACA) programos 2-asis Reduction lygis; apskaičiuotas del Kauno ir Palangos oro UoStų
veiklos išmetamas Coz kiekis, parengtos ir akredituoto vertintojo patvirtintos ataskitos, bei pradėta
dalyvauti ACI ACA programos 1-ajame Mopping lygyje.

5.

Vilnlaus, Kauno ir Palangos oro uostuose jvykdytas plačios apimties vandens ir dirvožemio užterštumo
tyrimo projektas, kurio metu buvo Imami meginiai tiek iš paviršinių, tiek iš giluminių dirvožemio ir vandens
sluoksnių, siekiant nustatyti užterštumą medžiagomis, būdingomis specifinei oro Uostų veiklai (ypatingas
dėmesys buvo skiriamas užterštumui nuledinimo medžiagomis). Remiantis tyrimo rezultatais, pradėtas

vykdyti paviršinių nuotekų sur|nkimo ir valymo įrenginių Vilniaus oro Uoste įrengimo projektas:
patvirtintintas projektas beijo finansavimas, atlikti kiti paruošiamieji darbai.

6.

].
1''

2.

3.

Buvo tęsiamas Kauno oro Uosto raketų bazes užterštos teritorijos sutvarkymo (išvalymo) projektas; gaUtas

pap|ldomas finansavimas darbams, kai buvo nustatyta, jog užterštumas ir jo paveiktas teritorijos plotas
yra didesnis, nei buvo numatyta teritorijos tvarkymo plane.

Parengta Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų pIano 2019_2023 m' oro uosto
keliamo triukšmo ir jo mažinimo priemon|ų dalis; dalyvauta derinimo ir viešinimo procedūrose.
2020 m. numatomi darbai:

Pradėti triukšmo monitoringo sistemų atnaujinimo Kauno

ir

Palangos

oro

Uostuose projekto

jgyvendinimą.

Apskaičiuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų Coz emisijas ir parengti Coz stebesenos ataskaitas,
atitinkančias ACl organizacijos Airport Carbon Accreditation reikalavimus (VNo - 2 lygiui, KUN ir PLQ_ 1
lygiui), bei vykdyti Vilniaus oro Uosto Coz mažinimo plane nUmatytas priemones, rengiantis pereiti j ACl
organizacijos Airport Carbon Accreditotion programos 3-ĄĮ Reduction lygi'
Kas pusmetj paskelbti naujienlaiškj apie Įmonės aplinkosauginę situaciją ir priemones jos gerinimui bei
rezultatus lmones internetiniame puslapyje.
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4.
5.
6.

lgyvendinti Triukšmo valdymo plane, pasirašytame su Vl ,,oro navigacija", nUmatytas priemones, parengti
Plano pabaigos ataskaitą ir atnaujintą Planą2021-2022 m.

Pradeti vykdyti nuledinimo medžiagomis užterštų paviršinių nuotekų surinkimo sistemos ir valymo
1renginių Vilniaus oro Uoste jrengimo projektavimo ir derinimo darbus.

Baigti Kauno oro uosto raketų bazes užterštos teritorijos sutvarkymo (išvalymo) darbus.

15.2.3. Rodikliai

Aplinkosauga yra labai plati sritis, apimanti visus oro Uostų Veiklos aspektus, todel AplinkosaUgos
strategijoje numatyta net 10

KPI:

1.
2.

0 gyventojų didžiausio triukšmo zonoje aplink oro uostą, kur triukšmo lygis siekia 70 dBA ir daug|au;

3.
4.

mažėjantis energijos sunaudojimas, MJ/PAX (lyginant su praėjusiais metais);

5.
6.
1.
8.
9.
10.

nedidejančios arba mažėjančios viršnorminio triukšmo zonos (kuriose dienos triukšmas viršija 65 dBA, o
nakties triukšmas viršija 55 dBA)_ KUN ir PLQ atveju zonos praktiškai ned|deja, netgi nesiimant aktyvių
veiksmų; VNo atveju rodiklis tiesiogiai susijęs su 2ot9-2o20 m' triukšmo valdymo plane numatytų
priemonių įgyvendinimu, todėl rezultatas bus matomas tik įgyvendinus jame nUmatytas priemones;
kasmet mažejantl Coz emisija vienam keleiviui, kg Coz/PAX (lyginant su praėjusiais meta|s) - rodiklis
mažeja kasmet: 2o!4m. buvo 2,88 kg CozlPAX, 201-5 m. -2,52 kg CozlPAX; 2ot6m.-2,39 kg CozlPAX;
2017 m.

-

2,33 kg COzIPAX;2018 m.

- t,ll

kg COzIPAX.

sumažėjęs sunaudojamo vandens kiekis, I/PAX;
mažesnis susidarančių atliekų, tenkančių vienam keleiviui, kiekis, kg/PAX;
didesn|s perdirbamų / antrą kartą panaudojamų atliekų kiekis, proc.;
nedidejantis arba mažejantis paukščių susidūrimo su orlaiviais jvykių skaičius, tenkantis 1000 skrydžių;
pranešimų aplinkosauginetematika skaičius/metus;
susitikimų su suinteresuotosiomis šalimis skaičius/metus;

t5'2.4. Pagrindinės rizikos

ir

jų valdymas

Pagrindine aplinkosaugine rizika yra susijusi su triukšmu ir išskirtina Vilniaus oro uosto atžvilgiu _ ribines vertes
viršijantis triukšmas artimiausiose gyvenamosiose teritorijose _ ir del to galimi oro uosto operacijų apribojimai
(pvz., gana realus-skrydžių nakt1uždraudimas, kas nulemtų apie 40 proc. pajamų netekimą). KadangiVilniaus

oro uostui niekada nebuvo nustatyta Sanitarinės apsaugos zona (pagal iki 2020 m. sasuįo 2 d' galiojusį
reglamentavimą, oro Uostams nUstatoma teritorijoje, kurioje triukšmas viršija ribines vertes) su atitinkamais
apribojimais, aplink oro uostą pletesi gyvenamosios teritorijos, daugejo jose gyvenančių ir triukšmo poveikį
jaučiančių žmonių skaičius. Daugeja užklausų ir iš toliau nUo oro uosto esančių teritorijų, kurios nepapuola į
viršnorminio triukšmo zonas. Pagrindinės sprendimo kryptys šioms rizikoms suvaldyti:

t

jsigaliojus naujam teisiniam reglamentavimui, aplink oro uostą bus nustatoma ir registruojama triukšmo
apsauginė zona, į kurią patenkantys gyventojai gales likti, tačiau turės galimybę įsirengti papildomas
triukšmą izoliuojančias priemones. Šių priemonių kompensavimas bus oro uostų atsakomybe, tačiau tokiu

2

būdu bus užtikrinta tolesne Vilniaus oro uosto veikla be apribojimų;
atnaujinta, techniškaitvarkinga ir patikima triukšmo monitoringo sistema, leidžianti nustatyti ir išnagrinėti

triukšmo ribines vertes viršijusius atvejus, nustatyti pažeidejus ir pan.;
3

parengto bendro su VĮ ,,oro navigacija" trlukšmo valdymo plano vykdymas, kurio sekmingas

jgyvendinimas leistų sumažįnti viršnorminio triukšmo zonas ir / arba veikiamų gyventojų skaičių.
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15.2.5. Kitos

in

iciatyvos aplinkosaugos sriŲje

Įmones darbuotojai noriai prisideda prie akcijos ,,Darom".
Įmone prie social|nes atsakomybes prisideda ir vykdydama ,,žaliuosius" pirkimus

- 2ot9

m. buvo jvykdytas

transporto priemon|ų nUomoS pirkimas, kuriuo nustatyti aplinkosaugos reikalavimai automobiliams,
pasirinktos hibridines, elektrines transporto priemones, taip pat lsigytos oro uosto valymo paslaugos, taikant
aplinkosauginius kriterijus bei paslaugos teikįmo metu talkant ekologiškas, aplinkai draugiškas priemones.
15.3. Socialiniai ir personalo klausįmai

I

3
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15'3.1. Įmonės politikos socialineje ir personalo sriŲse ir jų įgylendinimas
Vienas iš pagrindinių ,Įmones tikslų šioje srityje yra jtvirtintas Įmonės Strateginiame veikĮos plane 2o20_2024 m' _
geidžiamiausias darbdavys tarp Vl, gyvenantis pagal mislją, viziją ir vertybes. Siekiant įgyvendinti šįtiks|ą bei vykdyti

įsipareigojimus suinteresuotoms šalims, numatyti šie ilgalaikia| žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai bei kryptys:
(Suinteresuota šalis - Kliental,/Atrasti darbuotojus kuriančius vertę klientams ir padeti jiems augti
(suinteresuota šalis -Akcininkas) Kurti efektyvias personalo valdymo sistemas, siekiant geriausio rezultato

.
.
.
.
.

(Suinteresuota šalis- Kolegos) Kurti komandą, kuriai smagu kartu nuversti kalnus
(Suintercsuota

ša

lis

- Partneria i) Kurti rūpestingos bendruomenės kultūrą

(Suinteresuota šalis-Visuomene) Kurtidarbuotojų gerovę, kad jie galetų kurtivertę Lietuvai

lmones Strateginiame veįklos plane taip pat numatyti pagrindiniai rodikliai padedantys jgyvendinti strategini
tikslą _ aukštas darbuotojų įsitraukimas ir ambicingas tikslų įgyvendinimas. Taip pat matuojami ir kiti rodikliai
bei atliekami veiksmaI siekiant ugdyti darbuotojus bei skatinti juos siekti karjeros įmones viduje. Kuriama tokia
organizacinė kultūra, kuri leistų pritraukti ir išlaikyti profesionalius darbuotojus. Remiantis lmones tikslais,
kiekvienais metais lmones Personalo skyriui ir atskiriems darbuotojams yra formuojami asmeniniai tikslai.

lgyvendinant strateginiame plane nUmatytUS tikslus, vadovaujamasi Įmones vertybemis, kurios buvo
išgrynintos remiantis Įmones misija bei jsipareigojimais suinteresUotomS šalims ir aprašytos kartu su
darbuotojais:
Kūrybiškumas
teškau netrqdicinių sprendimų, sprendimus randu su esomois resursois, siūlau sprendimų olternotyvas tikslui
pasiekti, skqtinu kolegų saviraiškq: pasisakyti, išbandyti, mokytis'

Pasitįkėjimas
Laikausi susitarimų ir vykdou pažadus, loiku ir atvirai komunikuoju opie eigq / veiklq / procesq, sovo
veiksmois nesukeliu rizikos jmonės reputocijai, kuriu ilgolaikius abipusiškai naudingus sontykius'

Savininkįškumas
,,Pokeliu šiukšlę nuo kelio'', su jmonės turtu elgiuosi otsokingoi, komunikuoju opie problemos ir ieškou
sprendimų savo ir kolegų aplinkoje, dalinuosi gerosiomis proktikomis su kolegomis'
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15,3.2. Rezultatai

jsitraukimo rodiklis
Įmones Strateginiame veiklos plane 201_9_2023 m. buvo numatyta, kad 201'9 m' darbuotojų
turi būti didesnis arba lygus 46 proc' Rezultatas - pasiektas darbuotojų jsitraukimas, sudarantis 63 proc. (20
proc. daugiau nei 2018 m.).
15.3.3. Rodįkliai

Pagrindinis lmones Strateginlame veiklos plane 2020-2023 m' iškeltas darbuotojų jsitraukimo rodiklis įvertina
,|mones pastangas vykdant veiklas, nukreiptas įdarbuotojų gerovės kūrimą. Tai darbuotojų pildomas

klausimynas, kuris įvertina darbuotojų nUomonę apie lmones jvaizdį, veiklos procesus, vadovus, atlygio
politiką, bendradarbiavimą, mokymąsi ir tobulejimą bei kitas sritis.

Papildomai nuolat stebima ir daugiau rodiklių, susijusių su darbuotojais. 2019 m. kvalifikaciją kele (mokymuose
dalyvavo) 73 proc' lmones darbuotojų. įmonės darbuotojams buvo organizuoti 7 renginiai, kurie buvo skirti
Įmones veiklai ir rezultatams pristatyti, burti komandas, pasidalinti patirtimi ir naujovėmis. Taip pat metų eigoje

buvo organizuojami renglniai atskiroms komandoms, darbuotojai gali dalyvauti iniciatyvose, susijusiose su
klientų aptarnavimo gerinimu, idejų teikimu, kolegų darbo stebėjimu ir pan' Įmonė skatina darbuotojus
tobulėti ir palaiko karjeros siekius _2ot9 m. 9 proc. įmones darbuotojų džiaugėsi vidine karjera.
Nuolat stebimas darbuotojų savanoriškos kaitos rodiklis - jis 2019 m. siekė 8 proc. Taip pat analizuojamos
darbuotojų išejimo iš darbo priežastys siekiant, kad jos nebūtų susijusios su organizacinėmis priežastimis
(darbo aplinka, mikroklimatas, vadovo kompetencija ir pan.).
15.3.4. Pagrindinės rizikos

Pagrindines rizikos, kylančios personalo srityje, yra susijusios su:
Augančiu darbo rinkos mobilumu, t. y. darbuotojai dažniau keičia darbo vietas, kas gali lemti didesnę

-

-

,|mones darbuotojų kaitą, kuri darytų 1taką kasdienių operacijų atlikimui.

Egzistuojančiu neigiamu viešojo sektoriaus kaip darbdavio 1vaizdžiu, kas galetų lemti ,|mones kaip
darbdavio nepatrauklumą ir trukdyti prisitraukti profesionalių kandidatų.

15.3.5. Kitos iniciaŲvos socialinėje ir personalo sriŲse

Vienoda atlygio politiko. Įmones darbuotojams taikoma atlygio politika remiasi teisingumo, visuotinumo,
aiškumo ir nuoseklumo principais. Įmoneje pareigybės yra suskirstytos j lygius pagal darbui atlikti reikalingas
žinias, atsakomybę ir problemų sprendimą. Visiems darbuotojams, esantiems tame pačiame pareigybių lygyje,
atlygio režiaiyra vienodi. Konkretūs atlygiaiyra nUstatomi lyginant juos su Lietuvos Respublikos darbo rinkos
situacija.
Lygios galimybės' 2019 metais lmone prisijunge prie ,,Lygių galimybių Sparnų" standarto, ir jos pasiekimai buvo

įvertinti 2 sparnais. lmone rūpinasi esamais darbuotojais, kad nepaisant jų šeimines padėties, lyties, amžiaus

ir kitų skirtumų ar laikinų iššūkių asmeniniame gyvenime visi turetų galimybę įsitraukti j darbinę veiklą. Įmonėje

jvestas lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti iš namų, suteikiamos papildomos atostogų dienos, skiriama
finansine parama reikiamu metu, pavyzdžiui, gimus vaikui, kompensuojamos vaikų stovyklos, vaikų su negalia
sanatorijos.

Apie lygių galimybių pažeidimus galima anonimiškai pranešti savikontrolės sistemos pagalba: pildant formą
internetu, rašant laišką el. paštu arba siunčianttradicinjlaišką, skirtąvidiniam specialistui, atsakingam užtokių
pranešimų nagrinejimą. Procese, iki pat sprendimo priemimo, užtikrinamas maksimalus situacijos ir pranešejo
konfiden cia

lu

mas.
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Socįolinioi projektoi. 2019 m. |mone dalyvavo mentorystės programose, pavyzdžiui, SoPA susitikimuose_
mokymuose, kurįuose pasakojo, kaip integruotis į darbo rinką. ,|mone bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba
ir padeda žengti pirmuosius žingsnius karjeroje, pavyzdžiui, vykdant projektą,,Moksleiviai jvyriausybę",
moksleiviams suteikiama praktikos oro Uostuose galimybe, po kurios labiausiai motyvuotiems siūloma
prisijungti prie komandos. l socialines ir šviečiamąsias iniciatyvas įtraukiama visa įmonė

Darbuotojų sauga

ir

-

iki 650 darbuotojų.

sveikata. Įmoneje organizuojami privalomi profilaktiniai sveikatos patikrinimai.

Darbuotojai, dirbantys lauko sąlygomis, privalomai skiepijami nuo erkinio encefalito. Taip pat kasmet,Įmoneje

organizuojamas skiepijimas nuo gripo. 2Ot9 m. lmoneje nuo gripo paskiepyti 78 darbuotojai, nuo erkinio
encefalito - 151_ darbuotojas. Visi ,|mones darbuotojaiyra apdrausti nuolat galiojančiu nelaimingų atsitikimų
draudimu.

Neloimingi atsitikimai dorbe. Nelaimingų atsitikimų ar profesinių ligų, taip pat incidentų (jvykių), del kurių
darbuotojai patirtų žalą sveikatai,2019 m. buvo 3.
Dorbo torybo. 2018 m. kovo menesį ,|moneje buvo organizuoti darbo tarybos rinkimai. Juose dalyvavo 75 proc.
Įmones darbuotojų, kurie turėjo galimybę balsuoti už 15 savo kandidatūrą teikusių,|mones darbuotojų.

Suskaičiavus visus darbuotojų balsus darbo taryba sudaryta iš 9 daugiausia balsų surinkusių kandidatų. lšrinkus
darbo tarybą buvo pasirašytas bendradarbiavimo su darbdaviu susitarimas. Taryba renkama trims metams.

Sociolinioi portnerioi.,|moneje veikia 4 profesinės sąjungos: Vl Tarptautinio Vilniaus oro uosto profesine
sąunga, V1 Lietuvos oro uostų darbuotojų profesinė sąjunga, profesine sąunga lEVA, Valstybinių ir privačių
jmone neturi pasirašiusi
įmonių profesinės sįungos V| Lietuvos oro uostai Palangos filialo skyrius. Šiuo metu
kolektyvines suta rties su profesinėmis

sįu ngomis.

Popildomos naudos darbuotojoms. Kiekvienais metais darbuotojai gali rlnktis

jų

poreikius

labiausiai

atitinkančias papildomas naudas:

L.
2'
3.
4.

kuro kompensavimas,

mobiliŲų telefonų ir ryšio paslaugų kompensavimas;
lll pakopos pensijų kaupimas;
sveikatos draudimo paslaugų paketų pasirinkimas.

Sportinė veikla ir kitos iniciatyvos. Įmonė skatina sveiką darbuotojų gyvenseną, sportinę veikIą ir rūpinimąsi
fizine bei protine sveikata. lmones darbuotojai turi galimybę bet kuriuo metu naudotis Įmones patalpose

įrengtomis sporto salėmis. Įmonės darbuotojams organizuojant stalo teniSo tUrnyrus, protmūšius, dalyvaujant
krepšinio tUrnyruose, lmone aprūpina darbuotojus reikiamomis priemonemis, apranga, jsteigia prlzus varžybų
dalyviams. Taip pat jmoneje organizuojami jvairūs re.nginiai, tokie kaip metine konferencija, vadovų susitikimai
su darbuotoja|s, kaledinis renginys, komandiniai atskirų departamentų, skyrių susibūrimai.
Lietuvos oro uostai didžiuojasi viena iš vidinių iniciatyvų, kurią vadina,,Šešėliavimu"_ jos metu jmonė skatina
darbuotojus vieną dieną turėti savo šeše|į - išbandyti profesijas ar darbus, kurių dar nera bandę, susipažinti su

kito kolegos veikla, atsakomybemis. Šis projektas vyksta jau trejus metus ir padeda jmonei paneigti mitus,
pavyzdžiui, stereotipus apie lyčių pasiskirstymą darbuose, skatina kolegas išbandyti naujas profesijas.

Kliento dienos organizavimos. Įmonėje kasmet kalediniu laikotarpiu yra organizuojama ,,Kliento diena". Tai
diena, kai lmones darbuotojai kartu su partneriais dirba oro uostų terminaluose, bendrauja su keleiviais teikia
jiems informaciją, staigmenas ir kaledines dovanėles, mažinant keliones metu patiriamą stresą ir kuriant jaukią

oro uosto atmosferą, taip pat padeda kolegoms, dirbantiems terminale. 2o1'9 m. gruodžio men. šioje
iniciatyvoje dalyvavo apie 100lmones darbuotojų, partneriai ir svečiai.
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Potyrių erdvė' Kelerius metuS veikęs Kino teatras Vilniaus oro Uoste 2019 m. rudenj perdarytas i potyrių erdvę.
Tai edukacinis_patyrimų projektas ,,Potyrių erdve _ tikrumo degustacijos", kurj Vilniaus oro uostas įgyvendino

kartu su įmone AMRES ART. Gyvenant vartotojiškame, pakaitalų užpildytame pasaulyje, mūsų pojūčiai
praranda aštrumą, tampa skurdesni-taip mažiname savo gebejimą jausti aplinką, kurti ir netgi priimtiteisingus
sprendimus. AMRES ART Potyrių erdve,,Tikrumo degustacijos" sukuria vaizdinių, aromatų, tekstŪrų pasaulį,
kuriame karaliauja potyriai. Lytedami, uosdami, žiūredami, klausydami erdvės lankytojai (keleiviai, darbuotojai,
partneriai) atranda daugybę naujų aplinkos atspalvių, stiprina kūno pajautą, padeda nurimti protui ir megaUtiS
,,čia ir dabar" akimirka. V|lniaus oro Uoste AMRES ART Potyrių erdve padeda nurimtiskubančiam keliautojui,

mažina keliones metu patiriamą streso lygĮ.

Pogotba streso ištiktiems keleivioms. Kiekviename oro Uoste yra sudaryta savanorių darbuotojų grupe, kuri
ekstremaliųjų situacijų atvejais būtų kviečiama dirbti sU streso ištiktais keleiviais beijų artimaisiais. Tokiems

darbuotojams periodiškai vedami teoriniai

ir praktiniai mokymai apie tai, kaip dirbti su streso

ištiktais

žmonėmis ir tokių žmonių patiriamomis stresinėmis situacijomis. 2018 metais 213 operatyvinių darbuotojų iš
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro UoStų dalyvavo mokymuose, kurių trukme 8 ak, val. - ,,Sudetingų situacijų ir
streso valdym as" .2o19 m. šiuose mokymuose dalyvavo dar 45 darbuotojai.
tdejos' Darbuotojaiskatinamiteikti idejas, kaip galetų patobulinti, pagerinti ir palengvintisavo kasdienjdarbą.
lgyvendinus tokias pasiūlytas idejas darbuotojai gali gauti papildomą paskatinimą. Per 20]_9 m. lmones

darbuotojai pateike s0 idejų, iš kurių 32 jau įgyvendintos. Už pasiūlytas ir įgyvendintas idejas 17 darbuotojų
išmoketi paskatinimai, iš viso sudarantys 3510 Eur (bruto).
15 GRAF|KAs. Pateiktos darbuotojų idėjos, 2015-2019 m
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Naujų darbuotojų pritraukimos' lmoneje organizuojami renginiai bei ekskursijos studentams, siekiant jiems
papasakoti apie Įmonės veiklą ir paskatinti dometis darbu joje. ,|monės darbuotojai taip pat gali rekomenduoti
naujus kolegas j laisvas pozicijas ir, šioms rekomendacijoms pasiteisinUS, _ gauti papildomą paskatinimą.
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15'4. Žmogaus teisių užtikrinįmas
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!5'4'7'Įmonės politikos žmogaus teisių srityje ir jų įgyvendinimas
Žmogaus teisių užtikrinimo klausimai Įmonėje labiausiai aktualūs atliekant keleivių saUgUmo patikrą ir
užtikrinant nejgaliųjų ir ribotos judesenos keleivių teises. Pagrindines žmogaus teises ir laisves yra jtvirtintos
1950 m. prlimtoje Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau - EŽTK).
lgyvendindama JTo 2006 m. priimtos NejgaliŲų teisių konvencijos nuostatas, Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1'107/2006, pagal kurj neįgaliems asmenims ir ribotos judesenos asmenims turi būti
sudaromos panašios gaIimybes keliauti oro transportu kaip ir kitiems piliečiams, lmone yra parengusi ribotos

judesenos asmenų aptarnavimo technologlją, o kiekviename oro uoste atskirai patvirtinti ribotos judėsenos
asmenų aptarnavimo kokybes standartai.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento |EB) t1o712006 nuostatų laikymąsi kontroliuoja Civilines aviacijos
administraclja (nuo 201.9 m. - Lietuvos transporto saugos administracija), kuri lmoneje kasmet atlieka auditus.

lmonė iš savo pusės stebi, ar nepažeidžiamos neĮgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisės. Stebėjimas
vykdomas nagrinejant gautus keleivių skundus ir jų kiekius, kokybinius reikalavimus paslaugos teikimui, kurie
yra numatyti atitinkamuose kokybės standartuose ir gaunant keleivių 1vertinimą per apklausas, tiesioginius
inte rviu.

Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai, jgyvendindaml Lietuvos Respublikos ir tarptautlnių teisės aktų aviacijos
saUgUmo procedūrų reįkalavimus, vadovaujasi oro uostų Aviacijos saUgUmo programomis ir 20!7 m. vasario
27 d. patvirtinta Įmonės aviacijos saUgumo mokymo programa. Visi oro uostai turi patvirtintus pagalbos
kokybes standartus. Vilniaus oro Uoste papildomai patvirtinta tarnybų, aptarnaujančių ribotos judesenos
asmenis, sąveikos technologija.
2018 m. spalio 3 d. drauge su kitomis tarptautinemis įmonėmis (,,Swedbank", ,,Western Union", ,,Barclays",
,,Telia" ir kitomis) Įmone pasirašius Lietuvos,,lvairovės chartiją" ir toliau buvo aktyvi šios organizacijos narė.

,,lvairoves chartija" (angl. Diversity Chorter) - Europos Komisijos iniciatyva, kurįos tikslas yra mažinti
diskriminaciją ir skatinti jvairovę bei lygias galimybes darbo vietoje. Lietuva tapo dvidešimt antrąja Europos
Sąjungos valstybe, kurioje pradeda veiktiši iniciatyva, o lmone buvo viena iš pirmųjų, pasirašiusišidokumentą
ir tapusi ambasadore.

Lietuvos oro uostai yra vartai 1 šalj, kur sutinkami patys jvairiausi keliautojai. Žmonių įvairove ir skirtumai lmonei
labai svarbūs. Norėdama, kad visi keliautojaijaustųsi laukiami ir priimami, lmonė stengiasi, jog visuose keleivių

aptarnavimo etapUose, o ypač patikros metu, būtų gerbiama žmonių ,įvairove ir skirtumai, puoselejamas
vienodas ir nediskriminuojantis požiūris bei užtikrinamos žmogaus teisės' '|gyvendindama šj tiks|ą, lmone
organizuoja jvairias velklas, kad užtikrintų pagarbą kiekvieno religijai, kultūrai ar papročiams. jvisų oro uostų
aviacijos SaUgumo darbuotojų mokymų programą yra jtraukta informacija apie įvairių religijų pagrindinius
papročius, religinius daiktus ir tradicijas.
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75.4.2. Rezultatai

2019 m. lmoneje pasiekti šie rezultatai žmogaus teisių srityje:
2019 m. visuose trijuose oro uostuose (Vilniaus, Kauno, Palangos)aptarnauta 1't495 specialiŲų poreikių

1.

2.
3.

turinčių keleivių.

2ot9 m. atnaujinant atvykimo pandusą, j patogesnę, geriau matomą vietą buvo perkelta pagalbos

iškvietimo stotelė. Taip pat buvo atnaujinta ribotos judesenos asmenų palydos pasitikimo vieta. Dabar ji
geriau pastebima, atpažįstama.

2019 m. gegužės _ liepos men. tiesioginio interviu būdu Vilniaus ir Kauno oro uostuose atlikta specialiųjų
poreikių turinčių keleivių apklausa, kurioje dalyvavo 85 specialiųjų poreikių turintys keleiviai. SpecialiŲų
poreikių keleiviams teikiama palydejimo paslauga nebe pirmą kartą keliaujant pasinaudojo 52 proc.
Vilniaus, 42 proc. Kauno oro ir 60 proc. Palangos Oro Uostų keleiviai. Kiti paslaugą užsake pirmą kartą.99
proc. apklausoje dalyvavusiŲų specialiŲų poreikių keleivių yra patenkinti pagalbos paslaugos užsakymo

4.

tvarka Vilniaus ir Kauno oro uostuose.
Įvertinus darbuotojų, teikiančių paslaugas specialiųjų poreikių turintiems asmenims, profesionalumą ir
mandagumą, buvo gaut| tokie rezultatai:

4'1' 76 proc. Vilniaus oro Uosto keleivių įvertino labai gerai (5 balai) ir likę24 proc. gerai

4'2.

(3 balai);

4.3. 60 proc.

5.

(4 balai);

82 proc. Kauno oro Uosto keleivių jvertino labai gerai (5 balai), 9 proc. gerai (4 balai) ir 9 proc. vidutiniškai
PaIangos oro uosto keleivių jvertino labai gerai (5 balai) ir 40 proc. _ gerai (a balai).

lvertinus laukimo laiką, kolatėjo specialiųjų poreikių keleiviui paslaugąteikiantis darbuotojas, gautitokie
rezu ltatai:

5.1. VilniausoroUoste83proc.specialiųjųporeikiųturinčiųkeleiviųpagalbospaslaugųlaukeiki5min,14proc.
_ iki 10 min., kiti likę _ iki ].5 min.

5.2. Kauno oro Uoste 64 proc. specialiųjų poreikių turinčių keleivių pagalbos paslaugų lauke ik|5 min, 23 proc.

-

iki 10 min., likę t4 proc' ilgesnj laiką.

5.3. Palangos oro Uoste 40 proc. specialiųjų poreikių turinčių keleivių pagalbos paslaugų lauke iki 5 min, likę
60 proc.

6.

-

iki 10 min. laiko.

Per 2019 m. mokymuose apie tinkamą specialiŲų poreikių keleivių aptarnavimą dalyvavo ir žinių testus

išlaike 345 darbuotojai.
15.4.3. Rodikliai

Užtikrinant tinkamą neįgaliųjų keleivių ir ribotos judesenos asmenų aptarnavimą, vadovaujantis dokumento
Politinėsataskaitoscivilinėsaviacijospalaikymosrityje(angl. ECACPolicystatementinthefieldof civilaviotion
focilitation) Nr. 3O I dalies 5 skirsniu ir jos atitinkamais priedais,lmoneje kiekviename oro uoste yra nustatyti
nejgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo kokybes rodikliai.
Vilniaus oro uoste nustatyti tokie kokybes rodikliai:

t.

išvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, iš anksto Įsigijusiems biIietus ir pranešusiems apie pagalbos
poreikį bei pobūdį bei atvykusiems j atvyk|mo / išvykimo vietą laiku;

1.1. r|botos judėsenos keleivio laukimo laikas atvykimo / išvykimo Vietose ne ilgesnis nei 5 minutės;
1.2. visi be išimt|es ribotos judėsenos keleiviai privalo būti įsodinti j orlaivj, nebent tai ne,įmanoma del

2.

nenugalimų aplinkybių;
išvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, iš anksto neįsigijusiems bilietų ir pranešuslems apie pagalbos
poreikj bei pobūdj tik iš atvykimo / išvykimo taško;

2.1. ribotosjudėsenoskele|violaukimolaikasatvykimo/išvykimoVietoseneilgesnisnei10minučių;

3.

atvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, kai informacija apie pagalbos poreikj iš išvykstamo oro uosto
gaunama orlaiviui pakilus (ne veliau kaip 30 min. iki orlaiviuitupiant Vilniaus oro uoste);
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3.1. ribotos judesenos keleivio laukimo laikas orlaivyje ne ilgesnis nei5 minutės po kitų keleivių išlaipinimo;

4'

atvykstantiems ribotos judesenos keleiviams, kaiinformacija apie pagalbos poreikjiš išvykstamo oro Uosto
negauta orlaiviui pakilus ir apie pagalbos poreikj sužinota tik iš antžeminį aptarnavimą atliekančios

bendroves orlaiviu i stovint orlaivi ų stovej mo aikšteleje;
4.1. ribotos judesenos keleivio laukimo laikas orlaivyje ne ilgesnis nei10 minučių po kitų keleivių išlaipinimo.
i

t5'4.4. Pagrin dinės rizikos
Pagrindines rizikos, galinčios kilti žmogaus teisių srityje, yra netinkamas specialiŲų poreikių turinčių keleivių
poreikių patenkinimas, jų diskriminavimas ar patyčios. Siekiant suvaldyti šią riziką, esamiems ir naujiems
darbuotojams vedami periodiniai mokymai apie negalią ir jvairių negalių turinčių keleivių tinkamą aptarnavimą.
Yra rengiami ir 2020 m. planuojami jdiegti elektroniniai šios temos mokymai, leisiantys pasiekti dar didesnj

darbuotojų bei partnerių dalyvių kiekj ir tokiu būdu užtikrintigreitesnę ir dažnesnę informacijos sklaidą.
Tikimybe sugadinti keleivio ne1galiojo vežimelį ir žalos atlyginimo kaštai (vežimėlių kainos gali siekti iki 10-15
tūkst. Eur). Siekiant suvaldyti šią riziką, reikalingos aiškios oro uosto ir antžeminio aptarnavimo įmonių,
teikiančių ribotos judesenos asmenų aptarnavimo paslaugas, atsakomybes aptarnaujant ribotos judėsenos

jų

jrangą. Taip pat reikalingi mokymai darbuotojams apie įrangos tinkamą eksploatavimą,
perspėjimai apie rizikas, žinių užtvirtinimo testai po mokymų.

asmenis ir

15.4.5. Kitos iniciatryos žmogaus teisių sriŲje

Bendradarbiavimas su,,Maisto banku". Siekiant prisideti prie maisto nešvaistymo iniciatyvos, Įmone yra
jrengusi specialius konteinerius. Juose keleiviai palieka maisto produktus, kurių negali su savimi pasiimti
orlaivj' Vėliau surinkti maisto produktaIyra ne išmetami, o paaukojami ,,Maisto bankui".

1

oro uostų prieigos pritaikytos nejgaliesiems ir ribotos judesenos keleiviams.
Įmone taip pat rūpinasi

ir

neįgaliŲų ar ribotos judesenos asmenų atvykimu

į

oro uostus.

,|mone

bendradarbiauja su Maltos ordino pagalbos tarnyba, Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, teikiančiu
paslaugą,,Socialinis taksi", kurių pagalba ne1galieji specialia transporto priemone Vilniaus, Kauno arba Palangos
oro Uoste gali būti atvežami iki pat keleivių išvykimo terminalo. Palangos oro UOstas papildomai
bendradarbiauja su Všl Socialln|ų paslaugų informacijos Centru, teikiančiu transportavimo ir palydos paslaugas
ne,įgaliesiems bei gulintiems / sedintiems ligoniams.

2019 m. balandžio mėn., minint pasaulinę autizmo supratimo dieną, Lietuvos oro uostai, bendradarbiaudami
su Lietuvos autizmo asociacija,,Lietaus vaikai" pristate specialią mokomįą vaizdo priemonę - vaizdo filmuką,
padedantj vaikams su autizmo spektro sutrikimais bei jų šeimoms pasiruošti kelionei lektuvu.
20]-9 metais bendrovė parenge iš išplatino savais bei masines komunikacijos kanalais 35 edukacines žinutes,

kuriomis buvo siekiama edukuoti klientą, kad būdamas geriau informuotas jaustųsi saugiau bei patirtų mažiau
streso.

Vykdant viešuosius pirkimus, pirkimo sąlygose numatomas reikalavimas tiekėjams užtikrinti bent minimalų
atlygj darbuotojams. Atvejais, kai del per mažos pasiūlymo kainos, kyla 1tarimų, LoU imasi papildomų veiksmų

įsitikinti ar potencialus tiekėjas užtikrina minimalų atlygj savo darbuotojams ir per maža kaina neteikiama
darbuotojų atlygio sąskaita.
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].5.5' Kovos su korupcĮa ir Ųšininkavimu klausimai

(@

Jro)

sriŲe ir jų įgyvendinimas
Įmone pasisako už nulinę toleranciją korupcijai. VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojų etikos kodekse 1tvirtinta
15.5.1. lmonės politikos kovos su korupcĮa ir kyšininkavimo

nuostata, kad lmoneje skatinama sąžininga verslo politika be korupcijos ir skaidrus bendravimas su visais verslo
partneriais ir institucijomis. Darbuotojų etikos kodeksas bendrusĮmonėstikslus iškelia aukščiau asmeninių bei
skatina ,Įmones darbuotojus visuomet užkirsti kelią interesų konfliktams, neužsiimti lmones interesams
prieštaraujančia veikla beivengtisituacijų, kuriose būtų galima suabejotidarbuotojų sąžiningumu.
Pagrindines įmones politikos kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityje yra:

1,

prevencijos politikos
,|mones generalinio direktoriaus 2o1] m. rugsejo 13 d' patvirtintas Įmones korupcijos

Aprašas), kuris reglamentuoja bendrąsias korupcijos netoleravimo Įmoneje nuostatas,
korupcijos prevencijos politikos pagrindinius principus, lmoneje taikomas korupcijos prevencijos
priemones, jų jgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę.

aprašas (toliau

2.

-

,|monės generalinio direktoriaus 2019 m. gegužes

1_3

d. patvirtinta Vl Lietuvos oro uostų kovos su korupcija

programa beijos įgyvendinimo priemonių planas 2019-2020 m. (toliau _ Kovos su korupcija programa).

Korupcijos prevencijos politika lmoneje įgyvendinama vadovaujantis teisėtumo, privalomumo, sąveikos,
pastovumo ir viešumo principais. Kiekvienas lmonės darbuotojas įsipareigoja laikytis korupcijos prevencijos
apraše numatytų korupcijos netoleravimo nUostatų, principų, pagal kompetenciją vykdyti korupcijos
prevencijos priemones, vengti bet kokių korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų bei jam patiketas funkcijas
vykdyti sąžiningai ir skaidriai.

Kovos su korupcija programos tikslas - sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir
antikorupcinio švietimo sistemą jmonėje. Siekiant užtikrinti Kovos su korupcija programos pagrindinio tikslo
pasiekimą, iškeliamitikslai ir numatomi uždavinlai šiems tikslams pasiekti:
1'. Tikslas _ teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos

apraiškų tikimybę. Siekiant šio tikslo 2O19 m. buvo 1gyvendinamos korupcijos pasireiškimo tikimybes
vertinimo 2018 m. metu numatytos priemones bei atliktas korupcijos pasire|škimo tikimybes nUstatymas

2'

2Ot9 m.;
Tiksias _ nulines tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenes pasitikėjimą' Siekiant pasiekti šitikslą
2019 m. visuomenė buvo informuojama apie Įmones veiklą nukreiptą prieš korupciją, mokymų bei

diskusijų metu ugdoma antikorupcine kultūra ir aplinka Įmonėje, atlikti tyrimai, analizes, darbuotojų
apklausos, skirtos vykdyti korupcijos prevencijos monitoringo funkcijas ir kt.

Kovos su korupcija programai jgyvendinti buvo parengtas Kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių planas 2otg_2)2o m., kuriame buvo numatytos konkrečios įgyvendinimo priemones, jų vykdymo
terminai, vykdytojai, laukiami rezultatai. Šio plano įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja lmonės generalinio

direktoriaus už korupcijos prevencijos sistemos jdiegimą ir praktinį įgyvendinimą paskirtas Saugos ir
saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistas, kuris pasibaigus metams,
informuoja Susisiekimo ministeriją apie priemonių, kurios buvo perkeltos iš susisiekimo ministro patvirtinto
plano, vykdymo eigą, veiksmingumą, problemas, susijusias su priemonių vykdymu.
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15.5.2. Rezultatai bei rodikliai

Kiekviena konkreti Kovos su korupcija programos jgyvendinimo priemonių plane numatyta priemonė
vertinama pagal programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytus laukiamus rezultatus. 2019 m. buvo
įgyvendintos visos Kovos su korupcija programos jgyvendinimo priemonių plane 2019-2020 m. numatytos
priemones, pvz.: pagal Susisiekimo ministerijos pateiktus kriterijus atlikti vidiniai tyrimai apie vykdytus
viešuosius pirkimus, tobulinta viešų ir privačių interesų derinimo kontrolės sistema, vykdyta darbuotojų
apklausa deltolerancijos korupcijai, darbuotojams vykdyti mokymai antikorupcinei kultūraiskatinti, atnaujinti
teisės aktai reglamentuojantys informacijos saugos taisykles bei stiprinta informacijos naudojimosi kontrolė,
atIiktas korupcijos pasireiškimo tikimybes nustatymas ir vertinimas 2ot9 m., tiek Imones tinklapyje, tiek ir
vidiniame intranete viešinta informacija apie veiklą, nukreiptą prieš korupciją ir kt.
15.5.3. Pagrindinės rizikos

Kiekvienais metais Įmones generalinio direktoriaus už korupcijos prevencijos veiklą paskirtas atsakingas aSmUo
- Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė, atlieka lmones veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiškimo tikimybe nUstatymą ir vertinimą. Šio vertinimo tikslas
veiklos sritims įtaką darančius rizikos veiksnius (sąlygas, jvykius ar apIinkybes), galinčius
nustatyti

-

,|mones

sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, nUstatytiveiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos riz!kos veiksnių
ir pasiūlyti prevencijos priemones šiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.
2019 m. lmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiškimo tikimybe, vertinimas apėme:
materialinių vertybių skirtų Vl Lietuvos oro uostų darbuotojų funkcijoms vykdyti naudojimo bei neaviacinių
paslaugų valdymo sritis. Atlikus analizę, buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos, skirtos stiprinti teises aktų
laikymosi kontrolės mechanizmą bei Užtikrinti teises aktų nUstatytų reikalavimų savalaikį vykdymą.

Dažnai korupcijos rizikos kyla viešŲų pirkimų proceso metu. Del šios priežasties,Įmoneje yra patvirtintas
pagrindInių galimų korupcijos rizikų viešuosiuose pirkimuose, sąrašas ir gavus informacijos, apie galimai kilusias
šias rizikas konkrečiame pirkime, imamasi prevencinių priemonių ir veiksmų.
15'5'4. Kitos iniciaŲvos kovos su korupcUa ir kyšininkavimo

sriŲe

2O19 m. buvo atlikta ,|monės darbuotojų anonimine apklausa del tolerancijos korupcijai. Apibendrinus

rezultatus nUstatyta, kad VĮ Lietuvos Oro uostuOseyra netoleruojama korupcija (tą nurodė 97 proc' atsakiUsių

respondentų). Lyginant su ankstesniais metais, netolerancija korupcijai padidejo 4 proc. Atsakydami j klausimą:
Ar praneštumete jei jums siūlytų atlygį, dovaną tiesioginiam VadoVUi, vadovybei ar kitam kompetentingam
subjektui, teigiamaiatsake 96 proc. apklaustųjų, t.y. net !2proc' daugiau neiankstesniais metais'
pat
Įmones vidiniame tinkle darbuotojai nuolat informuojami apie korupcijos prevencijos veiklą lmoneje. Taip
rizikų
2019 m. Įmones darbuotojai dalyvavo mokymuose apie privačių interesų deklaravimą, korupcijos

viešuosiuose pirkimuose valdymą, ,,nulinę" dovanų politiką ir kt.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų 1diegimo ir jų funkcionavimo
užtikrinimo VĮ Lietuvos oro Uostuose tvarkos aprašas bei buvo paskirtas atsakingas asmUo už šių vidinių

informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų administravimą. Įmoneje yra sudaryta galimybe pranešti apie
lmoneje rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracin1 nusižengimą ar darbo pareigų
pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui
keliantj arba jį pažeidžiantj te|ses pažeidimą el. paštu pranesk@ltou.lt, užpildžius intranete ar interneto
svetainės www.ltou.tt skyriuje ,,Korupcijos prevencija" patalpintą pranešimo apie pažeidimą formą, paštu arba
atvykus jlmonę. Per 2019 m. buvo gauti 8 pranešimai apie galbūt padarytą pažeidimą, atlikti (atliekami) gautos
informacijos patikrinimai bei imtasi prevencinių priemonių kilusioms rizikoms valdyti. Pažymetina, jog pranešti
apie galimus pažeidimo atvejus lmonėje turi galimybę ne tik lmones darbuotojai, bet ir kiti asmenys.
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Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. lmoneje VystomaS tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja
praktika korupcijos prevencijos srityje.

Įmoneje yra patvirtintos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybineje tarnyboje jstatymo nuostatų
laikymosi lmoneje metodinės rekomendacijos.
16. lnformacĮa apie Skaidrumo gairių ll_lll sŲrių nuostatų laikymąsi

Veiklos ataskaitas, finansin|ų ataskaitų rinkinius Vl Lietuvos oro uostai rengia vadovaudamasi Skaidrumo gairių
aprašo nuostatomis, patvirtintomis LR Vyriausybes 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 ,,Dėl valstybės
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo" (ir velesniais jo pakeitimais) (toliau
Skaidrumo gaires) ir Valstybes ir savivaldybių įmonių įstatyme nustatytais reikalavimais. lmonės interneto
svetainėje (http://www.ltou.lt) bei jmones filialų internetinėse svetainėse skelbiama Įmones misija, vizija,
vertybes, strateginiaitikslai ir uždaviniai, informacija apie esamą darbuotojų skaičių, metinldarbo užmokesčio
fondą, įmonesvadovų ir jo pavaduotojų menesinę algą, skrydžių bei keleivių statistika. Vl Lietuvos oro uostai

-

šiole veiklos ataskaitoje pateikta informacija užtikrina visų LR Vyriausybes 2010 m. liepos 14 d. nutarime Nr.
1_O52 nurodytų skaidrumo gairių laIkymąsi. lnformacija apie Skaidrumo gairių ll_ lll skyrių nuostatų laikymąsi
pateikiama lenteleje apačioje:
32 LENTELĖ. Skaidrumo gairių laikymosi suvestinė'
Valstybės valdomų imonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo gairių aprašo punktas (eprašas)

Vykdymas

atskleidimas

valdomos

interneto
valdomos
5.1. - 5.14. Pavadinimas; kodas ir registras,
kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
jmonę; buveinė (adresas); teisinis statu5as,
jeigu valstybės valdoma jmonė pertvarkoma,
reorganizuojama (nurodomas reorganizavimo
būdas), likviduojama, yra bankrutuojanti ar
5. Val

bankrutavusi; valstybei
instituci.ios pavadinimas

ir

Pastabos

e

turį būti skelbiami šie duom

ir infor

a:

atstovaujančios
jos

nuoroda

į

interneto svetainę; veiklos tikslai, vizija ir misija;
struktūra; vadovo duomenys; valdybos

pirmininko

ir

narių duomenys, jeigu

pagal

,įstatus sudaroma valdyba; stebėtojų tarybos

+

pirmininko ir narių duomenys, jeigu pagal
istatus sudaroma stebėtojų taryba; komitetų
pavadinimai, jų pirmininkų ir narių duomenys,

Visa vieša informacija apie jmonę skelbiama ,įmonės
internetiniame tinklapyje http://www.ltou.lt

jeigu sudaromi komitetai; valstybei nuosavybės
teise priklausančių akcijų nominalių verčių suma
(eurais euro cento tikslumu) ir dalis (procentais)

valstybės valdomos bendrovės jstatiniame

apie

socialinės
kapitale; informacija
atsakomybės iniciatyvas ir priemones, svarbius
planuojamus investicinius
vykdomus
proiektus;

ar

6. Siekiant viešumo dėl valstybės valdomose

imonėse sudaromų valdymo

ir

priežiūros
narių
profesionalumo, skelbiami šie Aprašo 5.8-5.1]"
papunkčiuose nurodytų asmenų duomenys:
vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data,
kitos einamos vadovaujamosios pareigos
kituose juridiniuose asmenyse, išsilavinimas,
kvalifikacija, profesinė patirtis. Jeigu Aprašo

organų, taip pat komitetų

Visa vieša informacija apie imonę skelbiama įmonės
+

5.9-5.11 papunkčiuose nurodytas asmuo yra
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internetiniame tinklapyje htto://www.ltou.lt

Valstybės valdomų imonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo sairiu aprašo punktas {Aprašas)

Vykdymas

Pastabos

išrinktas ar paskirtas kaip nepriklausomas narys,
i nurodoma
duome

tai

7.Va

valdomos

7.t. _ 7.6' istataį; Valstybei

interneto

atstovaujančios
institucijos raštas dėl valstybės tikslų ir lūkesčių
valstybės valdomoje imoneje nUstatymo;
veiklos strategija arba jos santrauka tais
veiklos strategijoje yra
atvejais,
konfidencialios informacijos ar informacijos,
kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi;
atlyginimų politiką, apimančią valstybės
valdomos imonės vadovo darbo užmokesčio ir
valstybės valdomoje ,įmonėje sudaromų
kolegialių organų bei komitetų narių atlygio
nustatymą, detaliau apibūdintą Bendrovių
valdysenos kodekse, nustatantis dokumentas;
valstybės valdomos bendrovės metiniai ir
tarpiniai pranešimai, valstybės imonės metinės

e

turi būti skelbiami šie

dokumentai:

jei

Visa vieša informacija apie imonę skelbiama įmonės
internetiniame tinklapyje http://www.ltou.lt

+

ir tarpinės veiklos ataskaitos už ne trumpesni

kaip 5 metų laikotarpj; ne trumpesnio kaip 5
metų laikotarpio metinių ir tarpinių finansinių
ataskaitų rinkiniai ir metinių finansinių ataskaitų
auditoriaus išvados.
Finansini ataska
n
l4. Valstybės valdomos įmones apskaitą tvarko

taip, kad užtikrinĘ finansinių
sudarymą pagal tarptautinius

ranesrm

ataskaiĘ

+

apskaitos

ir

veiklos

mas

imonės finansinės ataskaitos ruošiamos pagal
tarptautinįUs finansinės atskaitomybės standartus.

standartus.

15. Be metinių finansinių ataskaitų rinkinio,
valstybės valdoma bendrove rengia 6 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaiĘ rinkini, o valsŲbes
įmone _ 3, 6 ir 9 mėnesių tarpinių finansinių
ataskaitų rinkinius.

+

|monė rengia metinių finansinių ataskaitų rinkini ir
3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų

rinkinius

ir skelbia juos imonės

internetiniame

tinklapyje http://www.ltou.lt

16. Valstybės valdoma bendrovė, pagal Lietuvos

Respublikos finansinių ataskaitų audito

istatymą priskiriama viešojo intereso jmonėms,
be metinio pranešimo, papildomai rengia 6
mėnesių tarpinj pranešimą. Valstybės imonė,
pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito Istatymą priskiriama viešojo intereso

imonėms,

be

imonė rengia metinę veiklos ataskaitą ir 6 mėnesių
+

tarpinę veiklos ataskaitą

ir

skelbia jas jmonės

internetiniame tinklapyje http://www.ltou.lt

metinės veiklos ataskaitos,

papildomai rengia 6 mėnesių tarpinę veiklos

ataskaitą.
17. Valstybės valdomos bendrovės mētiniame pranešime arba valstybės imonės metinėje veiklos ataskaitoje, be
Lietuvos Respublikos imonių finansinės atskaitomybės įstatyme arba Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės
ldomai turi būti
n
turinio reika
informacija apie valstybės valdomos įmonės verslo
17.].. trumpas Valstybės valdomos jmonės
modeli pateikiama 1 skyriuje ,,veiklos strategija bei
verslo modelio aprašymas;
+
tikslai" ir 2 skyriuje ,,|monės valdymo struktūra,

informacija apie pagrindinius ivykius, turinčius

17.2. inform acija apie svarbi us,įvykius,,įvykusi us

per finansinius metus ir po jų (iki metinio
pranešimo arba metinės veiklos ataskaitos
parengimo) ir turėjusius esminę reikšmę

esminės reikšmės valstybės valdomos imonės

+

valstybės valdomos jmonės veiklai;

77.3. valstybės valdomos imonės veiklos
strategijoje numatytų tikslų igyvendinimo

+

rezultatai;
17.4. pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo,
skolos rodikliai;

+

62

veiklai, ivykusius per ataskaitini laikotarpi ir po jo,
pateikiama
skyriuje,,Pagrindiniai reikšmingi
ivykiai imonės veiklai per ataskaitinj laikotarpį ir 14

3

informacija apie valstybės valdomos imonės veik|os
strategijoje nUmatytų tikslų jgyvendinimą rezUltatai
mi 1
klos
bei tikslai"
informacija apie įmonės pasiektus rodiklius
pateikiama
skyriuje ,,,Įmonės veiklą
apibūdinantys pagrindiniai rezultatai ir finansiniai
rodikliai.

10

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo sairiu aprašo punktas {Aprašas)

Vykdymas

mone

17.5. specialiųių ipareigojimų vykdymas;

77.6. investicijų politikos

lgyvendinimas,
vykdomi ir planuojami investicinįai projektai bei
investicijos per ataskaitinius metus;

dividendų politikos

apie investicijas per ataskaitini
ir planuojamus

informacija

laikotarpi, didžiausius vykdomus

projektus pateikiama

+

8 skyriuje ,,|monės
ir planuojami

nvesticijos, didžiausi vykdomi

informacija apie imonėje taikomus rizikų valdymo

17.7. valstybės va|domoje įmonėje taikomos

rizikos valdymo politikos igyvendinimas;

t7.8'

Pastabos

politikos igyvendinimą pateikiama 13 skyriuje

+

kos veiksniai ir

valstybės valdomose bendrovėse;

as"

informacija apie įmonės dividendų po|itiką

jgyvendinimas

pateikiama

+

7

skyriuje ,,Savininko kapitalas ir jo

ai"

17.9. atlyg|nim ų politikos įgyvendinimas;

imonės taikoma atlygio politika pateikiama

+

17.].0. bendras metinis darbo užmokesčio

informacija apie bendrą metini darbo užmokesčio

fondą ir vidutin,į mėnesin,Į nustatytąjj (paskirtįį)

fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius;

17.11. informacįja apie Aprašo

ll ir lll

darbo užmokestj pagal pareigybių

+

pateikiama

skyrių

nUostatų laikymąsi: nurodoma, kaip jos

igyvendinamos, kokių nuostatų nesilaikoma, ir

informacija apie vykdomas socialines,
aplinkosaugos, personalo, žmogaus teisių

socialinės atsakomybės ataskaitos renEima5,

užtikrinimo ir kovos su kyšininkavimu iniciatyvas bei
politikas pateikiama 15 skyriuje ,,Vykdomos
socialinės ir aplinkosauginės iniciatyvos".

+

pateikti informaciją, susijusią su aplinkosaugos,

ir

grupes

skyriuje ,,Darbo užmokestis ir

skaidrumo gairių ll ir lll skyrių nuostatų laikymąsi".

18. Valstybės valdomoms bendrovėms ir
valstybės imonėms, kurioms neprivalomas

socialiniais

9

informacija apie Aprašo ll ir lll skyrių nuostatų
laikymąsi nurodoma 16 skyriuje ,,lnformacija apie

+

paaiškinama kodėl.

rekomenduojama atitinkamai metiniame
pranešime ar metinėje veiklos ataskaitoje

9

užmokestis ir

personaIo, žmogaus teisių

užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu
klausimais.

Taip pat siekdami padidInti skaidrumą Vl Lietuvos oro Uostai viešina savo Veiklos reZUltatus per ivairias
žiniasklaidos priemones. VĮ Lietuvos oro Uostai informuoja apie savo oro Uosto veiklą suinteresUotas šalis,
bendradarbiaUja sU ivairiomis organiZacijomis, viešina SaVo pIanUojamUS jgyvendinti pletros projektus. oro
Uostas taip pat bendradarbiauja SU oro Uostų naudotojų komitetu, kuriam yra pristatomi veiklos reZUltatai,
kainodaros politika, plėtros projektai ir kita svarbi informacija.

VĮ Lietuvos oro uostai 2019 m. ėmėsi iniciatyvos organizUoti renginj, kuriame buvo kviečiami dalyvauti tiekėjai,

kuriems buvo pristatomos planuojamos investicijos, tokiu būdu siekiama ne tik padidinti skaidrumą bet ir
konkurenciją viešuosiuose pirkimuose.
17. lnformacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą

Vadovaujantis LR valstybes ir savivaldybes jmonių jstatymu savininko teises,įgyvendinanti institucija - LR
SusiSiek|mo ministerija parenka atestUotą aUditorių ar aUdito 1monę jmones metinių finansinių ataskaitų
rinkinio auditui atlikti. UAB ,,KPMG Baltic"
33 LENTELĖ. Duome
Au

a

ie auditori

SU
atli
imas už audito atliki
Nuoroda a u ditoria us
finansi
N uoroda
auditu
Veiklos ataskaita skelbiama adresu

Generalinis direktorius

V,l

Lietuvos oro uostus audituoja pirmus metus.

ir finansini

ataska it

rin kin
UAB KPMG Ba|tic,,
75 0OO Eur be PVM

Marius Gelžinis

1 Priedas. Įmonės organizacinė valdymo

strukt

ra
Srrsisiekimo
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Audito
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