
(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Neaudituota

2012-01-01 iki 2012-06-30 LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

A. ILGALAIKIS TURTAS 4273497      4239456       
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 42762              55035                

  I.1.

  I.2.

  I.3.

  I.4. 42762              55035                

  I.5.

II. 2 4230735          4184421            

  II.1.

  II.2. 3978449          4011632            

  II.3.

  II.4. 121717            37339                

  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 130569            135450              

  II.6.

  II.7.

  II.8. -                   -                     

  II.8.1.

  II.8.2.

III. -                   -                     

 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos

 III.4.

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS -                   -                     

 IV.1.

 IV.2.

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3194980      4712553       

I. 3098660          2263833            

 I.1. 3 3031371          2242652            

  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 15603              14445                

  I.1.2. 1279395          494001              

  I.1.3. 1689306          1691458            

  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 47067              42748                

  I.1.5.
 I.2. 4 67289              21181                

 I.3.

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 24279              425982              

 II.1. 5 24026              425982              

 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

 II.3. 253                  

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                   -                     

 III.1.

 III.2.

 III.3.

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 6 72041              2022738            

7468477      8952009       

Įm.kodas 132970427, Pramonės pr.13, LT-51327 Kaunas

Pastabos 

Nr.

 Finansiniai 

metai            

 Praėję 

finansiniai metai 

2011-12-31 

2012 m. birželio 30 d.              BALANSAS

2012.07.20

(ataskaitos sudarymo data)

ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 

VYKDYTI SUTARTYS

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

Atsargos

Nebaigta gamyba

Balanso forma

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

Žemė

Investicinis turtas

Plėtros darbai

Prestižas

Patentai, licencijos

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS"

Programinė įranga

Kitas nematerialusis turtas

MATERIALUSIS TURTAS

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įrengimai

Transporto priemonės

Žemė

Nebaigta statyba

Kitas  materialusis turtas

Pastatai 

Kitas finansinis turtas

FINANSINIS TURTAS

Atidėtojo mokesčio turtas

Kitas ilgalaikis turtas

Pagaminta produkcija

Išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos vykdyti sutartys

Pirkėjų įsiskolinimas

Kitos gautinos sumos

Trumpalaikės investicijos

Terminuoti indėliai

Kitas trumpalaikis turtas

TURTO IŠ VISO:

TURTAS



C. NUOSAVAS KAPITALAS 6872284      7580316       
I. 7 9984797          9984797            

 I.1. 9984797          9984797            

 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

 I.3.

 I.4.

II.

III. -                   -                     

 III.1.

 III.2.

 III.3.

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3112513)         (2404481)           

 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (708032)           118135              

 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (2404481)         (2522616)           

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 8 88955          255869         

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 507238        1115824       

 I.1. -                   -                     

  I.1.1.

  I.1.2.

  I.1.3.

 I.2.

 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai

 I.4. -                   -                     

  I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo

  I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų

  I.4.3. 

 I.5.

 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 II.1.

 II.2. -                   -                     

  II.2.1.

  II.2.2.

 II.3. 18598              443427              

 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai

 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 488537            314688              

 II.7.

 II.8. 103                  357709              

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 7468477      8952009       

 

GENERALINIS DIREKTORIUS __________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

VILIUS ŽILEVIČIUS

(vardas ir pavardė)

Pastabos 

Nr.

9

 Finansiniai 

metai    

507238            1115824            

-                     -                   

Įstatinis (pasirašytasis)

Akcijų priedai

 Praėję 

finansiniai metai 

Savos akcijos (-)

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Atidėjiniai

Kiti atidėjiniai

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

REZERVAI

Privalomasis

Savoms akcijoms įsigyti

Kiti rezervai

Kitos skolos

Skolos tiekėjams

II.

Kredito įstaigoms

Kitos finansinės skolos

Skolos tiekėjams

Atidėjiniai

Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

Finansinės skolos

Kredito įstaigoms

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI 

ĮSISPAREIGOJIMAI

Finansinės skolos

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

I.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

KAPITALAS



Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NEAUDITUOTA

2012-01-01 iki 2012-06-30 LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos 

Nr.

 Finansiniai 

metai               

2012-06-30 

 Praėję 

finansiniai metai                        

2011-06-30 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 10. 218424            678150              

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 11. 411189            725064              

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (192765)           (46914)               

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 11. 625767            634835              

  IV.1   Pardavimo 15841              11388                

  IV.2   Bendrosios ir administracinės 609926            623447              

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (818532)           (681749)             

VI. KITA VEIKLA 111653            1484                  

  VI.1.   Pajamos 10. 115506            4247                  

  VI.2.   Sąnaudos 11. 3853                2763                  

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (1153)               (1022)                 

  VII.1.   Pajamos 10. 354                  764                    

  VII.2.   Sąnaudos 11. 1507                1786                  

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (708032)           (681287)             

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (708032)           (681287)             

XII. PELNO MOKESTIS

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (708032)           (681287)             

GENERALINIS DIREKTORIUS _______________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS"

Įm.kodas 132970427, Pramonės pr.13, LT-51327 Kaunas

VILIUS ŽILEVIČIUS

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos sudarymo data)

2012 m. birželio 30 d.              PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012.07.20



(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Neaudituota)

2012-01-01 iki 2012-06-30 LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

 Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje (2010-12-31)
     9984797     (2522616)           7462181 

 Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                        - 

 Esminių klaidų taisymo rezultatas                        - 

 Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje (2010-12-

31)

     9984797                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -     (2522616)           7462181 

 Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai) (2011m. birželio 30d.)
      (681287)            (681287)

 Dividendai                        - 

 Sudaryti rezervai                        - 

 Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                       - 

Likutis 2011 m. birželio 30d. *      9984797                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -     (3203903)           6780894 

Iš visoApmokė-tas 

įstatinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS"

Įm.kodas 132970427, Pramonės pr.13, LT-51327 Kaunas

2012 m. birželio 30 d.             NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Kiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

2012.07.23

(ataskaitos sudarymo data)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Iš visoApmokė-tas 

įstatinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Kiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai) (2011-07-01 iki 2011-12-

31)

       799422             799422 

 Dividendai                        - 

 Sudaryti rezervai                        - 

16. Likutis praėjusių finansinių metų 

pabaigoje (2011-12-31)
     9984797                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -     (2404481)           7580316 

Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

 Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                       - 

 Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

 Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
      (708032)            (708032)

 Dividendai                        - 

 Kitos išmokos                        - 

Sudaryti rezervai                        - 

 Panaudoti rezervai                        - 

Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)                        - 

 Įnašai nuostoliams padengti                        - 

 Likutis 2012-06-30      9984797                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -     (3112513)           6872284 

GENERALINIS DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas)

VILIUS ŽILEVIČIUS

     (vardas ir pavardė)



Tiesioginiu būdu sudaromos 

               ataskaitos forma

                                                  (įmonės pavadinimas)

                                                  (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NEAUDITUOTA

(Tvirtinimo žyma)

2012-01-01 iki 2012-06-30 LTL

            (ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

Finansiniai 

metai       

2012-06-30

Praėję 

finansiniai metai              

2011-06-30
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)          791936             1695663 

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų          729891             1584785 

I.1.2. Kitos įplaukos            62045               110878 

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos       (2642139)           (2164213)

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)         (765437)             (393495)

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais       (1478905)           (1408916)

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai         (388045)             (350533)

I.2.4. Kitos išmokos             (9752)               (11269)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai       (1850203)             (468550)

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas         (100827)               (38277)

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                  79                     215 

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

II.5. Paskolų suteikimas

II.6. Paskolų susigrąžinimas

II.7. Gauti dividendai, palūkanos                354                     764 

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai         (100394)               (37298)

(ataskaitos tikslumo lygis ir 

valiuta)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS"

Įm.kodas 132970427, Pramonės pr.13, LT-51327 Kaunas

2012 m. birželio 30 d.              PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitos sudarymo data)

2012.07.23



Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

Finansiniai 

metai       

2012-06-30

Praėję 

finansiniai metai              

2011-06-30
III. Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                   -                          -   

III.1.1. Akcijų išleidimas

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III.1.3. Savų akcijų supirkimas 

III.1.4. Dividendų išmokėjimas 

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais               (100)                   (128)

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas                   -                          -   

III.2.1.1. Paskolų gavimas 

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas                   -                          -   

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos 

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai               (100)                   (128)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai               (100)                   (128)

IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)       (1950697)             (505976)

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje        2022738               760635 

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje            72041               254659 

Generalinis direktorius ______________           Vilius Žilevičius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)        (parašas) (vardas ir pavardė)       
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UAB „AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS“ 

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2012-01-01 IKI 2012-06-30  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2012 m. liepos 27 d. 

(Neaudituota) 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

UAB “Aerogeodezijos institutas”  (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1991m. rugsėjo 

10 d. rejestro Nr.039495.  

1950 metais buvo įkurta Visasąjunginės kontoros “Žemės ūkio aeronuotrauka” Vakarų 

įmonė, kuri 1970 metais reorganizuota į Visasąjunginio žemės ūkio aerofotogeodezinių 

tyrinėjimų instituto (VISCHAGI) Vakarų filialą. 

1991 metais rugsėjo mėnesį “VISCHAGI” vakarų filialas buvo priskirtas Valstybinės 

geodezijos tarnybos reguliavimo sferai ir pavadintas Valstybiniu aerofotogeodezijos institutu 

(VAI), suteikiant Lietuvos nacionalinio kartografavimo  centro funkcijas. 1996 metais VAI 

reoganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę “Aerogeodezijos institutas”. 

2.Finansiniai metai 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. Tarpinės 

finansinės ataskaitos sudaroma ketvirčiais. 

 3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes, dukterines, asocijuotąsiąs ir 

pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojamas įmones 

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių, neturi dukterinių bei asocijuotų įmonių. 

4. Bendrovės veikla 

Bendrovės pagrindinė veikla – atlikti krašto geodezinius, topografinius ir kartografavimo 

darbus, atsižvelgiant į kartografinės medžiagos reikmes žemės reformai, krašto apsaugai, 

valstybiniam žemės kadastrui, gamtos išteklių kadastrui, kelių, geležinkelių, jūrų ir oro 

transporto navigacijai. 

Bendrovėje kuriamos ir atnaujinamos Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų 

bazės GDB10LT ir GDB50LT, bei jų pagrindu sudaromi oficialūs Lietuvos Respublikos 

topografiniai žemėlapiai. Šių bazinių georeferencinių duomenų pagrindu kartografuojama 

Lietuvos Respublika.  

AGI bendradarbiauja su užsienio partneriais – vykdo tarptautinius projektus Geoland 2 ir 

HLANDATA (skirtas Lietuvos žemės apskaitos sistemos prototipo sukūrimui).  
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5. Įstatinio kapitalo pakitimai 

Bendrovės įstatinis kapitalas per tarpinių finansinių ataskaitų laikotarpį nepakito. 

2012 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 88 darbuotojai, 2011 m. birželio 30 d. – 94 

darbuotojai. 

 

II. ĮMONĖS APSKAITOS POLITIKA 

 

            Įmonės apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, 

vadovaujantis verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę 

apskaitą. 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ 2012m. sausio 1 d. – 2012m. birželio 30 d. taikė tokią 

pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos 

aprašymas pateikiamas 2011m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

Bendrovės turtas sudarant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį nebuvo inventorizuotas. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas        

Per 2012m. pirmą pusmetį priskaičiuota 12 273Lt turto amortizacijos. Iš jų 4 216Lt ES 

finansuotos kompiuterinės programos amortizacija. Šia suma buvo sumažinta gauta dotacija. 

2012-06-30 likutinė vertė  programinės įrangos  – 42 762Lt 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas   

Iki 2012m. birželio 30d. įvykę ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai: 

 įsigyta ilgalaikio turto už 100 827Lt, kuris atiduotas eksploatacijai; 

parduota kompiuterinė technika, kurios įsigijimo vertė – 2 339Lt, likutinė vertė – 1Lt, 

pardavimo kaina – 79Lt, gautas turto perleidimo pelnas -78Lt. 

nurašyta turto kurio įsigijimo vertė – 26 541Lt, likutinė vertė – 7Lt. 

 naudojamam ilgalaikiam materialiam turtui priskaičiuota 54 505Lt nusidėvėjimo;  

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2012m. birželio 30d. – 4 230 735Lt. 

 3 pastaba. Atsargos 

Atsargos bendrovėje apskaitytos įsigijimo savikaina - 3 031 371Lt. 

 Daugiau kaip pusę atsargų sumos sudaro pagaminto Topografinio M1:100 000 

žemėlapio skaitmeniniai duomenys - 1 524 284Lt. Nebaigtos gaminti produkcijos savikaina – 1 

279 395Lt.  
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4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai 

Avansu sumokėti mokesčiai – 52 580Lt 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 14 709Lt 

Viso: 67289Lt 

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos  

1. Pirkėjų įsiskolinimas – klientų skolos už paslaugas ir parduotą produkciją. 2012 m. 

birželio 30 d. – 24 026Lt.  

2. Įmonės kitų gautinų sumų straipsnį sudaro – 253Lt komandiruočių įsiskolinimas. 

6 pastaba. Pinigai 

2012m. birželio 30 dieną bendrovė turėjo 72 041Lt.  Pinigai apskaitomi banko sąskaitose 

ir kasoje. 

7 pastaba. Informacija apie nuosavą kapitalą 

2012-06-30 Bendrovės įstatinis kapitalas yra 9 984 797Lt. Įstatinį kapitalą sudaro: 

valstybės kapitalas – 9 966 530Lt arba 99,82% viso įstatinio kapitalo ir privatusis akcinis 

kapitalas – 18 267Lt arba 0,18% įstatinio kapitalo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 

paprastąsias vardines nematerialias akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1Lt. 

2011 metų pabaigoje įmonė turėjo 2 404 4481Lt nuostolį. 2012m. per šešis mėnesius 

bendrovė patyrė 708 032Lt nuostolį.  

8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos 

2012 m. bendrovė toliau vykdė Europos komisijos dalinai finansuojamus projektus 

konsorciumuose su kitomis kompanijomis. Projektų vykdymui buvo išleista – 166 914Lt ES 

lėšų.  

9 pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

2012-06-30 bendrovė neturėjo ilgalaikių įsipareigojimų. 

Per vienerius metus mokėtinose skolose apskaityta bendrovės skola: 

1. Tiekėjams už prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus – 18 598Lt, 

2. Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai – 488 537Lt: 

2.1 skola dirbantiems už darbą birželio mėn. – 89 542Lt, socialinio draudimo įmokos – 

65 084 Lt, gyventojų pajamų mokestis – 18 895Lt ir garantinio fondo įmokos – 328Lt.  

2.2 2011m. gruodžio 31d. sudaryti atostoginių kaupimai už praėjusius metus – 314 

688Lt. 

3. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 103Lt. neišmokėti 

dividendai. 
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10 pastaba. Pajamos 

1. UAB „Aerogeodezijos institutas“ pagrindinės  pardavimo pajamos buvo gautos už 

KŽS DB10LT atnaujinimo paslaugas . Visos pardavimo pajamos sudaro 218 424Lt. 

2. Kitos veiklos pajamos – 115 506Lt. Iš jų 61 863Lt galutinis atsiskaitymas už Nature –

SDIplus projekto vykdymą. Likusią sumą 53 643Lt sudaro nuomos, medžiagų pardavimo, prekių 

skirtų perparduoti pajamos. 

3. Finansinės pajamos – 354Lt tai banko palūkanos. 

11 pastaba. Sąnaudos 

1. Pagrindinės veiklos pardavimo pajamoms uždirbti teko 411 189Lt sąnaudų. 

2. Bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos – 625 767Lt,  tame skaičiuje ES 

projektų vykdymui įmonė patyrė 171 708Lt sąnaudų. 

3. Kitos veiklos sąnaudos 3 853Lt sudaro prekių skirtų perparduoti įsigijimo savikaina ir 

gyvenamosios patalpos nuomos sąnaudos. 

4. Finansinės veiklos sąnaudas:  

• delspinigiai - 109Lt. 

• valiutos pirkimo- pardavimo sąnaudos – 1 398Lt. 

 

IV. ĮMONĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI NENURODYTI BALANSE 

 

Bendrovė neturi įsipareigojimų nenurodytų balanse. 

 

V. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

 

2012-06-30 dienai bendrovė skolinga akcininkams – 103Lt neišmokėtų dividendų. 

2012 metais bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių 

kitų išmokėjimų ar priskaičiuotų sumų ir turto perleidimo. 

 

VI. POBALANSINIAI ĮVYKIAI 

 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai 

įvykiai turi tiesioginės įtakos dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims.  

 

 

Generalinis direktorius                                                                    Vilius ŽILEVIČIUS 



 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS“ 
Įmonės kodas 132970427, Pramonės pr. 13, LT-51327 Kaunas 
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VYKDYTI DARBAI 

2012 metais uždaroji akcinė bendrovė „Aerogeodezijos institutas“ (toliau – AGI) vykdė 

veiklą vadovaudamasi 2007 m. valdybos patvirtinta UAB „Aerogeodezijos institutas“ veiklos 

strategija 2007-2012. Siekiant strateginių tikslų vidaus rinkoje – informacinių paslaugų tiekėjo 

pozicijų išlaikymo ir plėtros, AGI  atidžiai sekė Lietuvoje skelbiamus konkursus. 

2012 m. pirmajame ketvirtyje Jungtinės veiklos parnerių grupėje AGI ir ASTEC GmbH 

dalyvavo neskelbiamose derybose dėl Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių 

žemėlapių sudarymo paslaugų pirkimo, tačiau pasiūlymas buvo atmestas dėl kvalifikacinių 

duomenų neatitikimo. Birželio mėn. laimėtas konkursas vykdyti to darbo kontrolės paslaugas. 

Planuojama, kad darbai prasidės rugpjūčio mėn. 

Įvertinant 2012 metų įvairių organizacijų planuojamus geodezinių – kartografinių darbų 

pirkimus, tikimasi kad antrąjį pusmetį  bus paskelbta daugiau konkursų, kuriuose dalyvaus AGI. 

2012 metų pirmąjį pusmetį AGI tęsė darbus remiantis anksčiau pasirašytomis sutartimis: 

atnaujino ir pildė Lietuvos Respublikos teritorijos 1:50 000 mastelio georeferencinių duomenų 

bazę GDB50LT (dviejų metų sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, 2,0 mln. Lt),  

rengė Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinę ir kartografinę medžiagą (dvi sutartys su 

Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, 2,1 mln. Lt), atnaujino kontrolinių žemės sklypų duomenų 

bazę KŽS_DB10LT (dviejų metų sutartis su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, 

0,6 mln. Lt), gamino 38 Europos šalių GMES hidrografijos georeferencinį sluoksnį (projektas 

GSGRDA) (trejų metų sutartis su Indra (Ispanija), 2,1 mln. Lt). 
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AGI 2012-2011 m. I pusmečio pelno (nuostolio) ataskaitos (Tūkst. Lt) 

Eil.Nr. Straipsnis 
2012 m. 

I pusmetis 

2011 m. 

I pusmetis 

I Pardavimo pajamos 218,4 678,2 

II Pardavimo savikaina 411,2 725,1 

III Bendrasis pelnas 

(nuostolis) 

(192,8) (46,9) 

IV Veiklos sąnaudos 625,8 634,8 

V Tipinės veiklos pelnas 

(nuostolis) 

(818,5) (681,7) 

VI Kita veikla 111,7 1,5 

VII Finansinė ir investicinė 

veikla 

(1,2) (1,0) 

VIII Įprastinės veiklos 

pelnas (nuostolis) 

(708) (681,3) 

 

  2012 metų pirmojo pusmečio pardavimo pajamos buvo žymiai mažesnės negu praėjusių 

metų pirmojo pusmečio, nes pardavimai dėl objektyvių priežasčių persikėlė į liepos mėn., t.y. 

antrąjį pusmetį. %). Įvertinant AGI vykdomų darbų specifiką, pagrindinės metų pajamos, kurios 

koreguoja ir finansinius metų rezultatus, būna IV ketvirtyje. 

 Numatytų AGI veiklos rodiklių (nefinansinių) 2012 metams vykdymas vyko sėkmingai, 

ir numatoma, kad visi jie bus pasiekti: 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis Rodiklio reikšmė 

1. Atnaujinti kotrolinių žemės sklypų duomenų bazę KŽS_DB10LT 65 300 kv. km 

2. Atnaujinti ir papildyti georeferencinių duomenų bazę GDB50LT 65,3 tūkst. kv. km 

3. Sudaryti Valstybės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 

Respublikos linijos padėties protokolinį aprašą 

104,3 km ilgio siena 

4. Sudaryti Valstybės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 

Respublikos demarkavimo žemėlapį 

22 lapai 

5. Užbaigti ES finansuojamą investicinį projektą Geoland2 1 projektas 

 

AGI Taikomųjų tyrimų centras (TTC) 2012 metais tęsė aktyvų bendradarbiavimą su 

užsienio partneriais ir vykdė anksčiau pradėtus tarptautinius projektus – Geoland 2 ir 

HLANDATA (skirtas Lietuvos žemės apskaitos sistemos prototipo sukūrimui). 
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Fondas Projektas Koordinatorius 

Bendra 

projekto vertė 

(tūkst. Lt) 

ES finansuojama 

suma (tūkst. Lt) 

EC FP7 Geoland 2 Astrium (Vokietija) 877 583 

EC  

ICT PSP 

HLANDATA Gobierno de Navarra (Ispanija) 1 576 788 

  VISO: 2 453 1 371 

 

Pasirašytas naujas EC FP7 programos konsorciumo susitarimas (koordinatorius 

EPSILON ITALIA SRL),  ir jau pasirašyta sutartis su Europos Komisija (sutartis Nr. 296307). 

Darbą pilnai finansuoja Europos Sąjunga. 

Paskutinių metų pagrindinių AGI sąnaudų analizė rodo, kad sąnaudų struktūra ir santykis 

beveik nesikeičia. 2012 m. palyginus su ankstesniais metais padidėjo darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo mokesčio dalis visose AGI sąnaudose (iki 81%), šiek tiek sumažėjo 

nusidėvėjimo ir amortizacijos atskaitymų dalis (3%). 

AGI sąrašinis darbuotojų skaičius 2012 m. birželio 30 d. buvo 90 darbuotojų. Neetatinių 

darbuotojų nebuvo, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis buvo du. 

2012 metais AGI organizacinė struktūra nebuvo keičiama. 
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AGI VEIKLOS 2007 – 2012 METAIS STRATEGIJOS PROGRAMOS 

VYKDYMAS 

 

Pagrindiniai strateginiai AGI uždaviniai liko tie patys: 

 Vidinė struktūrinė ir technologinė reforma; 

 Tarptautinių ryšių plėtra ir projektų vadybos gebėjimų stiprinimas; 

 Rinkos optimizacija ir išplėtimas; 

 Investicijų ir finansavimo optimizavimas; 

 Pilnavertė integracija į ES ir ESA vykdomą GMES programą; 

 Regioninio informacinių paslaugų tiekėjo pozicijos užsitikrinimas. 

Struktūriniai pokyčiai 

Pagrindinis tikslas 2012 metais yra išlaikyti AGI branduolį, neprarandant kvalifikuotų 

darbuotojų ir galimybės ateityje vykdyti patirties ir sugebėjimų reikalaujančius projektus. AGI 

vis dar mato savo reikalingumą valstybinio kartografavimo poreikiams tenkinti: 

1. Erdvinių duomenų kūrimas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatą 

pertvarkyti funkcijas, susijusias su žemės reforma, valstybinės žemės disponavimu, žemės 

naudojimo valstybės kontrole, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, 

Aerogeodezijos institutas yra teminių erdvinių duomenų, kurie būtini žemės tvarkymo ir 

administravimo funkcijoms vykdyti, rengėjas. Tokių duomenų kūrimui, numatytam pagal 

Geodezijos ir kartografijos įstatymą,  Lietuvoje jokia kita įmonė neturi pakankamų kvalifikuotų 

pajėgumų. 

2. Valstybės sienos kartografavimas. Šioje srityje Aerogeodezijos institutas  turi daugiau 

kaip 20 metų patirtį.  Bendrovės darbuotojai dalyvauja Bendros Lietuvos ir Rusijos demarkavimo 

komisijos posėdžiuose kaip ekspertai bei techninės darbo grupės nariai, atstovauja Lietuvos, 

Baltarusijos ir Lenkijos valstybės sienų komisijose. Įmonė  ruošė dokumentus atstatant sienas 

tarp Lietuvos ir Latvijos, tarp Lietuvos ir Lenkijos, ruošiant medžiagą Valstybės sienos sutarčiai 

su Baltarusijos Respublika bei dalyvavo ruošiant delimitavimo sutartį su Rusijos Federacija. 

Paruošė jūros sienos žemėlapius. Parengė Lietuvos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir 

Lenkijos Respublikos valstybių sienų sankirtos bei Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos 

ir Rusijos Federacijos valstybių sienų sankirtos demarkavimo geodezinę ir kartografinę 

medžiagą. Šiuo metu Aerogeodezijos institutas vykdo valstybės sienos su Rusijos Federacija 

demarkavimo geodezinius ir kartografinius darbus, rengia demarkavimo geodezinę ir 

kartografinę medžiagą bei ruošia medžiagą deryboms Lietuvos delegacijai. Ruošia medžiagą 

Valstybės sienos sutarčiai su Lenkijos Respublika. 

3. Ortofotografinių žemėlapių gamyba ir kontrolė. Aerogeodezijos institutas disponuoja 

skaitmenine fotogrametrine įranga ir turi pakankamą kiekį kvalifikuotų specialistų tiek 
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skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių gamybai, tiek jų kontrolei, kai gamybą atlieka užsienio 

rangovai. 

4. Kosminės nuotraukos panaudojimas žemės dangų tyrimui. Lietuvai planuojant įsijungti į 

Europos kosmoso agentūrą (toliai – EKA), šalies įmonės ir tyrimų centrai bus atestuojami EKA 

atstovų, įvertinant jų realias galimybes dalyvauti EKA projektuose. Aerogeodezijos institutas 

vienintelis Lietuvos Respublikoje specializuojasi palydovinių erdvinių duomenų apdorojimo ir 

rengimo srityse ir dalyvauja Europos Sąjungos fondų iš dalies finansuojamų bei atestuotų žemės 

dangos duomenų rengimo projektų (Geoland2, Nature SDIplus, HLANDATA), skirtų stebėti 

žemės dangos pokyčius,  vykdyme. 

5. Karinis kartografavimas. Aerogeodezijos institute, turinčiame modernią įrangą ir 

kvalifikuotus specialistus, vykdomi tarptautiniai Lietuvos susitarimai (įsipareigojimai) NATO ir 

ES geodezijos ir kartografijos srityje, sudaromi žemėlapiai M 1:50 000 pagal NATO standartus,  

kurie naudojami krašto apsaugos tikslams. 2006 m. pradžioje, visapusiškai įvertinus 

Aerogeodezijos instituto patikimumą, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija įtraukė įmonę į 

potencialių NATO konkursų dalyvių sąrašą. Aerogeodezijos institutas pagal NATO programą 

vykdo MGCP projekto darbus, ir pirmieji rezultatai buvo teigiamai įvertinti amerikiečių ir danų 

ekspertų. 

 

Rinkodara 

Vidaus rinkoje - informacinių paslaugų tiekėjo pozicijos išlaikymas ir plėtra: 

Valstybinio kartografavimo ir nuotolinių duomenų apdorojimo užsakymai per NŽT – 

buvo išnaudotos praktiškai visos galimybės; 

Valstybinio kartografavimo ir nuotolinių duomenų apdorojimo užsakymai per Krašto 

apsaugos ministeriją/Karo kartografijos centrą – galimybės ateityje; 

Valstybinio kartografavimo ir nuotolinių duomenų apdorojimo užsakymai per Aplinkos 

ministeriją –  kol kas šis rinkos segmentas dėl AGI dar uždaras; 

Valstybinio kartografavimo ir nuotolinių duomenų apdorojimo užsakymai per Vidaus 

reikalų ministeriją/Valstybės sienos apsaugos tarnybą – galimybės ateityje; 

Užsienio rinka - informacinių paslaugų tiekėjo pozicijos užsitikrinimas: 

2012 metais AGI tęsia 38 Europos šalių GMES hidrografijos georeferencinio sluoksnio 

gamybos projektą GSGRDA (koordinatorius – Ispanijos kompanija INDRA). 
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Technologiniai pokyčiai 

Toliau buvo vykdomas skaitmeninės 

fotogrametrijos technologijų tobulinimas, 

nuotolinių kosminių duomenų apdorojimo 

technologijų analizė, pasirinkimas ir diegimas, 

geografinės informacijos apdorojimo technologijų 

atnaujinimo analizė, pasirinkimas ir diegimas, 

platesnė atviro kodo gamybinių ir tarnybinių 

programų paieška ir panaudojimas. 

2012 metais AGI naudojo kokybės vadybos 

sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001:2008 

reikalavimus. Sistema pastoviai prižiūrima, 

audituojama ir tobulinama.  

Šiuo metu AGI turi šešias licencijas atlikti 

geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, 

bei rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. 

2012 M. ATLIEKAMŲ DARBŲ NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Keletas iš ankstesniais metais AGI laimėtų projektų tęsiasi ir 2012 metais, tai Lietuvos 

Respublikos teritorijos erdvinių duomenų bazių ir skaitmeninių žemėlapių sudarymo, Lietuvos 

valstybės sienos geodezinės ir kartografinės medžiagos paruošimo, kosminių vaizdų paruošimas 

paslaugos finansuojamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Taip pat 

tęsiamas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės (KŽS_DB10LT) atnaujinimo darbai VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras užsakymu, bei Europos šalių GMES 

hidrografijos georeferencinio sluoksnio gamybos projektas GSGRDA (koordinatorius – Ispanijos 

kompanija INDRA Espacio). 

Tiriant rinką, kaip ir praėjusiais metais, 2012 m. sekami visi viešųjų pirkimų skelbimai, 

jie analizuojami. 2012 metais AGI planuoja dalyvauti visuose skelbiamuose geodezinių-

kartografinių darbų konkursuose, kuriuose yra potencialios galimybės nugalėti. 2012 m. 

orientuojamasi į valstybės bei savivaldybių finansuojamus geodezinius, kartografinius darbus, 
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kurie sudaro pagrindinę AGI darbų dalį, bei skiriamas didelis dėmesys darbų paieškai užsienio 

rinkose. 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ 

2012 m. planuojamos pajamos (tūkst. Lt) 

Eil. 

Nr. 
Pajamų šaltinis 

Planuojamos 

2012 m. pajamos 

tūkst. Lt 

Faktinės 2011 

m. pajamos 

tūkst. Lt 

1 Mokslo tiriamieji projektai 320 375 

2 Valstybiniai duomenų rengimo projektai 1 685 3 272 

3 Valstybės sienos geodeziniai ir kartografiniai darbai 330 248 

4 Krašto apsaugos finansuojami projektai 360 0 

5 Tarptautiniai projektai 860 414 

6 Kiti 100 121 

 VISO (be PVM) 3 655 4 430 

Siekiant užtikrinti efektyvią AGI veiklą 2012 m. bus tęsiama gamybos modernizacija, 

gerinamas įmonės valdymas, toliau bus ieškoma galimybių įsiterpti į naujas rinkas, todėl 

prognozuojame, kad 2012 metai bus pelningi. 

 

 

Generalinis direktorius  Vilius Žilevičius 

 

 

 

      

 


