
Balanso forma

UZnanon AKCINE BENDRoVE''AERoGEODEZIJo S INSTITUTAS''
pavaonlmas

[m.kod'as 13297042'], Pramonds pr.13, LT-51327 Kaunas
(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr.

2011 m. birielio 30 d. BALANSAS
201r .07.20

(ataskaitos sudarymo data)
201 1-01-01 ik i  201 1-06-30 LTL

(ataska itinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

,IURTAS Pastabos
Nr.

.bmansmlal
metai

201 1-06-30

rraeJg
frnansiniai metai

)010-1) -21
A. ILGALAIKIS TURTAS 4219598 4258710
I NEMATERIALUSIS TURTAI] 18421 35078
I . t Pletros darbai
2. PrestiZas
J . Patentai, licenciios
4 . Programine iranga r8421 35078
5 . Kitas nematerialusis turtas

MATE}RIALUSIS TURTAS 2. 4201177 4223632
I . l Zeme
r.2. Pastatai ir statiniai 4044814 4077996
I .3 . Ma5inos ir irengimai

4 Transporto priemonds 40326 43313
5 Kita iransa, prietaisai. irankiai ir irensiniai 116037 t02323
6 \ebaufa statyba
7 Kitas materialusis turtas
8 nvesticinis tutas
. 8 . 1 'LemE

8 2 Pastatai
FINA}.ISINIS TURTAS

I Investicijos I dukterines ir asociiuotas imones
t .2. Paskolos asocijuotoms ir dukterrinems imonems
I .3 . Po vieneriq metu gautinos sumos

III.4.
V.

Kitas finansinis lurtas
KITASi ILGALAIKIS TURTA|S

IV.1 Atidetoio mokesdio tuftas
tv.2. Kitas ilsalaikis tutas

B. TRUMPALAIKIS TUR:IAS 3341678 4050486

I
ATSRAGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDIYTI SUTARTYS 3046380 2s03644
Atsargos 3 . 2996338 2489481

I . 1 . 1 Zaliav<ts ir komplektavimo saminiai t6640 16554
t . | . 2 . NebaiB;ta gamyba 2764188 2259216
I . 1 . 3 . Pagaminta produkciia 170343 t73484

1 . 4 . Pirktos prekes. skirtos perparduoti 45167 40227
I . 1 . 5 . IIsalailiis materialusis turtas^ skirtas oarduoti
r.2. lSankstiniai apmokei imar 4 . 50042 t4163
I .3 . Nebaip;tos vykdyti sutafis
II PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 . 40639 786207
I I . t Pirke.iq [siskolinimas 13608 774454
I 2. Dukteriniq ir asociiuotu imoniu skolos
I a

J . Kitos gautinos sumos 27031 t t 1  5 3
II KITAS, TRUMPALAIKIS TUI|.TAS
I I Irumpalaikes investicii os
I z TerminLuoti indeliai
I I I . J . Kitas fl'umnalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 6 . 2s4659 760635
TURTO IS VISO: 7561276 8309196



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Praejg

finansiniai metai
C. NUOSAVAS KAPITAI,AS 7. 6780894 7462181

KAPITALAS 9984797 9984797
I . 1 statinis (pasira5ytasis) 9984',797 9984797
r.2. PasiraSytasis neapmoketas kapitalas (-
I .3 . a&rj,+ priedai
r.4, Savos akcijos (-
I PERXAINOJIMO REZERVA S (REZULTATAI)
il REZERVAI
il I Privalomasis
IIT,2. Sauqgqg\glpmqiqigyt j
I I I .3. Kiti rezervai

IV. NEP/TSKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) G203903' (2522616',
IV. I Ataskaitiniq metq pelnas (nuosrtoliai) (681287' 80746
LV.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) (2522616' (2603362\
D. DOT'ACIJOS, SUBSIDUOS 8. 192l6l 333765
E. MO](ETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 588221 513250

PO VNENERIU METU MOK]ITINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI
ISISPAREIGOJIMAI

I . l Finansines skolos
I . 1 . 1 Lizine;o (finansines nuomos) ar: pana5iis isipareigoiimai
LI.2, Kredil;o istaigoms
I . 1 . 3 . Kitos f,rnansines skolos
r.2. Skolor; tiekeiams
I .3 . Sauti iSankstiniai apmokei imai
r.4. Atidejiniai
r .4 .1 [siparoigo.i imq ir reikalavimu padengimo
r.4.2. Pensij q ir pana5irl isipareigoi imu
I .4 .3 . Kiti atideiiniai

L 5 . Atidetoj o mokesdio [sipareigo j imas
r.6. Kitos moketinos sumos ir ilgalilikiai isipareisoiimai

II. PER VIENERIUS METUS M(]KETINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ISIPAREI GOJIMAI 9 . 588221 513250

I I .1 Ilgalaikiq skolq einamqiu metu dalis
11.2. Finansines skolos
II.2,I Kredito [staigoms
11.2.2.Kitos r;kolos
II .3. Skolos tiekeiams 16262 25908

4 . Gauti ii5ankstiniai apmokei imai
5 . Pelno mokesdio isipare igo.lima i
6 Su darbo santykiais susijq [sipareigoiimai 538363 249928

tr.1. Atidejliniai
I I .8. Kitos rnoketinos sumos ir trun4:alaikiai isipareigojimai 33596 237414

NUOSAVO KAPTTALO rR.ISrpARErcOJrMU rS VrSO: 7561276 8309196

GENERALINIS DIREKTORIUS
([mones vadovo pareigrl pavadinimas)

VLIUS ZU.BVIdTUS
(vardas ir pavarde)



Pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

UZDAROJI AKCINE BENDROVE''AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS''
(imones pavadinimas)

[m.kodas 13297 0427 , Pramones pr. I 3, LT-5 1327 Kaunas
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr.

2011 m. birZelio 30 d. PELNO (NUOSTOLIU ATASKAITA
2011.07.20

(ataskaitos sudarymo data)

201 1-01-01 ik i  20 1 t-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

LTL

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

201 1-06-30

Praejg
finansiniai metai

201 0-06-30

I. PARDAVIMO PAJAMOS 10. 678150 699172

il. PARDAVIMO SAVIKAINA l l 725064 875913

III. BENDRASIS PELNAS NUOSTOLIAI) /46914\ ft7674r)
IV. VBIKLOS SANAUDOS 1 1 634835 s67463
IV.1 Pardavimo r  1 3 8 8 12656

rv.2 Bendrosios ir administracines 623447 554807
v. TIPINES VEIKLOS PELNAS NUOSTOLIAI) (681749) (744204)

VI. KITA VEIKLA 1484 3064
VI.1 Paiamos 1 0 . 4247 7050
vr2. S4naudos l l 2763 3986

VI FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA (1022) (2e8)
vII.1 Paiamos 10. 764 154

vrr.z.Sqnaudos l 1 1786 4s2
vIII. IPRASTINES VEIKLOS PELNAS NUOSTOLIAI) (681287) (74r438',

IX. PAGAUTE
X. NETEKIMAI

XI. PELNAS NUOSTOLIAD PRIES APMOKESTINIMA rc8'287) (741438)

XII. PELNO MOKESTIS
KIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (681287) (741438)

GENERALINIS DIREKTORIUS
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

VLIUS ZTT,BVTCTUS
(vardas ir pavarde)



Tiesioginiu btidu sudaromos
ataskaitos forma

UZDAROJI AKCINE BENDROVE'' AEROGEODEZIJ OS IN S TITUTAS''
(imones pavadinimas)

[m.kodas 132970427, Pramonds pr.13, LT-51327 Kaunas
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo Lyma)

2011 m. birZelio 30 d. PINIGU SRAUTU ATASKAITA

2011.07.21
(ataskaitos sudarymo data)

201 1-01-01 ik i  201 1-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

LTL
(ataskaitos tikslumo lygis rr

va iuta

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr
Finansiniai

metai
t n l  1 _ n K _ ? n

Praejg finansinia
metai

?ol  0-06-?o
I Pagrindinds veiklos pinigq srautai

I . l Ataskaitinio laikotarpio pinigq iplaukos (su PVM) r69s663 942031
I . 1 . 1 Pinigq lplaukos i5 klientq 1584785 849221
1.1 .2 . Kitos iplaukos 1 10878 92805
r.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigq i5mokos (2r64213 (1529318

t .2 .1 Pinigai, sumoketi Laliavq prekiq ir paslaugq tiekejams (su PVM) (39349s (r979r6

r.2.2. Pinigq i5mokos, susijusios su darbo santykiais (1408916 (rr443s3
1.2.3. Sumoketi i biudZet4 mokesdiai (350s33 ( l  80703
r.2.4. Kitos i5mokos (11269 (6346

Grynieii pasrindinds veiklos pinisu srautai (468550 (s87287

II Investicinds veiklos pinigq srautai

I I .1 Ilgalaikio turto (i5skyrus investicij as) isigij imas (38277 ( r r476
11.2. Ilgalaikio turto (iSskyrus investicijas) perleidimas 2 t :
I I .3. Ilgalaikiq investicijq isigij imas
II.4. Ilgalaikiq investicijq perleidimas

II .5. Paskolq suteikimas
II.6. Paskolq susigr4Zinimas
II.7. Gauti dividendai, pallkanos 76t t5 t
I I .8 . Kiti investicines veiklos pinigq srautq padidejimai

II.9. Kiti investicinds veiklos pinigq srautq sumaZejimai

Grvnieii investicin€s veiklos pinisu srautai (37298 (rr324



Finansinds veiklos pinigq srautai

Pinigq srautai, susijg su imones savininkais

III.I.2, Savininkq ina5ai nuostoliams padengti
III. I .3. Savq akcijq supirkimas
II I .1.4. Dividendq i5mokejimas

Pinigr4 srautai, susijg su kitais finansavimo Saltiniais
Finansiniq skolq padidej imas

I I I .2 .1 .1 .

111.2,1,2, igacijq iSleidimas

Finansiniq skolq sumaZej imas
rr1.2.2.1.
rrr.2.2.2.
r1r.2.2.3.
ilr.2.2.4.Lizingo (finansines nuomos) mokejimai
1TT.2,3. Kitq imones isipareigoj imq padidej imas
T11.2,4.Kitq imones lsipareigoj imq sumaZejimas
111,2.5.Kiti finansines veiklos pinigq srautq padidejimai
1tr.2.6. ti finansines veiklos pinigq srautq sumaZejimai

aliutq kursq pasikeitimo itaka grynqjq pinigq ir pinigq
vivalentu likuiiui

Grynasis pinigq srautq padid€jimas (sumaZdjimas)

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradZioje

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Generalinis direktorius
([mones vadovo pareigq pavadinimas) (para5as)

Vilius Zilevidius
(vardas ir pavarde)
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UAB,,AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS(

TARPTNTU FTNANSTNTU ATASKATTU 2011-01-01 rKI 2011-06-30

AISKINAMASTS n t5rAs

20ll m. birZelio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. [registravimo data

UAB "Aerogeodezijos institutas" (toliau - Bendrove) buvo [registruota l99lm. rugsejo

1 0d. rejestro Nr.039495.

1950 metais buvo [kurta Visas4jungines kontoros "Zemes Dkio aeronuotrauka" Vakarq

[mone, kuri 1970 metais reorganizuota I Visas4junginio Zemes tikio aerofotogeodezinirl

tyrinej imrtr instituto (VIS CHAGI) Vakarq fi lial4.

I99I metais rugsejo menesi "VISCHAGI" vakarq filialas buvo priskirtas Valstybines

geodezijos tamybos reguliavimo sferai ir pavadintas Valstybiniu aerofotogeodezijos institutu

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

reoganizuotas i uZdarqj 4 akcinE bendrovq'oAerogeodezij os institutas".

2.X'inansiniai metai

Bendroves finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodZio 31d. Tarpines

finansines ataskaitos sudaroma ketvirdiais.

3. Informacija apie Bendrovds filialus ir atstovybes, dukterines, asocijuot4si4s ir

pagal jungtinds veiklos (partnerystds) sutarti kontroliuojamas imones

Bendrove neturi filialq ir atstovybiq, neturi dukteriniq bei asocijuotq imoniq.

4. Bendrovds veikla

Bendroves pagrindine veikla - atlikti kra5to geodezinius, topografinius ir kartografavimo

darbus, atsiZvelgiant i kartografines medZiagos reikmes Zemes reformai, kraSto apsaugai,

valstybiniam Zemes kadastrui, gamtos i5tekliq kadastrui, keli6 geleZinkeliq jUrq ir oro

transporto navigacij ai.

Bendroveje kuriamos ir atnaujinamos Lietuvos Respublikos georeferenciniq duomenq

bazbs GDB10LT ir GDB50LT, bei jq pagrindu sudaromi oficialtis Lietuvos Respublikos

topografiniai Zemelapiai. Sir.t baziniq georeferenciniq duomenq pagrindu kartografuojama

Lietuvos Respublika.

AGI bendradarbiauja su uZsienio partneriais - vykdo tarptautinius projektus Geoland 2,

NatureSDlplus ir HLANDATA (skirtas Lietuvos Zemes apskaitos sistemos prototipo suktrimui).
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3. lstatinio kapitalo pakitimai

Bendroves [statinis kapitalas per tarpiniq finansiniq ataskaitq laikotarpi nepakito.

II. IMONES APSKAITOS POLITIKA

UAB ,,Aerogeodezijos institutas* 20lI m. sausio 1 d. - 20IIm. birZelio 30 d. taike tokiq
padiQ apskaitos politik4 kaip ir praejusiais ataskaitiniais metais. I5samus apskaitos politikos
apraSymas pateikiamas 2010m. gruodZio 31 d. finansiniq ataskaitq rinkinio ai5kinamajame ra5te.

Bendroves turtas sudarant tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini nebuvo inventorizuotas.

III. AISKINAMOJO N.q.STO PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per 2011m. pirm4 pusmeti priskaidiuota I6657Lt turto amortizacijos. IS j\ 4227Lt ES
finansuotos kompiuterines programos amortizacija. Sia suma buvo sumaZinta gautadotacija.

Nura5yta nebenaudojama ir vi5i5kai amortizuota kompiuterine programa, kurios

isigijimo verte- 1 1 0000Lt.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Per 2011m. pirm4pusmeti ivyke turto pokydiai:

isigyta ilgalaikio turto uL,38277Lt, kuris atiduotas eksplo atacijai;

parduota kompiuterines technikos, kurios isigijimo verte - 4924Lt,likutine verte - 2Lt,
pardavimo kaina - 2I5 Lt, gautas turto perleidimo pelnas - 2I3 Lt;

nura3ytas nusidevejgs turtas, kurio [sigijimo verte - 295 581, likutine verte 5Lt

naudojamam ilgalaikiam materialiam turtui priskaidiuota60T25Ltnusidevejimo .

3 pastaba. Atsargos

Atsargos bendrovej e apskaitytos isigij imo savikaina.

4 pastaba. I5ankstiniai apmok6jimai

Avansu sumoketi mokesdiai - 32300Lt

BDsimqjq laikotarpiq s4naudos - l7732Lt

I5ankstiniai apmokejimai tiekejams - 1OLt

5 pastaba. Per vienerius metus gautimos sumos

Pirkejq isiskolinimas - klientq skolos uZ paslaugas ir parduot4 produkcrlaL. 2011m. II

ketvirdio pabaigoje pirkejq [siskolinimas - 13608L1. iS jq prie pradelstq isiskolinimq priskiriama

KristinaNemeravidiene, skolinga uZ buto nuome 3740Lt.
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[mones kitq gautinq sumu straipsni sudaro pelno mokesdio permoka - II 4l2Lt ir
i5moketas komandiruodiq avansas - 15619L1.

6 pastaba. Pinigai

20llm. birZelio 30 dien4 bendrove turejo 254659Lt, i5 jq ES finansuojamq projektq lesos
r77403Lt. Bendroves pinigai apskaitomi banko s4skaitose ir kasoje.

7 pastaba.Informacija apie nuosavg kapital4

2011-05-30 Bendroves [statinis kapitalas yru 9984797Lt lstatin[ kapital4 sudaro:
valstybes kapitalas - 9966530Lt arba99,82yo viso [statinio kapitalo ir privatusis akcinis kapitalas
- l8267Lt arba 0,I8%o [statinio kapitalo. Bendroves [statinis kapitalas padalintas I paprast4sias

vardines nematerialias akcijas. vienos akcijos nominali verte 1Lt.

2010 metq pabaigoje [mone turejo 2522616Lt nuostoli. 20llm I-m4 pusmeti bendrove
patyre 68 1287 Lt nuostoli.

8 pastaba. Dotacijos ir subsidijos

2011-01-01 iki 20Il-06-30 bendrove toliau vykde Europos komisijos dalinai

finansuojamus projektus konsorciumuose su kitomis kompanijomis. Projektq vykdymui buvo

i5leista - 218944Lt ES le5q. Gauta le5q - 77340Lt

9 pastaba. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai
20 1 1 -06-3 0 bendrove neturej o ilgalaikiq [sipareigoj imq.

Per vienerius metus moketinose skolose apskaityta bendroves skola tiekejams uZ prekes,

suteiktas paslaugas ir atliktus darbus - 16262Lt.

Su darbo santykiai susijg isipareigojimai - 538363L1:
' Skola dirbantiems uZ darb4 birZelio mdn. - I56606Lt, socialinio draudimo [mokos -

104041 Lt, gyventojq pajamq mokestis - 27528Lt ir garantinio fondo imokos -260Lt.

' 2010m. gruodZio 3 1d. sudaryti atostoginiq kaupimai uZ praejusius metus - 249928Lt.

Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai -33596Lt.

10 pastaba. Pajamos

UAB ,,Aerogeodezijos institutas" pagrindines pardavimo pajamos buvo gautos uZ

GDB1OLT sluoksnirl sukDrimo paslaugas. Visos pardavimo pajamos sudaro 678150L1.

Kitos veiklos pajamos - 4247Lt. Jos gautos i5 pirktU prekiq perparduoti, atsargq ir

ilgalaikio turto pardavimo.

Finansines pajamos -764Lttai banko pahkanos.

11 pastaba. S4naudos

Pagrindine s veiklo s pardavimo paj amoms uLdirbti teko 7 2 5 0 64Lt s4naudr1.

Bendrosios ir administracinds veiklos sqnaudos - 634835Lt, tame skaidiuje ES projektq

vykdymui imone patyre 204990Lt s4naudq.
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Kitos veiklos s4naudos 2763Lt sudaro prekirl skirtrl perparduoti isigijimo savikaina ir

gyvenamosios patalpos nuomos sqnaudos.

Finansines veiklos s4naudas :

. delspinigiai - 135Lt.

. valiutos pirkimo- pardavimo sqnaudos - 1651Lt.

IV. IMONES TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI NENURODYTI BALANSE

B endrove neturi isiparei goj imq nenuro dytrl balanse.

V. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS S.q,I,INITS

20II-06-30 dienai bendrove skolinga akcininkams - 103Lt nei5moketq dividendq.

20II metais bendroves vadovybei nebuvo suteikta jokiq paskoltS garantrjrl, nebuvo jokiq

kitq i5mokejimq ar priskaidiuotq sumq ir turto perleidimo.

VI. POBALANSINIAI IVYKIAI

UAB ,,Aerogeodezijos institutas" finansines ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai

[vykiai turi tiesiogines [takos dar nepatvirtintq finansiniq ataskaitq duomenims.

Generalinis direktorius Vilius Zilevidius
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VYKDYTI DARBAI 

2011 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. 

2011 m. pirmajame pusmetyje AGI dalyvavo viename prekių pirkimo konkurse, kurį ir 

laimėjo. Liepos mėnesį pasirašyta kosminių vaizdų pirkimo sutartis su  Nacionaline žemės 

tarnyba prie ŽŪM. Pagal šią trejų metų sutartį užsakovui bus pateikiami 2010, 2011 ir 2012 metų 

Lietuvos Respublikos teritorijos kosminiai vaizdai už 1,8 mln. Lt.  Įvertinant 2011 metų įvairių 

organizcijų planuojamus geodezinių – kartgrafinių darbų pirkimus, tikimasi III ketvirtyje bus 

paskelbta daugiau konkursų, kuriuose dalyvaus AGI. 

2011 metais AGI tęsė darbus remiantis ankstesniais metais pasirašytomis sutartimis: pildė 

georeferencinių duomenų bazę GDB10LT (trejų metų sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie 

ŽŪM, 3,0 mln. Lt),  rengė Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinę ir kartografinę 

medžiagą (trejų metų sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, 1,8 mln. Lt),  , gamino 38 

Europos šalių GMES hidrografijos georeferencinį sluoksnį (projektas GSGRDA) (trejų metų 

sutartis su Indra Espacio (Ispanija), 2,1 mln. Lt),   

AGI 2011 m. pirmo pusmečio prekinė produkcija 

Darbų  apimtys 
Eil. 
Nr. 

U Ž S A K O V A S  
Suma Lt % 

1 2 3 4 

1. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos 

797 825 

(659 360) 

97,2 

2. Kiti                 22 736 

(18 790) 

2,8 

 V I S O 820 562 
 (678 150) 

100,0 

* Skliausteliuose nurodyta prekinė produkcija be PVM 
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Visos 2011 m. AGI vykdytos paslaugų sutartys buvo atliktos laiku (savalaikis sutarčių 

įvykdymas 100%). 

AGI Taikomųjų tyrimų centras (TTC) 2011 metais tęsė aktyvų bendradarbiavimą su 

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

NatureSDIplus ir HLANDATA (skirtas Lietuvos žemės apskaitos sistemos prototipo sukūrimui). 

Tęsiami projektai: 

Fondas Projektas Koordinatorius 
Bendra 

projekto vertė 
(tūkst. Lt) 

ES 
finansuojama 

suma (tūkst. Lt)  

EC FP7 Geoland 2 Astrium (Vokietija) 877 583 

EC ECP NatureSDIplus GISIG (Italija) 386 309 

EC  
ICT PSP 

HLANDATA Gobierno de Navarra (Ispanija) 1 576 788 

  VISO: 2 839 1 680 

 

AGI 2011 metų šešių mėnesių prekinė produkcija sudarė 678 150 (be PVM) – beveik tiek 

pat kaip ir 2010 metais (699 172 Lt). Nerealizuotos produkcijos 2011 m. birželio 30 d. buvo už  

2 764 188 litus (nuo 2011 m. sausio 1 d. padidėjo 22%). Įvertinant AGI vykdomų darbų 

specifiką, pagrindinės metų pajamos, kurios koreguoja ir finansinius rezultatus, būna IV 

ketvirtyje. 

 

AGI 2010-2011 m. I pusmečio pelno (nuostolio) ataskaitos (Tūkst. Lt) 

Eil.Nr. Straipsnis 
2010 m. 

I pusmetis 
2011 m. 

I pusmetis 

I Pardavimo pajamos 678,2 699,2 

II Pardavimo savikaina 725,1 875,9 

III Bendrasis pelnas 
(nuostolis) 

(46,9) (176,7) 

IV Veiklos sąnaudos 634,8 567,5 

V Tipinės veiklos pelnas 
(nuostolis) 

(681,7) (744,2) 

VI Kita veikla 1,5 3,1 

VII Finansinė ir investicinė 
veikla 

(1,0) (0,3) 

VIII Įprastinės veiklos 
pelnas (nuostolis) 

(681,3) (741,4) 
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AGI pagrindin ės sąnaudos 2011 m. I pusmetis

Darbo 
apmokėjimas

62%

Soc. draudimas
19%

Komandiruotės
2%

Nusidėvėjimas ir 
amortizacija

4%
Medžiagos

5%

Kitos išlaidos
8%

 

Darbo apmokėjimas (be socialinio draudimo) 2011 m. I pusmetį sudarė 1 295 tūkst. Lt, 

tai yra 62% nuo visų sąnaudų pagamintai produkcijai, su socialiniu draudimu – 81%. 

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

beveik nesikeitė. 2011 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 (4%). 

AGI sąrašinis darbuotojų skaičius 2011 m. birželio 30 d. buvo 93 žmonės. Neetatinių 

darbuotojų nebuvo, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis buvo du. 

2011 metais AGI organizacinė struktūra buvo truputi pakeista. 
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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 2011 metais buvo išlaikyti AGI branduolį, neprarandant kvalifikuotų 

darbuotojų ir galimybės ateityje vykdyti patirties ir sugebėjimų reikalaujančius projektus. 

Esminių struktūrinių pakeitimų nebuvo daroma. Buvo stiprinama Taikomųjų tyrimų centro 

veikla, pritraukiant atskirų uždavinių vykdymui kitų skyrių specialistus. 

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: 

2011 metais AGI tęsė 38 Europos šalių GMES hidrografijos georeferencinio sluoksnio 

gamybos projektą GSGRDA (koordinatorius – Ispanijos kompanija INDRA Espacio). 
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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. 

2011 metais AGI naudojo kokybės 

vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 

9001:2008 reikalavimus. Sistema buvo 

pastoviai prižiūrima, audituojama ir 

tobulinama. 2011 metų balandžio mėnesį vyko 

AGI nuo 2005 metų turimo kokybės valdymo 

sistemos pakartotinis auditas. Audito metu 

nustatyta, jog kokybės valdymo sistema 

funkcionuoja gerai ir ISO 9001:2008 sertifikato 

galiojimas pratęstas dar 3 metams. 

Šiuo metu AGI turi šešias licencijas 

atlikti geodezinius, topografinius ir 

kartografinius darbus, bei rengti žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektus. 

 

 

 

2011 M. ATLIEKAM Ų DARBŲ NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Keletas iš ankstesniais metais AGI laimėtų projektų tęsiasi ir 2011 metais, tai Lietuvos 

Respublikos teritorijos erdvinių duomenų bazių ir skaitmeninių žemėlapių sudarymo, Lietuvos 

valstybės sienos geodezinės ir kartografinės medžiagos paruošimo paslaugos finansuojamos 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Taip pat tęsiamas Europos šalių 

GMES hidrografijos georeferencinio sluoksnio gamybos projektas GSGRDA (koordinatorius – 

Ispanijos kompanija INDRA Espacio). 
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Tiriant rinką, kaip ir praėjusiais metais, 2011 m. atidžiai sekami visi viešųjų pirkimų 

skelbimai, jie analizuojami. 2011 metais AGI planuoja dalyvauti visuose skelbiamuose 

geodezinių-kartografinių darbų konkursuose, kuriuose sugebėtų tinkamai atlikti paslaugas.  

2011 m., kaip ir ankstesniais metais, orientuojamasi į valstybės bei savivaldybių 

finansuojamus geodezinius, kartografinius darbus, kurie sudaro pagrindinę AGI darbų dalį. 

Atsižvelgiant į valstybės “taupymo” programą, tikintis mažesnio šių darbų finansavimo, didelis 

dėmesys skiriamas darbų paieškai užsienio rinkose. 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ 
2011 m. planuojamos pajamos (tūkst. Lt) 

 

Eil. 
Nr. 

Pajamų šaltinis 

Planuojamos 
2011 m. 
pajamos 
tūkst. Lt 

Faktinės 
2010 m. 
pajamos 
tūkst. Lt 

1 Mokslo tiriamieji projektai 400 622 

2 Valstybiniai duomenų rengimo projektai 2 000 1 751 

3 Valstybės sienos geodeziniai ir kartografiniai darbai 400 580 

4 Krašto apsaugos finansuojami projektai 300 148 

5 Tarptautiniai projektai 820 766 

6 Kiti 70 42 

 VISO (be PVM) 3 990 3 910 

Siekiant užtikrinti efektyvią AGI veiklą 2011 m. bus tęsiama gamybos modernizacija, 

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

prognozuojame, kad 2011 metai bus pelningi. 

 

 
 

Generalinis direktorius     Vilius Žilevičius 


