
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m.
vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-28
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m.
sausio 13 d. įsakymo Nr. 1R-10 redakcija)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Aerogeodezijos
institutas"

Juridinio asmens kodas 132970427

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 13

Finansinės atskaitomybės kodas 000411946008                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės tipas METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

Juridinio asmens veiklos kategorija AB, UAB IR KITI PRIVATŪS JA

Finansinės atskaitomybės kategorija NESUTRUMPINTOS

Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas TIESIOGINIS

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-18

Finansinės atskaitomybės patvirtinimo data 2011-03-24

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 94

Veiklos rūšys:

7112 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

6209 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų
veikla

5819 Kita leidyba

-

Tikslumas 1 (vienetais)

Valiuta LTL

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius 44

Metinio  pranešimo lapų skaičius 21

Auditoriaus išvados lapų skaičius 2

Audito ataskaitos lapų skaičius 7

Patvirtintų  finansinių ataskaitų lapų skaičius -

Finansinę atskaitomybę pasirašančio asmens duomenys:

Asmens kodas 34801100068

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas -

Asmens vardas VILIUS

Asmens pavardė ŽILEVIČIUS

Pareigų pavadinimas Generalinis direktorius

Generalinis direktorius VILIUS ŽILEVIČIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



BALANSAS

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Aerogeodezijos
institutas"

Juridinio asmens kodas 132970427

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 13

Finansinės atskaitomybės kodas 000411946008                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-18          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+8+19+24) 4258710 4496816

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6+7) 1 35078 107314

3 I.1. Plėtros darbai

4 I.2. Prestižas

5 I.3. Patentai, licencijos 997

6 I.4. Programinė įranga 35078 106317

7 I.5. Kitas nematerialusis turtas

8 II. MATERIALUSIS TURTAS (9+...+16) 2 4223632 4389502

9 II.1. Žemė

10 II.2. Pastatai ir statiniai 4077996 4144361

11 II.3. Mašinos ir įrengimai

12 II.4. Transporto priemonės 43313 49286

13 II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai 102323 195855

14 II.6. Nebaigta statyba

15 II.7. Kitas materialusis turtas

16 II.8. Investicinis turtas (17+18) 0 0

17 II.8.1. Žemė

18 II.8.2. Pastatai

19 III. FINANSINIS TURTAS (20+21+22+23) 0 0

20 III.1. Investicijos į dukterines ir
asocijuotas įmones

21 III.2. Paskolos asocijuotoms ir
dukterinėms įmonėms

22 III.3. Po vienerių metų gautinos
sumos

23 III.4. Kitas finansinis turtas

24 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26) 0 0

25 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

26 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

27 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+37+41+45) 4050486 3305481
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28 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

(29+35+36) 2503644 2678383

29 I.1. Atsargos (30+...+34) 3 2489481 2647252

30 I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo
gaminiai 16554 14602

31 I.1.2. Nebaigta gamyba 2259216 2407622

32 I.1.3. Pagaminta produkcija 173484 181834

33 I.1.4. Pirktos prekės, skirtos
perparduoti 40227 43194

34 I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas,
skirtas parduoti

35 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 4 14163 31131

36 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

37 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS (38+39+40) 5 786207 20506

38 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 774454 3622

39 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių
skolos

40 II.3. Kitos gautinos sumos 6 11753 16884

41 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS (42+43+44) 0 0

42 III.1. Trumpalaikės investicijos

43 III.2. Terminuoti indėliai

44 III.3. Kitas trumpalaikis turtas

45 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 7 760635 606592

46  TURTO IŠ VISO (1+27) 8309196 7802297

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

47 C. NUOSAVAS KAPITALAS (48+53+54+58) 7462181 7381435

48 I. KAPITALAS (49+...+52) 8 9984797 9984797

49 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 9984797 9984797

50 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas
kapitalas (-)

51 I.3. Akcijų priedai

52 I.4. Savos akcijos (-)

53 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

54 III. REZERVAI (55+56+57) 0 24802

55 III.1. Privalomasis 24802

56 III.2. Savoms akcijoms įsigyti

57 III.3. Kiti rezervai

58 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (59+60) -2522616 -2628164

59 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) 80746 -2647785
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60 IV.2. Ankstesnių metų pelnas
(nuostoliai) -2603362 19621

61 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 9 333765 27542

62 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (63+76) 513250 393320

63 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(64+68+69+70+74+75) 0 0

64 I.1. Finansinės skolos (65+66+67) 0 0

65 I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai

66 I.1.2. Kredito įstaigoms

67 I.1.3. Kitos finansinės skolos

68 I.2. Skolos tiekėjams

69 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai

70 I.4. Atidėjiniai (71+72+73) 0 0

71 I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų
padengimo

72 I.4.2. Pensijų ir panašių
įsipareigojimų

73 I.4.3. Kiti atidėjiniai

74 I.5. Atidėtojo mokesčio
įsipareigojimas

75 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir
ilgalaikiai įsipareigojimai

76 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

(77+78+81+...+86) 10 513250 393320

77 II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų
dalis

78 II.2. Finansinės skolos (79+80) 0 0

79 II.2.1. Kredito įstaigoms

80 II.2.2. Kitos skolos

81 II.3. Skolos tiekėjams 25908 18401

82 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

83 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai

84 II.6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai 249928 326026

85 II.7. Atidėjiniai

86 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai 237414 48893

87  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (47+61+62) 8309196 7802297

Generalinis direktorius VILIUS ŽILEVIČIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Pilna)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Aerogeodezijos
institutas"

Juridinio asmens kodas 132970427

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 13

Finansinės atskaitomybės kodas 000411946008                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-18          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 12 3556698 2071532

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 12 2305700 3552734

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 1250998 -1481202

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6) 13 1266808 1208968

5 IV.1. Pardavimo 29422 44825

6 IV.2. Bendrosios ir administracinės 1237386 1164143

7 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) -15810 -2690170

8 VI. KITA VEIKLA (9-10) 100292 3785

9 VI.1. Pajamos 127271 17708

10 VI.2. Sąnaudos 26979 13923

11 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA (12-13) 14 -3736 38600

12 VII.1. Pajamos 273 39988

13 VII.2. Sąnaudos 4009 1388

14 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11) 80746 -2647785

15 IX. PAGAUTĖ

16 X. NETEKIMAI

17 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (14+15-16) 80746 -2647785

18 XII. PELNO MOKESTIS 15

19 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (17-18) 80746 -2647785

Generalinis direktorius VILIUS ŽILEVIČIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Aerogeodezijos institutas"

Juridinio asmens kodas 132970427

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 13

Finansinės atskaitomybės kodas 000411946008                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-18          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Apmokėtas įstatinis kapitalas
B Akcijų priedai
C Savos akcijos (-)

D Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
E Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)
F Įstatymo numatytas privalomasis
rezervas

G Įstatymo numatytas rezervas savoms
akcijoms įsigyti
H Kiti rezervai
J Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 9984797
1B
1C

1D
1E
1F 23018

1G
1H
1J 35675

1S 10043490

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B
2C

2D
2E
2F

2G
2H
2J

2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B
3C

3D
3E
3F

3G
3H
3J

3S 0

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 9984797
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 23018

4G 0
4H 0
4J 35675

4S 10043490

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D
5E
5F

5G
5H
5J

5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B
6C

6D
6E
6F

6G
6H
6J

6S 0
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7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 7A
7B
7C

7D
7E
7F

7G
7H
7J

7S 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

8A
8B
8C

8D
8E
8F

8G
8H
8J

8S 0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

9A
9B
9C

9D
9E
9F

9G
9H
9J -2647785

9S -2647785

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J -14270

10S -14270

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F 1784

12G
12H
12J -1784

12S 0

13. Panaudoti rezervai 13A
13B
13C

13D
13E
13F

13G
13H
13J

13S 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

14A
14B
14C

14D
14E
14F

14G
14H
14J

14S 0

15. Įnašai nuostoliams padengti 15A
15B
15C

15D
15E
15F

15G
15H
15J

15S 0

16. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+15)
16A 9984797
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 24802

16G 0
16H 0
16J -2628164

16S 7381435

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D
17E
17F

17G
17H
17J

17S 0
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18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

18A
18B
18C

18D
18E
18F

18G
18H
18J

18S 0

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 19A
19B
19C

19D
19E
19F

19G
19H
19J

19S 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

20A
20B
20C

20D
20E
20F

20G
20H
20J

20S 0

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

21A
21B
21C

21D
21E
21F

21G
21H
21J 80746

21S 80746

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J

22S 0

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F -24802

24G
24H
24J 24802

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H
25J

25S 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

26A
26B
26C

26D
26E
26F

26G
26H
26J

26S 0

27. Įnašai nuostoliams padengti 27A
27B
27C

27D
27E
27F

27G
27H
27J

27S 0

28. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(16+...+27)
28A 9984797
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 0

28G 0
28H 0
28J -2522616

28S 7462181

Generalinis direktorius VILIUS ŽILEVIČIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma tiesioginiu būdu)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Aerogeodezijos
institutas"

Juridinio asmens kodas 132970427

Juridinio asmens buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 13

Finansinės atskaitomybės kodas 000411946008                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-01-18          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. Pagrindinės veiklos pinigų
srautai

2 I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų
įplaukos (su PVM) (3+4) 4118160 2833034

3 I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3521163 2544193

4 I.1.2. Kitos įplaukos 596997 288841

5 I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų
išmokos (6+7+8+9) -3955559 -4652418

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

-489955 -514843

7 I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su
darbo santykiais -3014964 -3453372

8 I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai -435621 -640162

9 I.2.4. Kitos išmokos -15019 -44041

10  Grynieji pagrindinės veiklos
pinigų srautai (2+5) 162601 -1819384

11 II. Investicinės veiklos pinigų
srautai

12 II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) įsigijimas -32280 -12740

13 II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) perleidimas 107

14 II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas

15 II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

16 II.5. Paskolų suteikimas

17 II.6. Paskolų susigrąžinimas

18 II.7. Gauti dividendai, palūkanos 270 39841

19 II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai

20 II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai

21  Grynieji investicinės veiklos
pinigų srautai (12+...+20) -31903 27101

22 III. Finansinės veiklos pinigų
srautai
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23 III.1. Pinigų srautai, susiję su
įmonės savininkais (24+25+26+27) 0 -14252

24 III.1.1. Akcijų išleidimas

25 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams
padengti

26 III.1.3. Savų akcijų supirkimas

27 III.1.4. Dividendų išmokėjimas -14252

28 III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais
finansavimo šaltiniais (29+32+37+...+40) 23345 0

29 III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas (30+31) 0 0

30 III.2.1.1. Paskolų gavimas

31 III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

32 III.2.2. Finansinių skolų
sumažėjimas (33+34+35+36) 0 0

33 III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

34 III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

35 III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos

36 III.2.2.4. Lizingo (finansinės
nuomos) mokėjimai

37 III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų
padidėjimas

38 III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų
sumažėjimas

39 III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai 25300

40 III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai -1955

41  Grynieji finansinės veiklos
pinigų srautai (23+28) 23345 -14252

42 IV. Valiutų kursų pasikeitimo
įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui

147

43 V. Grynasis pinigų srautų
padidėjimas (sumažėjimas) (10+21+41+42) 154043 -1806388

44 VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pradžioje 606592 2412980

45 VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pabaigoje (43+44) 760635 606592

Generalinis direktorius VILIUS ŽILEVIČIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Uždaroji akcinė bendrovė „Aerogeodezijos institutas“  

Įm.k.132970427, Pramonės pr.13, Kaunas 

 

PATVIRTINTA  

2011 m. kovo 24 d. 

protokolo Nr. V1-1 

 

2010-01-01 iki 2010-12-31  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2011.01.18 (ataskaitos sudarymo data) 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

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

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 filial ą. 

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 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes 

Bendrovė neturi  filialų bei atstovybių. 

4. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones 

Bendrovė neturi dukterinių įmonių. 

5. Informacija apie asocijuotas įmones 

Bendrovė neturi asocijuotų įmonių. 

6. Bendrovės veikla 

Bendrovės prioritetinė veikla sutelkta į bazinį Lietuvos kartografavimą, tai yra 

georeferencinių duomenų bazių sudarymui ir žemėlapių leidybai. 
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7. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė, ir kurios gali paveikti Bendrovės 

plėtr ą 

7.1. Strateginiai produktai: Bazinės Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų 

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

topografiniai žemėlapiai. Šių bazinių georeferencinių duomenų pagrindu kartografuojama 

Lietuvos Respublika. Bendrovė yra pilnai technologiškai pasirengusi šių darbų vykdymui, šių 

darbų apimtys yra pakankamai didelės, po ko seks šių bazių atnaujinimas ir palaikymas, tai 

garantuoja tolimesnę įmonės veiklą. 

7.2. Ekonominės sąlygos.  

Bendrovės gaminama produkcija (teikiamos paslaugos) vietos rinkoje pakankamai 

konkurentabili, nors kainos atžvilgiu ne pigiausia, tačiau laimima kokybe ir galimybe 

produktą gaminti kompleksiškai – nuo pradžių iki galo. Užsienio rinkoje bendrovės paslaugos 

(pagrinde fotogrametrinių darbų) vertinamos dėl kokybės, nors kainomis su trečiojo pasaulio 

šalių firmomis (dažnai nepatikimomis) konkuruoti  negalėtume. 

2010 metais bendrovės darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu sudarė 46 % nuo visų 

įmonės darbuotojų, su spec. viduriniu išsilavinimu – 48 %. Darbuotojai su darbo stažu virš 10 

metų sudarė 84 %. 

Bendrovės gamybai sezoniškumas įtakoja tik vykdomiems geodeziniams darbams, 

kurie 2010 metais sudarė keletą procentų visos produkcijos. Gamybai cikliškumas įtakoja tai, 

kad georeferencinių duomenų bazių, bei topografinių žemėlapių sudarymo pilnas ciklas 

pakankamai ilgas, o šių darbų konkursų rezultatai paaiškėja tik trečiajame ketvirtyje. 

Bendrovė turi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduota 

licencijas Nr.96G-201, Nr.G-529-(201) ir Nr.G-791-(201) (atlikti geodezinius darbus), 

Nr.96TK-201, Nr.TK-529-(201) (atlikti topografinius ir kartografinius darbus) ir Nr. 1 R-ŽF-

197 (rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus). Bendrovė yra įdiegusi 

kokybės valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standarto 

reikalavimus. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija yra įtraukusi bendrovę į potencialių 

NATO konkursų dalyvių sąrašą. 

7.3. Politinė aplinka. Kadangi virš 80 % įmonės produkcijos sudaro valstybės 

institucijų užsakymai iš valstybės biudžeto lėšų, todėl yra aktualus biudžeto paskirstymas, ir 

ta jo dalis, kuri skirta geodezijai ir kartografijai. 

UAB “Aerogeodezijos institutas”, turinčios modernią įrangą ir kvalifikuotus 

specialistus,  veiklą įtakoja ir tarptautiniai Lietuvos susitarimai (įsipareigojimai) NATO ir ES 

geodezijos ir kartografijos srityje - tai realūs darbai (užsakymai) įmonei. 
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7.4. Socialinė aplinka.  

Didžiausią bendrovės 2010 metų sąnaudų dalį (daugiau kaip puse visų išlaidų) sudarė 

išlaidos darbo apmokėjimui. Todėl teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčiu, reikalavimai 

įmonės sąnaudoms įtakoja ženkliai. 

7.5. Techniniai–technologiniai veiksniai.  

Vykdydama pagrindinius geodezinius-kartografinius darbus bendrovė vadovaujasi 

Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM patvirtintais Geodezijos ir kartografijos techniniais 

reglamentais. 

Sparčiai vystantis skaitmeninėms technologijoms, atitinkamai vystomos ir geodezinių 

bei kartografinių darbų technologijos. Tai žymiai paspartina bendrovės turimo ilgalaikio turto 

moralinį nusidėvėjimą. 

Naujų, pažangių technologijų (nors ir pakankamai brangių) diegimas ženkliai mažina 

vykdomų darbų darbo sąnaudas, tuo pačiu ir mažina darbų savikainą. 

7.6. Ekologiniai veiksniai.  

2010 metais bendrovė baudų už aplinkos teršimą negavo, veiklos apribojimo ar 

sustabdymo dėl žalos aplinkai galimybės minimalios. 

Už automobilių panaudojimą 2010 metais įmonė sumokėjo aplinkos teršimo mokestį – 

44 Lt 

8. Įmonės veikla tyrimų ir pl ėtros srityje 

AGI Taikomųjų tyrimų centras (TTC) 2010 metais tęsė aktyvų bendradarbiavimą su 

užsienio partneriais ir vykdė tarptautinius projektus – Geoland 2, NatureSDIplus ir 

HLANDATA (skirtas Lietuvos žemės apskaitos sistemos prototipo sukūrimui). 

Naujos tarptautinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų 

paraiškos nebuvo ruošiamos ir teikiamos, kadangi šiuo metu visi TTC esami tarptautinių 

projektų vykdymo žmogiškieji resursai jau yra pilnai išnaudoti. 

9. Įstatinio kapitalo pakitimai 

Bendrovės įstatinis kapitalas per ataskaitinius metus nepakito. 

10. Darbuotojų skaičius 

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2010 metais buvo 94, o  2009 metais - 100 

 

 

 

 

 



5. Aiškinamasis raštas 

 

4 iš 44 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Aerogeodezijos institutas” (toliau Bendrovė) pasirinko ir 

taiko apskaitos politiką taip, kad finansinėse ataskaitose teisingai parodytų   bendrovės 

finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. 

Bendrovė vadovaujasi apskaitos politika, kuri  užtikrina,  kad finansinėse ataskaitose 

pateikta informacija: 

1. būtų naudinga jos vartotojams; 

2. teisingai parodytų  Bendrovės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus; 

3. atspindėtų ūkinių operacijų ir įvykių turinį bei ekonominę prasmę,  

4. būtų nešališka ir neutrali; 

5. būtų parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais; 

6. būtų visais reikšmingais atžvilgiais išsami 

Bendrovėje apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574), Lietuvos Respublikos įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymu  (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575), Verslo apskaitos 

standartais bei kitais teisės aktais. 

 

A.  ILGALAIKIS  TURTAS 

 

I.  Ilgalaikis nematerialusis turtas;  

  Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ar 

netiesioginės ekonominės naudos ir kurio vertė yra ne mažesnė kaip 1 000,00 Lt. 

Įmonės nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas: 

Nematerialiojo turto grup ės  Vidutinis naudingo tarnavimo laikas 
(metai) 

Plėtros darbai   
Prestižas   
Patentai, licencijos ir pan. 3 
Programinė įranga 3 
Kitas nematerialusis turtas 4 
    

 

Išlaidos pripažistamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus:  
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pagristai tikimasi iš turto gauti ekonominės naudos ateityje; 

turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito 

turto vertės; 

įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis 

parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 

amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nematerialiojo 

turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį 

laikotarpį. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos laikotarpis peržiūrimas kiekvienų 

finansinių metų pabaigoje.     

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to 

ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. 

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės 

veiklos sąnaudoms. 

Jei apskaitoje užregistruotas nematerialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo 

nematerialiajam turtui požymių, jis nurašomas. 

Nematerialusis turtas, kuris nenaudojamas Bendrovės veikloje ir laikomas perparduoti, 

registruojamas atsargų sąskaitoje likutine verte ta data, nuo kurios turtas nebenaudojamas. 

II.   Ilgalaikis materialusis turtas;    

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris teikia įmonei ekonomonės naudos 

naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne 

mažesnė už įmonės nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 

Ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė visoms grupėms – 1 000.00Lt           

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) 

savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. 

Bendrovėje taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:  

„Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas“ 

Ilgalaikio materialiojo turto grup ės  
Vidutinis naudingo 
tarnavimo laikas 

(metai) 
Pastatai ir statiniai Nuo 75-100 
Mašinos ir įrengimai 5 
Transporto priemonės 10 
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Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius 
tinklus) 8 
Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės (kompiuteriai, jų tinklai) 3 
Baldai 6 
Kitas materialusis turtas 4 
    

 

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto darbų         

apskaita: 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir 
pagerina naudingąsias savybes. 

Darbų verte didinama turto įsigijimo 
savikaina ir patikslinamas naudingo 
tarnavimo laikotarpis. 

Pagerina turto naudingąsias savybes. Darbų verte didinama turto įsigijimo 
savikaina. 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.  Darbų verte didinama turto įsigijimo 
savikaina ir patikslinamas naudingo 
tarnavimo laikotarpis.  

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir 
nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik 
palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę 

Darbų vertė pripažistama ataskaitinio 
laikotarpio veiklos sąnaudomis 

 

 Išsinuomoto turto eksploatavimo išlaidos (jei jų nekompensuoja nuomotojas) 

pripažįstamos Bendrovės ( nuomininko) veiklos sąnaudomis. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas: 

pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo 

kito mėnesio 1-os dienos. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1-os 

dienos po jo nurašymo, perleidimo. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.  

Likvidacinė vertė bendrovėje yra 1,00 litas. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis 

kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 

Jeigu apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo 

ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, jis nurašomas.  

Ilgalaikis materialusis turtas, nebenaudojamas  Bendrovės veikloje ir laikomas 

perleidimo tikslu, registruojamas atsargų sąskaitoje likutine verte nuo tos datos, nuo kurios 

turtas nebenaudojamas veikloje.  

Investicinis turtas – ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis arba žemė 

kartu su pastatais), kurį jo savininkas arba lizingo gavėjas laiko vien tik pajamomis iš nuomos 
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ir/arba to turto vertės padidėjimo gauti, išskyrus turtą, kuris naudojamas prekėms gaminti, 

paslaugoms teikti arba administraciniams tikslams. 

 Investicinio turto bendrovė neturi. 

III.  Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai; 

 

Finansinis turtas – turtas, kurį sudaro pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą iš kitos šalies, kitos įmonės įsigyti vertybiniai popieriai. Pinigai ir jų 

ekvivalentai - įmonės kasoje ir sąskaitose bankuose esantys pinigai ir jų ekvivalentai įvairia 

valiuta. Pinigų ekvivalentams gali būti priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios 

investicijos į vertybinius popierius, kelionės čekiai ir kitas finansinis turtas, atitinkantis pinigų 

ekvivalentų apibrėžimą.  

Pirmą kartą parodant finansinį turtą, įmonė turi įvertinti jį įsigijimo savikaina. Po to 

kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas turi būti įvertintas:  tikrąja 

verte. 

 Balanse finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį: 

1. ilgalaikiam finansiniam turtui (išskyrus gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų 

metų dalį) priskiriama: 

ilgalaikės investicijos į kitas įmones; 

suteiktos ilgalaikės paskolos; 

po vienerių metų gautinos sumos; 

kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą. 

2. trumpalaikiam finansiniam turtui (įskaitant gautinų sumų ir suteiktų paskolų 

einamųjų metų dalį) priskiriama: 

trumpalaikės investicijos į kitas įmones; 

suteiktos trumpalaikės paskolos; 

per vienerius metus gautinos sumos; 

pinigai ir jų ekvivalentai; 

kitas finansinis turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą. 

Pinigai rodomi balanso trumpalaikio turto dalyje. Tačiau, jei pinigų naudojimo 

laikas apribojamas daugiau nei vieneriems metams jie rodomi ilgalaikio finansinio turto 

dalyje. 

 Finansinio turto įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. Įvertinimo tikslais 

finansinis turtas skirstomas į keturias grupes: 
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skirtą parduoti; 

 laikomą iki išpirkimo termino; 

suteiktas ilgalaikes paskolas ir gautinas sumas (įskaitant ilgalaikių paskolų ir gautinų 

sumų einamųjų metų dalį); 

suteiktas trumpalaikes paskolas ir gautinas sumas. 

Finansiniams įsipareigojimams priskiriamos visos mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai, kuriems įvykdyti reikės eikvoti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansiniai 

įsipareigojimai parodomi balanso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalies straipsniuose.  

Balanse finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius: 

1. ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams (išskyrus einamųjų metų dalį) 

priskiriama: 

po vienerių metų mokėtinos sumos; 

kiti finansiniai įsipareigojimai, kurie atitinka ilgalaikio įsipareigojimo apibrėžimą. 

2. trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams (įskaitant ilgalaikių įsipareigojimų 

einamųjų metų dalį) priskiriama: 

per vienerius metus mokėtinos sumos; 

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, kurie atitinka trumpalaikių 

įsipareigojimų apibrėžimą. 

Įmonė nurašo finansinį turtą (ar jo dalį) tik tada, kai ji netenka teisės kontroliuoti 

tą turtą (ar jo dalį). Perleidus ar dėl kitų priežasčių nurašius finansinį turtą ir finansinius 

įsipareigojimus pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas (pelnas arba 

nuostolis), jei toks yra. 

 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

Trumpalaikis turtas – turtas, kurį tikimasi realizuoti arba sunaudoti per vienerius 

metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, nebaigta 

gamyba,  pagaminta produkcija, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų 

ekvivalentai, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas, bei kitas turtas, kuris atitinka 

trumpalaikio turto apibrėžimą. 

 

I.  Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys;  

Atsargos balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nustatant atsargų 

įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei 
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rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos 

tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos 

išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra 

nereikšmingos. 

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną 

galiojančiu oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo 

kursu ar santykiu. 

Atsargoms taip pat priskiriamas turtas, kurio negalima priskirti ilgalaikiam 

materialiajam turtui, nes jo įsigijimo savikaina yra mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią 

ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. 

Atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, jog 

pirmiausiai sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, – tai reiškia, kad 

laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai įsigytos ar pagamintos.  

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, buhalterinės 

apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi 

operacija. 

Atsargos pateikiamos įsigijimo savikaina ir laikoma, kad ji nėra didesnė už jų galimo 

realizavimo vertę. 

Pagaminta produkcija  - visiškai pagamintos, bet dar neparduotos prekės, skirtos 

pajamoms uždirbti. Pagaminta produkcija apskaitoje registruojama faktine pasigaminimo 

savikaina, kurią sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. Su gamyba nesusijusios 

išlaidos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas ir į atsargų pasigaminimo savikainą 

neįskaitomos. 

Nebaigta gamyba. Jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje produkcija nėra visiškai 

baigta gaminti, t.y. netinkama parduoti ji vadinama nebaigta gamyba. Nebaigta gamyba 

apskaitoje registruojama faktine iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos jai priskirtų tiesioginių ir 

netiesioginių gamybos išlaidų suma. Tiesioginėms gamybos išlaidoms priskiriama 

pagrindinės medžiagos ir tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos. Tiesiogines darbo 

užmokesčio išlaidas sudaro darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių produkcijos gamyboje, darbo 

užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą išlaidos. 

 Netiesioginės gamybos išlaidos - pagalbinės medžiagos, netiesioginio darbo 

užmokesčio, nusidėvėjimo bei kitos gamybos išlaidos. Netiesioginio darbo užmokesčio 

išlaidos apima tiesiogiai su produkcijos gamyba nesusijusių, bet sudarančių salygas gamybai 
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vykti darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei įmokų į Garantinį fondą 

išlaidas. 

Konkrečių gamybos išlaidų priskyrimo tiesioginėms ir netiesioginėms paskirstymo 

kriterijai parinkti atsižvelgiant į gamybos specifiką. Gamybiniai skyriai kiekvieno mėnesio 

pabaigoje, pateikia atliktų darbų apimtis ir darbo sąnaudas. Nuo tiesioginio ir netiesioginio 

darbo apmokėjimo paskaičiuojami koeficientai tiesioginėms ir netiesioginėms gamybos 

išlaidoms. Taip suskaičiuojama produkcijos savikaina kiekvienai darbo rūšiai. Neparduotų 

darbų savikaina apskaitoma -  nebaigta gamyba. 

Išankstiniai apmokėjimai – tai įmonės sumokėtos sumos tretiesiems asmenims už 

prekes, kitą trumpalaikį turtą ir paslaugas, kurias šie asmenys pateiks ar suteiks įmonei 

sekančiais finansiniais metais. Ateinančio laikotarpio sąnaudos (draudimo, prenumeratos, 

reklamos leidiniuose ir panašios) parodytos išankstinių apmokėjimų straipsniuose. 

 

II.Per vienerius metus gautinos sumos;  

Per vienerius metus gautinos sumos parodomos grynąja verte. Didžiausią per vienerius 

metus gautinų sumų dalį sudaro pirkėjų skolos. Jos atsiranda kai pirkėjas gavęs prekes ar 

paslaugas iš karto nesumoka pardavėjui. Nors pinigai už parduotas prekes negauti, tačiau 

apskaitoje registruojamas pardavimo pajamų uždirbimas. Skolos į abejotinų skolų sudėtį 

perkeliamos tada, kai atsiranda pagrindas manyti, kad gali būti negrąžintos.  

Kitos gautinos sumos – tai trečiųjų asmenų įsipareigojimai įmonei, nesusiję su jos tipine 

veikla. Čia parodomos suteiktos trumpalaikės paskolos, gautinas PVM, avansu sumokėti 

mokesčiai, įmonės atskaitingiems asmenims išduoti komandiruočių avansai. 

 

III.  Kitas trumpalaikis turtas;  

Kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas trumpalaikis finansinis turtas bei kitas 

trumpalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose turto straipsniuose. Čia parodomi įsigyti 

kitų įmonių vertybiniai popieriai, terminuotieji indėliai bankuose bei kitose kredito įstaigose.  

 

IV.  Pinigai ir pinig ų ekvivalentai; 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai įvairia 

valiuta bei pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriama įvairūs čekiai, obligacijų 

kuponai, pašto ženklai, įsigyti loterijos bilietai. Bendrovė pinigų ekvivalentų  neturi. 
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C.  NUOSAVAS KAPITALAS 

 

Nuosavas kapitalas – įmonės turto dalis, likusi padengus visus įsipareigojimus, kuri 

priklauso jos akcininkams. Bendrovėje nuosavam kapitalui priskiriama: įstatinį kapitalą, 

akcijų priedai, rezervai ir nepaskirstytąjį ataskaitinių finansinių metų bei ankstesnių 

laikotarpių pelną (nuostolius). 

 

I.  Kapitalas;  

Įstatinį kapitalą bendrovėje sudaro paprastosios vardinės nematerialios akcijos.  

Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. 

Įstatinis kapitalas gali būti padidintas arba sumažintas Akcinių bendrovių įstatymo 

nustatyta tvarka ir jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas taip nutarė bei atitinkamai pakeitė 

įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus bendrovės 

atitinkamus įstatų pakeitimus įmonių registre 

Akcij ų priedai. Akcijų priedai –  Bendrovės nuosavo kapitalo sudedamoji dalis. Akcijų 

priedai atsiranda, kai akcijų emisijos kaina viršija akcijų nominaliąją vertę. Bendrovėje akcijų 

priedų nėra.  

Savos akcijos – tai įmonės išleistos akcijos , kurios buvo jos pačios įsigytos. Šios 

akcijos nesuteikia balsų teisės. Balanse pateikiamos jų įsigijimo savikaina. Įmonė neturi savų 

akcijų. 

 

II.  Perkainojimo rezervas (rezultatai);  

Jei  Bendrovė perkainoja ilgalaikį turtą, turto vertės padidėjimo suma registruojama 

turto ir nuosavo kapitalo sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma parodoma perkainojimo 

rezervo (rezultatų) sąskaitoje. Bendrovėje ilgalaikis turtas nėra perkainotas. 

 

III. Rezervai  

Rezervas yra tikslinis per ataskaitinius ir ankstesnius metus uždirbto grynojo pelno  

panaudojimo apribojimas, skirtas įmonės akcininkų numatytiems tikslams. 

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir 

naudojamas įstatymų nustatyta tvarka. Sudarant rezervą, apskaitoje registruojamas 

nepaskirstytojo pelno sumažėjimas ir privalomojo rezervo padidėjimas. Šis rezervas negali 

būti mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams 

padengti. Panaudojus rezervą apskaitoje registruojamas nuostolių ir privalomojo rezervo 
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sumažėjimas. Kitais teisės aktų numatytais atvejais mažinant privalomąjį rezervą, apskaitoje 

registruojamas jo sumažėjimas ir nepaskirstytojo pelno padidėjimas. 

Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Numačius sumą, kurią reikės sumokėti už 

planuojamas įsigyti savas akcijas, įstatymų nustatyta tvarka sudaromas rezervas savoms 

akcijoms įsigyti. Registruojant šį rezervą, apskaitoje mažinamas nepaskirstytasis pelnas ir 

sudaromas tokios pat sumos rezervas savoms akcijoms įsigyti. Bendrovė šio rezervo neturi. 

Kiti rezervai . Kiti rezervai sudaromi įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. 

Rezervai didinami ir mažinami Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus 

sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas 

(sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną. 

 

IV. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai);  

Nepaskirstytasis pelnas – tai ankstesniais ir ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtas ir 

dar nepaskirstytas pelnas arba per tuos laikotarpius patirti ir dar nepadengti nuostoliai. Pelno 

paskirstymas ar nuostolių dengimas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima 

sprendimą pelną paskirstyti ar padengti nuostolius, neatsižvelgiant į tai, kada pelnas buvo 

uždirbtas ar kada buvo patirti nuostoliai. 

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) dydžiui tiesioginę įtaką daro ne tik ataskaitinio 

laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai), bet ir kai kurios ūkinės operacijos: savų akcijų 

pardavimo, registruojant esminių klaidų taisymo ar apskaitos politikos keitimo rezultatus.  

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) – tai per ataskaitinius finansinius metus uždirbtas 

pelnas arba per ataskaitinį laikotarpį patirtas nuostolis. Ataskaitinių metų pelną (nuostolius)  

sudaro pelno (nuostolių) ataskaitoje atspindėtas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai). Šią sumą taip pat gali didinti arba mažinti per ataskaitinį laikotarpį atliktos su 

nuosavu kapitalu susijusios operacijos ( savų akcijų anuliavimas ar perleidimas, perkainojimo 

rezervo mažinimas). 

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) – tai nuo įmonės veiklos pradžios iki ataskaitinių 

finansinių metų pradžios uždirbtas ir nepaskirstytas pelnas arba patirtas nuostolis. Šio 

straipsnio suma didėja arba mažėja visuotiniam akcininkų susirinkimui skirstant 

paskirstytinąjį pelną, dengiant nuostolius, naikinant ankstesniais laikotarpiais sudarytus 

rezervus. 
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D.  DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

 

Dotacijoms ir subsidijoms priskiriamas valstybės ir savivaldybės institucijų, 

tarptautinių organizacijų ir fondų bei trečiųjų asmenų finansinė ir materialinė parama 

konkrečiai veiklai bei nemokamai gautas turtas ir parama. Įmonės dotacijų apskaitos politika 

nustatyta vadovaujantis 21-uoju verslo apskaitos standartu “Dotacijos ir subsidijos”  

Gauta dotacija turtu pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis 

“Dotacijos ir subsidijos” tiek kiek to turto nudėvima, ir mažinamas atitinkamas sąnaudų 

straipsnis.  

Dotacija pripažįstama ir registruojama apskaitoje tada, kai ji faktiškai gaunama, o 

patirtoms sąnaudoms kompensuoti  pripažįstama panaudota tiek, kiek patiriama sąnaudų, 

kurioms kompensuoti ji skirta, t. y. mažinami balanso „Dotacijos, subsidijos" ir 

kompensuojamų sąnaudų straipsniai.  

Nepanaudotos dotacijos dalies likutis rodomas balanse “Dotacijos ir subsidijos”.  

 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Įmonės įsipareigojimai – tai prievolės, 

atsirandančios dėl ūkinių faktų, už kurias įmonė ateityje privalės atsiskaityti pinigais, 

prekėmis arba paslaugomis ir kurių apimtys gali būti objektyviai išmatuotos bei žinomos 

įvykdymo datos. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo terminą, visi 

įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

 

I.  Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;  

Ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriami tokie, kurių nenumatoma įvykdyti per 

ateinantį ataskaitinį laikotarpį. Šie įsipareigojimai balanse pateikiami detaliai, nes daugelis 

ilgalaikių skolų susijusios su tam tikrais apribojimais. Į ilgalaikių sudėtį įeina : ilgalaikės 

nuomos įsipareigojimai, ilgalaikės obligacijos, hipoteka, pensijų įsipareigojimai bei 

įsipareigojimai, susiję su garantiniu produkcijos aptarnavimu. 

Įmonė po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Taip pat 

nėra įsipareigojimų kurių įvykdymas užtikrintas valstybės garantija ar įmonės turtu. Skolų 

kurios bus grąžinamos užsienio valiuta nėra. Įmonėje nesudaromi atidėjimai ir neegzistuoja 

neapibrėžtų įsipareigojimų. Garantijų ir užstatų nėra suteikta. 
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II.  Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai; 

Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriami tokie, kuriuos numatoma įvykdyti per ateinantį 

ataskaitinį laikotarpį. Įmonės įsipareigojimai gali būti įvykdyti (grąžintos skolos) tiek 

naudojant trumpalaikį turtą (išmokant atlyginimą, grąžinant gautą paskolą, išsiunčiant avansu 

apmokėtas prekes, tiek sukuriant kitus trumpalaikius įsipareigojimus (gaunant paskolą, kad 

būtų galima įvykdyti kitus įsipareigojimus). Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: mokėtinos 

sumos, atsirandančios dėl prekių ir paslaugų įsigijimo (skolos tiekėjams, mokėtinas 

atlyginimas, mokėtini mokesčiai) avansu gauti pinigai už prekes, darbus ar paslaugas, kurie 

turės būti pateikti klientams per ateinantį laikotarpį, kiti įsipareigojimai, kurie turės būti 

įvykdyti per ateinantį ataskaitinį laikotarpį. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima visas per 

ateinančius ataskaitinius metus mokėtinas sumas, avansu iš klientų gautas sumas bei einamųjų 

ilgalaikės skolos dalį. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .  Įmonės įsipareigojimai darbuotojams ir 

iš jų darbo užmokesčio išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis , išskaičiuotos ir 

priskaičiuotos socialinio draudimo, garantinio fondo įmokos, kitos išmokos darbuotojams ir 

kaupimai atostogoms.  

Bendrovė skaičiuodama bet kokį atlygį įmonės darbuotojui už atliktą darbą 

vadovaujasi 31-uoju verslo apskaitos standartu „Atlygis darbuotojui“. Šio standarto 

įsigaliojimas nepakeitė atlygio darbuotojams apskaitos tvarkos.  

 Atostoginių kaupimai. Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais 

susijusiems įsipareigojimams. Jų suma priklauso nuo laiko, kurį darbuotojas dirbo įmonėje ir 

darbo užmokesčio. Atostoginių kaupimai skaičiuojami ir sąnaudos pripažįstamos metų 

pabaigoje. Vidutinis darbo užmokestis atostoginių kaupimui skaičiuojamas iš trijų 

kalendorinių mėnesių, einančių prieš atskaitomybės sudarymą. 

Atid ėjini ų sudarymo principai.  Jeigu įsipareigojimo įvykdymo laiko arba galutinės 

padengimo sumos negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti, toks 

įsipareigojimas vadinamas atidėjiniu. Atidėjiniai balanse parodomi atskira eilute kartu su 

kitais įsipareigojimais. Jei įsipareigojimo sumos negalima patikimai nustatyti arba nereikės jo 

dengti turtu, toks įsipareigojimas vadinamas neapibrėžtuoju įsipareigojimu. Jie balanse 

nerodomi.  

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo terminą, atidėjiniai skirstomi į 

trumpalaikius ir ilgalaikius. Jei atidėjiniai skiriami vienerių finansinių metų įsipareigojimams 

įvykdyti, jie rodomi balanso dalyje ,,Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
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įsipareigojimai”. Jei atidėjiniai skiriami daugiau kaip vienerių metų įsipareigojimams įvykdyti 

jie rodomi balanso dalyje “Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai”. 

Atidėjiniai pripažįstami, jeigu jie atitinka visus tris bendruosius pripažinimo kriterijus: 

1. Bendrovė turi teisinį įpareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė 

praeities veiksmai; 

2. tikėtina, kad teisiniam įpareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti 

reikės naudoti turimą turtą; 

3. įsipareigojimų suma  patikimai įvertinta.  

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas. Bendrovės įsipareigojimai, kurie neatitinka 

įsipareigojimų ir atidėjinių pripažinimo kriterijų, vadinami neapibrėžtaisiais. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, 

o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. 

Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų 

įvykių gali priklausyti Bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos. 

Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o 

informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte. 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai.  Įmonės įprastinės veikos pajamos ir 

sąnaudos gali būti priskiriamos tipinei arba netipinei veiklai. Tipinė veikla yra tokia, kurią 

įmonė laiko svarbiausia. Netipinę veiklą sudaro ūkinės operacijos, kurios yra susijusios su 

įprastine įmonės veikla, tačiau nepriskiriamos tipinei veiklai. Netipinės veiklos ūkinės 

operacijos priskiriamos finansinei  ir investicinei veiklai. Su įprastine įmonės veikla 

nesusijusios, nuo įmonės vadovų valios nepriklausančių ūkinių įvykių rezultatas – pajamos ar 

sąnaudos, kurių pasikartojimo tikimybė yra labai maža, priskiriamos neįprastinei įmonės 

veiklai. 

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik 

įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei 

pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir 

kliento susitarimu. Tai prekių tikroji vertė. Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdytos šios 

sąlygos: įmonė perdavė pirkėjui riziką, susijusią su parduotomis prekėmis; įmonė nebevaldo 

ir nebekontroliuoja parduotų prekių; tikėtina, kad su prekių pardavimo sandorių susijusi 

ekonominė nauda bus gauta  ir galima patikimai įvertinti jos dydį; sąnaudos, susijusios su 

prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.  

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
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išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos sumokėto ar mokėtino atlygio tikrąja verte. Pardavimo 

savikainą sudaro paslaugų teikimo sąnaudos, perparduotų prekių ir parduotos produkcijos 

savikaina. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos tą 

patį ataskaitinį laikotarpį, kada už suteiktas paslaugas pripažintos pajamos. Paslaugų teikimo 

sąnaudos apima šiam tikslui sunaudotas medžiagas, darbo užmokesčio sąnaudas, teikiant 

paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, trečiųjų asmenų 

suteiktų paslaugų ir panašias sąnaudas. 

Kitos veiklos pajamos pripažįstamos pagal tuos pačius pripažinimo kriterijus, kaip ir 

tipinės veiklos pajamos. Kitai veiklai, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmonės pajamos ir sąnaudos iš patalpų nuomos bei 

kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos. 

Perparduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 

finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai perparduoti skirtos prekės yra 

parduotos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Perparduoti skirtų prekių savikaina 

nustatoma nuolat, taikant FIFO būdą. Pardavimo sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį 

laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Pardavimo sąnaudoms priskiriamos prekybos patalpų 

eksploatacijos išlaidos, pardavėjos darbo užmokestis ir socialinis draudimas. 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, 

delspinigiai, finansinio turto perleidimo rezultatas, užsienio valiutos kurso pasikeitimo 

rezultatas. Baudos ir delspinigiai pripažįstami sąnaudomis tada, kai jie susidaro. 

Ypatingieji straipsniai  - straipsniai, kuriuose parodomi neįprastų, atsitiktinių, 

reguliariai nesikartojančių ūkinių įvykių rezultatai. Ar įvykis skiriasi nuo įmonės įprastinės 

veiklos, nustatoma pagal jo pobūdį, lyginant su įprastine įmonės veikla.   

Pagaute pripažįstamos atsitiktinės pajamos, kurios negali būti priskirtos įprastinei 

įmonės veiklai. 

Netekimais pripažįstamos atsitiktinės sąnaudos ar nuostoliai, kurie negali būti priskirti 

įprastinei įmonės veiklai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje ypatingieji straipsniai parodomi kaip 

pelną mažinančios ar nuostolius didinančios sąnaudos prieš apmokestinimą. 

Pelno mokestis  Įmonės pelno mokesčio apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 

24-uoju verslo apskaitos standartu “Pelno mokestis ”. 

Apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą. 

Mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai. 
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Pobalansiniai įvykiai  Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė koreguojama, jei 

pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės 

duomenims. 

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos apskaita. 

Ar apskaitoje bus registruojamas lizingas, ar nuoma, priklauso ne nuo sutarties 

formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Gali būti sudaromos įvairių rūšių sutartys: 

veiklos nuomos sutartis, nuomos sutartis, finansinės nuomos sutartis, pardavimo išsimokėtinai 

sutartis ir pan. 

Lizingas (finansinė nuoma) yra tokia nuomos rūšis, kai įmonė (lizingo gavėjas) per 

nuomos laikotarpį sumoka visą turto įsigijimo kainą ir palūkanas, o nuomos laikotarpio 

pabaigoje dažniausiai tampa to turto savininku, t. y. turtas pereina lizingo gavėjo nuosavybėn. 

Dažniausiai lizingas yra ilgalaikis sandoris. Išnuomotas turtas įtraukiamas į lizingo gavėjo 

balansą ir skaičiuojamas jo nusidėvėjimas. 

Apskaitoje registruojamas lizingas, jei sutartis atitinka lizingo sutarties kriterijus. 

Nuoma – nuomotojo už mokestį suteikta teisė nuomininkui sutartą laiką valdyti ir 

naudoti turtą. Nuomos mokestis pagal nuomos sutartį pripažįstamas sąnaudomis, jeigu 

išlaidos nepriskiriamos gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. Išsinuomoto 

turto eksploatacijos išlaidos, jeigu jų nekompensuoja nuomotojas ir jeigu jos nepriskiriamos 

gaminamos produkcijos savikainai, pripažįstamos veiklos sąnaudomis. Jei nuomotojas sutinka 

kompensuoti atlikto remonto vertę ar ja sumažinti nuomos mokestį, nuomininkas remonto 

išlaidas apskaitoje registruoja kaip gautiną sumą. Išsinuomoto turto nusidėvėjimas 

neskaičiuojamas. 

Pagal nuomos sutartį išnuomotą turtą nuomotojas savo balanse registruoja pagal turto 

pobūdį. Pajamos, apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tą laikotarpį, kada jos 

uždirbamos. Išlaidos, susijusios su išnuomotu turtu, įskaitant ir turto nusidėvėjimą, 

pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.  

Panauda – panaudos davėjo perduota teisė panaudos gavėjui sutartą laiką 

neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą. Pagal panaudos sutartį naudojamo turto eksploatacijos, 

remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, jei jų nekompensuoja nuomotojas. Išlaidos, 

susijusios su panaudos sutarties sudarymu, pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos 

susidaro. 

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo apskaita. Valiutiniai straipsniai balanse 

įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą. 
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Įsigijimo savikaina apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas 

finansinės atskaitomybės valiuta, taikant pirminio pripažinimo metu (sandorio dieną) galiojusį 

valiutos kursą. 

Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, balanse įvertinamas finansinės 

atskaitomybės valiuta, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą. 

Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas 

kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu arba paskutinės finansinės atskaitomybės 

datą (jeigu valiutiniai straipsniai buvo pripažinti ankstesniais finansiniais metais), 

pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis, išskyrus skirtumus, 

susijusius su grynosiomis investicijomis į užsienio įmonę. 

Susiję asmenys. Įmonės vadovai – įmonės administracijos vadovas, valdybos ir 

stebėtojų tarybos nariai bei kiti asmenys, kurie turi teisę planuoti, kontroliuoti įmonės veiklą, 

jai vadovauja ir atsako už galutinius sprendimus. 

Susiję asmenys – su įmone susiję juridiniai ar fiziniai asmenys. Su įmone susijusiu 

laikomas asmuo, kuris: 

a) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja įmonę arba yra jos kontroliuojamas; 

b) gali daryti įmonei reikšmingą įtaką; 

Susijusių asmenų sandoris – atlygintinas ar neatlygintinas turto ar įsipareigojimų 

perleidimas arba paslaugų teikimas tarp susijusių asmenų. 

Su įmone susiję: fiziniai asmenys - įmonės vadovai, juridiniai asmenys – Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministerija.    

Susijusiais asmenimis nelaikomi įmonės klientai, tiekėjai, bankas, suteikiantis įmonei 

paskolą, komunalinių paslaugų teikėjai, valstybės institucijos.  

Segmentai. Segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurios verslo rizika ir 

pelningumas skiriasi nuo kitų verslo sudedamųjų dalių. Pelningumas – įmonės veiklos 

efektyvumo rodiklis, gaunamas lyginant uždirbtą pelną su pardavimo pajamomis. Verslo 

segmentai grupuojami taip pat kaip sugrupuota įmonės veikla. 

Įmonė sudaro  kartografinių ir georeferencinių duomenų bazes, sudaro ir leidžia 

topografinius, tematinius žemėlapius, gamina skaitmeninius ortofotografinius žemėlapius. 

Teikia paslaugas susijusias su kartografinių georeferencinių duomenų baze. 

Bendrovės veikla yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, gavus 

atitinkamus leidimus. Pagrindiniai užsakovai – valstybinės institucijos. 

Visa įmonės veikla yra glaudžiai susijusi ir išskirti atskirus jos rūšies segmentus 

negalima 
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III.PASTABOS 

1 pastaba. Nematerialusis turtas 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį 

laikotarpį, įskaitant šio turto amortizaciją (1 lentelė „Nematerialusis turtas“): 

1. Praėjusių finansinių metų pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo parodyta 

tokiuose balanso straipsniuose: Patentai ir licencijos  - 997 litai, Programinė įranga – 106 317 

litų; 

2. Turto likutinė vertė kuri buvo parodyta praėjusių finansinių metų pabaigos balanse, 

įsigijimo savikaina: Patentai, licencijos – 7 180 litai, Programinė įranga – 1 840 543 litai; 

3. Per finansinius metus įsigyta programinės įrangos už 28 111 litų; iš jų ES indėlis 

programai įsigyti yra 25 300 Lt. 

4. Pagal buhalterinės apskaitos registrus sukaupta praėjusių finansinių metų 

nematerialiojo turto amortizacija buvo: Patentai ir licencijos – 6 183 litai, Programinė įranga – 

1 734 226 litai; 

5. Finansiniais metais buvo priskaičiuota amortizacijos: Patentai ir licencijos – 997 litai, 

Programinė įranga - 99 350 litai, tame skaičiuje dotacijos amortizacija 6 325 litai. 

6. Nurašyta programinės įrangos kuri buvo višiškai amortizuota per finansinius metus – 

213 955 litus. 

7. Finansinių metų pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 35 078 litai. 

 1 lentelė „Nematerialusis turtas“         (Lt) 

 
 
 

Rodikliai 

Plėtros 
darbai 

Prestižas Patentai, 
licencijos 
ir pan. 

Progra- 
minė 
įranga 

Kitas 
nemate-  
rialusis 
turtas 

Iš viso 

 
Likutin ė vertė praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje (2009) 

    997 106317   107314 
 

a) Ilgalaikis 
nematerialusis turtas 
įsigijimo savikaina 

            
 

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

    7180 1840543   1847723 
 

Finansinių metų pokyčiai:              
- turto įsigijimas       28111   28111  
- kitiems asmenims 
perleistas ir nurašytas 
turtas (-) 

      213955   213955 
 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į 

          0 
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kitą + / (-) 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 0 7180 1654699 0 1661879 
 

b) Amortizacija –              
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

    6183 1734226   1740409 
 

Finansinių metų pokyčiai:           0  
- finansinių metų 
amortizacija 

    997 99350   100347 
 

- atstatantys įrašai (-)           0  
- kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-) 

      213955   213955 
 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į  
kitą + / (-) 

          0 
 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 0 7180 1619621 0 1626801 
 

c) Vertės sumažėjimas              
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

          0 
 

Finansinių metų pokyčiai:           0  
- finansinių metų vertės 
sumažėjimas 

          0 
 

- atstatantys įrašai (-)           0  
- kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto 
(-) 

          0 
 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į 
kitą + / (-) 

          0 
 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 0 0 0 0 0 
 

d) Likutin ė vertė 
finansinių metų 
pabaigoje (a) - (b) - (c) 

0 0 0 35078 0 35078 
 

 

Bendrovės veikloje naudojama 74 vienetai amortizuoto nematerialiojo turto, kurio 

bendra įsigijimo vertė – 304356 litai 

2 lentelė „Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas“ 

Eil.Nr. Pavadinimas Įsigijimo vertė 

1 Licencija  I/RAS C - Update license 7180,55 

2 Program.įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

3 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

4 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 
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5 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

6 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

7 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

8 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

9 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

10 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

11 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

12 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

13 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,71 

14 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,72 

15 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,72 

16 Program. įranga OFFICE PRO2003/LT 1012,72 

17 "ORT10LT žemėlapių Tiff fail ų administravimo siste 2500 

18 Programinė įranga  "OFFICE PRO 2003/EN OEM" (su TK 1021,19 

19 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module Core.  (Rusų k.) 4374,24 

20 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module AT.  (Rusų k.) 3280,69 

21 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module AT.  (Rusų k.) 3280,69 

22 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module SolverA.  (Rusų 2733,9 

23 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module SolverS.  (Rusų 2733,9 

24 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module DTM.  (Rusų k.) 3827,45 

25 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module DTM.  (Rusų k.) 3827,45 

26 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module DTM.  (Rusų k.) 3827,45 

27 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module Mosaic.  (Rusų k 2733,92 

28 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module Mosaic.  (Rusų k 2733,92 

29 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module StereoDraw.  (Ru 4100,87 

30 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module StereoDraw.  (Ru 4100,87 

31 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module StereoDraw.  (Ru 4100,87 

32 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module StereoDraw.  (Ru 4100,87 

33 PHOTOMOD ver. 4.0. Network module StereoDraw.  (Ru 4100,87 

34 PHOTOMOD Radar,including modules: Geo Processor, S 15036,52 

35 Pr. įr.  WINDOWS Svr Std 2003/EN LIC/SA OLP NL 3839,09 

36 Programinė įranga  Poster Jet 3588,15 

37 Programinė įranga  "Desing Standard CS3 3.0 WIN us 3027,97 

38 Programinė įranga  MS Visio Pro 2007/EN CD WIN32 1925 

39 Programinė įranga  OFFICE PRO 2007 EN WIN32 CD 1645 

40 PHOTOMOD network modules DTM,  4th copy 3087,22 

41 PHOTOMOD network modules DTM,  5th copy 2996,42 

42 Progr. MIKROSTATION 16173,67 

43 Progr. MIKROSTATION 16173,67 

44 Programinė įranga  EASY TRACE Pro v.8.3. 3145,81 

45 Programinė įranga  EASY TRACE Pro v.8.3. 3145,81 

46 Programinė įranga  EASY TRACE Pro v.8.3. 3145,81 

47 Programinė įranga  EASY TRACE Pro v.8.3. 3145,81 

48 Programinė įranga  EASY TRACE Pro v.8.3. 3145,81 

49 Pr.įr. Adobe publishing collection 8 4112,5 
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50 Pr.įr.Image Viewer v.8.0 2360 

51 Pr.įr.Image Viewer v.8.0 2360 

52 Microstation /I Upgrade from V5 5500 

53 Microstation /I Upgrade from V5 5500 

54 Microstation /I Upgrade from V5 5500 

55 Microstation /I Upgrade from V5 5500 

56 Progr. įr. Apskaita 3 29208 

57 Progr."Microstation 95" 16173 

58 Programa "Image Viewer v 7.0" 2185 

59 Programa "Image Viewer v.7.0" 2185 

60 Programa "Image Viewer v.7.0" 2185 

61 Programa "ADOBE PHOTOSHOP 4.0 Windows FULL SU 2800 

62 Pr. įr. InterPlot Professional 2360 

63 Progr."Datum and Map" 4349 

64 Progr."Network Adjustment" 4349 

65 Progr. "Rinex" 4349 

66 Progr."SKI version 2" 1403 

67 Progr. MIKROSTATION 16173,66 

68 Programinės įrangos ArcView 8.1 vardinė licenzija 0 

69 Programinė įranga  DESIGN  COLLECTION  4.0   WIN 4288,14 

70 Programinė įranga MOLP/ OFFICE  XP  PTO/LT  ET  WI 4385,59 

71 Progr. įranga IntraLED , 10 vartotojų licenzija 1125 

72 Progr. įranga Design COLLECTION 7.0 3507,5 

73 Progr. įranga MOLP/ WINDOWS Svr Std 2003/EN 2525,42 

74 ORT10LT žemėlapio fragmento iškirpimo taikomoji pr 7000 

   Viso: 304355,95 
 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

UAB „Aerogeodezijos institutas“  ilgalaikio materialiojo turto būklė pagal svarbiausias 

šio turto grupes pateikiama 3 lentelėje 

1. Praėjusių finansinių metų pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė buvo 

parodyta tokiuose balanso straipsniuose: Pastatai ir statiniai – 4144361 litai, Transporto 

priemonės – 49286 litai, Kita įranga ir įrenginiai – 195855 litai; 

2. Per finansinius metus įvyko turto pokyčių, kurie parodomi lentelės a dalyje „Įsigijimo 

savikaina“: 

Įsigyti kompiuteriai už 4170 litus 

Parduota kompiuterinė technika, kurios įsigijimo vertė – 4051 litai; 

Nurašyta turto kurio įsigijimo vertė – 147976 litai; 

3. Praėjusių finansinių metų pabaigoje buhalterinės apskaitos registruose sukauptos 

nusidėvėjimo sumos pagal turto grupes įrašytos į lentelės c dalį. Priskaičiuota nusidėvėjimo: 
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Pastatai ir statiniai – 676554 litai, Transporto priemonės – 148550 litai, Kita įranga ir 

įrenginiai – 7641554 litai; 

4. Per finansinius metus įvyko tokių nusidėvėjimo pokyčių: 

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per finansinius metus: Pastatai ir statiniai – 66365 

litai, Transporto priemonės – 5973 litai, Kita įranga ir įrenginiai – 97671 litai; 

Parduotos kompiuterinės technikos nusidėvėjimas – 4050 litai;  

Nurašyto turto nusidėvėjimas – 147946 litai; 

5.Finansinių metų pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė: Pastatai ir 

statiniai – 4077996 litai, Transporto priemonės – 43313 litai, Kita įranga ir įrenginiai – 

102323 litai;   

3 lentelė „Ilgalaikis materialusis turtas"       (Lt) 

 
 
 
 
 
 

Rodikliai Žemė Pastatai 
ir 

statiniai 

Mašinos 
ir 

įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita 
įranga, 
prietai- 

sai, 
įrankiai 
ir įren- 
giniai 

Ne- 
baigta 
statyba 

Kitas 
mate-

rialusis 
turtas 

Iš viso 

 
Likutin ė vertė 
praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

  4144361   49286 195855     4389502 

 
a) Įsigijimo 
savikaina 

                
 

Praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

  4820915   197836 7837409     12856160 
 

Finansinių metų 
pokyčiai: 

                
 

- turto įsigijimas         4170     4170  
- perleistas ir 
nurašytas turtas (-) 

        152027     152027 
 

- perrašymai iš 
vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

              0 
 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 4820915 0 197836 7689552 0 0 12708303 
 

b) Perkainojimas                  
Praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

              0 
 

Finansinių metų 
pokyčiai: 

                
 

- vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) + / 
(-) 

              0 
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- kitiems asmenims 
perleisto ir 
nurašyto 
turto (-) 

              0 

 
- perrašymai iš 
vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

              0 
 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

c) Nusidėvėjimas                  
Praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

  676554   148550 7641554     8466658 
 

Finansinių metų 
pokyčiai: 

                
 

- finansinių metų 
nusidėvėjimas 

  66365   5973 97671     170009 
 

- atstatantys įrašai 
(-) 

              0 
 

- kitiems asmenims 
perleisto ir 
nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 

        151996     151996 

 
- perrašymai iš 
vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

              0 
 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 742919 0 154523 7587229 0 0 8484671 
 

d) Vertės 
sumažėjimas 

                
 

Praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

              0 
 

Finansinių metų 
pokyčiai: 

                
 

- finansinių metų 
vertės sumažėjimas 

              0 
 

- atstatantys įrašai 
(-) 

              0 
 

- kitiems asmenims 
perleisto ir 
nurašyto 
turto (-) 

              0 

 
- perrašymai iš 
vieno straipsnio į 
kitą + / (-) 

              0 
 

Finansinių metų 
pabaigoje 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

e) Likutin ė vertė 
finansinių metų 
pabaigoje 
(a) + (b) - (c) - (d) 

0 4077996 0 43313 102323 0 0 4223632 
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Įmonės veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurio likvidacinė vertė 1 

litas. 2010 m. gruodžio 31d. buvo 269 vienetai visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo 

turto, kurio bendra įsigijimo vertė – 2075716 litai: 

4 lentelė „Naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas“   

Eil.Nr. Pavadinimas Įsigijimo vertė 

1 Automobilis ŠKODA OCTAVIA  OKV 584 44068,1 

2 VAZ 2121 LKB 442 16102 

3 Automob. ŠKODA OCTAVIA Elegance 1.9TDI sidabrinė, 50500,61 

4 Automobilis VAZ-21310  Valst.Nr.RKM 916 27429,31 

5 Kondicionierius HEHB 12 2223 

6 Bigatorius  KSL 435 1328,39 

7 Telefoninis tinklas 24510 

8 Ventiliacijos sistema su filtrais 2593 

9 Ventiliacijos sistema su filtrais 2594 

10 Apsaugos nuo viršįtampių sistema 15807,3 

11 Kondicionierius L-S-F-1260 3926,69 

12 Kondic.sistemos MHC-MOC12 ir MHH-MOH12 3vnt. 21128 

13 Vaizdo stebėjimo sistema 20993,23 

14 Stiprint."Network Tiger Smitch 100 unit" 12147 

15 Stiprint."Network Tiger Switch 100unit" 12148 

16 Sptipr."Network Tiger Switch 16TT unit" 13934 

17 Įrišimo mašinėlė RENZ COMBI-S 1600 

18 Kondicionierius  RS 9 R 3225,63 

19 Kondicionierius  RS 9 R 3676,86 

20 Kondicionierius RG 9R 3507,07 

21 Telekomunikacinė įranga 55395,25 

22 Kondicionierius RG 13C 2731,44 

23 Kondicionierius RG 13C 2731,44 

24 Kondicionierius RG 13C 2731,44 

25 Imtuvas Etrex VISTA GPS 1391,62 

26 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

27 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

28 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

29 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

30 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

31 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

32 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

33 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

34 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1621 

35 Baldų komplektas (401kamb.) 3447 

36 Baldų komplektas (418kamb.) 3447 

37 Baldų komplektas (303kamb.) 3027 

38 Grindų plovimo mašina COMAC 45E 6105 
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39 Baldų koplektas parduotuvei 5713 

40 Spinta brėžiniams Srm 100 4771,05 

41 Spinta brėžiniams Srm 100 4771,05 

42 Motorinis grąžtas STIHL BT 120C 2766,1 

43 Motorinis grąžtas STIHL BT 120C 2766,1 

44 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1620 

45 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1620 

46 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1620 

47 Fotoaparatas  Canon PowerShot S3 IS 1312,71 

48 Aparatas suvirinimo  GYSMI161 1024,58 

49 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1620 

50 Muzikinis centras CMT-SP55TC 1420,34 

51 Planšetų laikymo lentynos 10368 

52 Lentynos knygom 2510 

53 Kompiuteriniai darbo stalai su spintelėm 11vnt. 17830 

54 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1620 

55 Kompiuterinis darbo stalas su spintele 1620 

56 Kompiuteriniai darbo stalai su spintelėm 1621 

57 Kompiuteriniai darbo stalai su spintelėm 1vnt. 1620 

58 Kėdės prie kompiuterinių stalų 12vnt. 3792 

59 Dulkių siurblys "Twin qyafilter" 1501 

60 Spinta A2 1185 

61 Gręžimo aparatas STIHL BT 106 žemės darbam 3340 

62 Siurblys dulkių plaunantis 1041,52 

63 Persirengimo spintelė 3543 

64 Koloriferis 9 kw karšto oro 1313 

65 Apšvietimo sistema Nr.703 12342 

66 Oro drėkintuvas AXAIR-DEFENSA NK-4 16619 

67 Lentynos 12 vnt. 9228 

68 Lentynos  8 vnt. 19660 

69 Deksitometras FAG VIPDENS 4001 9377 

70 Metalinės lentynos 2512 

71 Baltos horizontalios žaliuzės 2534 

72 Baltos horizontalios žaliuzės 52.92m 1794 

73 Baltos horizontalios žaliuzės46.03m 1560 

74 ŽALIUZĖS baltos 104.97m2 3558 

75 Grotos langams 1822 

76 Metalinės spintos 2330,51 

77 Metalinės spintos 2330,51 

78 Metalinės lentynos 2512 

79 Metalinės lentynos 2512 

80 Metalinės lentynos 2512 

81 Metalinės lentynos 2512 

82 Foto plėvelių saugojimo spinta 958x550x1200 3177,97 

83 Foto plėvelių saugojimo spinta 958x550x1200 3177,97 



5. Aiškinamasis raštas 

 

27 iš 44 

84 Iškaba instituto 2282 

85 Virtuvės baldai 2311,86 

86 Virtuvės baldai 2311,86 

87 Virtuvės baldai 2311,86 

88 Virtuvės baldai 2311,86 

89 Virtuvės baldai 2311,86 

90 Baldų komplektas (kam.107) 5161,59 

91 Baldų komplektas (kam.108) 3710,59 

92 Baldų komplektas (kam.104) 3462 

93 Baldų komplektas (kam.102) 5318,58 

94 Nepertr. įtampos šaltinis BACK UPS 1500VA 1025,42 

95 Kompiuteris KK-2800/80/DVRS/XPPro KAUKAS 2547,46 

96 Monitorius iiyama ProLite E430T-S 17'' LCD 1923,73 

97 Monitorius SAMSUNG 22'' SyncMaster 1200NF 1715,25 

98 Nepertrauk. įtampos šaltinis BACK UPS RS 1500VA 1025,42 

99 Nepertrauk. įtampos šaltinis BACK UPS RS 1500VA 1025,42 

100 Kompiuteris DVS/XPPro KAUKAS 2084,75 

101 Kompiuteris DVS/XPPro KAUKAS 2084,75 

102 Kompiuteris DVS/XPPro KAUKAS 2177,97 

103 Spausdintuvas  HP LJ 1300 1152,54 

104 Monitorius   SAMSUNG 172V  17"LCD 1097,46 

105 Monitorius  LG FLATRON L1910S 19"LCD 1205,93 

106 Monitorius  HP P1230 21" 1743,22 

107 Kompiuteris  "KAUKAS" DVS/XPPro 1754,24 

108 Kompiuteris  "KAUKAS" DVS/XPPro 1813,56 

109 Kompiuteris  "KAUKAS" DVRS/XPPro 1898,31 

110 Monitorius  "SAMSUNG" 17"LCD 173P BLACK 1398,31 

111 Monitorius  17" NEC LCD 1770NX BLACK 12MS 500:1 1101,7 

112 Kompiuteris  "KAUKAS"  XPPro 12824,19 

113 Kompiuteris  "KAUKAS" DVS XPPRO 2745,76 

114 Kompiuteris  "KAUKAS" DVS XPPRO 2457,63 

115 Monitorius  "LG FLATRON L1940B 19"LCD" 1148,31 

116 Kompiuteris  "DVDRS" 2478,81 

117 Kompiuteris  "DVRS/XPPro KAUKAS" 2627,12 

118 Kompiuteris  "DVRS/XPPro KAUKAS" 2495,76 

119 Monitorius  "PHILIPS 22" CRT" 1525,43 

120 Kompiuteris  "DVS/XPPro KAUKAS" 1779,66 

121 Kompiuteris  "DVRS XPPRO KAUKAS" 4152,54 

122 Kompiuteris  "DVRS/XPPro KAUKAS" 3322,03 

123 Spalvotas spausdintuvas  SAMSUNG 2355,08 

124 Kompiuteris  "DVS/XPPro KAUKAS" 3135,59 

125 Kompiuteris  "DVS/XPPro KAUKAS" 3135,6 

126 Monitorius  19" TFT ViewSonic VP930 1644,06 

127 Kompiuteris  "DVS/XPPro KAUKAS" 3135,59 

128 Kompiuteris  "DVS/XPPro KAUKAS" 3135,6 
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129 Kompiuteris  "DVS/XPPro KAUKAS" 1932,2 

130 Monitorius  19" TFT ViewSonic VP930 1567,8 

131 Monitorius  19" TFT ViewSonic VP930 1567,8 

132 Monitorius  19" TFT ViewSonic VP930 1567,79 

133 Kompiuteris  "DVRS/XPPro KAUKAS" 2105,93 

134 Monitorius  LCD 20" PHILIPS 200W6CS 1440,68 

135 Monitorius  LCD 20" PHILIPS 200W6CS 1440,68 

136 Monitorius  VIEWSONIC P227FB/21" CRT FLAT 1716,1 

137 Monitorius  19" TFT ViewSonic VP930 1478 

138 Kompiuteris  "DVRS/XPPro KAUKAS" 4293,23 

139 Kompiuteris  "DVRS/XPPro KAUKAS" 4877,97 

140 Monitorius  LG FLATRON L1940PQ 19"LCD 1004,24 

141 Monitorius  LCD 20"Widescreen 200W6CS 1420,34 

142 Monitorius  VIEWSONIC P227FB/21" CRT FLAT 1411,02 

143 Kompiuteris  "DVD-ROM/XP Pro KAUKAS" 2853,39 

144 Kompiuteris  "DVD-ROM/XP Pro KAUKAS" 2853,39 

145 Kompiuteris  "DVD-ROM/XP Pro KAUKAS" 2853,39 

146 Kompiuteris  "DVD/XP Pro KAUKAS" 3449,15 

147 Monitorius  LCD 19"19OP7ES PHILIPS 1547,84 

148 Kompiuteris  "250GB/DVD/XP Pro KAUKAS" 5638,98 

149 Kompiuteris  "250GB/DVD/XP Pro KAUKAS" 5638,99 

150 Monitorius  LCD 19"19OP7ES PHILIPS 1241,95 

151 Monitorius  LCD 19"19OP7ES PHILIPS 1241,95 

152 Spausdintuvas  HP LASERJET 1320N 1488,56 

153 Spausdintuvas  HP LASERJET 1320N 1488,56 

154 Kompiuteris  "250/DVD-ROM/XP PRO KAUKAS" 3689,83 

155 Kompiuteris  "250/DVD-ROM/XP PRO KAUKAS" 3689,83 

156 Kompiuteris  "250/DVD-ROM/XP PRO KAUKAS" 3689,83 

157 Kompiuteris  "DVD-ROM/XP PRO KAUKAS" 3755,93 

158 Spausdintuvas  HP LASERJET 1320N 1351,84 

159 Išorinis USB diskas  WD MYBOOK PRO 1T 500GB 7200RP 1047,46 

160 Kompiuteris  "AM2/250GB/XP PRO KAUKAS" 2407,69 

161 Kompiuterinė kasos sistema "Altera EJ" su FB "Empi 2390 

162 Kompiuteris  "E6600/500/DVRS/XP PRO KAUKAS" 4125,42 

163 Kompiuteris  "E6600/500/DVRS/XP PRO KAUKAS" 4125,43 

164 Monitorius  LCD 20"1680X1050 VGA&DVI 1350,85 

165 Spausdintuvas  HP DESIGNJET  Z2100 9850,85 

166 Monitorius  VIEWSONIC LCD VP930-3 19" 1228,64 

167 Kompiuteris  "Intel E6600/320GB/DVD/VISTA" 3709,32 

168 Nešiojamas kompiuteris  HP NC6320/T5600/1GB/XP PRO 4194,06 

169 Nešiojamas kompiuteris  DELL Latitude D820 DC T720 4692,37 

170 Kompiuteris  "2GB/DVRS/VISTA Kaukas" 2752,54 

171 Kompiuteris  "2GB/DVRS/VISTA Kaukas" 2752,55 

172 Kompiuteris  "E6600/320GB/DVD/VISTA  KAUKAS" 3020,34 

173 Nepertrauk. įtampos šaltinis  HP T1000 UPS 1000VA/ 1166,92 
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174 Kompiuteris  "E6600/2GB/VISTA/KAUKAS" 3305,08 

175 Kompiuteris  "Intel E6600/DVD/VISTA KAUKAS" 3690 

176 Kompiuteris  "INTEL E6600/DVD/VISTA KAUKAS" 3690 

177 Kompiuteris  "E6600/320GB/DVD/VISTA KAUKAS" 2362,82 

178 Kompiuteris  "E6600/320GB/DVD/VISTA KAUKAS" 2362,82 

179 Monitorius  19" NEC LCD 1970NX 1217,8 

180 Kompiuteris  "DVD/VISTA  KAUKAS" 4901,58 

181 Monitorius  VIEWSONIC LCD VP930-3 19" 1014,72 

182 Komutatorius  HP Procurve Switch 2650 2099 

183 Kompiuteris  "HP dc7700 CMT" 2837,29 

184 Kompiuteris  "HP dc7700 CMT" 2837,29 

185 Kompiuteris  "HP dc7700 CMT" 2837,29 

186 Kompiuteris  "HP dc7700 CMT" 2837,29 

187 Kompiuteris  "HP dc7700 CMT" 2837,28 

188 Monitorius  SAMSUNG 215TW 21" LCD 1385,59 

189 Tarnybinė stotis  INTEL S3000AH 2898,3 

190 Kompiuteris  "HP DC7800 CMT E6550/2GB/VistaB" 2851,69 

191 Kompiuteris  "HP DC7800 CMT E6550/2GB/VistaB" 2851,69 

192 Kompiuteris  "HP DC7800 CMT E6550/2GB/VistaB" 2851,69 

193 Kompiuteris  "HP DC7800 CMT E6550/2GB/VistaB" 2851,7 

194 Kompiuteris  "HP DC7800 CMT E6550/2GB/VistaB" 2851,7 

195 Lokalaus kompiut.tinklo kabelinė sistema 90259,41 

196 Monitorius HITACHI 19'' CM 772ET 2161,02 

197 Komutatorius SS3 SWITH 3300XM/24x10/100 4059,32 

198 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KA-750/20/CDS 2347,46 

199 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 650VA 1133 

200 Kompiuteris PII-266 32MB/3GB/4MBD/24XCD/LAN 5509 

201 Kompiuteris PII-266 32 MB/3GB/4MBD/24XCD/LHN 5509 

202 Monitorius SAMSUNG 17'' SM  700P 2288 

203 Kompiuteris ,,KAUKAS'' PII-266 32MB/3 2GB/8MB/32 3808 

204 Monitorius SONY 21" 500PST 6805,08 

205 Kompiuteris fotogr. stotims Sun Ultra 1 Creator 3D 200350 

206 Kompiuteris fotogr. stotims Sun Ultra 1 Creator 3D 200351 

207 Monitorius NuVision Perceiva 21MX 90769 

208 Monitorius NuVision Perceiva 21MX 90769 

209 Kompiuteris Sun Ultra 30 Model 250 110272 

210 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC Smart UPS 2200VA 11995 

211 Kompiuteris Sun Ultra 1E Modelis 170 79906 

212 Kompiuteris Sun Ultra 1E Modelis 170 79906 

213 Kompiuteris ,,KAUKAS'' P133 10139 

214 Kompiuteris ,,KAUKAS'' P133 11249 

215 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC POWERSTACK 450VA 1090,68 

216 Spausdintuvas HP LaserJet 1200/EN 8MB 1408,45 

217 Automatinis tacheometras Leica TC305 28769,49 

218 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 2200VA 2792,76 
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219 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 2200VA 2792,76 

220 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1000VA 1309,79 

221 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1787,52 

222 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1787,52 

223 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1787,52 

224 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1787,52 

225 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1787,52 

226 Faksimilinis  aparatas Canon  MultiPASS  L60 2745,76 

227 Nepertrauk. įtampos šaltinis  HP APC SMART UPS 100 1144 

228 Nepertrauk. įtampos šaltinis HP APC SMART 1000VA 1144 

229 Spausdintuvas HP DesignJet  800PS 27457,63 

230 Kompiuteris ,,KAUKAS''  CDS/W'XPPro 4101,7 

231 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1787,52 

232 Kompiuterinio tinklo spinta RITTAL 3541,43 

233 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC  SMART UPS 1500VA 1758,38 

234 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART UPS 1500VA 1758,38 

235 Monitorius SAMSUNG 19'' SM 959NF 1327,09 

236 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KC-1000/40/CDS 3610,17 

237 Komutatorius SS3 Switch 4400/24x10/100 4360,17 

238 Monitorius SAMSUNG 19'' SM  959 NF 1318,65 

239 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KKI-2.26/80/CDS 3838,99 

240 Klaviatūra TIPRO MID-KB 128A 1710,15 

241 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KKI-2,26/80/CDS 4813,56 

242 Klaviatūra TIPRO MID-KB 128A 1741,32 

243 Klaviatūra TIPRO MID-KB 128A 1741,32 

244 Monitorius HITACHI 21'' CM823 FET 3038,2 

245 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KKI-2.4/D80/CD-RW 5588,13 

246 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KKI-2.4/10/DVS 3652,54 

247 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KKI-2.4/10/DVS 3652,54 

248 Kompiuteris ,,KAUKAS'' KKI-2.4/10/DVS 3652,54 

249 Nepertrauk. įtampos šaltinis SMART-UPS 1000 VA 1286,05 

250 Nepertrauk. įtampos šaltinis SMART-UPS 1500 VA 1754,47 

251 Monitorius SAMSUNG 15" 4618 

252 Kompiuteris,,KAUKAS'' DVS/WXPPro 3474,58 

253 Kompiuteris ,,KAUKAS'' DVS/W  XPPro 2728,55 

254 Kompiuteris NB CPQ EVO NX9000 P42000 15''25 5312,71 

255 Nešioj. kompiuteris ACER TM803LCI 15''Centrino 1.6 6779,66 

256 Spausdintuvas HP DESKJET 450CBi 1025,43 

257 Kompiuteris KKI-2800/160/DVS 3932,2 

258 Kompiuteris KK-2600/80/D 3220,34 

259 Monitorius IIYAMA PRO 514 22'' TCO99 2067,79 

260 Kompiuteris KAUKAS KS-2600/D80/ CDRS 3084,75 

261 CPX328W  HITACHI projektorius X328 6859,8 

262 Salės audio sistema 6536 

263 Nepertrauk. įtampos šaltinis APC SMART-UPS 1000VA 1194,91 
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264 Nepertrauk. įtampos šaltinis SMART-UPS 1500VA 1580,51 

265 Kompiuteris KAUKAS KKI-2400/80/CDS/XPPro 2224,58 

266 Kompiuteris KKI-2000/80/CDRS/XPPro KAUKAS 2338,98 

267 Kompiuteris KKI-2800/80/DVS/XPPro KAUKAS 2774,58 

268 Komutatorius HP Procurve 4148GL/48xF+ENET 5313,56 

269 Monitorius 17'' LCD SAMSUNG SM 174T Silver 1546,61 

   Viso: 2075716,35 
 

2010 m. sausio 21d. buvo išpirktas hipotekos lakštas ir įkeitimo lakštas iš LR hipotekos 

registro. Hipotekos lakšte buvo įkeistas administracinis pastatas, unikalus Nr.1996-7019-6018 

kurio balansinė vertė 3854031 litai. Įkeitimo lakštas – žemės nuomos teisė į 0,6340 ha žemės 

sklypo, kurio unikalus numeris Nr.1901-0114-0009. 

5 lentelė. „Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas“ 

Įkeisto turto pavadinimas Balansinė 
vertė (Lt) 

Įkeitimo 
pabaigos data 

      
Administracinis pastatas, unikalus Nr.1996-7019-6018 3854031 2009-02-28 

      
 

3 pastaba. Atsargos 

Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama 

kiekviena su atsargų judėjimu susijusi operacija. Atsargas įmonėje sudaro medžiagos, 

nebaigta gamyba, pagaminta produkcija ir pirktos prekės skirtos perparduoti. 2010 m. 

pradžioje atsargų buvo  2647252 litų (6 lentelė „Atsargos“).  

2010 m. pradžioje medžiagų - 14602 litų. Per ataskaitinius finansinius metus nupirkta 

įvairių medžiagų už 119803 litus. Visos medžiagos pradėtos naudoti UAB „Aerogeodezijos 

institutas“ pajamoms uždirbti pripažintos sąnaudomis.  Sąnaudomis buvo pripažinta – 117851 

litų. Medžiagos likusios sandėlyje balanse parodytos įsigijimo savikaina, kuri metų pabaigoje 

– 16554 litai. Įsigijimo savikaina laikoma mažesnė, negu jų galima realizavimo vertė.  

Sąnaudomis pripažintos ir nelikvidžios medžiagos apskaitomos kiekine išraiška. 

2010 m.  sausio 1 d. nebaigtos gamybos buvo už 2407622 litus, o metų pabaigoje - 

2010 m. gruodžio 31 d. – 2259216 litus (sumažėjo 7%). Didžiausią dalį nebaigtoje gamyboje 

sudaro topografinių M1:100 000 žemėlapių sudarymo darbai – 1,5 mln. Lt, vykdyti 2006 – 

2008 m. (remiantis Geodezijos ir kartografijos įstatymo, Lietuvos kartografavimo 2005-2009 

metams programos nuostatomis). Likusi nebaigtos gamybos dalis – tai nemažas įdirbis 2011 

metams, iš kurios už 230 tūkst. Lt yra 2010 m. pasirašytų sutarčių darbai. 
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Pagamintą produkciją sudaro įvairių mastelių žemėlapiai, kurie finansinių metų 

pradžioje – 181834 Lt. 2010 metais padidėjo - 466 Lt., kadangi buvo laminuoti jau pagaminti 

žemėlapiai. Per metus parduota – 8722 litų, reklamai panaudota už 94 litus. Produkcija 

sumažėjo ir metų pabaigoje liko 173484 litai. 

Plečiant prekybą žemėlapiais per 2010 metus buvo nupirkta prekių skirtų perparduoti 

už 5238 litus, parduota už 8049 Lt.  Reklamai panaudota prekių už 156 litus Finansinių metų 

pabaigoje liko prekių už 40227 litų. 

6 lentelė „Atsargos“ 
Rodikliai Žaliavos ir 

komplek- 
tavimo 

gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Pagaminta 
produkcija 

Pirktos 
prekės, 
skirtos 
perpar- 
duoti 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina           
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 14602 2407622 181834 43194 2647252 
Finansinių metų pabaigoje 16554 2259216 173484 40227 2489481 
b) Nukainojimas iki grynosios 
galimo realizavimo vertės 
(atstatymas)           
Praėjusių finansinių metų pabaigoje         0 
Finansinių metų pabaigoje         0 
c) Grynoji galimo realizavimo 
vertė finansinių metų pabaigoje (a) 
- (b) 16554 2259216 173484 40227 2489481 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 
taikomas LIFO būdas         0 
Įkeistų atsargų vertė         0 
Atsargos pas trečiuosius asmenis     754   754 

 

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai 

2010 metų pradžioje išankstinių apmokėjimų straipsnyje buvo 31131 litai, per 

ataskaitinius metus sumažėjo 16968 litais, buvo sumažintos išlaidos reklamai ir prenumeratai, 

avansu nemokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 

liko 14163 litai. 

7 lentelė “Išankstiniai apmokėjimai“  

Balansinė vertė (Lt) 
Stambiausios sumos 2010 2009 

      
Draudimas 4379 6836 
Reklama ir prenumerata 3766 13425 
Kompiuterinių programų palaikimo darbai 4681 3576 
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Narystės mokestis 1337 1208 
Tiekėjams už paslaugas   6060 
Tiekėjams už prekes   26 

      

 Viso: 14163 31131 
 

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos  

UAB „Aerogeodezijos institutas“ pirkėjų įsiskolinimas 2010 metų pradžioje buvo 3 622 

litai, per ataskaitinius finansinius metus pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 770 832 litais. 

8 lentelė „Pirkėjų įsiskolinimas“ 

Balansinė vertė (Lt) 
Pirk ėjai 2010 2009 

      
Fiziniai asmenys 4100 3380 
Lietuvos įmonės 3832 242 
ES šalių užsakovai 766522  
    

 Viso: 774454 3622 
 

Kitas gautinas  sumas sudaro trečiųjų asmenų įsipareigojimai įmonei. Čia parodoma 

įmonės atskaitingiems asmenims išduoti komandiruočių avansai. Per ataskaitinius metus 

atsiskaičius su atskaitingais asmenimis liko permokėta už aviabilietus. 

9 lentelė „Per vienerius metus gautinos sumos“  

Balansinė vertė (Lt) 
Gautinų sumų grupės 2010 2009 

      
Atskaitingi asmenys  603 
Lietuvos įmonės 341  

   
 Viso: 341 603 

 

6 pastaba. Kitos gautinos sumos (avansinis pelno mokestis) 

Įmonės kitų gautinų sumų straipsnį sudaro pelno mokesčio permoka, kuri ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje sudarė 11 412 litus. Taip pat keičiama ir praėjusių metų 

palyginamoji informacija, t.y. avansinis pelno mokestis atskleidžiamas prie kitų gautinų sumų 

straipsnio suma 16 281 Lt. 
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7 pastaba. Pinigai ir jų ekvivalentai 

Bendrovė pinigų ekvivalentų neturi. Pinigai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 

padidėjo 154 043 litais (10 lentelė „Pinigai).  Padidėjimą lėmė gauti avansiniai mokėjimai 

projektų išlaidų kompensavimui. 2010 m. gruodžio 31d. įmonė neturėjo terminuotųjų indėlių. 

10 lentelė „Pinigai“    

Balansinė vertė (Lt) 
Pinigų pavadinimas 2010 2009 

      
Sąskaita banke (LTL) 532324 574774 
Sąskaita banke (USD)  18 
Sąskaita banke (EUR) 225731 19042 
Kasoje 1295 5565 
Mokėjimo kortelėse esančios lėšos 1285 7193 
    

 Viso: 760635 606592 
 

8 pastaba. Nuosavas kapitalas 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ savininko kapitalas sudaro 9984797 litų. Įstatinis 

kapitalas per ataskaitinius metus nepakito. 

11 lentelė „Nuosavas kapitalas“ 

Rodikliai Akcij ų          
skaičius 

Suma                  
(Lt) 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 9984797 9984797 
   1. Pagal akcijų rūšis    
   1.1. Paprastosios akcijos 18267 18267 
   1.1.1 Darbuotojų akcijos 4957 4957 
   1.1.2 Kitų asmenų akcijos 13310 13310 
   1.2. Privilegijuotosios akcijos    
   1.5. Kitos akcijos    
IŠ VISO: 18267 18267 
   2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 9966530 9966530 
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė     
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės     

 

2010 metų pradžioje įmonė turėjo 2603362 litų nuostolį. Ataskaitinių metų bendrovės 

pelnas – 80746Lt. Likusį nuostolį planuojama padengti per kelerius metus.  

 

9 pastaba. Dotacijos ir subsidijos  

Įmonė 2001-12-19 buvo gavusi dotaciją ilgalaikio turto forma. 2010 m. buvo 

panaudota likusi dalis, o pati įranga buvo nurašyta kaip susidėvėjusi ir netinkama naudojimui.  
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2010 m. bendrovė toliau vykdė Europos komisijos finansuojamus projektus 

konsorciumuose su kitomis kompanijomis: 

1)„Nature SDI plus“ koordinuojama GISIG (Italija) 

2)„Geoland 2“ koordinuojama ASTRIUM GMBH (Vokietija) 

Pradėjo naujo projekto „Hlandata“ vykdymą koordinuojama GOBIERNO DE 

NAVARRA (Ispanija) 

2010 m. buvo gauti avansiniai mokėjimai projektų išlaidų kompensavimui. Per 

finansinius metus pripažįnta panaudota tiek, kiek buvo patirta sąnaudų: darbo užmokestis – 

206187Lt, socialinis draudimas – 65974Lt, garantinis fondas – 212Lt, dienpinigiams bei 

kelionės išlaidoms – 28557Lt ir mokymams, kompiuterinės programos amortizacijai bei 

palaikimui 14885Lt. Viso Europos komisija finansavo 315815 Lt išlaidų.  



12 lentelė „Dotacijos, subsidijos“ 

Dotacijų (subsidijų) rūšis Likutis 
laikotarpio 
pradžioje 

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Gautinos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Likutis 
laikotarpio 
pabaigoje 

Internet/Internet ryšio įranga su priedais 100     100   0 
              
"Geoland 2"projektas 27442 135201   141060   21583 
"Nature SDI" projektas   92809   92809   0 
"Hlandata"projektas   394128   81946   312182 

              
              

 Viso: 27542 622138   315915   333765 



10 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ atsižvelgdamas į informacijos reikšmingumą ir 

palyginimo principą bei siekdamas teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius, sudaro 

kaupimus atostoginiams. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje atliekama uždirbtų ir 

nepanaudotų atostogų dienų inventorizacija. Kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų 

dienų skaičius dauginamas iš jo 3 paskutinių mėnesių darbo vidutinės dienos darbo 

užmokesčio ir taip nustatoma darbo užmokesčio už nepanaudotas atostogas suma. Į 

atostoginių kaupimo sąnaudas nuo apskaičiuotos už atostogas darbo užmokesčio sumos 

skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą. 

13 lentelė „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ 

Balansinė vertė (Lt) 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2010 2009 

      

Mokėtinas darbo užmokestis     

Gyventojų pajamų mokestis     

Atostoginių kaupimai 190450 248496 
Socialinio draudimo įmokų kaupimai 59287 77282 
Garantinio fondo kaupimai 191 248 
      

 Viso: 249928 326026 
 

Sudaryti atostoginių kaupimai už praėjusius finansinius metus: 

14 lentelė „Atostoginių kaupimai už praėjusius finansinius metus“ 

Metai Darbo užmokestis už 
nepanaudotas atostodas (Lt) 

Socialinis draudimas 
(Lt) 

Garantinis fondas 
(Lt) 

2007 2472 769 2 
2008 6029 1877 6 
2009 33456 10415 33 
2010 148493 46226 150 
       
          Viso: 190450 59287 191 

 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ turi trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (15 

lentelė „Mokėtinos sumos“): 

Skolos tiekėjams sudaro 25908 litus; 

Kitos mokėtinos sumos – 237414 litai, iš jų PVM –216462Lt, nekilnojamojo turto 

mokestis – 20805Lt.  

15 lentelė „Mokėtinos sumos“ 
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Balansinė vertė (Lt) 
Mokėtinos sumos 2010 2009 

      
Valstybinė mokesčių inspekcija 237311 48790 
Dividendai 103 103 
Už paslaugas 25443 17018 
Už prekes 465   

 Viso: 263322 65912 
 

11 pastaba. Įmonės teisės ir įsipareigojimai nenurodyti balanse 

2010 metų pradžioje įmonė gražino neparduotus (221vnt.) žemėlapius, kurių savikaina 

– 1684 litai.  Finansinių metų pabaigoje bendrovė neturi įsipareigojimų nenurodytu balanse. 

 

12 pastaba. Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina 

Tipinei veiklai priskiriama inžinerinė-technologinė veikla (fotogrametrijos, 

kartografijos, geoinformatikos srityse). Šių veiklos rūšių 2009 finansinių metų pardavimo 

pajamos - 2071532 litai, ataskaitinių finansinių metų pardavimo pajamos – 3556698 litai. 

Pardavimo pajamos padidėjo – 1485166 litais. Pagrindinės preižastys:  

 1.Buvo pasirašytos visos planuotos sutartys su klientais;  

2.Padidėjo užsakovų užsakomų darbų apimtys; 

3.Laimėtas konsorciume europinis konkursas: georeferensinių duomenų sukūrimas. 

(16 lentelė „Tipinė veikla“ ir 17 lentelė „Pagrindinės veiklos darbų pajamos ir savikaina“).    

Praėjusių finansinių metų atliktų darbų pardavimo savikaina – 2305700 litai. 

Finansiniais metais sumažėjo atlyginimo fondas, mažiau priskaičiuota amortizacijos ir 

nusidėvėjimo. 



16 lentelė „Tipinė veikla“ 

produkcijos, prekių, veiklos rūšys 

Paslaugos Žemėlapių relizacija Licencinės sutartys 
Visos įmonės 

Rodikliai 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Pajamos 3526502 2025667 20459 23516 9737 22349 3556698 2071532 
Sąnaudos 2290316 3521125 8722 14098 6662 17511 2305700 3552734 
Veiklos pelnas 1236186 -1495458 11737 9418 3075 4838 1250998 -1481202 

 

17 lentelė „Pagrindinės veiklos darbų pajamos ir savikaina“ 

Pajamos gautos už 
atliktus darbus 

 

Atlikt ų darbų 
savikaina 

Rezultatas 
Darbų pavadinimas 

 
2010 2009 2010 2009 2010 2009 

        
Georeferencinių duomenų bazių sudarymas 2539697 1525214 1571810 3207415 967887 -1682201 

LR teritorijos žemės paviršiaus modelio ir ortofotografinių žemėlapių 
sudarymo kontrolė 

370964 237326 175150 54630 195814 182696 

LR valstybės sienos geodezinės ir kartografinės medžiagos gaminimas 580040 250156 511333 245487 68707 4669 

Geodeziniai darbai 27957 10021 29350 8328 -1394 1693 

Kiti 7844 2950 2673 5265 5171 -2315 

 Viso: 3526502 2025667 2290316 3521125 1236185 -1495458 

 



13 pastaba. Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos parodo patirtas išlaidas susijusias su įmonės veikla. Jos yra 

suskirstytos į pardavimo, bendrąsias ir administracines. Praėjusių finansinių metų veiklos 

sąnaudos – 1208968 litai, ataskaitinių finansinių metų veiklos sąnaudos – 1266808 litai. 

Veiklos sąnaudos padidėjo – 57840 litais, šiam padidėjimui didelės reikšmės turėjo europinių 

projektų vykdymas - 246129Lt. 2010 m. sumažėjusio darbo užmokesčio, amortizacijos ir 

nusidėvėjimo, reklamos išlaidos.  

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos parodytos 18 lentelėje. 

18 lentelė „Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos (Lt) 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis 
susijusios sąnaudos 

Finansiniai 
metai 

Praėję finansiniai 
metai 

Finansinių ataskaitų audito 12000 12000 
Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų     
Konsultacijų mokesčių klausimais     
Kitų paslaugų     

Iš viso: 12000 12000 
 

Visiems įmonės darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis ir susiję mokesčiai 

parodyti 19 lentelėje 

19 lentelė „ Darbo užmokesčio sąnaudos“ (Lt) 

Rodikliai  Finansiniai metai  
Praėję finansiniai 

metai  

 
Iš viso 

Iš jo 
dotuotas 

Iš viso 
Iš jo 

dotuotas 

   d.u.  d.u. 

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios          
su darbo santykiais:         
1) Darbo užmokestis 2286156 206187 2355837 159178 
2) Socialinis draudimas 715100 65974 837557 49504 
3) Garantinis fondas 2297 212 2689 159 
4) Išeitinės išmokos 11616   286782   
5) Kompensacijos už nepanaudotas 
atostogas 1765   31484   
6) Prastovos     17892   
7) Pašalpos dėl pirmos eilės giminaičių 
mirties 500   2600   
8) Autorinis atlyginimas su mokesčiais     15000   
          

Viso: 3017434 272373 3549841 208841 
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14 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla 

Bendrovės praėjusių finansinių metų pajamos – 39988 litai, ataskaitinių metų pajamos 

– 273 litai. Pajamų sumažėjimui įtakos turėjo  tai, kad įmonė neturėjo terminuotų indėlių. 

Finansinių sąnaudų padaugėjo dėl nelaiku atsiskaitytų  įsipareigojimų. 

20 lentelė „Finansinė veikla ir investicinė veikla“ 

Rodikliai Finansiniai 
metai 2010 

Praėję 
finansiniai 
metai 2009 

a) FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS 
PAJAMOS 273 39988 
Reikšmingų sumų detalizavimas:     
Banko palūkanos 270 39841 
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka 3 147 
b) FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS 
SĄNAUDOS 4009 1388 
Reikšmingų sumų detalizavimas:     
Valiutos perleidimo nuostolis 807 569 
Delspinigiai, baudos 3202 37 
Palūkanos   633 
Neigiama valiutos kurso įtaka   149 
c) FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS 
REZULTATAS (a - b) -3736 38600 
      

 

15 pastaba. Pelno mokestis 

Praėjusiais finansiniais metais įmonė patyrė nuostolį ir pelno mokestis nebuvo 

skaičiuotas. Ataskaitiniais finansiniais metais įmonė uždirbo 80746Lt pelno prieš 

apmokestinimą. Atlikus pelno mokesčio sąnaudų koregavimus iš veiklos pelno atskaityta 

veiklos nuostolių suma - 70622Lt. 

Įvertinusi esamą padėtį rinkoje, bendrovė  negali pagrįstai tikėtis, kad iki laikotarpio, į 

kurį gali būti nukelti nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, pabaigos ji uždirbs tiek 

apmokestinamojo pelno, kad galėtų panaudoti nepanaudotus mokestinius nuostolius. Todėl 

UAB “Aerogeodezijos institutas”  atidėtojo mokesčio turto nepripažįsta. 

21 lentelė „Pelno mokesčių sąnaudų perskaičiavimas atsižvelgiant į nuolatinius apskaitinio ir 

apmokestinamojo pelno skirtumus“ 

Pelno mokesčio sąnaudos Finansinia
i metai 
2010 

Praėję 
finansiniai 
metai 2009 

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą  80746 -2647785 
     Pelno mokestis   
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     Pelno mokesčio sąnaudų koregavimas dėl nuolatinių 
skirtumų (neleidžiamais atskaitymais pripažįstamų ribojamų 
dydžių leidžiamus atskaitymus viršijančių reprezentacijos, 
natūralios netekties, įmokų darbuotojų naudai sąnaudų) -10124 19612 
Pelno mokesčio sąnaudos, atspindėtos pelno (nuostolių) 
ataskaitoje   

 

16 pastaba. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 

UAB „Aerogeodezijos institutas“ vadovais laikomi įmonės generalinis direktorius, 

plėtros ir technikos direktorius, gamybos direktorius, komercijos direktorius, ūkio reikalų 

direktorius ir vyriausias buhalteris. Informacija apie išmokėtą darbo užmokestį pateikiama 

lentelėje: 

 22 lentelėje „Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais“ 

Rodikliai Finansiniai 
metai 2010 

Praėję 
finansiniai 
metai 2009 

Likutis finansini ų 
metų pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos 
sumos, susijusios su darbo 
santykiais:       
1. Vadovams (darbo užmokestis) 518913 544772 0 
    Išeitinės kompensacijos      
    Premijos       
    Kitos priskaičiuotos sumos 4184 4026   
2. Kitiems susijusiems asmenims      
B. Įmonės suteiktos paskolos:       
1. Vadovams       
2. Kitiems susijusiems asmenims       
C. Gautos paskolos:       
1. Iš vadovų     0 
2. Iš kitų susijusių asmenų        
D. Neatlygintinai perduotas turtas 
ir dovanos:     
1. Vadovams     
2. Kitiems susijusiems asmenims     

X 

E. Suteiktos įvairios garantijos 
įmonės vardu:       
1. Vadovams       
2. Kitiems susijusiems asmenims       
F. Kitos reikšmingos sumos, per 
metus priskaičiuotos:       
1. Vadovams       
2. Kitiems susijusiems asmenims       
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai 
įmonei:       
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1. Vadovų       
2. Kitų susijusių asmenų       
H. Parduotas turtas:     
1. Vadovams     
2. Kitiems susijusiems asmenims     

X 

Vidutinis vadovų skaičius per 
metus 6 6 X 

 

2010 m. Įmonės direktorius kuriam suteikta teisė vadovauti įmonėje yra UAB „A“ 

direktorius. Iš šios įmonės perkame prekes reikalingas mūsų įmonės veiklai. Visos prekės ir 

paslaugos buvo įsigytos rinkos kainomis. 

Susijusių asmenų grupė 2010 2009 Įmonės skola 
     210-12-31 

    

Įmonės vadovas (UAB "A") 84952 107138 0 
 

Pinigų srautų ataskaita 

Bendrovės pinigų srautų ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d. sudaryta tiesioginiu būdu, 

vadovaujantis 5-ojo verslo apskaitos standarto rekomendacijomis. Gautos palūkanos 

priskiriamos investicinei veiklai, o sumokėti dividendai ir palūkanos – finansinei veiklai.  

 

Metinė inventorizacija 

 Inventorizacija atlikta vadovaujantis generalinio direktoriaus įsakymu 2010-11-29 Nr.V3-14.  

 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius     Vilius Žilevičius 

 



 

 

 

PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS 

      Informacija lentelėje „Pelno paskirstymo projektas“ 

Straipsniai Suma                            (Lt) 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)) ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje -2603362 
Ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai):   
Grynasis ataskaitinių finanisnių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 80746 
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)   
Pervedimai iš rezervų   
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti   
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso -2522616 
Pelno paskirstymas: 0 
 - į privalomąjį rezervą   
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti   
- kitus rezervus     
- dividendus   
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) perkeliamas į kitus metus -2522616 

 

 

Generalinis direktorius     Vilius Žilevičius 



 

UŽDAROJI AKCIN Ė BENDROVĖ „AEROGEODEZIJOS INSTITUTAS“ 
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I. 2010 m. VYKDYTI DARBAI 

2010 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  2010 m. aktyviai dalyvavo Lietuvoje skelbiamuose 

konkursuose. 

2010 m. AGI dalyvavo 4 paslaugų teikimo konkursuose (2009 metais – aštuoniuose), 

kuriuose laimėjo 91% savo pasiūlymų (pagal pasiūlymų kainą). 

Detalesni AGI dalyvavimo paslaugų pirkimo konkursuose duomenys pateikti lentelėje: 

Eil. 
Nr. 

Perkančioji 
organizacija 

Pirkimo objektas 
Laimėta + 
nelaimėta - 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Nacionalinė 
žemės tarnyba 
prie ŽŪM 

Lietuvos valstybės sienos geodezinės ir 
kartografinės medžiagos rengimas 

+  

2. Lietuvos 
kariuomenės 
Karo 
kartografijos 
centras 

Ortofototransformuotų planų ir 
skaitmeninių geoerdvinių duomenų 
bazės sudarymas 

+  

3. Kėdainių rajono 
savivaldybės 
administracija 

Žemės sklypų geodezinius matavimai 
bei sklypų planų parengimas 

- Pasiūlyta per 
didelė kaina 

4. Valstybės įmonė 
Žemės ūkio 
informacijos ir 
kaimo verslo 
centras 

Kontrolinių žemės sklypų duomenų 
bazės  tikslumo įvertinimas 

+  

Sumažėjęs valstybės kartografavimo darbų finansavimas 2010 m. tiesiogiai atsiliepė AGI. 

Daugiau kaip pusė (56%) 2010 m. vykdytų darbų buvo atliekama Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Žemės ūkio ministerijos užsakymu (2009 metais – 63%, ankstesniais metais ~90 %). 

2010 metais AGI tęsė georeferencinių duomenų bazės GDB10LT pildymą, vykdė žemės 

paviršiaus modelio ir ortofotografinių žemėlapių ORT10LT sudarymo kontrolės darbus, bei 

valstybės sienos demarkavimo darbus. Visi šie išvardinti darbai buvo finansuojami Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro 

užsakymu 2010 metais buvo atlikti 1 celės ortofototransformuotų planų ir skaitmeninių 
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geoerdvinių duomenų bazės sudarymo darbai. VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas užsakymu  

buvo atlikti kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB10LT tikslinimo darbai.  

Bene svarbiausias iš 2010 metais AGI pradėtų darbų – tai 38 Europos šalių GMES 

hidrografijos georeferencinio sluoksnio gamybos projektas GSGRDA. Projektas vykdomas kartu 

su ispanų (Indra) ir vokiečių (Intermap) kompanijomis, laimėjus EK skelbtą konkursą. Projekto 

koordinatorius yra Indra, kuri pasirašiusi kontraktą su EK, o AGI 2010-03-01 sudarė 

subkontraktą su Indra. Projekto trukmė 36 mėnesiai. 

AGI 2010 m. 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 

2 297 035 

(1 898 376) 

55,9 

2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 617 748 

(510 535) 

15,0 

3. 

 

VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas 201 789 

(166 768) 

4,9 

4. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras 179 685 
(148 500) 

4,4 

5. Indra Espacio (Ispanija)                 766 522 

(766 522) 
18,7 

6. Kauno technologijos universiteto Architektūros ir 
statybos institutas 

30 928 

(25 560) 

0,8 

7. Kiti                 12 391 

(10 241) 

0,3 

 V I S O 4 106 098 
 (3 526 502) 

100,0 

* Skliausteliuose nurodyta prekinė produkcija be PVM 

Visos 2010 m. AGI vykdytos paslaugų sutartys buvo atliktos laiku (savalaikis sutarčių 

įvykdymas 100%), iš vartotojų gauti tik geri ir labai geri atsiliepimai. 

AGI Taikomųjų tyrimų centras (TTC) 2010 metais tęsė aktyvų bendradarbiavimą su 

užsienio partneriais ir vykdė 2009 m. pradėtus tarptautinius projektus – Geoland 2, 

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

Naujos tarptautinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų 

paraiškos nebuvo ruošiamos ir teikiamos, kadangi šiuo metu visi TTC esami tarptautinių 

projektų vykdymo žmogiškieji resursai jau yra pilnai išnaudoti. 

2010 metais AGI atliktuose darbuose sudarė: 

• M1:10 000 kartografavimo darbai ir duomenų bazių sudarymas  49,4%  

• M1:100 000 kartografavimo darbai ir duomenų bazių sudarymas  18,8 % 

(MGCP ir GSGRDA projektai) 

• Geodeziniai darbai  0,3 % 

• Fotogrametriniai darbai  8,1 % 

• Valstybės sienos demarkavimo darbai  23,1% 

• Kiti darbai  0,3% 
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AGI 2010 m. paslaugų sutartys 
 
 

Prekinė produkcija 
Eil. 
Nr. 

Sutartis 
(sudarymo data, Nr., pavadinimas, 

užsakovas) 
Darbų pavadinimas Darbų 

apimtys 
Suma (Lt) 

1 2 3 4 5 

1. Valstybės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos ženklų išdėstymo projekto paruošimas 

266 km  643 720,00 

 

2. Valstybės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos demarkavimo galutinės dokumentacijos sudarymas 

12 % 38 623,20 

3. Lietuvos – Lenkijos – Rusijos valstybių sienų sankirtos 
demarkavimas 

75 %    18 150,00 

4. Lietuvos – Baltarusijos – Lenkijos valstybių sienų sankirtos 
demarkavimas 

5,6 %    1 355,20 

1. 2010 06 29 sutartis Nr.95/KC-2 
 
Lietuvos Respublikos valstybės 
sienos geodezinės ir kartografinės 
medžiagos pagaminimo paslaugos 
 NŽT prie ŽŪM     

Viso   701 848,40 

1. Aerofotografavimo ir skaitmeninių aerofotonuotraukų 
pagaminimo kontrolė 

38 666 kv. km 47 057,02 

2. Skaitmeninių spalvotų ortofotografinių žemėlapių sudarymo 
kontrolė 

1 527 lapai 121 946,22 

3. Nuotolio skenavimo kontrolė 39 617 kv.km 192 140,74 

4. Nuotolio skenavimo duomenų filtravimo parengiant 
skaitmeninio žemės paviršiaus LIDAR taškų aibę kontrolė 

1 686 lapai 87 722,58 

2. 2009 06 05 sutartis Nr.86/KC-5  

Lietuvos Respublikos teritorijos 
žemės paviršiaus modelio ir 
ortofotografinių žemėlapių 
sudarymo kontrolės paslaugos 
 NŽT prie ŽUM  

Viso  448 866,56 
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1 2 3 4 5 

3. 2009 08 05 sutartis Nr. 129 / KC / 7  
Lietuvos Respublikos teritorijos 
erdvinių duomenų bazių ir 
skaitmeninių žemėlapių sudarymo 
paslaugos 
NŽT prie ŽŪM  

Lietuvos Respublikos teritorijos mastelio 1:10 000 georeferencinio 
pagrindo duomenų bazės GDB10LT pastatų, bokštų ir kitų žemės 
dangos sluoksnių kūrimas 

38 % 

  

1 146 320,12 

 

 

1. Ortofoto transformuotų planų sudarymas 

2. Aukštos rezoliucijos vektorinių duomenų ESRI asmeninėse 
duomenų bazėse sudarymas 

3. Aukštos rezoliucijos vektorinių duomenų ESRI shape 
elektroniniame formate duomenų bazės sudarymas 

1 celė 

0,5 celės 

 

 0,5 celės 

59 290,00 

114 345,00 

 

6 050,00 

4. 2010 12 08 sutartis Nr. KKC 
2010/12/08 / KC / 9 

Ortofototransformuotų planų ir 
skaitmeninių geoerdvinių 
duomenų bazės sudarymo 
paslaugos 

Lietuvos kariuomenės Karo                         
kartografijos centras 

Viso   179 685,00 

5. 2009 11 03 subrangos sutartis 
Nr. KC / 13 
Kontrolinių žemės sklypų 
duomenų 3, 4 dalies tikslinimo 
paslaugos ( III, IV etapai) 

VĮ Valstybinis žemėtvarkos 
institutas 

Kontrolinių žemės sklypų duomenų 3, 4 dalies tikslinimas ( III, IV 
etapai) 

3 ir 4 blokai 201788,69 

6. 2010 10 08 subrangos sutartis 
Nr. 5SF-47 (1) KC / 5 ir 5SF-
50(2) /KC-7 
Kontrolinių žemės sklypų duomenų 
bazės tikslumo įvertinimo paslaugos 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centras 

Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės (KŽS_DB10LT) 
tikslumo įvertinimas ( I, II dalys) 

 

 

 

 

617 748,00 
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1 2 3 4 5 

7. 2009-09-01 sutartis Nr. KC-
10/SB1 
Gelgaudiškio dvaro sodybos 
topografinės nuotraukos M1:500 ir 
M1:2 000 sudarymo paslaugos 

Kauno technologijos universiteto 
Architekt ūros ir statybos institutas 

Gelgaudiškio dvaro sodybos topografinės nuotraukos M1:500 ir 
M1:2 000 sudarymas 

100 % 30 927,60 
 

8. 2010-02-19 sutartis 
GMES erdvinių georeferencinių 
duomenų sukūrimas 

Indra Espacio, S.A. (Ispanija) 

GMES erdvinių georeferencinių duomenų sukūrimas 37 % 766 521,60 

9.  Kiti Kiti įvairūs darbai  12 392,03 

  Iš viso  4 106 098,00 
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AGI 2010 metų prekinė produkcija sudarė 3 526 502 (be PVM) – 1,7 karto daugiau nei 

2009 metais. Nerealizuotos produkcijos 2010 m. gruodžio 31 d. buvo už 2 259 215 litus 

(sumažėjo 6,5%, 2010 m. sausio 1 d. buvo 2 407 622 Lt). Didžiausią dalį nebaigtoje gamyboje 

sudaro topografinių M1:100 000 žemėlapių sudarymo darbai – 1,5 mln. Lt, vykdyti 2006 – 2008 

m. (remiantis Geodezijos ir kartografijos įstatymo, bei Lietuvos kartografavimo 2005 – 2009 

metams programos nuostatomis). Likusi nebaigtos gamybos dalis – tai nemažas įdirbis 2011 

metams, iš kurios už 230 tūkst. Lt yra 2010 m. pasirašytų sutarčių darbai. 

 

AGI 2006-2010 m. pelno (nuostolio) ataskaitos (Tūkst. Lt) 

Eil.Nr. Straipsnis 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

I Pardavimo 
pajamos 

5 543,6 4 814,8 5 171,6 2 071,5 3 556,7 

II Pardavimo 
savikaina 

4 280,5 3 445,2 3 549,6 3 552,7 2 305,7 

III Bendrasis pelnas 
(nuostolis) 

1 263,1 1 369,6 1 622,0 (1 481,2) 1 251,0 

IV Veiklos sąnaudos 1 217,9 1 389,6 1 636,6 1 209,0 1 266,8 

V Tipinės veiklos 
pelnas (nuostolis) 

45,2 -20,0 -14,5 (2 690,2) (15,8) 

VI Kita veikla 2,9 71,1 3,1 3,8 100,3 

VII Finansinė ir 
investicinė veikla 

-5,7 -12,8 27,5 38 6 3,7 

VIII Įprastinės veiklos 
pelnas (nuostolis) 

42,4 38,4 0,9 (2 647,8) 80,7 

AGI prekin ė produkcija 2004 - 2010 m.
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2009 metais priimtos priemonės sąnaudų mažinimui davė rezultatų – AGI sąnaudos 2010 

metais sumažėjo 20% palyginus su 2009 metais. 

AGI pagrindin ės sąnaudos 2010 m.

Darbo apmokėjimas
61%

Soc. draudimas
19%

Komandiruotės
2%

Nusidėvėjimas ir 
amortizacija

7%
Medžiagos

1%

Kitos išlaidos
9%

 

Darbo apmokėjimas (be socialinio draudimo) 2010 m. sudarė 2 240 tūkst. Lt, tai yra 61% 

nuo visų sąnaudų pagamintai produkcijai, su socialiniu draudimu - 80%, šios sąnaudos palyginus 

su 2009 m. sumažėjo 20%. 

AGI pagrindin ės sąnaudos 2006-2010 m.

 0.0

1 000.0

2 000.0

3 000.0

4 000.0

5 000.0

6 000.0

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

S
ą
na

ud
os

 (
t
ū

ks
t. 

Lt
)

Kitos išlaidos

Medžiagos

Komandiruotės

Nusidėvėjimas ir
amortizacija
Soc. draudimas

Darbo užmokestis

 
 

Pagrindinių AGI sąnaudų analizė rodo, kad penkerių metų laikotarpių sąnaudų struktūra 

ir santykis beveik nesikeitė. 2010 m. palyginus su ankstesniais metais padidėjo darbo 
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užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčio dalis visose AGI sąnaudose (iki 80%), šiek tiek 

sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos atskaitymų dalis (7%). 

Vidutinis AGI darbuotojo darbo užmokestis per 2010 m. padidėjo 10 proc. iki 2316 Lt 

(2008 m. sudarė 1947 Lt). Darbo užmokesčio vidurkio padidėjimas įvyko dėl 2009 m. atleistų 

darbuotojų (34), kurių atlyginimai buvo mažesni už AGI vidutinį, bei TTC vykdomų tarptautinių 

projektų, kuriuose darbo apmokėjimas irgi europinis. Siekiant išsilaikyti konkurencingoje 

rinkoje, teikti paslaugas klientams priimtinom kainom, būtina išlaikyti geriausius esamus ir 

pritraukti naujus aukštos kvalifikacijos specialistus (su atitinkamais   atlyginimais), didinti darbo 

našumą, diegti gamyboje naujas, pažangias technologijas 

AGI sąrašinis darbuotojų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 94 žmonės. Neetatinių 

darbuotojų nebuvo, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis buvo du. 2010 m. buvo atleistas 

nutraukus darbo sutartį  vienas darbuotojas. 

 

Darbuotojų 
pasiskirstymas pagal 

išsilavinimą

6

43
45

Su aukšt. išsilavinimu

Su spec. vid. išsilavinimu

Be diplomo
 

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal stažą

64

4 11

15

< 5 m.
5 - 10 m.
10 -15 m.
> 15 m.

  

Darbuotojų pasiskirstymas 
pagal lytį

26%

74%

Vyrų

Moterų
 

 

 

2010 metais AGI organizacinė struktūra iš esmės nekito. 
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AGI 2010 m. pagrindiniai užsakovai 

VĮ Valstybinis 
žemėtvarkos 

institutas
5%

Kiti
1%

Karo 
kartografijos 

centras
4%

Indra Espacio 
(Ispanija)

19%

Nacionalin ė 
žemės tarnyba 

prie ŽŪM
56%

VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir 
kaimo verslo 

centras
15%

 
 
Apie AGI 2010 m. atliktas paslaugas iš vartotojų gauti tik geri ir labai geri atsiliepimai. 

Gale metų atlikus klientų apklausą ir susumavus užpildytų anketų rezultatus apie AGI suteiktas 

paslaugas, pateiktą produkciją ir bendravimą sutarčių vykdymo klausimais, vartotojų 

pasitenkinimo indeksas įvertintas 97%. 

 

Pagrindiniai konkurentai 

UAB „HNIT-BALTIC“  yra geografinių informacinių sistemų (GIS) ir kompleksinius 

informacinių sistemų sprendimus siūlanti bei diegianti bendrovė. Sparčiai besiplečianti, turinti 

aukštos kvalifikacijos specialistų, agresyviai einanti į rinką. Pajėgi koordinuoti ir vykdyti 

stambius projektus. 

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ teikia skaitmeninių ir 

analoginių žemėlapių bei jų duomenų bazių platinimo ir priežiūros paslaugas: projektuoja, diegia 

ir techniškai palaiko geoinformacines sistemas, kuria, atnaujina ir platina geoinformacines 

duomenų bazes, tvarko georeferencinio pagrindo duomenis. Palyginti nedidelis kolektyvas gali 

operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius, yra konkurencingas nedidelių apimčių projektuose. 
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Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos suteikus VĮ „GIS-Centras“ 

georeferencinės duomenų bazės GDB10LT duomenų tvarkytojo ir teikėjo naudotojams 

(platintojas) teises, AGI ateities perspektyvos šios bazės pildyme bei atnaujinime yra ribotos. 

VĮ Valstybės žemės fondas (buvusi VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas) yra stambiausia 

Lietuvos įmonė, vykdanti žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir 

vertinimo, melioracijos kadastro darbus. Didelis įvairios krypties specialistų kolektyvas pajėgus 

apsiimti įvairius, kompleksinius darbus, neieškant (nepritraukiant) specifinio išsilavinimo 

darbuotojų. 

Valstybinis miškotvarkos institutas specializuojasi įvairiuose miškotvarkos darbuose, 

turi pakankamai gera techninę bazę. 

UAB „Affecto Lietuva“ (buvusi UAB „Informacinės technologijos“) programinės 

įrangos, bei įvairias duomenų ir informacijos valdymo, analizės priemones siūlanti (taip pat ir 

geoinformacinius sprendimus) įmonė. 

UAB „InfoEra“  siūlo kompleksinius IT sprendimus specializuotoms rinkoms, kuria 

programas automatizuojančias GIS procesus, duomenų analizei, planavimui ir sprendimų 

paruošimui ir priėmimui. Bendradarbiaudama su Prancūzų firma „FIT Conseil“ 2007-2008 m. 

vykdė Lietuvos teritorijos detalaus erdvinio modelio sudarymo (urbanizuotoms teritorijoms) 

projektą. 

Inžinerinė - konsultacinė kompanija UAB „COWI Lietuva“  yra Danijos bendrovės 

„COWI Consulting Engineers and Planners AS“ dukterinė įmonė Lietuvoje. Veiklos sritys – 

pastatai, aplinkosauga, energetika, susisiekimas, vandentvarka, atliekų tvarkymo, hidrotechninių, 

melioracijos ir kitų statinių, teritorijų planavimas, tyrimai, GIS ir žemėlapiai. UAB „COWI 

Lietuva“ kartu su motinine įmone vykdė (2009-2010 m.) Lietuvos teritorijos ortofotografinių 

žemėlapių sudarymo projektą. 

UAB „Vilnius Consult“  įvairias konsultacines (inžinerines, verslo ir kt.) paslaugas 

siūlanti įmonė. Bendradarbiaudama su Suomių firma FM-Kartta 2005-2006 m. vykdė Lietuvos 

teritorijos aerofotografavimo, ortofotografinių planų sudarymo ir pasėlių blokų duomenų bazės 

atnaujinimo projektą. 

Sparčiai vystantis skaitmeninėms kartografavimo technologijoms, nebereikalaujančioms 

sudėtingos ir brangios techninės įrangos (nors programinė įranga lieka pakankamai brangi), 
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siūlančioms automatizuotus (beveik) kartografavimo būdus, įvairios IT konsultacinės bei 

programine įranga prekiaujančios firmos sudaro AGI rimtą konkurenciją kartografavimo rinkoje. 

Rinkos tendencijos  

Skaitmeninės kartografavimo technologijos XX a. pabaigoje sukėlė perversmą rinkoje ne 

tik todėl, kad vartotojas šių technologijų dėka gerokai greičiau gauna aktualesnį (naujesnį) ir 

kokybiškesnį produktą, bet ir turintį milžinišką pritaikymo galimybę tiek tradiciniams 

kartografiniams produktams gaminti, tiek naudoti įvairiose analizės ir valdymo sistemose GIS 

technologijų pagalba, tiek panaudoti ir įvairiausiais daugiafunkciniais prietaisais (paskutiniu 

metu ypač plintančiais mobiliais) - kompiuteriu, mobiliuoju telefonu ir panašiai. Ypatingai 

svarbus kartografinių duomenų sklaidai tampa Internetas, kuris nustatė taisyklę: „Jei tavęs nėra 

Internete – tavęs nėra išvis“. Internetas leidžia žymiai praplėsti reklamavimosi apie gaminamus 

produktus bei teikiamas paslaugas kartografavimo srityje galimybes, o taip pat teikti tas 

paslaugas nemokamai ir už mokestį. Kasmet ir Lietuvoje didėja skaitmeninių kartografinių 

produktų poreikis tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje. Tai sietina ne tik su 

pasaulinėmis kartografavimo technologijų vystymosi tendencijomis, bet ir su nors pamažu, bet 

vis augančiu kartografinių produktų vartotojų išprusimu Lietuvoje. 

Topografinio tikslumo vektorinių ir rastrinių duomenų gamyba, panaudojant 

aerofotonuotrauką, iš esmės nusistovėjo, tačiau įvairios paskirties kosminų nuotraukų įvairiose 

teminio kartografavimo srityse panaudojimas Lietuvoje kol kas yra labai menkas. Tuo tarpu 

Europos Bendrijos teisės aktais,  projektais ir iniciatyvomis rengiamos priemonės ir kuriamos 

paslaugos taikant vis daugiau žemės dangos duomenų, gautų nuotoliniais kartografavimo 

metodais iš dirbtinų žemės palydovų. Šių duomenų ir technologijų panaudojimo poreikis tiek 

viešojo administravimo funkcijoms, tiek ir versle didėja ir Lietuvoje, todėl būtų aktualu dalyvauti 

ne tik minėtų technologinių priemonių vystyme, bet ir palydovinių duomenų taikymo Lietuvos 

poreikiams sprendimų rinkoje.. 

Kompleksiškų kartografinių produktų poreikis: Pastaruoju metu Lietuvoje ryškėja 

tendencija įsigyti iškart galutinį produktą – kartografinių duomenų pagrindu paruoštą ir 

konkretiems tikslams pritaikytą produktą. 

Teritorijų planavimo projektų poreikis naujam, kokybiškam kartografiniui pagrindui: 

Vykdant Respublikos ir atskirų jos teritorijų plėtrą, ypatingą svarbą įgauna įvairūs teritorijų 
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planavimo projektai, kurie dalinai finansuojami ir ES struktūrinių fondų lėšomis. Šių projektų 

kiekis kasmet vis didėja, jiems rengti būtinas naujas, kokybiškas kartografinis pagrindas. 

Operatyviai atnaujinamų skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių poreikis: Įvertinant 

valstybės skiriamas palyginti nedideles lėšas kartografavimui, artimiausiu metu realiausi 

valstybės finansuojami kartografavimo darbai Lietuvoje yra ortofotografinių M1:10 000 

žemėlapių pastovus atnaujinimas – gan greitai gaunama naujausia vietovės informacija. 

Krašto apsaugai ir NATO poreikiams tenkinti skirtos kartografinės medžiagos 

poreikis: Tikėtina, kad Krašto apsaugos ministerija, vykdydama savo įsipareigojimus NATO 

(MGCP projektas), ir toliau finansuos užsienio šalių kartografavimą. Taip pat, nesulaukdama iš 

kitų žinybų reikiamų Lietuvos teritorijos kartografinių produktų, skirs atitinkamas lėšas jų 

įsigijimui. 

Poreikis reljefo informacijai: Lietuvoje jaučiamas tikslios ir aktualios reljefo 

informacijos poreikis, nes esama paruošta senos ir žemo tikslumo kartografinės medžiagos 

pagrindu. Šiuo metu atlikta visos Lietuvos LIDAR nuotrauka gali patenkinti tokį poreikį, tačiau 

tokia neapdorota medžiaga mažai pritaikyta praktiniam panaudojimui įvairiems taikymams. 

Tikėtina, kad sutvarkius LIDAR duomenis iki reljefo modelio, atsirastų tokios informacijos 

naudotojų (projektavimo, telekomunikacijų ir t.t. įmonės). 

Geodezinių matavimų poreikis: Pakankamai didelis poreikis rinkoje yra įvairių 

geodezinių darbų, ypač kadastrinių matavimų, nors yra didelė konkurencija 

Geodeziniai ir kartografiniai darbai prie valstybės sienos: Įvertinant tai, kad AGI yra 

organizacija Lietuvoje turinti didžiausią patirtį specifiniams geodeziniams ir kartografiniams 

darbams prie valstybės sienos vykdyti, reikia išlaikyti esamą personalą, sugebantį ir išmanantį 

šiuos darbus. 

Kosminių duomenų apdorojimas: Įkūrus Taikomųjų tyrimų centrą, kurio pagrindinės 

funkcijos yra erdvinės informacijos vystymosi krypčių ir perspektyvų tyrimas, jos panaudojimo 

sistemų kūrimas ir vystymas, AGI sudarytos prielaidos įsilieti į Europos kosminių duomenų 

apdorojimo rinką. 

Pagal savo statusą, veiklos pobūdį ir struktūrą AGI puikiai atitinka kvalifikacinius 

reikalavimus, keliamus ES ir Europos Kosmoso Agentūros (EKA) inicijuojamų kosminės 

informacijos panaudojimo projektų dalyviams – šiuo metu AGI įvairių europinių konsorciumų 

sudėtyje dirba trijose Europos Komisijos (EK) remiamose programose. AGI vykdomi projektai: 

Nature SDI plus (eContentplus Programme), Geoland2 (FP7) ir HLANDATA (Competitiveness 
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and innovation framework programme). Visų šių projektų trukmė yra 36 mėn. Jie yra 

investiciniai, t.y. kuriamos priemonės ir technologijos, kurias numatoma naudoti Lietuvoje, 

baigus projektus 

 

II. GAMYBINI Ų DARBŲ TOBULINIMAS 2010 metais 

 

AGI 2010 metais, atlikdamas 

gamybinius darbus, tuo pat metu atliko kai 

kuriuos gamybos modernizavimo ir plėtimo 

darbus. 

2010 metais AGI naudojo kokybės 

vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 

9001:2008 reikalavimus. Sistema buvo 

pastoviai prižiūrima, audituojama ir tobulinama, 

jos galiojimas numatytas iki 2011 metų. 

Mažinant darbuotojų skaičių ir 

ankstesniais metais atlikus esminį gamybinių 

pajėgumų atnaujinimą, kompiuterinės ir 

programinės įrangos atnaujinimas beveik 

nevyko. Toliau diegiama  į gamybą atviro kodo 

programinė įranga QuantumGIS. Atsisakyta 

programinės įrangos Bentley MicroStation ir ArcInfo palaikymo kaip neefektyvių. 

Atlikus technologinmės įrangos analizę, nustatyta, kad 2011 metais būtina pradėti 

sisteminį kompiuterinės technikos atnaujinimą. 

Šiuo metu AGI turi šešias licencijas atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius 

darbus, bei rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. 
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III. AGI VEIKLOS 2007 – 2012 METAIS STRATEGIJOS PRO GRAMOS 
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 2010 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 tiek, kiek tam buvo skirta lėšų; 

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; 

Savivaldybių kartografavimas – buvo bandoma dalyvauti savivaldybių skelbiamuose 

konkursuose. 2010 metai nebuvo sėkmingi. 

Užsienio rinka - informacinių paslaugų tiekėjo pozicijos užsitikrinimas: 

Bene svarbiausias iš 2010 metais AGI vykdytų projektų – tai prestižinis 38 Europos šalių 

GMES hidrografijos georeferencinio sluoksnio gamybos projektas GSGRDA (koordinatorius – 
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Ispanijos kompanija INDRA Espacio). Pažymėtina tai, kad šis užsakymas laimėtas atvirame 

tarptautiniame konkurse, o jo vykdymą tiesiogiai prižiūrės Europos komisijos, GMES Biuro, 

Europos aplinkos agentūros ir Jungtinio tyrimų centro atstovai. Tokiu būdu AGI teks didžiulė 

atsakomybė, bet – sėkmės atveju – ir neginčijamas prestižas kaip vienos stipriausių Europos 

GMES gamybinių organizacijų. 

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. 

IV. DARBŲ FINANSAVIMAS, FINANSIN Ė PADĖTIS 

 

Pagrindinę 2010 metų AGI pajamų dalį sudarė pajamos už atliktus darbus, finansuojamus 

iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės finansinių šaltinių. Šie darbai sudarė 80% pajamų. 

2010 metais smulkių paslaugų užsakymų suma sudarė 35 tūkst. Lt, palyginus su 2008 

metais, sumažėjo 2 kartus. Šios kategorijos klientų skaičius 2010 metais, palyginus su praėjusiais 

sumažėjo, buvo 10 klientų. Iš 2009 metais buvusių smulkių klientų 2010 metais vėl AGI 

paslaugomis naudojosi 7. 

AGI platinamų skaitmeninių kartografinių duomenų vartotojų licencinių sutarčių skaičius 

2010 metais palyginus su 2009 metais sumažėjo 1,3 karto (nuo 48 iki 37), klientų skaičius 

padidėjo iki 25 (2009 m. buvo 22). Tai sietina su kai kuriomis 2007 metais pasibaigusiomis ir 

neatnaujintomis skaitmeninių duomenų (Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM) platinimo 

sutartimis, bei  naujų  ortofotografinių žemėlapių atsiradimu, kurių platinimui AGI neturi 

įgaliojimų. Licencinių sutarčių 2010 metais buvo pasirašyta už 12,8 tūkst. Lt, palyginus su 

praėjusiais metais ši suma sumažėjo 2 kartus. 

2010 metais AGI esanti žemėlapių parduotuvė pardavė žemėlapių už 31,1 tūkst. Lt (be 

PVM) - 11% mažiau nei 2009 metais. 

Dirbama keliomis kryptimis: nagrinėjamos galimybės dalyvauti kitų žinybų ar pagal 

tradiciją kitų organizacijų vykdomų darbų konkursuose, ieškoma užsakymų užsienyje. 

Atsižvelgiant į numatytą AGI veiklos strategiją 2007-2012 metams, taip pat “taupų” 2011 m. 

valstybės biudžetą, planuojama atlikti AGI struktūrinių padalinių efektyvumo ir rentabilumo 
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įvertinimus, siekiant optimizuoti AGI gamybinius pajėgumus, toliau analizuoti potencialią rinką, 

bei skverbtis į Europos kosminių duomenų apdorojimo rinką. 

Tikimės, kad efektyvus įmonės valdymas, suplanuota gamyba, optimaliai išnaudoti 

įmonės pajėgumai leis greitai orientuotis nuolat besikeičiančioje konkurencinėje aplinkoje. 

2011 m. AGI toliau tobulins gamybinės veiklos procesus, siekdama geresnių finansinių 

rezultatų ir sukurdama prielaidas pažangai ateityje. 

 

V. 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). 

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. 
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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. 
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2011 m. numatomų sąnaudų planas * 

Eil. 
Nr. 

IŠLAIDŲ STRAIPSNIAI 
2010 m. 

planas (Lt) 
2010 m. 

faktas (Lt) 
2011 m. 

planas (Lt) 

1. Darbo apmokėjimas 2 240 150 2 240 294 2 080 000
2. Soc. draudimas (31.1%)  696 700  696 732  646 800
3. Garantinis fondas (0,1% nuo d. užm. f.)  2 200  2 238  2 100
4. Medžiagos (netiesiogiai gamybai)  15 000  50 434  50 000
5. Kuras (netiesiogiai gamybai)  12 000  10 839  16 000
6. Nusidėv. ir amortizacija  401 200  268 409  296 400
7. Paslaugos:  171 600  146 560  184 400
7.1 Elektra  48 000  32 820  50 000
7.2 Šilumos energija  75 000 74 513  90 000
7.3 Vanduo, kanalizacija  5 000  4 632  5 000
7.4 Šiukšlių išvežimas, mechan. valymas  1 500  1 440  1 500
7.5 Ryšiai  35 000  26 523  30 000
7.6 Įrenginių priežiūra  3 200  3 195  4 000
7.7 Apsauga  2 400  2 400  2 400
7.8 Banko paslaugos  1 500  1 037  1 500
8. Komandiruotės (netiesiogiai gamybai)  55 000 58 266  80 000
9. Reklamos išlaidos, skelbimai  25 000  10 072  20 000
10. Patalpų einam. remontas  20 000   2 265  20 000
11. Transporto pr.remontas  5 000  2 121  10 000
12. Įrengimų ein. rem.  5 000   165  10 000
13. Turto draudimas  13 000  12 395  13 000
14. Kadrų ruošimas  8 000  9 269  10 000
15. Prenumerata  4 500  3 891  4 300
16. Įvairios sąnaudos  47 500  47 325  60 000
16.1 Auditas  21 500  15 300  20 000
16.2 Reprezentacinės išlaidos  10 000  928  10 000
16.3 Kitos  15 000  31 097  30 000
17. Mokesčiai  87 900 87 017  87 200
17.1 NTM (nekilnojamo turto mokestis)  84 000  83 226  83 300
17.2 Aplinkos teršimo mokestis   100  44   100
17.3 Žemės nuomos mok.  3 800  3 747  3 800

  VISO 3 808 750 3 648 292 3 590 200

* Darbų savikainos plane neįskaitytos išlaidos komandiruotėms ir medžiagoms (tiesiogiai 
reikalingos darbui atlikti) kurios įskaičiuojamos į darbų savikainą pagal poreikį kiekvienu konkrečiu 
atveju. 

 

Generalinis direktorius     Vilius Žilevičius 


