
Valstybinė įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

121351441, Sėlių g.66. LT-08109 Vilnius

2011 metai Litais
(ataskaitinis laikotarpis)  (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos

  tikslumo lygis)

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 7858906 8772307

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 2820949 3491882

  I.1.   Plėtros darbai

  I.2.   Prestiţas

  I.3.   Patentai, licencijos

  I.4.   Programinė įranga 1500168 1915467

  I.5.   Kitas nematerialusis turtas 1320781 1576415

II. MATERIALUSIS TURTAS 5037957 5280425

  II.1.   Ţemė

  II.2.   Pastatai ir statiniai 4224364 4294095

  II.3.   Mašinos ir įrengimai

  II.4.   Transporto priemonės 20611 27300

  II.5.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 751949 908980

  II.6.   Nebaigta statyba

  II.7.   Kitas  materialusis turtas 41033 50050

  II.8.   Investicinis turtas 0 0

    II.8.1.     Ţemė

    II.8.2.     Pastatai 

III. FINANSINIS TURTAS 0 0

  III.1.   Po vienerių metų gautinos sumos

  III.2.   Kitas finansinis turtas

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 0 0

  IV.1.   Atidėtojo mokesčio turtas

  IV.2.   Kitas ilgalaikis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 309087 490434

I. 141215 128618

  I.1.   Atsargos 141215 128618

    I.1.1.     Ţaliavos ir komplektavimo gaminiai 319

    I.1.2.     Nebaigta gamyba

    I.1.3.     Pagaminta produkcija

    I.1.4.     Pirktos prekės, skirtos perparduoti 140896 128618

  I.2.   Išankstiniai apmokėjimai

  I.3.   Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 51522 264339

  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas 39897 248351

  II.2.   Kitos gautinos sumos 11625 15988

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0

 III.1.   Trumpalaikės investicijos

 III.2.   Terminuoti indėliai

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Valstybės ir savivaldybės įmonių balanso forma

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m.birželio  30 d. BALANSAS
2011-07-18    Nr.  (4.5)15RD-14

Past

abos 
 Finansiniai metai  

 Praėję finansiniai 

metai  

ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 

IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS



 III.3.   Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 116350 97477

TURTO IŠ VISO: 8167993 9262741

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C. NUOSAVAS KAPITALAS 969752 1289322

I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS

II. 757574 757574

III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

IV. REZERVAI 581795 581795

  IV.1.   Privalomasis 75771 75771

  IV.2.   Kiti rezervai 506024 506024

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -369617 -50047

  V.1.   Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -319570 -273473

  V.2.   Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) -50047 223426

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 6953226 7711888

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 245015 261531

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  I.1.   Finansinės skolos 0 0

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

    I.1.2.     Kredito įstaigoms

    I.1.3.     Kitos finansinės skolos

  I.2.   Skolos tiekėjams

  I.3.   Gauti išankstiniai apmokėjimai

  I.4.   Atidėjiniai 0 0

    I.4.1.     Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo

    I.4.2.     Pensijų ir panašių įsipareigojimų

    I.4.3.     Kiti atidėjiniai

  I.5.   Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

  I.6.   Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  II.1.   Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

  II.2.   Finansinės skolos 0 0

    II.2.1.     Kredito įstaigoms

    II.2.2.     Kitos skolos

  II.3.   Skolos tiekėjams 76301 32269

  II.4.   Gauti išankstiniai apmokėjimai

  II.5.   Pelno mokesčio įsipareigojimai

  II.6.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 88993 167228

  II.7.   Atidėjiniai 79015

  II.8.   Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 706 62034

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 8167993 9262741

 

Direktorius __________

(parašas)

Past

abos 
Finansiniai metai   Praėję finansiniai metai

Evaldas Roţanskas

TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI 

BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, 

0 0

245015 261531



Pilnos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Valstybinė įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

(įmonės pavadinimas)

121351441 Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius. 

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

                                                 2011 metai Litais
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Past

abo

s 

Nr.

 Finansiniai 

metai 

 Praėję 

finansiniai 

metai 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 261400        1891659        

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 80543          176667          

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 180857         1714992        

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 495453        1976818        

  IV.1   Pardavimo

  IV.2   Bendrosios ir administracinės 495453        1976818        

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (314596)      (261826)         

VI. KITA VEIKLA -                  -                     

  VI.1.   Pajamos

  VI.2.   Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (4974)          (11647)           

  VII.1.   Pajamos 2295              

  VII.2.   Sąnaudos 4974            13942            

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (319570)      (273473)         

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (319570)      (273473)         

XII. PELNO MOKESTIS

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (319570)      (273473)         

Direktorius _______________ Evaldas Rožanskas

(parašas)

2011 m.birželio 30d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2011-07-18     Nr.   (4.5)15RD-15

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

(finansinės atskaitomybės valiuta 

ir jos tikslumo lygis)
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Lapas 2 

Įvadas: 

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras “GIS-Centras” 

įsteigta 1992 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Įmonės kodas 

121351441. PVM kodas LT213514410. 

Registracijos adresas: Sėlių g. 66, LT – 08109 Vilnius. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Nacionalinė žemės 

tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 

 

Vizija: 

Lietuvos oficialiosios geografinės informacijos paslaugų teikimo lyderis. 

 

VĮ „GIS-Centras“ misija: 

Tenkinti ūkio subjektų oficialios geografinės informacijos poreikius. 

 

VĮ “GIS-Centras“ strateginės veiklos kryptys: 

1. Tapti Lietuvos georeferencinių duomenų tvarkytoju (georeferencinio pagrindo 

kadastro tvarkytoju). 

2. Tapti Lietuvos geografinės informacijos portalo tvarkytoju (Lietuvos erdvinės 

informacijos portalo tvarkytoju). 

3. Tapti geografinės informacijos integravimo (sintezės) centru. 

4. Teikti kokybiškus, patikimus ir aktualius oficialius geografinių duomenų rinkinius. 

5. Vystyti rinkos poreikius atitinkančius GI pridėtinės vertės produktus ir paslaugas. 

 

Įmonės galimybės ir grėsmės 

Galimybės: ES finansuojami projektai (INSPIRE); galimybė kurti naujus produktus 

ir paslaugas; galimybė vykdyti naujas valstybės deleguotas funkcijas; GI sąveikumo ir 

integracijos projektai. 

Grėsmės: užsitęsęs ekonominis sunkmetis įvairiose ūkio šakose ir dėl to sumažėjusios 

pajamos; didėjantis klientų spaudimas ir nepasitenkinimas GI kokybe bei asortimentu; 

neatlygintinas valstybinių geoduomenų teikimas ir dėl to sumažėjusios pajamos iš duomenų 

platinimo; vangiai vykstantis duomenų teikimo per LEI portalą procesas. 
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VĮ “GIS-Centras” veikla per 2011 m. 6 mėnesius 

Per 2011 m. 6 mėnesius įmonė siekdama savo strateginių tikslų vykdė šiuos darbus: 

- tvarkė Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinį pagrindą; 

- tvarkė Lietuvos geografinės informacijos portalą; 

- vykdė nuolat veikiančių GPS stočių Lietuvos teritorijoje (LitPOS) tvarkymo ir 

administravimo darbus; 

- platino naudotojams geoinformacinių duomenų bazes ir skaitmeninius žemėlapius, teikė jų 

aptarnavimą, naudojimo technines konsultacijas; 

- vykdė skaitmeninio kartografavimo darbus; 

- vykdė mažmeninę prekybą kartografine produkcija. 

 

VĮ “GIS-Centras” per 2011 m. 6 mėnesius 

Užsitęsęs pasaulio ir Lietuvos ekonominis sąstingis iki šiol stipriai veikia įmonės 

veiklą. Didžioji dalis įmonės klientų ir užsakovų yra valstybės bei savivaldybių organizacijos. 

Jos bandydamos išgyventi ekonomikos sąstingį ir taupydamos lėšas arba tiesiog jų 

neturėdamos, atsisakė didžiosios dalies viešųjų pirkimų būdu įsigyjamų GIS paslaugų ir 

geoduomenų. Tai stipriai neigiamai įtakojo gaunamas įmonės pajamas iš GIS paslaugų. 

Pažymėtina, kad pirmąjį pusmetį įmonė visuomet būna stipriai veikiama sezoniškumo 

svyravimų ir dėl įvairių priežasčių (svarbiausia iš jų – vėluojantys viešieji pirkimai ir vėlai 

pasirašomos darbų sutartys) įmonė pajamas uždirba per III ir IV metų ketvirčius. 

Per 2011 m. 6 mėnesius VĮ “GIS-Centras” gavo 678,92 tūkst. Lt pajamų tame tarpe 

417,26 tūkst. Lt patirtų išlaidų kompensavimui (valstybės biudžeto lėšos). 

Per 2011 m. 6 mėnesius įmonėje buvo įdarbinti 9 nauji darbuotojai , o atleisti iš 

darbo 3 darbuotojai. Birželio 30 d. įmonėje dirbo 39 darbuotojų. Vidutinis darbuotojų darbo 

užmokestis per I pusmetį sudarė 2328 Lt. Pagrindinių įmonės darbuotojų pareigybiniai 

atlyginimai: skyrių vedėjai – 3800 Lt; vyriausiasis technologas – 3700 Lt; sistemų 

administratorius ir sistemų analitikas - 3600 Lt; duomenų administratorius – 3000 Lt; GIS 

technologijų inžinierius – 2700 Lt; duomenų inžinierius – 2400 Lt; vyresnysis duomenų 

operatorius – 1800 Lt; duomenų operatorius – 1300 Lt; konsultantas-pardavėjas – 1000 Lt. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė išoriniuose socialiniuose projektuose nedalyvavo. 



Lapas 4 

VĮ “GIS-Centras” 2011-06-30 nuosavas kapitalas sudarė 757574 Lt. 

Per 2011 m. 6 mėn. GIS-Centras įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 6140 Lt, o 

nematerialaus turto nebuvo įsigyta. Laikotarpio pabaigoje viso ilgalaikio materialaus turto 

likutinė vertė sudarė 5037957 Lt, o nematerialaus turto likutinė vertė – 820949 Lt. Atsargų 

laikotarpio pabaigai turėjome sukaupę už 141215 Lt, tai buvo prekės skirtos pardavimui 

Žemėlapių parduotuvėje. 

Įmonės darbuotojai dalyvavo seminaruose, sėmėsi patirties ir skaitė pranešimus 

tarptautinėse konferencijose: Belgijos ir Prancūzijos nacionaliniuose geografijos institutuose; 

INSPIRE Conference 2011, Škotija. Keli darbuotojai dalyvavo specializuotuose 

kvalifikacijos kėlimo ir mokymo kursuose. 

 

 

Pajamų struktūra per 2011 m. 6 mėnesius 

Per 2011 m. 6 mėnesius VĮ “GIS-Centras” uždirbo 678,92 tūkst. Lt pajamų. Įmonė 

gaunamas pajamas skirsto į tris pagrindinius verslo segmentus: teisės aktais nustatytų veiklų 

vykdymas;  GIS paslaugos ir duomenų platinimas; mažmeninė prekyba kartografine 

produkcija Žemėlapių parduotuvėje. 2011 m. lėšos teisės aktais nustatytų veiklų vykdymo  

patirtoms išlaidoms kompensuoti buvo gautos tik pusmečio pabaigoje, pajamos iš žemėlapių 

prekybos gaunamos tolygiai, bet priklauso nuo sezoniškumo. Tikimasi, kad prekybą 

kartografine produkcija pagyvins diegiama elektroninė parduotuvė. Dėl vėlai skelbiamų 

viešųjų pirkimų, ilgai trunkančių procedūrų ir ilgai derinamų sutarčių VĮ “GIS-Centras” 

pirmąjį pusmetį dažnai susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. Šiam trūkumui kompensuoti 

įmonė banke turi atsidariusi kredito liniją. 

 

Pajamų pasiskirstymas pagal verslo segmentus: 

Eil. Nr. Pajamų šaltinis Suma, Lt 

1. Teisės aktais nustatytų veiklų vykdymas 562,80 

2. GIS paslaugos ir duomenų platinimas 43,60 

3. Prekyba žemėlapių parduotuvėje 72,52 

 Viso: 678,92 
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Kaštų struktūra per 2011 m. 6 mėnesius 

Per 2011 metų pirmą pusmetį VĮ „GIS-Centras“ patyrė 998,49 Lt išlaidų. Didžiausią 

įmonės kaštų dalį sudaro darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir su darbo užmokesčiu 

susiję socialinio draudimo mokesčiai, bei turto amortizacijos kaštai. Žemėlapių parduotuvės 

patiriamų išlaidų pagrindinę dalį sudaro parduotų prekių savikaina, po to eina su darbo 

užmokesčiu susijusios išlaidos. 

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės patirti kaštai išskirti į tris grupes: 

- veiklos sąnaudos; 

- žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina; 

- finansinės išlaidos. 

Lentelėje pateikiamas kaštų pasiskirstymas pagal atskiras grupes: 

Eil. Nr. Kaštai Suma, tūkst. Lt 

1. Veiklos sąnaudos 942,62 

2. Žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina 51,08 

3. Finansinės išlaidos 4,97  

 Viso: 998,49 

 

Bendras pusės metų VĮ „GIS-Centras“ ūkinės-finansinės veiklos rezultatas yra 

neigiamas ir sudaro 319,57 tūkst. Lt nuostolio. Suderinus bei pasirašius „Georeferencinio 

pagrindo kadastro atnaujinimo ir palaikymo“ sutartį įmonės ūkinės-finansinės veiklos 

rezultatas bus ženklai geresnis, nes bus gautos lėšos patirtoms veiklos išlaidoms kompensuoti 

nuo kalendorinių metų pradžios. Vien darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių 

išlaidos per 6 šių metų mėnesius viršija 300 tūkst. litų. Palyginimui ankstesnių metų 

atitinkamų laikotarpių veiklos rezultatai: 2010 m. pusės metų veiklos nuostolis sudarė 642,6 

tūkst. Lt, o 2009 m. 6 mėnesių veiklos rezultatas buvo 759,7 tūkst. Lt nuostolio. Taigi pusės 

2011 metų veiklos rezultatas yra 2 kartus geresnis nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu ir net 

2,4 karto geresnis nei atitinkamu 2009 m. laikotarpiu.  

 

Planuojami VĮ „GIS-Centras“ projektai 

Įmonė nuo 2011 m. rudens kartu su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM planuoja 

dalyvauti projekte „LEII paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos 



Lapas 6 

priemones“. Šiuo projektu bus vystoma Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra 

sukuriant georeferencinio pagrindo kadastro sąveikumo su INSPIRE, valstybės registrais, 

kadastrais ir informacinėmis sistemomis priemones, pritaikytas duomenų pokyčių 

(pasikeitimų) paslaugomas teikti per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, taip pat bus 

plėtojamos portalo elektroninės paslaugos. 

Antrą 2011 m. pusmetį toliau bus tęsiami Lietuvos georeferencinio pagrindo 

kadastro, Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkymo ir nuolat veikiančių GPS stočių 

Lietuvos teritorijoje (LitPOS) tinklo tvarkymo ir administravimo darbai. Įmonė numato 

dalyvauti keliuose Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose. 


