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BALANSAS (Trumpas)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Akcinė bendrovė "Informacinio verslo paslaugų
įmonė"

Juridinio asmens kodas 123043773

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 31

Finansinės atskaitomybės kodas 000376911007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          Nr.

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

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 727671 770030

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS III.1 1308 2289

3 II. MATERIALUSIS TURTAS III.2 726363 767741

4 III. FINANSINIS TURTAS

5 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 4156785 4732026

7 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

III.3 24306 32303

8 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS III.4 1114043 291213

9 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS III.5 2243317 3536189

10 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI III.6 775119 872321

11  TURTO IŠ VISO (1+6) 4884456 5502056

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

metai

12 C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) 3969678 4477237

13 I. KAPITALAS III.7 2287180 2287180

14 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI) III.7 164395 168930

15 III. REZERVAI III.7 281769 229400

16 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) III.7 1236334 1791727

17 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

18 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 914778 1024819

19 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

III.8 914778 1024819

21  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (12+17+18) 4884456 5502056

DIREKTORIUS ALGIRDAS RAMANAUSKAS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Akcinė bendrovė "Informacinio verslo paslaugų
įmonė"

Juridinio asmens kodas 123043773

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 31

Finansinės atskaitomybės kodas 000376911007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          Nr.

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

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS III.9 2616875 2718492

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA III.9 1379254 1516342

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) III.9 1237621 1202150

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS III.9 969854 894202

5 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) III.9 267767 307948

6 VI. KITA VEIKLA III.9 77950 68878

7 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA III.10 71459 280419

8 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (5+6+7) III.9 417176 657245

9 IX. PAGAUTĖ

10 X. NETEKIMAI

11 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (8+9-10) III.9 417176 657245

12 XII. PELNO MOKESTIS 75211 97619

13 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (11-12) 341965 559626

DIREKTORIUS ALGIRDAS RAMANAUSKAS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Akcinė bendrovė "Informacinio verslo paslaugų įmonė"

Juridinio asmens kodas 123043773

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 31

Finansinės atskaitomybės kodas 000376911007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2012-03-01          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 2287180
1B
1C

1D 173050
1E
1F 229400

1G
1H
1J 1227981

1S 3917611

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 2287180
4B 0
4C 0

4D 173050
4E 0
4F 229400

4G 0
4H 0
4J 1227981

4S 3917611

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D -4120
5E
5F

5G
5H
5J 4120

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 559626

9S 559626

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J

10S 0

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F

12G
12H
12J

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 2287180
16B 0
16C 0

16D 168930
16E 0
16F 229400

16G 0
16H 0
16J 1791727

16S 4477237

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D -4535
17E
17F

17G
17H
17J 4535

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 341965

21S 341965

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J -849524

22S -849524

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F

24G
24H 110000
24J -110000

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H -57631
25J 57631

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 2287180
28B 0
28C 0

28D 164395
28E 0
28F 229400

28G 0
28H 52369
28J 1236334

28S 3969678

DIREKTORIUS ALGIRDAS RAMANAUSKAS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

6-6



AKCINĖ BENDROVĖ
„INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“

Įm. k. 123043773, Gedimino pr. 31 Vilnius

PATVIRTINTA
AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 
visuotinio akcininkų susirinkimo
2012  m. balandžio 25d. protokolo Nr.1.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2011 m. gruodžio 31 d.

2012 m. kovo 01 d.  



I. BENDROJI DALIS

AB „Informacinio  verslo  paslaugų  įmonė” buvo  įregistruota  1995  metų  balandžio  5  d., 
rejestro  Nr.AB95-420.  Akcinė  bendrovė  įsteigta  vykdant  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  
1994 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr.270 „Dėl Statistikos departamento Respublikinio skaičiavimo 
centro  reorganizavimo (suskaidymo)“  ir  yra  Respublikinio  skaičiavimo  centro  teisių  ir  pareigų 
perėmėja. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas išdavė naują registravimo pažymėjimą 
(Nr.008944)  ir  suteikė  akcinei  bendrovei  naują  įmonės  kodą  123043773  (senas  įmonės  kodas 
2304377).

 Akcinė bendrovė veiklą vykdo duomenų apdorojimo, duomenų bazių sudarymo ir kitos su 
kompiuteriais susijusios veiklos srityse. Bendrovės pagrindinė veikla – mokesčių už gyventojams 
suteiktas energetines-komunalines paslaugas, sumokėtų naudojant bendrąją atsiskaitymo knygelę, 
administravimas.

Bendrovė  daugelį  metų  specializuojasi  mokesčių  už  gyventojams  suteiktas  paslaugas 
administravimo, kompiuterizuoto duomenų apdorojimo bei programinių priemonių kūrimo srityse. 
2011 metais bendrovė, atsižvelgdama į pokyčius mokesčių surinkimo ir administravimo rinkoje, 
daug dėmesio skyrė ir naudojamų technologinių procesų tobulinimui.

2009 metų gruodžio 10 d.  priimtas  Lietuvos Respublikos mokėjimo įstatymo pakeitimo 
įstatymas įtakojo pasikeitimus technologiniame mokesčių administravimo procese:

atnaujintos  sutartys  tiek  su  mokėjimo  paslaugas  teikiančiomis  įstaigomis,  tiek  ir  su 
paslaugas  teikiančiomis  organizacijomis.  Taip  pat  pasirašytos  sutartys  su  naujomis  mokėjimo 
paslaugas teikiančiomis įstaigomis bei su naujais gyvenamųjų namų administratoriais. 

Kita  naujai  pasirašytų  sutarčių  grupė  –  asmens  duomenų  teikimo  sutartys.  Šiai  dienai 
pasirašytos asmens duomenų teikimo sutartys su daugeliu mokėjimo paslaugas teikiančių įstaigų bei 
su daugeliu paslaugas teikiančių organizacijų. 

2011 metais toliau buvo tobulinama informacijos apdorojimo technologija. Didelis dėmesys 
buvo sutelktas į technologinio proceso automatizavimą – šiuo metu daugeliui paslaugų teikėjų bei 
mokėjimo paslaugas teikiančių įstaigų visa informacija formuojama automatizuotai be darbuotojų 
įsikišimo. 

2011 m. gruodžio 31 d. akcinėje bendrovėje dirbo 28 darbuotojai, 2010 m. gruodžio 31 d.  
sąraše buvusių darbuotojų skaičius buvo 30. Darbo sutartyse nėra numatytos ypatingos darbuotojų 
teisės bei pareigos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovė  apskaitą  tvarko  ir  finansinę  atskaitomybę  rengia  pagal  šiuos  finansinę 
atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR akcinių bendrovių įstatymą.
Finansinė  atskaitomybė  rengiama  vadovaujantis  periodiškumo  principu.  Finansinė 

atskaitomybė sudaroma pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis. Vėliau įvykusios ūkinės 
operacijos  ir  ūkiniai  įvykiai  įtraukiami  į  apskaitą  ir  parodomi  kito  ataskaitinio  laikotarpio 
finansinėje atskaitomybėje. Akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai 
dėl  pelno  paskirstymo  ir  kitais  klausimais,  tvirtinant  praėjusių  finansinių  metų  atskaitomybę, 
priskiriami to ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo priimti sprendimai, ūkinėms operacijoms ir 
pateikiami to laikotarpio atskaitomybėje.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
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1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politika

Įsigijus nematerialųjį turtą , jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis 
parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir 
vertės sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 
nenustatoma. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas: 

Nematerialiojo turto grupės Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)

Plėtros darbai

Prestižas

Patentai, licencijos ir pan.

Programinė įranga 4

Kitas nematerialusis turtas 4

2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas 
įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas likutine verte, kuri gaunama iš 
įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) 
metodu. Minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina įmonėje nustatyta 700 litų.

Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Vidutinis naudingo tarnavimo 

laikas (metais)

Pastatai ir statiniai – 
      gamybiniai pastatai 50
      pagalbiniai pastatai (garažai) 20

Mašinos ir įrengimai –      kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 
(kompiuteriai,      jų tinklai ir įranga)

5

Transporto priemonės –      lengvieji automobiliai 6

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai –      įrenginiai, elektros 
perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

8

Inventorius, baldai 6

Kitas materialusis turtas 4

3. Finansinio turto apskaitos politika

 Finansiniam  turtui priskiriama:
1) pinigai ir jų ekvivalentai;
2) sutartinės teisės gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės, ar asmens;
3) kitų įmonių išleisti vertybiniai popieriai.
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Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai įmonė gauna arba pagal vykdomą 
sutartį  įgyja teisę gauti  pinigus ar kitą finansinį turtą. Planuojami sandoriai,  gautos garantijos ir  
laidavimai įmonės turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei jo balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną atgauti už 
tą  turtą  sumą.  Kiekvieno  balanso  datą  įmonė  turi  nustatyti  ar  nėra  objektyvių  prielaidų,  kad 
finansinio turto vertė gali sumažėti. Jei pasirodo, kad tokių prielaidų esama, įmonė apskaičiuoja už 
tą  turtą  tikėtiną  atgauti  sumą  ir,  sumažinus  balansinę  vertę,  pripažįsta  nuostolį  dėl  vertės 
sumažėjimo.

4. Atsargų apskaitos politika

 Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę 
atskaitomybę  –  įsigijimo  (pasigaminimo)  savikaina  arba  grynąja  galimo  realizavimo  verte, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų 
savikainą, įmonė taiko FIFO metodą. 

 Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat.  Taikant  nuolat 
apskaitomų  atsargų  būdą,  buhalterinės  apskaitos  sąskaitose  registruojama  kiekviena  su  atsargų 
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

5. Nuosavo kapitalo apskaitos politika

Pasirašytasis  įstatinis  kapitalas  registruojamas  įstatinio  kapitalo  sąskaitoje  visa  suma, 
neatsižvelgiant  į  apmokėtą  dalį.  Neapmokėta  akcijų  dalis  registruojama sąskaitoje,  kontrarinėje 
įstatinio kapitalo sąskaitai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. 
Jei akcijų emisijos kaina viršija jų nominaliąją vertę, kainos perviršis registruojamas akcijų priedų 
sąskaitoje. 

Jei  įmonė perkainoja ilgalaikį  turtą,  turto  vertės  padidėjimo suma registruojama turto  ir 
nuosavo kapitalo sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo 
(rezultatų) sąskaitoje. Nudėvint perkainotą turtą, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos dėl to 
turto perkainojimo, mažinamas ir perkainojimo rezervas (rezultatai). 

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno.  Kiti rezervai sudaromi ,didinami 
ir mažinami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 

 Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai  akcininkai priima sprendimą pelną 
paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

6. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Finansiniams  įsipareigojimams priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus arba 
atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Finansiniai  įsipareigojimai  apskaitoje  registruojami  tik  tada,  kai  įmonė  prisiima 
įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos 
garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmonės įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie 
neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, įmonė turi jį įvertinti įsigijimo savikaina, 
t.y., gauto turto ar paslaugų verte. 

Kiekvieną kartą, sudarant finansinę atskaitomybę, finansiniai įsipareigojimai įvertinami iš 
naujo.
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7. Kaupimų apskaitos politika

Kaupimai atostogų rezervui finansinėje atskaitomybėje pateikiami kartu su įsipareigojimais, 
susijusiais su darbo santykiais. 

8. Nuomos apskaitos politika

Ar apskaitoje bus registruojama nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo sandorio 
turinio  ir  ekonominės  prasmės. Nuomos  užmokestis  pagal  nuomos  sutartį  pripažįstamas 
sąnaudomis,  jeigu  išlaidos  nepriskiriamos gaminamos produkcijos ar  ilgalaikio  turto  savikainai. 
Išsinuomoto turto remonto ir eksploatacijos išlaidos pripažįstamos ta pačia tvarka kaip ir nuosavo 
turto.  Išsinuomoto  turto  draudimo  išlaidos  pripažįstamos  sąnaudomis  per  draudimo  sutarties 
galiojimo  laikotarpį,  jei  tų  išlaidų  turto  nuomotojas  nekompensuoja.  Jei  draudimo  išlaidos 
kompensuojamos,  pripažintos  sąnaudos  mažinamos.  Išsinuomoto  turto  nusidėvėjimas 
neskaičiuojamas.

Pagal  nuomos  sutartį  išnuomotą  turtą  nuomotojas  savo  balanse  registruoja  pagal  turto 
pobūdį.  Pajamos,  priskaičiuotos  pagal  nuomos  sutartį,  pripažįstamos  tuo  laikotarpiu,  kada  jos 
susidaro. Išlaidos, susijusios su išnuomotu turtu, įskaitant ir turto nusidėvėjimą, yra pripažįstamos 
sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Išnuomoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant 
tą pačią apskaitos politiką kaip ir kitam tos pačios grupės įmonės naudojamam turtui.

9. Pajamų apskaitos politika

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai 
jos  uždirbamos,  neatsižvelgiant  į  pinigų  gavimą.  Pajamomis  laikomas  tik  įmonės  ekonominės 
naudos padidėjimas.  Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat 
pridėtinės  vertės  mokestis,  kadangi  tai  nėra  įmonės  gaunama  ekonominė  nauda  ir  šios  sumos 
nedidina nuosavo kapitalo.

Parduotų prekių (paslaugų) savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 
finansinėse ataskaitose tą patį laikotarpį, kai prekės (paslaugos) parduodamos ir kai pajamų suma 
gali būti patikimai įvertinama.

 Pagal  palyginimo  principą,  pajamos  ir  sąnaudos,  susijusios  su  tuo  pačiu  sandoriu, 
pripažįstamos  tą  patį  ataskaitinį  laikotarpį.  Sąnaudos  pripažįstamos  tuomet,  kai  jos  uždirba 
atitinkamas  pajamas.  Tačiau  pajamos negali  būti  pripažintos,  jeigu  negalima patikimai  įvertinti 
sąnaudų.  Tokiomis  aplinkybėmis  visos  už  parduotas  prekes(paslaugas)  jau  gautos  sumos  yra 
pripažįstamos įsipareigojimais arba būsimų laikotarpių pajamomis. Kai paslaugų teikimo sandoris 
užbaigiamas  tą  patį  laikotarpį,  kurį  buvo  pradėtas,  pajamos  pripažįstamos  tą  patį  laikotarpį  ir 
įvertinamos sutartyje nurodyta suma.

Kai  pagal  paslaugų  teikimo  sandorį  paslaugos  teikiamos  ilgiau  negu  vieną  ataskaitinį 
laikotarpį,  pajamos  proporcingai  paskirstomos  tiems  laikotarpiams,  kurių  metu  buvo  teikiamos 
paslaugos.

10. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais, tuo 
ataskaitiniu  laikotarpiu,  kai  uždirbamos  su  jomis  susijusios  pajamos,  neatsižvelgiant  į  pinigų 
išleidimo laiką.Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis,  
kuri  tenka  per  ataskaitinį  laikotarpį  uždirbtoms  pajamoms.  Išlaidos,  kurios  nesusijusios  su 
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ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, 
apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas. Turto dalis, skirta 
pajamoms  uždirbti  būsimaisiais  laikotarpiais,  turi  būti  priskirta  sąnaudoms  nurodytaisiais 
laikotarpiais.

 Jeigu  tam  tikro  turto  naudojimas  leis  uždirbti  pajamas  keletą  ateinančių  ataskaitinių 
laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, sąnaudos apskaitoje 
pripažįstamos, taikant netiesioginius pripažinimo būdus – pavyzdžiui, ilgalaikio turto nusidėvėjimą 
ir amortizaciją.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 
konkrečių  pajamų  uždirbimu ir  jos  ateinančiais  ataskaitiniais  laikotarpiais  neduos  pajamų,  šios 
išlaidos  pripažįstamos  sąnaudomis  tą  patį  laikotarpį,  kada  buvo  patirtos.Sąnaudos  įvertinamos 
tikrąja verte. 

Paslaugų  teikimo  sąnaudos  pripažįstamos,  registruojamos  apskaitoje  ir  pateikiamos 
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas  
paslaugas.  Paslaugų teikimo sąnaudos apima teikiant  paslaugas  sunaudotas  žaliavas,  medžiagas, 
komplektuojamuosius  gaminius  bei  kitą  trumpalaikį  turtą,  darbo  užmokesčio  sąnaudas,  teikiant 
paslaugas  naudojamo  ilgalaikio  turto  nusidėvėjimo  (amortizacijos)  sąnaudas,  trečiųjų  asmenų 
suteiktų paslaugų ir panašias sąnaudas.

 Veiklos sąnaudos atspindi  per ataskaitinį  laikotarpį  patirtas išlaidas,  susijusias su tipine 
įmonės veikla. Veiklos sąnaudos gali būti skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines 
sąnaudas, jos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą 
patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.

Ilgalaikis nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose pateikiamas įsigijimo verte, atėmus 
sukauptą amortizaciją.  Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu. 
Akcinės bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto judėjimas per 2011 ūkinius metus atvaizduotas 
finansinėse ataskaitose:

Nematerialusis turtas          (Lt)

Rodikliai
Plėtros 
darbai

Presti-
žas 

Patentai, 
licencijos 

ir pan.

Programinė 
įranga

Kitas 
nemate-
rialusis 
turtas

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių 
metų pabaigoje 3120 3120
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 
įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-turto įsigijimas 
-kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-)
-perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą +/(-)

81527 3120 84647

Finansinių metų pabaigoje 81527 3120 84647

b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-finansinių metų amortizacija
-atstatantys įrašai (-)
-kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto amortizacija(-)
-perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą+/(-)

81058

201

1300

780

82358

981

Finansinių metų pabaigoje 81259 2080 83339

c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-finansinių metų vertės 
sumažėjimas
-atstatantys įrašai (-)
-kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto (-)
-perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą+/(-)

Finansinių metų pabaigoje 

d) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje (a) - (b) - (c)

268 1040 1308
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Akcinė  bendrovė  2004  m.  gruodžio  27  d.  įsakymu  Nr.  V-12  patvirtino  ilgalaikio 
materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus ir nustatė materialiojo 
ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką:

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Nematerialiojo turto grupės Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)

Plėtros darbai

Prestižas

Patentai, licencijos ir pan.

Programinė įranga 4

Kitas nematerialusis turtas 4

Dalis  ilgalaikio  nematerialaus  turto  (programinė  įranga)  pilnai  amortizuotas,  bet  toliau 
naudojamas. 

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas              (Lt)

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina

Operacinės sistemos 13371

Taikomųjų programų paketai 20240

Pagalbinės ir aptarnaujančios programos 1452

Duomenų bazių valdymas 1779

Kitos programos 43881

Iš viso: 80723

2. Informacija apie materialųjį turtą.

Ilgalaikis  materialusis  turtas  finansinėse  ataskaitose  pateikiamas  įsigijimo  verte  atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vieneto minimali vertė – 700 litų, likvidacinė vertė – 
1  litas.  Akcinės  bendrovės  ilgalaikio  materialiojo  turto  judėjimas  per  2011  ūkinius  metus 
atvaizduotas finansinėse ataskaitose:
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Ilgalaikis materialusis turtas              (Lt)

Rodikliai
Pastatai ir 
statiniai

Mašinos ir 
įrengimai - 

kompiuterinė 
technika

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 715591 26308 15617 10225 767741

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-turto įsigijimas
-perleistas ir nurašytas 
turtas (-)
-perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-)

962704 213039

3483

(41782)

122376 36210

(949)

1334329

3483

(42731)

Finansinių metų pabaigoje 962704 174740 122376 35261 1295081

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) +/(-)
-kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto 
turto (-)
-perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-)

Finansinių metų pabaigoje

c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-finansinių metų 
nusidėvėjimas
-atstatantys įrašai (-)
-kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto 
turto nusidėvėjimas (-)
-perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą +/(-)

247113

19348

186731

9968

(41782)

106759

11819

25985

3726

(949)

566588

44861

(42731)

Finansinių metų pabaigoje 266461 154917 118578 28762 568718

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

-finansinių metų vertės 
sumažėjimas
-atstatantys įrašai (-)
-kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto 
turto (-)
-perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą+/(-)

Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių 
metų pabaigoje

(a) + (b) - (c) - (d)
696243 19823 3798 6499 726363
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Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant patvirtintas nusidėvėjimo 
normas pagal turto grupes ir funkcinę padėtį.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Vidutinis naudingo tarnavimo 

laikas (metais)

Pastatai ir statiniai – 
      gamybiniai pastatai 50
      pagalbiniai pastatai (garažai) 20

Mašinos ir įrengimai –      kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, 
jų tinklai ir įranga)

5

Transporto priemonės –      lengvieji automobiliai 6

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai –      įrenginiai, elektros perdavimo ir 
ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

8

Inventorius, baldai 6

Kitas materialusis turtas 4

2011 metais buvo įsigyta ilgalaikio materialaus  turto už 3483 litus, iš jų:
personalinis kompiuteris 2vnt. -3483 Lt.

Likviduotas morališkai ir techniškai pasenęs, pilnai nusidėvėjęs, ilgalaikis materialus turtas 
už 42731 litus – tai:

Maršrutizatorius 1605- Rsu WIC-1T  (1 vnt.)         atidavimo naudoti data 2000-03
Lazerinis spausdintuvas Hevlett- Packard  (1 vnt.)                       -“-                         1999-12
Lazerinis spausdintuvas Hevlett- Packard  (1 vnt.)                       -“-                         2000-01
Monitorius Hyundai L19T ( 1 vnt.)                                                -“-     2005-12
Monitorių LG FL L17 3ST  ( 2vnt.)                                               -“-      2005-12
Kompiuteris Intel Celeron (2 vnt.)                                                  -“-      2005-12
Dulkių siurblys COMPACT plaunantis (1 vnt.)                              -“-      1999-12

Bendrovėje yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas ilgalaikis materialusis 
turtas:

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas      (Lt)

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės: 123289

kompiuteriai (4 vnt.) 13907
spausdintuvas HP 2200 (1 vnt.) 1520

serveris HP PROLIANT (1 vnt.) 36572

spausdintuvas HP 1300 (1 vnt.) 1127

lazeriniai spausdintuvai HP Laser Jet 1300 (1 vnt.) 1135

lazeriniai spausdintuvai HP Laser Jet 8150 (4 vnt.)                49362

šakotuvai (5 vnt.) 9095
komutatorius HP Procurve Switch 2524 24 3453
monitorius PS42S5HX/XEC (1 vnt.) 7118

Transporto priemonės: 75766

Krovininis automobilis Peugeot 206 AFFAI 26705
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lengvasis automobilis RENAULT LAGUNA 49061

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 12061,07

Iš viso: 211116,07

3. Informacija apie atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis.

Šio straipsnio balansinę vertę sudaro tokios sumos:

atsargos -   9771 Lt;
išankstiniai apmokėjimai -     677 Lt;
būsimųjų laikotarpių sąnaudos -              13858 Lt.  

24306 Lt.

Atsargos  finansinėse  ataskaitose  pateiktos  įsigijimo  savikaina  ir  apskaitomos  nuolat 
apskaitomų  atsargų  būdu.  Išankstinių  apmokėjimų  ir  būsimųjų  laikotarpių  sąnaudų  dalį  sudaro 
tokios sumos:

išlaidos reklamai 2011 metams -           8322 Lt;
laikraščių ir žurnalų prenumerata 2011 metams - 2933 Lt;
draudimo išlaidos 2011 metams - 2353 Lt;
ELAS saugumo užtikrinimo išlaidos - 4554 Lt;
kitos -            1347 Lt.  

           19509 Lt.

4. Informacija apie gautinas sumas.

Šio straipsnio balansinę vertę sudaro tokios sumos:

pirkėjų įsiskolinimas -   82998 Lt;

pirkėjų- bendrijų įsiskolinimas - 199749 Lt

kitos gautinos sumos iš banko - 931296 Lt.
kitų gautinų sumų iš banko sumažėjimas -        (-100000) Lt.

          1114043 Lt
Bendrovė neturi nebaigtų vykdyti sutarčių ir nėra susidariusių abejotinų skolų.  2009-12-28 

įsigaliojus  naujai  Mokėjimų  įstatymo  redakcijai,  buvo   pradėtos  taikyti  naujos  šio  įstatymo 
nuostatos ,  todėl susidararantis pirkėjų- bendrijų įsiskolinimas,  yra padengiamas sekantį  mėnesį. 
Šiuo metu  pirkėjų- bendrijų įsiskolinimas 2011 metų gruodžio 31 d. yra 199749 Lt.

Kitos gautinos sumos- tai iš bankrutavusio AB banko „Snoras“ neatgautos piniginės lėšos. 
AB  „Informacinio  verslo  paslaugų  įmonė“  finansines  operacijas  vykdė  per  AB  bankas 

„Snoras“. 2010 m. visuotinis akcininkų susirinkimas 2009 m. pelno nepaskirstė ir visą nepaskirstytą 
pelną perkėlė į 2010 metus. Todėl AB banke „Snoras“ susikaupė didesnės piniginės lėšos, negu 
buvo tikimasi turėti paskirsčius 2009 metų pelną. Šios piniginės lėšos buvo padėtos į terminuotą  
indėlį. 2011m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismui iškėlus AB bankui „Snoras“ bankroto bylą 
iš valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ buvo atgauta draudžiamoji suma.

Kadangi  susidariusi  problema  su  bankrutavusiu  AB  banku  „Snoras“  yra  sprendžiama 
vyriausybiniu  lygiu,  pažadai  yra  optimistiniai,  kreditorių  interesus  aktyviai  gina  „Snoro“ 
indėlininkų ir  kreditorių  asociacija,   be  to  laukiama Lietuvos Respublikos  konstitucinio  teismo 
sprendimo dėl kreditorių eiliškumo , todėl labai sunku yra patikimai įvertinti ir apskaičiuoti tikėtiną 
atgauti  sumą. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ vadovaudamasi 11-ojo verslo apskaitos 
standarto  „Sąnaudos“   IX  skyriaus  „Veiklos  sąnaudos“  nuostatomis  ir   metodinėmis 
rekomendacijomis,  ir įvertinusi visas objektyvias prielaidas,  nustatė , kad akcinės bendrovės turto 
vertė sumažės, todėl 100000,00 Lt. sumažino balansinę vertę, pripažindama veiklos  nuostolį dėl 
AB banko „Snoras“ bankroto. Šio nuostolio suma yra įtraukta į 2011 m. veiklos sąnaudas.  
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5. Informacija apie kitą trumpalaikį turtą.

Šiame balanso straipsnyje apskaitomi terminuoti  indėliai,  per 2011 metus sukauptos,  bet 
neišmokėtos palūkanos ir iš anksto sumokėtas pelno mokestis. 

Terminuotų indėlių ir per 2011 metus sukauptų, bet neišmokėtų palūkanų suma- 2178841 Lt.
Iš anksto sumokėto pelno mokesčio permoka  – 64476 Lt.

6. Informacija apie pinigus.

Šiame bendrovės balanso straipsnyje yra apskaitoma:
piniginės lėšos bankų sąskaitose - 774704 Lt;
piniginės lėšos kasoje -                  415 Lt.  

775119 Lt

7. Informacija apie nuosavą kapitalą.

Akcinės  bendrovės  įregistruotas  įstatinis  kapitalas  2287180  litų.  Jis  padalytas  į  32674 
paprastąsias  vardines  70  litų  nominalios  vertės  akcijas.  Bendra  nominali  vertė  2287180  litų.  
Valstybei  priklauso  16883  paprastosios  vardinės  70  litų  nominalios  vertės  akcijos,  kas  sudaro 
51,67% bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų. Lietuvos vienetams UAB „Litas prie lito“ priklauso 
12077 paprastųjų vardinių 70 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 36,96 % bendrovės įstatinio 
kapitalo ir balsų. Likusios 3714 paprastosios vardinės akcijos priklauso fiziniams asmenims.

 PVA sudaro 100% AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įstatiniame kapitale. Visos 
akcijos yra pilnai  apmokėtos.  Viešajai  vertybinių popierių apyvartai  išleistų  vertybinių popierių 
nėra.

Įstatinio kapitalo sudėtis, nurodant visas akcijų klases:

Įstatinio kapitalo struktūra          (Lt)

Rodikliai Akcijų skaičius Suma

 Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis

1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos 

32674 2287180

Iš viso: 32674 2287180

   2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 16883 1181810
 Savos akcijos, kurias turi pati įmonė
 Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

2011 m.  balandžio  21 d.  visuotinis  akcininkų susirinkimas paskirstė  2010 metų  akcinės 
bendrovės pelną :

1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje   -    1227981 Lt;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas    -      559626 Lt;
3) paskirstytinasis rezultatas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje    -    1791727 Lt;
4) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti       -      849524 Lt;
5) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 
    valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams    -      110000 Lt;
6) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
    perkeliamas į kitus finansinius metus    -      832203 Lt.
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Pagal patvirtintą pelno paskirstymą akcininkams numatyta mokėti 37,14 procentų akcijos 
nominalios vertės dydžio dividendą (26 litai  už kiekvieną turimą akciją). Dividendams skiriama 
pelno dalis sudaro 47,41  procentą bendrovės paskirstytinojo pelno.

Patvirtinus 2010 metų akcinės bendrovės pelno paskirstymą, atlikti pakeitimai nuosavame 
kapitale - nepaskirstytas pelnas perkeltas į 2011 finansinius metus.  

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4 dalį bendrovė turi išmokėti 
paskirtus dividendus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. 
Dividendai pradėti mokėti 2011 m. gegužės 9 d. , pervedant juos (835302 Lt) į akcininkų nurodytas 
sąskaitas.  Dalis  dividendų (10946 Lt) buvo išmokėti  kasoje,  o   likusieji  neišmokėti  dividendai 
(3276 Lt ) – deponuoti. 2011m. metų eigoje dalis deponuotų dividendų buvo išmokėti , ir tai sudarė  
2794 Lt. 2011m. gruodžio 31 d. liko neišmokėta 1396,50 Lt. deponuotų dividendų.

        (Lt)
Apskaičiuota dividendų 

suma
Išskaičiuota mokesčių Išmokėta dividendų suma

1. Valstybės dalis 438958 438958

2. Lietuvos vienetai 314002 314002

3. Gyventojams 96564 19313 77251

Iš viso: 849524 19313 830211

Pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms)  valdybos  nariams,  darbuotojų 
premijoms ir kitiems tikslams, metų bėgyje pilnai neišnaudota. Darbuotojų premijoms ir kitiems 
tikslams metų eigoje buvo išmokėta 57631,20 Lt. Kadangi Vilniaus miesto 2 apylinkės  2011 m. 
gegužės 3 d. Teismo nutartimi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išrinktos valdybos bei 
valdybos  narių  įgaliojimai  buvo sustabdyti,  tai  metinės premijos  (tantjemos)  valdybos  nariams, 
nebuvo išmokėtos.

Perkainojimo rezervas 2011 m. sumažėjo 4535 litais – perkainoto turto nusidėvėjimo suma.
Perkainojimo rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 168930 Lt;
     sumažėjimas -     4535 Lt;
     likutis laikotarpio pabaigoje - 164395 Lt.

Sudarius  2011  metų  finansinę  atskaitomybę,  paskaičiuotas  ataskaitinių  metų  pelnas. 
Ataskaitinių metų  pelnas  prieš apmokestinimą sudarė  417176 litus.  2011 metų pelno mokesčio 
mokėtina suma 75211 litų. 

Atskaičius  mokėtiną pelno mokesčio  sumą,  gautas  grynasis  finansinių metų  rezultatas  – 
341965 litų.

Siūlomas 2011 metų pelno paskirstymo projektas:

Pelno paskirstymo projektas            (Lt)

Straipsniai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje 832203

Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 341965

Pelno nuostolių ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas 4535

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 1178703

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų 57631

Paskirstytinas pelnas 1236334

Pelno paskirstymas:
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   pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
   pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 326740
   pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų      68000
   premijoms ir kitiems tikslams

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje 841594

8. Informacija apie įsipareigojimus.

Akcinės bendrovės įsipareigojimai apmokėtini per vienerius finansinius metus:

Įmonės įsipareigojimų būklė             (Lt)

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis
per vienerius 
finansinius 

metus

po vienerių metų, bet 
ne vėliau kaip per 
penkerius metus

po penkerių 
metų

Finansinės skolos:
(tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms 
įmonėms)
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos

Kitos skolos 914778

Iš viso: 914778 0

Mokėtinos sumos tiekėjams sudaro - 10341 Lt, o   gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų- 
bendrijų  –  66185  Lt.  Eiliniai  atostoginių  kaupimai  priskiriami  su  darbo  santykiais  susijusiems 
įsipareigojimams  ir  sukaupta  suma  156587  Lt  sudaro  dalį  šio  balansinio  straipsnio  vertės.  
Sumažėjus darbuotojų skaičiui ir realiai įvertinus nepanaudotas darbuotojų atostogas, atostoginių 
kaupimo rezervas sumažėjo 23712 Lt , palyginus su 2010 metais.

Kitų  mokėtinų  sumų  ir  trumpalaikių  įsipareigojimų  dalį  (681665  Lt)  sudaro  deponuoti 
dividendai, mokėtinas PVM mokestis biudžetui , aplinkos teršimo mokestis ir pagrindinė dalis tenka 
trumpalaikiams įsipareigojimams, kurie sudaro 637553,28 Lt.

Šiame straipsnyje atvaizduoti trumpalaikiai įsipareigojimai apmokėtini per vienerius metus, 
tai  susidariusios  neišaiškintos  sumos ir  perskaičiavimai.  Šios  sumos susidaro  sprendžiant  mūsų 
pagrindinį uždavinį, tai  mokesčių už gyventojams suteiktas energetines - komunalines paslaugas 
administravimas.  Vykdant  mokėjimus,  naudojant  bendrąją  atsiskaitymo knygelę,  pasitaiko  daug 
klaidų, kurias padaro mokesčių mokėtojai, mokesčių rinkėjai ar dėl pavėluotai gautos informacijos 
apie mokesčių mokėtojų bei paslaugų teikėjų žinynų pasikeitimus. Jei mokėtojas atliko mokėjimą, o 
AB  „IVPI“  iš  namą  administruojančios  organizacijos  dar  nėra  gavusi  su  pastarąja  sutartis 
pasirašiusių gyventojų mokėtojų kodų sąrašo,  įmokos patenka į  „Sukauptų  nepaskirstytų  sumų“ 
sąskaitą,  administruojamą  AB  „IVPI“.,  t.  y.  laikinai  apskaitomos  šioje  sąskaitoje  iki  jų 
išsiaiškinimo.   Pagal  paslaugų  teikėjų  ,  mokesčių  rinkėjų  ir  mokesčių  mokėtojų  prašymus 
(pareiškimus)  vieną  kartą  per  mėnesį  atliekami  tarpžinybiniai  perskaičiavimai  ir  pateikiami 
paslaugų teikėjams.

9. Informacija apie įmonės tipinę veiklą.
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Pardavimų pajamos atspindi už suteiktas paslaugas gautas sumas ir pirkėjų įsipareigojimus 
sumokėti, atėmus pardavimų mokesčius.

2011 metais  akcinė  bendrovė  dirbo  pelningai.  Pagrindinės  veiklos  pajamos  už  suteiktas 
paslaugas per 2011 metus sudaro 2616875 litus.

Akcinės bendrovės pagrindinės veiklos pajamos gautos už suteiktas paslaugas:
Atsiskaitymo knygelės apskaitos darbai - 2532873 Lt 96,79 %;
Finansiniams poskyriams ir kitoms
 biudžetinėms įstaigoms atlikti apskaitos darbai -      5437 Lt   0,21 %;
Kitos bendrovės teikiamos paslaugos
(kabelinės TV, sąskaitų spausdinimas ir t.t.) -     78565 Lt   3,00 %;

Lyginant su praėjusiais 2010 ūkiniais metais, pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 101617 
litų, kitos veiklos pajamos padidėjo 2025 litais. Investicinės veiklos pajamos sumažėjo 208960 litų. 
Į šią sumą yra įskaičiuotos 2011 metais sukauptos , bet neišmokėtos palūkanos (23622 Lt).   

(Lt)

Pajamų straipsnis Gauta pajamų Pasikeitimas:
+padidėjimas

(-sumažėjimas)2010 m.          2011 m. 

Pagrindinės veiklos pajamos 2718492 2616875 -101617
 I.  Atsiskaitymo knygelės apskaitos darbai 2624817 2532873 -91944
Iš jų:
      1. Informacijos pateikimas paslaugų tiekėjams. 2257845 2199356 -58489
      2.Informacijos pateikimas mokesčių rinkėjams 366972 333517 -33455
II. Paslaugos finansiniams poskyriams ir kitoms 
biudžetinėms įstaigoms.

7413 5191 -2222

III. Paslaugos kitiems užsakovams 86030 78565 -7465
 IV. Transporto paslaugos 232 246 14

Kitos veiklos pajamos 86009 88034 2025
I.Pajamos už patalpų nuomą ir nuomininkams suteiktus 
     komunalinius patarnavimus 85815 88034 2025
   Pajamos iš naudoto materialiojo ilgalaikio turto 
pardavimo

         194 0                -419  

Finansinės ir investicinės pajamos 280419 71459 -208860
   Palūkanos už piniginių lėšų likučius  atsiskaitomosiose
     sąskaitose 

      2829 907 -1922

   Pajamos iš terminuotų indėlių 227462 46930 -180532

   Pajamos iš priskaičiuotų , bet neišmokėtų palūkanų už 
einamuosius metus

50128 23622 -26506

Pajamų iš viso: 3084920 2776368 -308552

Iš  pateiktos  lentelės  duomenų  matyti,  kad  pagrindinės  veiklos  pajamos  už  informacijos 
pateikimą  paslaugų  tiekėjams  sumažėjo  58489  Lt  ,   o  už  informacijos  pateikimą  mokesčių 
rinkėjams.- 33455 Lt. 

Per  2011  metus  iš  vienų  paslaugų  tiekėjų  gautas  pelnas,  iš  kitų  -   patirtas  nuostolis. 
Pagrindinis pasikeitimas , t.y. pajamų sumažėjimas, 2011 metais gautas iš kitų organizacijų: t.y. iš 
UAB,  AB  ir  Daugiabučių  namų  savininkų  bendrijų.  Panagrinėkime  pasikeitimo,  t.y.  pajamų 
sumažėjimo, priežastis pagal mėnesius.

(Lt)
Mėnuo Gauta pajamų Pasikeitimas  lyginant 
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su praėjusiais 2010 m.2010 m. 2011 m.
sausis 93090 108377 +15287
vasaris 95680 100802 +5122
kovas 98194 108718 +10524
balandis 89662 98981 +9319
gegužė 81994 97459 +15465
birželis 77739 87996 +10257
liepa 77221 86262 +9041
rugpiūtis 76861 71733 -5128
rugsėjis 115860 72489 -43371
Spalis 99271 73112 -26159
lapkritis 103333 65008 -38325
gruodis 105639 75643 -29996
Iš viso gauta pajamų: 1114544 1046580 -67964

Iš pateiktų duomenų matome, kad iki rugpjūčio mėnesio pajamos iš kitų organizacijų tik 
didėjo, o nuo rugpjūčio mėnesio ženkliai pradėjo mažėti. Šis staigus  pajamų sumažėjimas prasidėjo 
bankui „Swedbank“, AB įvedus naują komunalinių mokesčių rinkimo tvarką pagal įmokas, o ne 
pagal bendrąją Atsiskaitymo knygelę. 2011 m. liepos 31 dienai mokesčių mokėtojų už suteiktas 
komunalines paslaugas buvo 197592, o 2012 m. sausio 31 dienai. - 163561, t. y. sumažėjo 34031 
mokesčių mokėtojais arba 17,22 %.

2011 metais už informacijos pateikimą mokesčių rinkėjams gauta 333517 Lt, t. y 33455 Lt. 
mažiau,  negu  2010  metais.   Pajamų  sumažėjimą  įtakojo  kainų  pokytis  ,  AB  banko  „Snoras“ 
bankrotas  ir   „Swedbank“,  AB banko įvesta  nauja  komunalinių mokesčių rinkimo tvarka.  Nuo 
2011m.  rugpjūčio  mėnesio  „Swedbank“,  AB  renka  mokesčius  ne  pagal  bendrąją  atsiskaitymo 
knygelę, bet pagal atskiras įmokas.

2011  metais  gauta  88034  Lt.  pajamų  iš  kitos  veiklos  –  tai  pajamos  už  nuomą  ir 
nuomininkams  suteiktus  komunalinius  patarnavimus.  Akcinė  bendrovė  „Informacinio  verslo 
paslaugų  įmonė“  yra  išnuomojusi  454,99   kv.  m.  patalpų  Vilniuje  Gedimino  pr.29.  Lietuvos 
Statistikos  departamentui.   2011  m.  pajamos  už  patalpų  nuomą  ir  nuomininkams  suteiktus 
komunalinius patarnavimus palyginus su 2010 metais padidėjo 2025 Lt.  Tai įtakojo 2011-06-22 
pasirašyta  papildoma negyvenamųjų patalpų  nuomos sutartis   Nr.  STAT-57 (2011) su Lietuvos 
Statistikos departamentu.

Iš viso per 2011 finansinius metus akcinė bendrovė patyrė sąnaudų – 2359192 Lt.

Patirta sąnaudų Pasikeitimas lyginant su 
praėjusiais 2010 m.   ( Lt)

Pasikeitimas lyginant su 
praėjusiais 2010 m.      (%)

2011 m. 2010 m.
Pardavimo savikaina 1379254 1516342 -137088 -9,04
Veiklos sąnaudos 969854 894202 +75652 +8,46
Kitos veiklos sąnaudos 10084 17131 -7047 -41,14
Finansinės investicinės 
sąnaudos

0 0 0 0

Sąnaudų iš viso: 2359192 2427675 -68483

2011 metų pagrindinės veiklos sąnaudų suvestinė:
(Lt)
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Sąnaudų straipsniai
Patirta sąnaudų Pasikeitimas lyginant su 

2010 m.2010 m. 2011 m.
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Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo 
susijusios sąnaudos

1951957 1775647 -176310

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir 
amortizacija

49897 45842 -4055

Ryšių paslaugos 38405 36765 -1640
Trečiųjų asmenų suteiktos paslaugos 21443 21473 +30
Komunalinės paslaugos 54370 41853 -12517
Transporto priemonių eksploatacija 12579 13560 +981
Mokami mokesčiai 55562 41755 -13807
Medžiagos ir kanceliarinės prekės 33242 33664 +422
Neleidžiami atskaitymai 3629 3407 -222
Teisinės mokestinės ir finansinės 
konsultacijos

29840 34573 +4733

Mokestis bankui už identifikuojančių 
duomenų pateikimą

90018 152147 +62129

UAB „VSA Vilnius „ sąnaudos 31031 25002 -6029
Laikraščių prenumerata ir reklama 20704 16980 -3724
Atostoginių kaupimai (14201) (23712) (+9511)
Kitos sąnaudos 32068 130152 +98084
Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso: 2410544 2349108 -61436

   

Mokestis bankui už identifikuojančių duomenų pateikimo 2011 m. padidėjo 62129 Lt. nes, 
2010 metais jis buvo pradėtas mokėti tik nuo birželio 15 d.

2011 metais kitos sąnaudos padidėjo 98084 Lt. Tai įtakojo 100000 Lt. padidėjusios veiklos 
sąnaudos,  t.y.  bendrosios  ir  administracinės  sąnaudos,  dėl  AB  banko  „Snoras“  bankroto.  AB 
„Informacinio  verslo  paslaugų“  įmonė  vadovaudamasi  11-ojo  verslo  apskaitos  standarto 
„Sąnaudos“   IX  skyriaus  „Veiklos  sąnaudos“  nuostatomis  ,  metodinėmis  rekomendacijomis  ir 
įvertinusi  visas  objektyvias  prielaidas  dėl  AB  banko  „Snoras“  bankroto  nustatė,  kad  akcinės 
bendrovės  turto  vertė  sumažės,  todėl  100000,  00  Lt.  sumažino  balansinę  vertę,  pripažindama 
veiklos nuostolį dėl AB banko „Snoras“ bankroto. Kadangi bendrosios ir administracinės sąnaudos 
turi  būti  pripažįstamos ,  apskaitoje  registruojamos ir  finansinėse ataskaitose pateikiamos tą  patį 
ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos, todėl šio nuostolio suma yra įtraukta į veiklos sąnaudas. 

2011 m. Akcinė bendrovė „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ nors ir gavo 101617 Lt 
arba 3,74 %  mažiau pajamų, tačiau 9,04 % sumažinusi suteiktų paslaugų savikainą  gavo 267767 
litus tipinės veiklos pelno, t.y.  40181 Lt.  arba tik  13 % mažesnį tipinės veiklos pelną negu 2010 
metais. 

Akcinė  bendrovė  iš  kitos  veiklos  gavo  77950 litų  pelno,  o  iš  finansinės  ir  investicinės 
veiklos  –  71459  litus  pelno.  2011  metų  veiklos  pelnas  prieš  apmokestinimą  –  417176   litai.  
Grynasis 2011 metų pelnas +341965 Lt, t.y. 217661 litu mažiau negu 2010 metais.

Palyginę  pelną prieš apmokestinimą 2010 ir 2011 metais matome, kad labai pasikeitė pelno 
pasiskirstymas, t. y. jo struktūra. Jeigu 2010 metais tipinės veiklos pelnas sudarė tik 46,85 %  pelno, 
tai 2011 metais tipinės veiklos pelnas jau sudarė pagrindinę  pelno dalį, t.y.  64,19 %. Kitos veiklos 
pelnas ženkliai nesiskyrė: 2010 metais jis buvo 10,48 % , o 2011 metais jis  sudarė 18, 69 %  pelno 
dalį. Labai didelė  pelno dalis (42,67%) 2010 metais atiteko finansinei ir investicinei veiklai. 2011 
metais finansinės investicinės veiklos pelnas padididino  pelną tik 17,12 procento. Tai susiję su AB 
banko “Snoras “ bankrutavimu ir labai pasikeitusiomis, sumažėjusiomis,  banko palūkanomis.

  Taigi darome išvadą, kad AB „Informacinio verslo įmonė“ 2011 metais negaudama tiek 
pat pajamų iš pagrindinės veiklos ir papildomų pajamų iš finansinės investicinės   veiklos , pakeitė  
grynojo pelno struktūrą, ženkliai sumažindama  suteiktų paslaugų savikainą, todėl 2011 metus baigė 
pelningai, tik su 38,89 % mažesniu grynuoju pelnu negu 2010 metais.
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10. Informacija apie įmonės finansinę ir investicinę veiklą.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai            
(Lt)

Rodikliai
Finansiniai 

metai
Praėję finansiniai 

metai

a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 71459 280419

Reikšmingų sumų detalizavimas:

Palūkanų pajamos 907 2829

Pajamos iš terminuotų indėlių 46930 227462

Priskaičiuotų , bet neišmokėtų  už 2011 metus palūkanų pajamos 23622 50128

Pajamos iš trumpalaikių investicijų

b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Reikšmingų sumų detalizavimas:

Sąnaudos dėl AB banko Snoras bankrutavimo

c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a - b) 71459 280419

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2011 metais sumažėjo 208960 Lt. palyginus su 
2010 metais. Tai įtakojo sumažėjusios banko palūkanos ir AB banko „Snoras“ bankrotas. 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

       (Lt)

Rodikliai
Finansiniai 

metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Likutis finansinių 
metų pabaigoje

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo 
santykiais
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims

203990 296277

B. Įmonės suteiktos paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
1. Iš vadovų
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

19



2. Kitiems susijusiems asmenims
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:
1. Vadovams

2.   Kitiems susijusiems asmenims

1300

752960

0

0

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:
1. Vadovų
2. Kitų susijusių asmenų 0 2904 0
H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims

x

Vidutinis vadovų skaičius per metus 2 3 x

Direktorius Algirdas Ramanauskas
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