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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 000376911006                    Rinkinio Nr. FS0101

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

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-07          Nr.

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

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 770030 818586

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS III.1 2289 3270

3 II. MATERIALUSIS TURTAS III.2 767741 815316

4 III. FINANSINIS TURTAS

5 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 4732026 3906707

7 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

III.3 32303 27596

8 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS III.4 291213 104708

9 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS III.5 3536189 3405642

10 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI III.6 872321 368761

11  TURTO IŠ VISO (1+6) 5502056 4725293

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

metai

12 C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) 4477237 3917611

13 I. KAPITALAS III.7 2287180 2287180

14 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI) III.7 168930 173050

15 III. REZERVAI III.7 229400 229400

16 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) III.7 1791727 1227981

17 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

18 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 1024819 807682

19 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

III.8 1024819 807682

21  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (12+17+18) 5502056 4725293

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 000376911006                    Rinkinio Nr. FS0101

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

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-07          Nr.

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

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS III.9 2718492 3494438

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA III.9 1516342 2084562

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) III.9 1202150 1409876

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS III.9 894202 1176802

5 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) III.9 307948 233074

6 VI. KITA VEIKLA III.9 68878 78808

7 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA III.10 280419 224784

8 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (5+6+7) III.9 657245 536666

9 IX. PAGAUTĖ

10 X. NETEKIMAI

11 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (8+9-10) III.9 657245 536666

12 XII. PELNO MOKESTIS 97619 108154

13 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (11-12) 559626 428512

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 000376911006                    Rinkinio Nr. FS0101

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

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-07          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 177170
1E
1F 229400

1G
1H
1J 1111113

1S 3804863

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 177170
4E 0
4F 229400

4G 0
4H 0
4J 1111113

4S 3804863

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D -4120
5E
5F

5G
5H
5J

5S -4120

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 428512

9S 428512

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H -196044
10J

10S -196044

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H -115600
11J

11S -115600

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F

12G
12H 311644
12J -311644

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 173050
16E 0
16F 229400

16G 0
16H 0
16J 1227981

16S 3917611

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D -4120
17E
17F

17G
17H
17J 4120

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 559626

21S 559626

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

24G
24H
24J

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 2287180
28B 0
28C 0

28D 168930
28E 0
28F 229400

28G 0
28H 0
28J 1791727

28S 4477237

DIREKTORIUS ALGIRDAS RAMANAUSKAS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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AKCINĖ BENDROVĖ
„INFORMACINIO VERSLO PASLAUGŲ ĮMONĖ“

Įm. k. 123043773, Gedimino pr. 31 Vilnius

PATVIRTINTA
AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 
visuotinio akcininkų susirinkimo
2011  m. balandžio 21d. protokolo Nr.1.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2010 m. gruodžio 31 d.

2011 m. vasario 07 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. 
2010 metais bendrovė, atsižvelgdama į pokyčius mokesčių surinkimo ir administravimo rinkoje, 
daug dėmesio skyrė ir naudojamų technologinių procesų tobulinimui.

Priimtas  mokėjimo  įstatymo  pakeitimo  įstatymas  įtakojo  pasikeitimus  technologiniame 
mokesčių administravimo procese:

-pakeisti informacijos teikimo bei tvarkymo terminai, kas leido pilnumoje įgyvendinti naujo 
įstatymo nuostatas dėl lėšų ir informacijos pateikimo operatyvumo;

-atlikti  pakeitimai,  kurie,  atsižvelgiant  į  naują  įstatymą,  leidžia  mokesčių  mokėtojui 
operatyviai gauti informaciją apie galutinius lėšų gavėjus (sąskaitos Nr. ir įmokėtų piniginių lėšų 
gavėjo pavadinimas);

-atlikti  pakeitimo  darbai  dėl  mūsų  bendrovei  bei  mokėjimo  paslaugas  teikiančioms 
organizacijoms mokamų komisinių mokesčių atskaitymo tvarkos.

Toliau  buvo  tobulinama  bendrovėje  sukurta  elektroninių  atsiskaitymų  sistema  ELAS. 
Pagrindinis  dėmesys  buvo  sutelktas  į  naujo  įstatymo  nuostatų  įgyvendinimą-  buvo  išplėsta 
pateikiamų duomenų apimtis tiek mokesčių mokėtojams, tiek ir mokėjimo paslaugas teikiančioms 
organizacijoms: dabar pastarieji gauna pilną informaciją apie lėšų gavėjus. Papildomai realizuota 
galimybė komercinių bankų darbuotojams „Online“ režime gauti informaciją apie galutinius lėšų 
gavėjus.  Kartu  buvo  siekiama  kiek  įmanoma  supaprastinti  naujų  ELAS  vartotojų  registraciją- 
realizuota internetinė naujų ELAS vartotojų registracija bei, kartu su vienu iš komercinių bankų , 
įdiegtas projektas, kurio dėka šio banko klientai be papildomos registracijos gali naudotis visomis 
ELAS paslaugomis.

2010 m. gruodžio 31 d. akcinėje bendrovėje dirbo 30 darbuotojų, 2009 m. gruodžio 31 d. 
sąraše buvusių darbuotojų skaičius buvo 36. 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 
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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.

1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politika

1.  Nematerialusis  turtas  pripažįstamas  apskaitoje  turtu,  jei  jis  atitinka  nematerialiojo  turto 
apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

1) pagrįstai tikėtina, kad įmonė  ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2) turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3) įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

2. Jei straipsnis neatitinka nematerialiojo turto apibrėžimo, išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų 
susidarymo metu.

3. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

4. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos 
buvo patirtos, sąnaudoms.

5. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar  sukūrimo,  
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. 

6. Balanse nematerialusis turtas rodomas likutine verte. 

7. Amortizuojama nematerialiojo turto vertė nuosekliai paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo 
laiką. 

8. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama veiklos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį 
laikotarpį.

9.  Nematerialusis  turtas  amortizuojamas  taikant  tiesiogiai  proporcingą  (tiesinį)  amortizacijos 
skaičiavimo metodą.

10. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma nuliu. 

11. Jei nematerialusis turtas dar nėra naudojamas, kiekvienų finansinių metų pabaigoje, net jei nėra 
požymių, kad turto vertė sumažėjo, įmonė peržiūri ir įvertina nematerialiojo turto atsiperkamąją 
vertę. Jei turto vertė sumažėja, pripažįstamas nematerialiojo turto vertės sumažėjimas. 

2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

1. Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:
1) įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2) įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3) įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; 
4) turto  įsigijimo  savikaina  yra  ne  mažesnė  už  minimalią  ilgalaikio  materialiojo  turto 

savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;
5) įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

2. Minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina įmonėje nustatyta 700 litų.

3. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

4. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis. 

5.  Palūkanos  į  turto  įsigijimo  savikainą  neįskaitomos.  Jos  pripažįstamos  atitinkamų laikotarpių 
sąnaudomis.
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6.  Ilgalaikio  materialiojo  turto  eksploatavimo  išlaidos  priskiriamos  to  ataskaitinio  laikotarpio, 
kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms.

7.  Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo 
laiką ir  pagerina jo naudingąsias savybes,  šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis.

8.  Išsinuomoto  turto  eksploatavimo  išlaidos  (jei  jų  nekompensuoja  nuomotojas)  pripažįstamos 
nuomininko veiklos sąnaudomis, jeigu jos nepriskiriamos gaminamos produkcijos savikainai.

9. Jei nuomotojas nekompensuoja nuomininko patirtų turto rekonstravimo ar remonto išlaidų, šios 
išlaidos registruojamos kaip turtas  (ateinančių laikotarpių sąnaudos) ir pripažįstamos sąnaudomis 
per likusį nuomos laikotarpį.

10.  Jei  nuomotojas  sutinka  atlikto  remonto  darbų  vertę  kompensuoti  ar  ja  sumažinti  nuomos 
mokestį, nuomininkas remonto išlaidas apskaitoje registruoja kaip gautiną sumą. 

11. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje ir parodomas finansinėje atskaitomybėje 
įsigijimo savikaina. 

12.  Ilgalaikis  turtas  finansinėje  atskaitomybėje  parodomas įsigijimo savikaina,  atėmus  sukauptą 
nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti mažinama tada, kai 
turto balansinė vertė reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę. Suma, kuria sumažėja ilgalaikio 
materialiojo turto vertė, pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto vertės sumažėjimo.

13. Ilgalaikis  materialusis  turtas  gali  būti  riboto ir  neriboto naudojimo laiko.  Skaičiuojamas tik 
riboto naudojimo laiko turto nusidėvėjimas.

14.  Pradėjus  naudoti  ilgalaikį  materialųjį  turtą,  nusidėvėjimas  pradedamas  skaičiuoti  nuo  kito 
mėnesio 1 dienos.

15. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo 
nurašymo,  perleidimo,  ar  kitokio  perdavimo,  kai  turtas  nustoja  būti  naudojamas  arba kai  visa 
naudojamo  ilgalaikio  turto  vertė  (atėmus  likvidacinę  vertę)  perkeliama  į  prekių, produkcijos, 
paslaugų savikainą.

16.  Nenaudojamo  ilgalaikio  materialiojo  turto  nusidėvėjimas  neskaičiuojamas.  Nenaudojamu 
laikomas užkonservuotas turtas.  Jei turtas laikinai nenaudojamas dėl remonto, jis nepriskiriamas 
nenaudojamam turtui.

17. Nudėvimoji ilgalaikio materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atėmus 
numatomą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato įmonė kiekvienam turto vienetui.

18.  Taikomas  tiesiogiai  proporcingas  (tiesinis)  ilgalaikio  materialiojo  turto  nusidėvėjimo 
skaičiavimo metodas.

3. Finansinio turto apskaitos politika

1. 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.

2. 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.

3. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įmonė turi jį įvertinti įsigijimo savikaina. 
4. Kiekvieną kartą sudarant finansinę atskaitomybę finansinis turtas turi būti iš naujo įvertinamas:

1) investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones – nuosavybės metodu;
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2) finansinis turtas, skirtas parduoti – tikrąja verte;
3)  ilgalaikės  paskolos ir  gautinos sumos (įskaitant  ir  ilgalaikių paskolų  ir  gautinų sumų 

einamųjų metų dalį), ir finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino - amortizuota savikaina;
4)  trumpalaikės  paskolos  ir  gautinos  sumos  –  įsigijimo  savikaina,  atėmus  nuvertėjimą 

(nuostolį dėl vertės sumažėjimo).

5. 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

1.  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.

2. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO metodą. 

3.  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

1.  Pasirašytasis  įstatinis  kapitalas  registruojamas  įstatinio  kapitalo  sąskaitoje  visa  suma, 
neatsižvelgiant  į  apmokėtą  dalį.  Neapmokėta  akcijų  dalis  registruojama sąskaitoje,  kontrarinėje 
įstatinio kapitalo sąskaitai.

2. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė.

3.  Jei  akcijų  emisijos  kaina  viršija  jų  nominaliąją  vertę,  kainos  perviršis  registruojamas  akcijų 
priedų sąskaitoje. 

4. 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.

5. Nudėvint perkainotą turtą, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos dėl to turto perkainojimo, 
mažinamas ir  perkainojimo rezervas  (rezultatai).  Suma,  kuria  sumažintas  perkainojimo rezervas 
(rezultatai), didina nepaskirstytąjį pelną (mažina nuostolius).

6.  Privalomasis  rezervas  sudaromas  iš  paskirstytinojo  pelno.  Sudarant  rezervą,  apskaitoje 
registruojamas nepaskirstytojo pelno sumažėjimas ir privalomojo rezervo padidėjimas. Panaudojus 
rezervą  nuostoliams  mažinti,  apskaitoje  registruojamas  nuostolių  ir  privalomojo  rezervo 
sumažėjimas. 

7. 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.

8. Supirktos savos akcijos registruojamos sąskaitoje, kuri yra kontrarinė įstatinio kapitalo sąskaitai, 
atitinkamai įregistruojamas pinigų ar kito turto sumažėjimas ar įsipareigojimas.

9. Kiti rezervai sudaromi įstatymų ir įmonės įstatų nustatyta tvarka. Rezervai didinami ir mažinami 
įmonės įstatų  nustatyta  tvarka.  Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti  ar  panaikinti  rezervus, 
apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas),  ta pačia suma mažinant (didinant) 
nepaskirstytąjį pelną.
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10.  Nepaskirstytasis  pelnas  mažinamas  registruojant  ataskaitinio  laikotarpio  nuostolius, 
akcininkams priėmus sprendimą paskirstyti  pelną, pardavus savas akcijas mažesne kaina, nei jos 
buvo supirktos, registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą.

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

6. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

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

2. 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.

3. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, įmonė turi jį įvertinti įsigijimo savikaina, t.y.,  
gauto turto ar paslaugų verte. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje  
turi būti pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. 

4. Kiekvieną kartą, sudarant finansinę atskaitomybę, finansiniai įsipareigojimai įvertinami iš naujo:
1) susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
2) kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (įskaitant ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 

metų dalį) - amortizuota savikaina;
3) kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – savikaina.

7. Kaupimų apskaitos politika

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

8. Nuomos apskaitos politika

1. Ar apskaitoje bus registruojama nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo sandorio turinio 
ir ekonominės prasmės.

2.  Nuomos  užmokestis  pagal  nuomos  sutartį  pripažįstamas  sąnaudomis,  jeigu  išlaidos 
nepriskiriamos gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. 

3. Išsinuomoto turto remonto ir eksploatacijos išlaidos pripažįstamos ta pačia tvarka kaip ir nuosavo 
turto.

4. Išsinuomoto turto draudimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis per draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį, jei tų išlaidų turto nuomotojas nekompensuoja. Jei draudimo išlaidos kompensuojamos, 
pripažintos sąnaudos mažinamos.

5. Išsinuomoto turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

6. Pagal nuomos sutartį išnuomotą turtą nuomotojas savo balanse registruoja pagal turto pobūdį.

7. Pajamos, priskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tuo laikotarpiu, kada jos susidaro.

8.  Išlaidos,  susijusios  su  išnuomotu  turtu,  įskaitant  ir  turto  nusidėvėjimą,  yra  pripažįstamos 
sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

9. Išnuomoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tą pačią apskaitos politiką kaip ir kitam tos 
pačios grupės įmonės naudojamam turtui.
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10.  Išnuomoto  turto  vertės  padidėjimas  arba  sumažėjimas  registruojamas,  taikant  tas  pačias 
nuostatas kaip ir kitam nuosavam turtui.

9. Pajamų apskaitos politika

1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos 
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

2. 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.

3. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

4. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Šį dydį sudaro tikroji vertė, atsižvelgiant į 
suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą.

5. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje 
atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

6. 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 jau gautos sumos yra pripažįstamos įsipareigojimais arba 
būsimų laikotarpių pajamomis.

7.  Kai  paslaugų  teikimo  sandoris  užbaigiamas  tą  patį  laikotarpį,  kurį  buvo  pradėtas,  pajamos 
pripažįstamos tą patį laikotarpį ir įvertinamos sutartyje nurodyta suma.

8. 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

1.  Sąnaudos  apskaitoje  pripažįstamos,  vadovaujantis  kaupimo  bei  palyginimo  principais,  tuo 
ataskaitiniu  laikotarpiu,  kai  uždirbamos  su  jomis  susijusios  pajamos,  neatsižvelgiant  į  pinigų 
išleidimo laiką.

2. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka 
per  ataskaitinį  laikotarpį  uždirbtoms  pajamoms.  Išlaidos,  kurios  nesusijusios  su  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.

3. 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.

4.  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.

5. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 

6. Pardavimo savikainos straipsnį sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, 
tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms bei parduotoms prekėms. Į šį straipsnį 
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įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis, produkcija ir prekėmis, parduotomis per 
ataskaitinį laikotarpį.

7. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje 
atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.

8.  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.

9. 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.

10.  Pardavimo  sąnaudos  –  ataskaitinio  laikotarpio  veiklos  sąnaudų  dalis,  susijusi  su  prekių 
pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. Pardavimo sąnaudoms priskiriamos prekybos patalpų nuomos 
ir  eksploatavimo  išlaidos,  pagamintų  prekių  sandėliavimo  išlaidos,  komisiniai  mokesčiai 
pardavėjams, prekybos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, paslaugų bei prekių 
reklamos išlaidos ir kitos su ataskaitinio laikotarpio pardavimais susijusios sąnaudos.

11.  Pardavimo  sąnaudos  pripažįstamos,  registruojamos  apskaitoje  ir  pateikiamos  finansinėje 
atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos.

12. Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi 
su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Šių sąnaudų 
dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi.

13. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

14. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos, pavyzdžiui, tokios per ataskaitinį 
laikotarpį  patirtos  išlaidos:  administracinių  ir  bendro  naudojimo  patalpų  išlaikymas,  nuoma  ar 
nusidėvėjimas,  įmonės  reprezentavimo  išlaidos,  įvairūs,  išskyrus  pelno,  mokesčiai  (kelių, 
nekilnojamojo turto, akcizų, neįtrauktas į atskaitą ir nesusigrąžinamas PVM ir pan.), susiję su tipine 
veikla,  įmonės ir jos padalinių valdymo ir aptarnavimo personalo darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas,  baudos už netinkamą sutarčių vykdymą ar  netinkamą produkcijos kokybę,  abejotinų 
skolų sąnaudos ir kitos su tipine įmonės veikla susijusios išlaidos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį.  
Prie  bendrųjų  ir  administracinių  sąnaudų  priskirtinos  ir  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje 
formuojamos atidėjimų sąnaudos, nebent jos pagal savo pobūdį ir prasmę turėtų būti priskiriamos 
pardavimo savikainai. Šios sąnaudos atspindi būsimųjų laikotarpių įsipareigojimus,  susijusius su 
ataskaitinio laikotarpio pardavimo sandoriais bei įmonės veikla.  Šie įsipareigojimai gali  atsirasti, 
kai  parduodant  prekes  numatoma  galimybė  jas  grąžinti  ar  nukainoti  arba  kurį  laiką  atlikti  jų 
garantinę priežiūrą ir kitais atvejais.
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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 2010 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+/(-)

80857

201

520

780

81377

981

Finansinių metų pabaigoje 81058 1300 82358

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)

469 1820 2289
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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  2010  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 734939 38237 27861 14279 815316

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

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

962704 233064

1402

(21427)

122376 36959

(749)

1355103

1402

(22176)

Finansinių metų pabaigoje 962704 213039 122376 36210 1334329

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 +/(-)

227765

19348

194827

13271

(21367)

94515

12244

22680

4054

(749)

539787

48917

(22116)

Finansinių metų pabaigoje 247113 186731 106759 25985 566588

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)
715591 26308 15617 10225 767741
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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

2010 metais buvo įsigyta ilgalaikio materialaus  turto už 1402 litus, iš jų:
personalinis kompiuteris 1vnt. -1402 Lt.

.

Parduotas  ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo vertė – 9723 litai, iš jų parduota :
AB dirbantiems ir dirbusiems darbuotojams   - 4 personaliniai kompiuteriai.
Likviduotas morališkai ir techniškai pasenęs, pilnai nusidėvėjęs, ilgalaikis materialus turtas 

už 12453 litus – tai:
Lazerinis spausdintuvas HP LaserJet 1100  (1 vnt.)         atidavimo naudoti data 2001-01
Spausdintuvas HP LaserJet 1100  (2 vnt.)                   .)                    -“-                    2000-08
Elektrinę spausdinimo mašinėlę „SPLENDID“ ( 1 vnt.)                   -“-                   1996-04
Personalinis kompiuteris P4 2,66 Hz*P4 2,66/Intel ( 2 vnt.)             -“-    2003-11
DVD grotuvas DVD-R121/XEV ( 1vnt.)                                          -“-     2005-10
Monitorius TFT 1530 15’ LCD with audio ( 1vnt.)                           -“-     2003-11
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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: 156759

kompiuteriai (2 vnt.) 10221
spausdintuvas HP 2200 (1 vnt.) 1520
serveris HP PROLIANT (1 vnt.) 36572

lazeriniai spausdintuvai Hewlett-Packard (2 vnt.) 27852
lazeriniai spausdintuvai HP Laser Jet 1300 (2 vnt.) 2262
lazeriniai spausdintuvai HP Laser Jet 8150 (4 vnt.)                49362
šakotuvai (5 vnt.) 9095
spausdintuvas HP 2200 (1vnt.) 1520
komutatorius HP Procurve Switch 2524 24 3453
maršrutizatorius C.1605-R (1 vnt.) 6500
monitorius PS42S5HX/XEC (1 vnt.) 7118
monitorius Hyndai L19T(1 vnt.) 1284

Transporto priemonės: 49061

lengvasis automobilis RENAULT LAGUNA 49061

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 15945

Iš viso: 221765

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

Šio straipsnio balansinę vertę sudaro tokios sumos:

atsargos -   9407 Lt;
išankstiniai apmokėjimai -   8379 Lt;
būsimųjų laikotarpių sąnaudos -              14517 Lt.  

32303 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 2010 metams -           9075 Lt;
laikraščių ir žurnalų prenumerata 2010 metams - 2720 Lt;
draudimo išlaidos 2010 metams - 1501 Lt;
ELAS saugumo užtikrinimo išlaidos - 6282 Lt;
kitos -            3318 Lt.  

          22896 Lt.

4. Informacija apie gautinas sumas.

Šio straipsnio balansinę vertę sudaro tokios sumos:

pirkėjų įsiskolinimas - 79836 Lt;

pirkėjų- bendrijų įsiskolinimas- 206325Lt

kitos gautinos sumos -               5052 Lt.  
291213 Lt
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Bendrovė neturi  nebaigtų  vykdyti  sutarčių  ir  nėra  susidariusių  abejotinų skolų.  Kadangi 
2009-12-28 įsigaliojo nauja Mokėjimų įstatymo redakcija, pagal kurią nuo 2010-06-15 d. pradėtos 
taikyti  naujos  šio  įstatymo nuostatos  ,  tai  atsirado  naujas  pirkėjų-  bendrijų  įsiskolinimas,  kuris 
padengiamas  sekantį  mėnesį.  Šiuo  metu   Akcinė  bendrovė  „Informacinio  verslo  įmonė“ 
bendradarbiauja su 629 Daugiabučio Namo  Savininkų Bendrijom.

5. Informacija apie kitą trumpalaikį turtą.

Šiame balanso straipsnyje apskaitomi terminuoti  indėliai,  per 2010 metus sukauptos,  bet 
neišmokėtos palūkanos ir iš anksto sumokėto pelno mokesčio permoka. 

Terminuotų indėlių ir per 2010 metus sukauptų, bet neišmokėtų palūkanų suma- 3481744 Lt.
Iš anksto sumokėto pelno mokesčio suma (permoka) – 54445 Lt.

6. Informacija apie pinigus.

Šiame bendrovės balanso straipsnyje yra apskaitoma:
piniginės lėšos bankų sąskaitose - 871704 Lt;
piniginės lėšos kasoje -                  617 Lt.  

872321 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 
11915 paprastųjų vardinių 70 litų nominalios vertės akcijų, kas sudaro 36,47% bendrovės įstatinio 
kapitalo ir balsų. Likusios 3876 paprastosios vardinės akcijos priklauso gyventojams.

 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
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2010 m. balandžio 22 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nepaskirstė 2009 metų akcinės 
bendrovės pelno :

1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pradžioje   -      799469 Lt;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas    -      428512 Lt;
3) paskirstytinasis rezultatas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje    -    1227981 Lt;
4) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti       -                0 Lt;
5) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 
    valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams    -                0 Lt;
6) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
    perkeliamas į kitus finansinius metus    -    1227981 Lt.
Nepatvirtinus  2009  metų  akcinės  bendrovės  pelno  paskirstymo,  atlikti  pakeitimai 

nuosavame kapitale - nepaskirstytas pelnas perkeltas į 2010 finansinius metus.  

        
Perkainojimo rezervas 2010 m. sumažėjo 4120 litų – perkainoto turto nusidėvėjimo suma.
Perkainojimo rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 173050 Lt;
     sumažėjimas -     4120 Lt;
     likutis laikotarpio pabaigoje - 168930 Lt.

Sudarius  2010  metų  finansinę  atskaitomybę,  paskaičiuotas  ataskaitinių  metų  pelnas. 
Ataskaitinių metų pelnas  prieš apmokestinimą sudarė  657245 litus.  2010 metų pelno mokesčio 
mokėtina suma 97619 litų. 

Atskaičius  mokėtiną pelno mokesčio  sumą,  gautas  grynasis  finansinių metų rezultatas  – 
559626 litų.

Siūlomas 2010 metų pelno paskirstymo projektas:

Pelno paskirstymo projektas            (Lt)

Straipsniai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje 1227981

Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 559626
Pelno nuostolių ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (perkainojimo rezervo 
sumažėjimas)

4120

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 1791727

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas pelnas 1791727

Pelno paskirstymas:

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

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje
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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 1024819

Iš viso: 1024819 0

Mokėtinos sumos tiekėjams ir pirkėjams sudaro - 98174 Lt, įsipareigojimai - 926645 Lt.
Eiliniai  atostoginių  kaupimai  priskiriami  su  darbo  santykiais  susijusiems  įsipareigojimams  ir 

sukaupta  suma  180299  Lt  sudaro  dalį  šio  balansinio  straipsnio  vertės.  Sumažėjus  darbuotojų 
skaičiui  ir  realiai  įvertinus  nepanaudotas  darbuotojų  atostogas,  atostoginių  kaupimo  rezervas 
sumažėjo 14201 Lt., palyginus su 2009 metais.

Kitų  mokėtinų  sumų  ir  trumpalaikių  įsipareigojimų  dalį  sudaro  mokėtini  mokesčiai 
biudžetui ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

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, kurios laikinai apskaitomos šioje sąskaitoje iki jų išsiaiškinimo.

9. Informacija apie įmonės tipinę veiklą.

Pardavimų pajamos atspindi už suteiktas paslaugas gautas sumas ir pirkėjų įsipareigojimus 
sumokėti, atėmus pardavimų mokesčius.

2010 metais  akcinė  bendrovė  dirbo  pelningai.  Pagrindinės  veiklos  pajamos  už  suteiktas 
paslaugas per 2010 metus sudaro 2718492 litus.

Akcinės bendrovės pagrindinės veiklos pajamos gautos už suteiktas paslaugas:
Atsiskaitymo knygelės apskaitos darbai - 2624817 Lt 96,56 %;
Finansiniams poskyriams ir kitoms
 biudžetinėms įstaigoms atlikti apskaitos darbai -       7645 Lt   0,28 %;
Kitos bendrovės teikiamos paslaugos
(kabelinės TV, sąskaitų spausdinimas ir t.t.) -     86030 Lt   3,16 %;

Lyginant su praėjusiais 2009 ūkiniais metais, pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 775946 
litais, kitos veiklos pajamos sumažėjo 5586 litais. Investicinės veiklos pajamos padidėjo 45671 litu. 
Į šią sumą yra įskaičiuotos 2010 metais sukauptos , bet neišmokėtos palūkanos (50128 Lt).   
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Pajamų straipsnis Gauta pajamų Pasikeitimas:
+padidėjimas

(-sumažėjimas)2009 m. 2010 m. 

Pagrindinės veiklos pajamos 3494438 2718492 -775946
   Atsiskaitymo knygelės apskaitos darbai 3362158 2624817 -737341
   Paslaugos finansiniams poskyriams ir kitoms biudžetinėms

12079 7413 -4666     įstaigoms
   Paslaugos kitiems užsakovams 118661 86030 -32631
   Transporto paslaugos 1540 232 -1308

Kitos veiklos pajamos 91595 86009 -5586
 Pajamos už patalpų nuomą ir nuomininkams suteiktus 
     komunalinius patarnavimus 90982 85815 -5167
   Pajamos iš naudoto materialiojo ilgalaikio turto pardavimo          613          194                -419 

Finansinės ir investicinės pajamos 234748 280419 +45671
   Palūkanos už piniginių lėšų likučius  atsiskaitomosiose
     sąskaitose 

       1976       2829 +853

   Pajamos iš terminuotų indėlių 232772 227462 -5310

   Pajamos iš priskaičiuotų , bet neišmokėtų palūkanų už 2010 
metus

50128 +50128

Iš viso: 3820781 3084920 -735861

2010 metų pajamų iš pagrindinės veiklos sumažėjimas sąlygotas šių veiksnių:
1. 2009 metų spalio mėn. pabaigoje AB „Rytų skirstomieji tinklai “ nutraukė sutartį su mūsų 

bendrove ir, tuo pačiu, atsisakė mūsų teikiamų paslaugų.
2.Taikomų  komisinių  mokesčių  mokėjimo  paslaugas  teikiančioms  organizacijoms 

pasikeitimas.
3.Mokėtojų, atsiskaitančių pagal bendrą mokėjimo dokumentą, skaičiaus sumažėjimas.
2010  metais  gauta  pajamų  iš  kitos  veiklos  –  tai  pajamos  už  nuomą  ir  nuomininkams 

suteiktus komunalinius patarnavimus. Akcinė bendrovė „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ yra 
išnuomojusi  354,82   kv.  m.  patalpų  Vilniuje  Gedimino  pr.29.,  Vilniaus  teritorinei  statistikos 
valdybai  ir  16,50  kv.  m.  UAB „Litas  prie  lito“.   Bendrovė  kaip  nuomotojas  gauna  pajamų iš 
nekilnojamojo turto nuomos pagal pasirašytas nuomos sutartis:

Nuomininkas
Nuomojamų 

patalpų plotas
Nuomos 

laikotarpis
Pastabos

Vilniaus teritorinė 
statistikos valdyba

295,02 kv. m. 2009-04-06
iki

2012-04-05

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, 2009-
04-03 Nr.83 užregistruota VĮ Registrų centre 
2009m. balandžio 27d.

Vilniaus teritorinė 
statistikos valdyba

Papildomai 
36,3 kv. m.

2009-04-06
iki

2012-04-05

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties,  2009-
04-03  Nr.83  užregistruotos  VĮ  Registrų  centre 
2009m. balandžio 27d.  priedas Nr. 3 (2009-12-
29)

Vilniaus teritorinė 
statistikos valdyba

Papildomai

23,5 kv. m.

2010-10-01
iki

2011-06-31

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, 2009-
04-03 Nr.83, užregistruotos VĮ Registrų centre 
2009m. balandžio 27d., priedas Nr. 4(2010-09-
29)

UAB „Litas prie lito“ 16,5 kv. m. 2010-01-01
iki

2010-11-30

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 91 
2009-12-28
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2010 m. pajamos už patalpų nuomą ir nuomininkams suteiktus komunalinius patarnavimus 
palyginus su 2009 metais sumažėjo 5167 Lt. Tai įtakojo 2009 -12-01 pasibaigusi negyvenamųjų 
patalpų nuomos sutartis  Nr. STAT-83(2004) su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės  bei 2010 m. lapkričio 30 d. nutraukta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 91 
(2009-12-28) su UAB „Litas prie Lito“.

Iš viso per 2010 finansinius metus akcinė bendrovė patyrė sąnaudų – 2410544 Lt.

Suteiktų paslaugų savikainą sudaro:
       (Lt)

Sąnaudų straipsnis Suma

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 1139369

Išeitinė pašalpa , kompensacija už nepanaudotas atostogas, soc. draudimo įmokos 120852

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 13476

Medžiagos, trumpalaikis turtas (inventorius) 31164

Ryšių paslaugos 26723

Patalpų išlaikymas ir komunalinės paslaugos 44274

Transporto priemonių eksploatacinės išlaidos 12579

Mokestis bankui už mokėjimą identifikuojančių duomenų pateikimą 90018

UAB „VSA Vilnius“ darbo sąnaudos 31031

Kitos sąnaudos 6856

Iš viso: 1516342

 Veiklos sąnaudas sudaro: 
     (Lt)

Sąnaudų straipsnis Suma

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 626367

Išeitinė pašalpa, kompensacija už nepanaudotas atostogas, soc. draudimo įmokos 51168

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 36422

Ryšių paslaugos 11681

Patalpų išlaikymas ir komunalinės paslaugos 10096

Transporto priemonių eksploatavimo išlaidos 4640

Trečiųjų asmenų suteiktos paslaugos 15543

Teisinės, mokestinės ir finansinės paslaugos 30889

Bankų paslaugos 15685

Reklama, dalyvavimas parodoje 17810

Mokėtini mokesčiai 54606

Mokestinės prievolės 8499

Kitos              10796

Iš viso: 894202

Akcinė bendrovė toliau dirbo siekdama išplėsti mokesčių surinkimą internetu per ELAS. AB 
dalyvavo parodoje „Infobalt 2010“. Sukurta elektroninė atsiskaitymo už paslaugas sistema ELAS 
buvo reklamuojama įvairiuose leidiniuose. Išlaidos šiai reklamai sudaro – 15160 Lt.

2010 metais:
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suteikta paslaugų - 2718492 Lt;
suteiktų paslaugų savikaina -  1516342 Lt;
bendrasis pelnas -  1202150 Lt;
veiklos sąnaudos -    894202 Lt;
veiklos pelnas -    307948 Lt.

Akcinė bendrovė iš kitos veiklos gavo 68878 litus pelno, iš finansinės ir investicinės veiklos – 
280419 litus pelno. 2010 metų veiklos pelnas prieš apmokestinimą – 657245 litai.

     

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 280419 234748

Reikšmingų sumų detalizavimas:

Palūkanų pajamos 2829 1976

Pajamos iš terminuotų indėlių 227462 232772

Priskaičiuotų , bet neišmokėtų  už 2010 metus palūkanų pajamos 50128

Pajamos iš trumpalaikių investicijų

b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 9964

Reikšmingų sumų detalizavimas:

Sąnaudos iš investicinių vienetų pardavimo 9964

c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a - b) 280419 224784

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

296277 363166

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

0

0

15882

177788
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:
1. Vadovų
2. Kitų susijusių asmenų 2904 84130 1848
H. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims

x

Vidutinis vadovų skaičius per metus 3 3 x

Direktorius Algirdas Ramanauskas
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