
 

 
 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
 
SKIRTA NACIONALINEI ŽEMĖS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 
 

Išvada dėl finansinių ataskaitų 

Mes atlikome DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS CENTRO „GIS-CENTRAS” , 
toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą 
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos) auditą. 

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę 
atskaitomybę, ir Verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Lietuvos Respublikoje, ir tokią vidaus 
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų 
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes 
atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes 
laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume 
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.  

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų 
sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, 
įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. 
Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių 
ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito 
procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. 
Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių 
įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.  

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus, nuomonei 
pagrįsti.  

Nuomonė 

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 
DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS CENTRO „GIS-CENTRAS” 2013 m. 
gruodžio 31 d. finansinę būklę ir ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir 
pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais 
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Verslo apskaitos standartais.  
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UAB „AUDITO IR MOKESČIŲ KONSULTACIJŲ BIURAS“ Linksmoji g. 3 -3, 11222, Vilnius 
Įmonės kodas: 126312983  Mob. Tel.:   +370 604 13050 

PVM mok. kodas: LT263129811  

E-paštas: minkausk@takas.lt 

Išvada dėl kit ų teisinių ir prieži ūros reikalavimų 

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS 
CENTRO „GIS-CENTRAS” 2013 m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį 
įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų DISTANCINIŲ TYRIMŲ IR GEOINFORMATIKOS 
CENTRO „GIS-CENTRAS” 2013 m. finansinėms ataskaitoms.  

 

Auditorė  Aldona Minkauskienė 

  

2014 m. kovo 20 d.  

Linksmoji g. 3-3, Vilnius, Lietuvos Respublika  

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000177  

  

UAB „Audito ir mokesčių konsultacijų biuras”  

  Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001359  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 









Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras

(įmonės pavadinimas)

121351441 Sėlių g.66 LT-08109 Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013metai Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje
     757574        75771    506024        131569           1470938 

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas
                       - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                        - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje
     757574                 -                 -                 -                 -        75771                 -    506024               -        131569           1470938 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                       - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
       157058             157058 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)
        (67984)              (67984)

10. Dividendai                        - 

11. Kitos išmokos                        - 

Akcijų 

priedai

2013m. gruodžio 31 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Kiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

Iš viso

(ataskaitos sudarymo data)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokė-

tas įstatinis 

kapitalas

                           2013 03 19              Nr. (4,5)15RD-13

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Akcijų 

priedai

Kiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

Iš visoApmokė-

tas įstatinis 

kapitalas

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

12. Sudaryti rezervai                        - 

13. Panaudoti rezervai                        - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                       - 

15. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

16. Likutis praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
     757574                 -                 -                 -                 -        75771                 -    506024               -        220643           1560012 

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

18. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                       - 

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)
         16836               16836 

22. Dividendai         (78528)              (78528)

23. Kitos išmokos                        - 

24. Sudaryti rezervai                        - 

25. Panaudoti rezervai                        - 

26. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                       - 

27. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

28. Likutis ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje
     757574                 -                 -                 -                 -        75771                 -    506024               -        158951           1498320 

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                 (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)      (vardas ir pavardė)

L.e.p.vyr.buhalterė Marija Petkevičienė

Evaldas Rožanskas

(parašas)

___________________



Netiesioginiu būdu sudaromos

                ataskaitos forma

Valstybinė įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras

                                                  (įmonės pavadinimas)

121351441  Sėlių g.66 LT-08109 Vilnius

                                                  (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 metai Litai

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos Nr.

Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)                 16836                  157058 

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos               146768                  270656 

I.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

I.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas                 27808                   (13434)

I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas                  (1916)                   (17323)

I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas 

I.7. Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas                (16906)                    20573 

I.8. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) 

sumažėjimas

I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas              (788362)                   (21692)

I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas

I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų 

padidėjimas (sumažėjimas)

I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 

apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

              792019                    13145 

I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

I.14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                16019                    21595 

I.15. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

I.16. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                  8666                    32987 

I.17. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas

I.18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                  (3408)                        354 

I.19. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai               197524                  463919 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

2013 m.gruodžio  31d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitos sudarymo data)

2014 03 19 Nr.(4.5)15RD-12

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)            (ataskaitinis laikotarpis)



Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos Nr.

Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                  (1239)                     (3510)

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                 19840                            4 

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

II.5. Paskolų suteikimas

II.6. Paskolų susigrąžinimas

II.7. Gauti dividendai, palūkanos                   3408                      3290 

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai               250000 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                 (300000)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai               272009                 (300216)

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                (78529)                   (67984)

III.1.1. Akcijų išleidimas

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III.1.3. Savų akcijų supirkimas 

III.1.4. Dividendų išmokėjimas                (78529)                   (67984)

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                        -                       (3644)

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas                        -                             -   

III.2.1.1. Paskolų gavimas 

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas                        -                       (3644)

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos                     (3644)

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai                (78529)                   (71628)

IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)               371165                    92075 

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje               599644                  507569 

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje               970809                  599644 

                    Direktorius _________________ Evaldas Rožanskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)        (parašas) (vardas ir pavardė)      

L.e.p.vyr.buhalterė _________________ Marija Petkevičienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

                   (vardas ir pavardė)
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Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras  
“GIS-Centras” 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2013 m. 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ĮMONĘ 

 

1.1. Įmonės įregistravimo data 
Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras “GIS-Centras” (toliau 

VĮ “GIS-Centras”) veikia nuo 1992 m. balandžio 14 d. ir yra įregistruota Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre. Registro tvarkytojas – VĮ „Registrų centras“. 
Registravimo pažymėjimo Nr. 122767. Įmonės kodas 121351441, PVM mokėjimo kodas 

LT213514410. Registracijos vieta Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius. 

 
1.2. Įmonės filialų ir atstovybių skaičius, dukterinių ir asocijuotų įmonių 

pavadinimai ir buveinės. 
VĮ “GIS-Centras” savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių 

neturi. 

 
1.3. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas 
VĮ “GIS-Centras” veikia pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą. Įmonės 

veikla susijusi su geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo ir techninės priežiūros 
darbų atlikimu; geoinformacinių duomenų bazių sudarymu ir užpildymu; georeferencinio 
pagrindo tvarkymu; kartografavimo darbais; skaitmeninių žemėlapių ir geoinformacinių 
duomenų bazių platinimu naudotojams; analoginių ir multimedia žemėlapių leidyba; planų 
ir schemų sudarymu analoginėje ir skaitmeninėje formoje ir jų spausdinimu; 
aerofotografavimo ir kitos fotografinės produkcijos gamyba; mokymo centrų organizavimu 
geoinformatikos, aerofotografijos, distancinių tyrimų ir kita tematika; geodezine veikla; 
informacinėmis ir reklamos paslaugomis; didmenine ir mažmenine prekyba kartografine, 
geodezine ir kita produkcija; programinės įrangos naudojimo konsultacijų teikimu; 
nekilnojamojo turto nuoma; verslo informacijos paieška ir pateikimu; inžinerine-
technologine veikla; moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla gamtos moksluose ir 
inžinerijoje ir kita niekur nepriskirta verslo veikla. Įstatymų numatytais atvejais įmonė gali 
imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. 

Svarbiausi VĮ “GIS-Centras” tikslai yra: 

 vykdyti georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas; 

 vykdyti Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojo funkcijas; 

 vykdyti Lietuvos nuolat veikiančių padėties nustatymo GPS stočių LitPOS tinklo 
tvarkytojo funkcijas; 

 teikti valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir 
platinimo naudotojams paslaugas; 

 teikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio 
palaikymo ir priežiūros paslaugas; 

 vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių 
technologijų srityje. 

VĮ “GIS-Centras” visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o įmonė jai 
perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 

VĮ “GIS-Centras” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
Valstybės ir savivaldybės įmonių ir kitais įstatymais; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
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nutarimais; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus priimtais 
teisės aktais ir įmonės įstatais. 
 

1.4. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba įmonė ir kurios gali paveikti įmonės 
plėtrą 

Auganti ekonomika ir atsigaunantis vartojimas Lietuvoje veikia įmonių lūkesčius, 
tačiau nežiūrint to, absoliuti dauguma įmonių dar lūkuriuoja ir neskuba investuoti į GIS ir 
erdvinius duomenis. Didelė dalis įmonės klientų ir užsakovų yra valstybės bei savivaldybių 
organizacijos. Daugumai savivaldybių sunkiai sekasi subalansuoti savo pajamas su išlaidomis. 
Jos taupydamos lėšas arba tiesiog jų neturėdamos, atsisakė didžiosios dalies viešųjų pirkimų 
būdu įsigyjamų GIS paslaugų ir geoduomenų. Tai įtakojo gaunamas įmonės pajamas iš GIS 
paslaugų. Juntama organizacijų tendencija mažinti GIS ir erdvinių duomenų pirkimų 
biudžetus. 

 

1.5. Įmonės veikla tyrimų ir plėtros srityje 
Ataskaitiniais metais įmonė daug investavo į darbuotojų žinių plėtrą. Įmonės 

darbuotojai dalyvavo seminaruose, sėmėsi patirties ir skaitė pranešimus tarptautinėse 
konferencijose: Nyderlandų kadastro įstaigoje; Belgijos nacionaliniame geografijos institute; 
INSPIRE Conference 2013, Italija; Pasaulio geoerdvinės informacijos forume Roterdame; 
Latvijos erdvinės informacijos agentūroje, Estijos žemės tarnyboje. Du darbuotojai dalyvavo 
specializuotuose kvalifikacijos kėlimo ir mokymo kursuose FME dienos 2013, Vokietija; 
šešiolika įmonės darbuotojų dalyvavo Lietuvos ESRI naudotojų konferencijoje, skaityti du 
pranešimai erdvinių duomenų tvarkymo ir kartografijos temomis. 

2011 m. VĮ “GIS-Centras” parengė investicinį projektą “Lietuvos erdvinės 
informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos 
priemones“. Pagal šį investicinį projektą Nacionalinė žemės tarnyba pateikė paraišką ir gavo 
finansavimą iš ES struktūrinių fondų įgyvendinti LEII-INSPIRE projektą kartu su „GIS-
Centru“. 2012 m. šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti, o numatoma jo pabaiga yra 2014 
m. liepos mėn. 
 

1.6. Įmonės savininko kapitalo pakitimai 
VĮ “GIS-Centras” kapitalas metų pradžioje sudarė 757574 Lt. Per ataskaitinius metus 

savininko kapitalas nepakito.  
 

1.7. Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius  
Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2013 m. padidėjo lyginant su 2012 metais. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įmonėje dirbo 50 darbuotojai, pabaigoje –60 darbuotojai. 
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2. APSKAITOS POLITIKA 

 

2.1. Ataskaitų parengimo pagrindas 
VĮ “GIS-Centras” finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo 
apskaitos standartais. 

Rengiant finansinę atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. 
numatoma, kad VĮ “GIS-Centras” artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.  

Finansiniai VĮ “GIS-Centras” metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 

2.2. Apskaitos politikos pakeitimo įtaka įmonės veiklos rezultatams 
Įmonės apskaitos politika turi būti tokia, kad finansinė atskaitomybė tikrai ir teisingai 

parodytų įmonės finansinę būklę ir atitiktų bendruosius apskaitos principus. Vadovaujantis 
bendruoju apskaitos pastovumo principu, įmonėje nekeičiama apskaitos politika kiek 
įmanoma ilgiau, kad būtų galima palyginti kelerių metų finansinius rodiklius. 
 

2.3. Taikomi turto įkainojimo būdai 
VĮ “GIS-Centras“ balanse turtas įkainotas: 

 nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 

 ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą;  

 atsargos – įsigijimo savikaina;  

 gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas. 
 

2.4. Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas 
2.4.1. Nematerialusis turtas 
Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir 
netiesioginės ekonominės naudos. 

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai 
tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) 
savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali turtu 
disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš 
įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 
nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. 

2013 m įmonėje patvirtinta 1000 Lt materialaus ir nematerialaus turto minimali 
vertė. 

 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. Nr. Turto grupė Amortizacijos 
laikotarpis (metais) 

Nustatyta minimali 
vertė (litais) 

1.  Patentai, licencijos - - 

2.  Programinė įranga 3 1000,00 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to 
ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. 

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami 
įmonės veiklos sąnaudoms. 

Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, 
parodomas sandorio rezultatas - pelnas arba nuostolis. 



  
VĮ “GIS-Centras”  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 m.  

6 

 

 
 
2.4.2. Materialusis turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš 

kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus 

naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima 

patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę. 

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali šio turto vertė pagal 

grupes: 

Eilės 
Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė 
Minimali 

vertė (litais) 

1.  Pastatai ir statiniai  bet kokia 

2.  Mašinos ir įrengimai  - 

3. Transporto priemonės bet kokia 

4.  Įranga, prietaisai ir įrenginiai  1000 

 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Likvidacinė vertė – 1 Lt. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos gamybos išlaidoms ir įmonės 
veiklos sąnaudoms. 

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: 

Eilės Nr.  
Ilgalaikio materialiojo turto grupė  

Naudingo 
tarnavimo laikas 
(metais) 

1. Pastatai ir statiniai  30 

2. Mašinos ir įrengimai  - 

3. Transporto priemonės 6 

4. Įranga, prietaisai ir įrenginiai  3-7 

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigij imo 
(pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą. Neatskaitomas PVM už pirktą ilgalaikį materialųjį turtą nurašomas į 
veiklos sąnaudas. 

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita: 
 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir 
pagerina naudingąsias savybes. 

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

Pagerina turto naudingąsias savybes. Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

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

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

Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 
veiklos sąnaudomis. 

 
2.5. Investicijų apskaitos metodai 
Valstybės įmonė negali įsigyti kitų įmonių akcijų, nes jai draudžiama būti kitų 

juridinių asmenų dalyve. Investicijų apskaitos metodai netaikyti.  
 

2.6. Biologinio turto apskaitos metodai 
17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas ir žemės ūkio įmonių finansinė 

atskaitomybė", nuostatos VĮ “GIS-Centras” apskaitai netaikomas. 
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2.7. Turto perkainojimo metodai 
Turto perkainojimo metodai VĮ “GIS-Centras” nebuvo taikyti.  

 

2.8. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 
Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės 

ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. 
Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Tai prekių tikroji vertė, atsižvelgiant 

į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 
Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdomos šios sąlygos: įmonė perdavė pirkėjui riziką, 

susijusią su parduotomis prekėmis; įmonė nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių; tikėtina, 
kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai 
įvertinti jos dydį; sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai 
įvertintos. 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri 

tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 
Veiklos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su 

įprastine įmonės veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su 
konkrečių ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. 

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės 
sąnaudos.  

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriama įmonės pajamos ir 
sąnaudos iš patalpų nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos. 

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio 
valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir 
sąnaudos. 
 

2.9. Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai 
Palūkanos už gautas paskolas pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos 

susidaro. 
 

2.10. Statybos ir ilgalaikių sutarčių, lizingo, tyrimo ir plėtros išlaidų, 
atsargų, mokesčių, operacijų užsienio valiuta ir tarpusavio užskaitų 
apskaitos metodų aprašymai 
2.10.1.Nuomojamo turto (finansinės nuomos) apskaita.  
Pagal nuomos, panaudos ir lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo savikaina lygi lizingo sutartyje nurodytai vertei, išskyrus 

mokėtinas palūkanas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms.  
 

2.10.2.Tyrimo ir plėtros išlaidų apskaita. 

Tyrimo ir plėtros išlaidų apskaita per 2013 m. atskirai nebuvo atliekama. 
 

2.10.3. Atsargoms vertinti taikytas būdas ir savikainos nustatymo metodas. 
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant 

sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Atsargų 
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat arba periodiškai.  

 
2.10.4. VĮ “GIS-Centras“ moka šiuos pagrindinius mokesčius. 
VĮ “GIS-Centras“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius. Pagrindiniai 

mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, soc. draudimo mokestis ir mokestis į 
Garantinį fondą. Iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka 
gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo mokestį. 
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Valstybės įmonė moka mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise ir 
valstybinės žemės nuomos mokestį, o nuo 2012 metų mokama 50 procentų dydžio įmoka 
nuo ataskaitiniais metais gauto grynojo pelno. 

 
2.10.5. Operacijų užsienio valiuta apskaitos būdai. 
Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinamas finansinės 

atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą. 
Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinės 

atskaitomybės valiuta, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį valiutos kursą. 
Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant 

balanso datos valiutos kursą. 
Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas 

kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu arba paskutinės finansinės atskaitomybės 
datą (jeigu valiutiniai straipsniai buvo pripažinti ankstesniais finansiniais metais), 

pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. 
Pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomas 

tik valiutos kurso pasikeitimo rezultatas (pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso 
pasikeitimo). 
 

2.10.6. Atvejai, kai finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos 
rezultatas. 

Perleidžiant ilgalaikį turtą, gaunant kompensaciją už patirtus nuostolius ar keičiant 
užsienio valiutą finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas. 
 

2.11. Verslo ir geografinių segmentų apibūdinimas ir pajamų bei sąnaudų 
paskirstymo segmentams būdai 
Įmonė savo veiklos neskaido pagal verslo ir geografinius segmentus. 

 

2.12. Verslo sujungimų apskaitos metodai 
Verslo jungimų apskaitos metodai netaikyti. 

 

2.13. Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas 
Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai.  

 

2.14. Atidėjimų sudarymo principai 
2013 metų VĮ “GIS-Centras“ metinėje finansinėje atskaitomybėje atidėjimai nebuvo 

sudaromi. 
 

2.15. Dotacijų, subsidijų, nemokamai gauto turto apskaitos principų 
aprašymas 
Apskaitant dotacijas,subsidijas ir nemokamai gautą turtą taikoma 21-ojo Verslo 

apskaitos standarto“Dotacijos ir subsidijos“nustatyta pripažinimo,apskaitos ir pateikimo 
finansinėje atskaitomybėje tvarka.  

 
 

2.16. Įmonės politika ir programos aplinkos apsaugos, energijos taupymo, 
ekologiškai švarių medžiagų ir atliekų panaudojimo, vandens taršos ir 
išmetimų mažinimo srityse. 
Valstybės įmonė “GIS-Centras“ politikos ir programų šiais klausimais nevykdo. 
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

VĮ “GIS-Centras” aiškinamojo rašto pastabas - reikšmingus finansinės atskaitomybės 
straipsnius pateikia paaiškinančiose lentelėse. Lentelės toliau tekste vadinamos priedais. 
Priedo numeris sutampa su aiškinamojo rašto pastabos numeriu. Teksto dalyje pateikiama  
trumpa papildoma informacija. 
 

3.1. Ilgalaikis nematerialus turtas 
Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikiama lentelėje Aiškinamojo rašto 

3.1 priede “Nematerialusis turtas ”. 
 
 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 
3.2.1. ilgalaikio materialiojo įmonės turto būklė pagal svarbiausias šio turto grupes, 
įskaitant jo perkainojimą, nurašymą ir nusidėvėjimą bei vertės koregavimą 
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto būklę pagal svarbiausias šio turto grupes 

pateikiama lentelėje Aiškinamojo rašto 3.2 priede “Ilgalaikis materialusis turtas”. 
 

3.2.2. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo periodiškumas ir priežastys 

Turto perkainojimo metodai VĮ “GIS-Centras” nebuvo taikyti. 
 

3.2.3. ilgalaikio materialiojo turto įkeitimai ir kiti nuosavybės teisių apribojimai 
VĮ “GIS-Centras” turto nėra įkeitęs. 

 
3.2.4. taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes 
Informacija apie taikomas ilgalaikio turto nusidėvėjimo normas pateikiama lentelėje 

Aiškinamojo rašto 3.3 priede “Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos”. 
 

3.2.5. visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas ilgalaikis materialusis turtas ir jo įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina 
Informacija apie visiškai nusidėvėjusį, bet dar naudojamą ilgalaikį turtą pateikiama 

lentelėje Aiškinamojo rašto 3.3 priede “Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis 
turtas”. 

 
3.2.6. Informacija apie laikinai nenaudojamą turtą ir jo nenaudojimo priežastis 
Įmonė 2013 m. pabaigai neturėjo laikinai nenaudojamo turto. 
 
3.2.7. Informacija apie pagal lizingo sutartį naudojamą turtą. 
VĮ “GIS-Centras” 2013 m. lizingo būdu jokio turto neįsigijo. 
 
3.2.8. Informacija apie turto nuomą. 

 VĮ “GIS-Centras” 2013 m. sudarė šias turto nuomos sutartis: 
 - tarnybinio automobilio nuoma laikotarpiui iki 2015 m. balandžio 30 d. Turto 
nuomos mėnesinės įmokos suma - 1202 Lt. 
 - kompiuterinės įrangos nuoma iki 2015 m. spalio 1 d. Turto nuomos mėnesinės 
įmokos suma - 1005 Lt. 
 - patalpų nuoma darbo vietoms įrengti 2013 m. balandžio 2 d. - gruodžio 31 d. per 
metus sumokėta 130196 Lt. 
 - už darbo vietų nuomą mėnesinės įmokos suma - 18694,50 Lt. 
 
 

3.3. Finansinis turtas 
Kitų asmenų įsiskolinimų, kurie būtų grąžinti po vienerių metų; ateinančių 

laikotarpių sąnaudų, kurias įmonė pripažintų patirtomis vėliau nei po vienerių metų VĮ 
“GIS-Centras” neturėjo. 
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3.4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 
Bendra atsargų vertė ir balansinė vertė pagal atsargų rūšis pateikta lentelėje 

Aiškinamojo rašto 3.4 priede “Atsargos”. 
Balanso dalyje žaliavos ir prekės apskaitoma: 

Žaliavos ir prekės pavadinimas 2012-12-31 2013-12-31 

Prekių pardavimui 153166 125358 

Iš viso: 153166 125358 

 
 Balanso dalyje išankstiniai apmokėjimai apskaitoma: 

Išankstiniai apmokėjimai 2012-12-31 2013-12-31 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 35833 37417 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 14872 15204 

Iš viso: 50705 52621 

 
3.5. Per vienerius metus gautinos sumos 
Apskaitomos su įmonės prekybine veikla susijusios pirkėjų skolos. Įprastas šių skolų 

grąžinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Balanse parodyta pirkėjų skolų suma, 
atėmus pirkėjų abejotinų skolų dalį.         Lt 

Pirkėjų įsiskolinimas 2012-12-31 2013-12-31 

Iš viso: 266 17172 
Karšu veikals Jana seta SIA 
UAB Eurointegracijos projektai 
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 

266 
 
 

- 
8228 
8944 

 

Balanso B.II.2. dalyje parodytos visos kitos per 12 mėnesių nuo balanso datos 
gautinos sumos, kurios nepateikiamos kitose balanso eilutėse.     Lt 

Kitos gautinos sumos 2012-12-31 2013-12-31 

Biudžeto skola įmonei 64628 21576 

Gautinos subsidijos ES projektui 32314 863729 

Iš viso: 96942 885305 

 

3.6. Kitos įmonės, kuriose įmonė turi reikšmingą įtaką arba kontrolę 
Kitų įmonių, kuriose įmonė turi reikšmingą įtaką arba kontrolę nėra. 
 

3.7. Kapitalas 
Įmonės savininko kapitalas, suformuotas LR Valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymo nustatyta tvarka 2013m. nepakito. Tai parodyta lentelėje Aiškinamojo rašto 3.7 
priede “Įstatinio kapitalo struktūra”. 

Įmonės savininko kapitalo suma nurodyta 2012-12-31 balanse 757574 

Įmonės savininko kapitalo suma nurodyta 2013-12-31 balanse 757574 

 
 

3.8. Pelno paskirstymo projektas 
VĮ “GIS-Centras” pelnas skirstomas Valstybės ir savivaldybės įstatymo nustatyta 

tvarka. Kartu su finansine atskaitomybe pateikiamas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas 
lentelėje Aiškinamojo rašto 3.8 priede “Pelno paskirstymo projektas”. Įmonės savininko 
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi patvirtinti įmonės metinę finansinę 
atskaitomybę, taip pat paskirstyti pelną. 
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3.9. Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai 
Metinius atskaitymus į privalomąjį rezervą nustato įmonės savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija – Nacionalinė žemės tarnyba. Atskaitymų į privalomąjį rezervą 
dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Atskaitymai į privalomąjį 
rezervą daromi tol kol jo dydis sudarys 1/10 nuosavo kapitalo vertės.  

Informacija apie rezervų sudarymą ir naudojimą atskleista “Nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaitoje”. 

 

3.10. Dotacijos,subsidijos 
VĮ “GIS-Centras“ per 2005-2008 m. iš Centrinės projektų valdymo agentūros gavo 

subsidijas projektui „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas“ (LGII). 
2008-2010 m. įmonė gavo dotacijas iš Nacionalinės žemės tarnybos per investicinį projektą 
ilgalaikiam turtui. 2013m. pabaigoje subsidijų sumos likutis buvo 1159895 Lt ir 2781832 Lt 
dotacijų bei 41 Lt dotacijų, gautų turtu. Iš viso 2013 metų pabaigoje subsidijų ir dotacijų 

likutis sudarė 3941768 Lt. 

 
3.11. Mokėtinos skolos, lizingo (finansinės nuomos) sutarčių 
įsipareigojimai 
Įmonė įsipareigojimų turi iš viso už 1106691 Lt. Informacija apie įmonės turimus 

ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus pateikta lentelėje Aiškinamojo rašto 3.10 priede 
“Įmonės įsipareigojimų būklė”. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai detaliai išdėstyti 
Balanso E dalyje.  

2013 m. įmonėje sudarytas 199851 Lt nepanaudotų atostogų rezervas atvaizduotas su 
darbo santykiais susijusių įsipareigojimų balanso eilutėje. 
 

3.12. Informacija apie atidėjimus 
Finansinėje atskaitomybėje nerodoma. 

 

3.13. Informacija apie verslo ir geografinius segmentus 
Informacija apie verslo ir geografinius segmentus pateikta lentelėje Aiškinamojo rašto 

3.12 priede “Informacija apie verslo segmentus”.  
 

3.14. Išlaidos aplinkosaugai  
Išlaidos aplinkos apsaugai nebuvo daromos. 
 

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal visas 
reikšmingas sumas.  
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal visas reikšmingas sumas 

parodytos lentelėje Aiškinamojo rašto 3.14 priede “Finansinės ir investicinės veiklos 

rezultatai”. 

3.16. Prekių ar paslaugų mainų pajamų sumos  
2013m. prekių ir paslaugų mainai nebuvo vykdomi.  

 

3.17. Pagautė ir netekimai 
2013 m. pagautės ir netekimų nebuvo. 
 

3.18. Visos reikšmingos užbalansinėse sąskaitose fiksuojamos sumos 
2010 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu projekto partneriams perdavus 

dalį LGII projektu sukurto bei įsigyto materialiojo ir nematerialiojo turto, 2013 m. 
užbalansinėje apskaitoje ir toliau apskaitomas likęs nematerialus turtas, skirtas projekto 
partneriams, jo likutinė vertė sudaro 11 Lt. 
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  3.19. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas 

perleistas turtas bei suteiktos garantijos.  
Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas 

bei suteiktos garantijos nurodytos lentelėje Aiškinamojo rašto 3.18 priede “Finansiniai ryšiai 
su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis”. 
 

3.20. Ištaisytų klaidų pobūdis, koregavimų sumos ir lyginamoji informacija 
Taisymai nebuvo daryti. 

 

3.21. Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas 
Finansinė VĮ “GIS-Centras” atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi 

tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.  
Reikšmingų pobalansinių įvykių įmonėje nebuvo. 

 

3.22. Prekyba konsignacijos būdu 

Gautų konsignacinių prekių likutis 2013 12 31. 9487 Lt 

Išduotų konsignacinių prekių likutis 2013 12 31. 146 Lt 

 

3.23. Išlaidos audito įmonėms 

Eil 
Nr. 

Audito įmonės 
pavadinimas 

Paslaugų pavadinimas Suma 

1. UAB „Audito ir 
mokesčių konsultacijų 
biuras“ 

Veiklos ir finansinių ataskaitų auditas už 
2012 m. 

2850 Lt 

 Iš viso:  2850Lt 

 
 
 
 
VĮ “GIS-Centras” direktorius Evaldas Rožanskas 
 
 
L.e.p.vyr buhalterė                                                                 Marija Petkevičienė      
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4. Priedai 

 
Lentelės 

 
3.1 priedas Nematerialusis turtas  

3.2 priedas Ilgalaikis materialusis turtas  

3.3 priedas Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos  

 Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas  

3.4 priedas Atsargos  

3.7 priedas Įstatinio kapitalo struktūra  

3.8 priedas Pelno paskirstymo projektas  

3.10 priedas Įmonės įsipareigojimų būklė  

3.12 priedas Informacija apie verslo segmentus  

3.14 priedas Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai  

3.18 priedas Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais 

susijusiais asmenimis 
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VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras “GIS-Centras” 
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VĮ “GIS-Centras” direktorius 

Evaldas Rožanskas 
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Įvadas: 

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

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

121351441. PVM kodas LT213514410. 

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

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Nacionalinė žemės 

tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 

 

Vizija: 

Lietuvos oficialiosios erdvinės informacijos paslaugų teikimo lyderis. 

 

VĮ „GIS-Centras“ misija: 

Tenkinti Lietuvos ūkio subjektų oficialios erdvinės informacijos poreikius, teikiant 

patikimus bei sąveikius erdvinių duomenų rinkinius ir su jais susijusias paslaugas. 

 

VĮ “GIS-Centras“ strateginės veiklos kryptys: 

1. Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymas. 

2. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros priežiūra ir plėtra. 

3. Rinkos poreikius atitinkančių erdvinės informacijos produktų plėtra. 

 

Įmonės galimybės ir grėsmės 

Galimybės: ES finansuojami projektai (INSPIRE projekto išplėtimas); su LEII susiję 

projektai; specializacija ir kooperacija vykdant EI projektus; galimybė kurti naujus produktus 

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

integracijos projektai. 

Grėsmės: įmonei nepalankūs politiniai sprendimai; EI teisinio, techninio ir kokybės 

reglamentavimo trūkumas; didėjantis klientų spaudimas ir nepasitenkinimas EI kokybe bei 

asortimentu; neatlygintinas valstybinių geoduomenų teikimas ir dėl to sumažėjusios pajamos 

iš duomenų platinimo. 
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VĮ “GIS-Centras” veikla per 2013 m.  

Per 2013 m. įmonė siekdama savo strateginių tikslų vykdė šiuos darbus: 

- tvarkė Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinį pagrindą; 

- tvarkė Lietuvos erdvinės informacijos portalą; 

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

administravimo darbus; 

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

aptarnavimą, naudojimo technines konsultacijas; 

- vykdė skaitmeninio kartografavimo darbus; 

- vykdė mažmeninę prekybą kartografine produkcija. 

 

VĮ “GIS-Centras” per 2013 m.  

VĮ „GIS-Centras“ dirba verslas-verslui ir verslas-vyriausybei naudotojų segmente, 

t.y. įmonės klientai yra ūkio subjektai ir valstybės bei savivaldos institucijos. Auganti 

ekonomika ir atsigaunantis vartojimas Lietuvoje veikia įmonių lūkesčius, tačiau nežiūrint to, 

absoliuti dauguma įmonių dar lūkuriuoja ir neskuba investuoti į GIS ir erdvinius duomenis. 

Didelė dalis įmonės klientų ir užsakovų yra valstybės bei savivaldybių organizacijos. 

Daugumai savivaldybių sunkiai sekasi subalansuoti savo pajamas su išlaidomis. Jos 

taupydamos lėšas arba tiesiog jų neturėdamos, atsisakė didžiosios dalies viešųjų pirkimų 

būdu įsigyjamų GIS paslaugų ir geoduomenų. Tai įtakojo gaunamas įmonės pajamas iš GIS 

paslaugų. Juntama organizacijų tendencija mažinti GIS ir erdvinių duomenų pirkimų 

biudžetus.  

Per 2013 m. VĮ “GIS-Centras” iš teikiamų GIS paslaugų ir kartografinės produkcijos 

pardavimo Žemėlapių parduotuvėje uždirbo 933,96 tūkst. Lt pajamų, o iš kitos veiklos ir 

finansinių pajamų gavo - 4,97 tūkst. Lt bei 2860 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, skirtų 

patirtų išlaidų kompensavimui, vykdant valstybės deleguotas funkcijas. 

Per 2013 m. įmonėje buvo įdarbinta 13 naujų darbuotojų pagal neterminuotas darbo 

sutartis ir 15 darbuotojų pagal terminuotas darbo sutartis, o atleisti iš darbo 4 darbuotojai 

(dirbę pagal neterminuotas darbo sutartis) ir 15 darbuotojų (dirbusių pagal terminuotas 

darbo sutartis). Gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 60 darbuotojų pagal neterminuotas darbo 
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sutartis. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2013 m. sudarė 2429 Lt. Pagrindinių įmonės 

darbuotojų pareigybiniai atlyginimai: skyrių vedėjai – 4000 Lt; vyriausiasis technologas – 

3900 Lt; sistemų administratorius ir sistemų analitikas - 3780 Lt; duomenų administratorius 

– 3150 Lt; GIS technologijų inžinierius – 2850 Lt; duomenų inžinierius – 2550 Lt; 

vyresnysis duomenų operatorius – 1900 Lt; duomenų operatorius – 1500 Lt; konsultantas-

pardavėjas – 1100 Lt. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonė išoriniuose socialiniuose projektuose nedalyvavo. 

VĮ “GIS-Centras” 2013-12-31 valstybės  kapitalas sudarė 757574 Lt, o nuosavas 

kapitalas - 1544003 Lt.  

Per 2013 m. GIS-Centras įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 1239 Lt, o 

nematerialaus turto nebuvo įsigyta. Laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto 

likutinė vertė sudarė 3,922 mln. Lt, o nematerialaus turto likutinė vertė – 0,523 mln. Lt. 

Atsargų laikotarpio pabaigai turėjome sukaupę už 125,4 tūkst. Lt, tai buvo prekės skirtos 

pardavimui Žemėlapių parduotuvėje. 

Įmonės darbuotojai dalyvavo seminaruose, sėmėsi patirties ir skaitė pranešimus 

tarptautinėse konferencijose: Nyderlandų kadastro įstaigoje; Belgijos nacionaliniame 

geografijos institute; INSPIRE Conference 2013, Italija; Pasaulio geoerdvinės informacijos 

forume Roterdame; Latvijos erdvinės informacijos agentūroje, Estijos žemės tarnyboje. Du 

darbuotojai dalyvavo specializuotuose kvalifikacijos kėlimo ir mokymo kursuose FME 

dienos 2013, Vokietija; šešiolika įmonės darbuotojų dalyvavo Lietuvos ESRI naudotojų 

konferencijoje, skaityti du pranešimai erdvinių duomenų tvarkymo ir kartografijos temomis. 

 

Pajamų struktūra per 2013 m.  

VĮ „GIS-Centras“ savo veiklą pagal gaunamas pajamas skirsto į dvi kryptis (šakas): tai 

teisės aktais nustatytų veiklų vykdymas finansuojamas valstybės biudžeto patirtoms veiklos 

sąnaudoms kompensuoti ir komercinė įmonės veikla kurią sudaro GIS teikiamos paslaugos, 

mažmeninė prekyba kartografine produkcija Žemėlapių parduotuvėje, kita veikla ir 

finansinės pajamos. 2013 m. lėšos teisės aktais nustatytų veiklų vykdymo patirtoms išlaidoms 

kompensuoti buvo gautos vasario mėnesio pabaigoje, pajamos iš žemėlapių prekybos 

gaunamos tolygiai, bet priklauso nuo sezoniškumo. Prekybą kartografine produkcija šiek tiek 
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pagyvino įdiegta elektroninė parduotuvė. Tikimasi, kad ilgainiui elektroninės prekybos 

apimtys gali susilyginti su įprastinės  prekybos pardavimų apimtimis. 

 

Komercinės veiklos pajamų pasiskirstymas   

Eil. Nr. Pajamų šaltinis Suma, tūkst. Lt 

1. GIS paslaugos 742,58 

2. Prekyba žemėlapių parduotuvėje 191,38 

3. Kita veikla ir finansinės pajamos  4,97 

 Viso: 938,93 

 

Kaštų struktūra per 2013 m.  

Per 2013 metus vykdydamas valstybės deleguotas funkcijas VĮ „GIS-Centras“ patyrė 

2836,45 tūkst. Lt išlaidų. Atitinkamai komercinės veiklos išlaidos sudarė 862,87 tūkst. Lt. 

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

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

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

su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos. 

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės patirti kaštai išskirti į tris grupes: 

- veiklos sąnaudos; 

- žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina; 

- Teikiamų GIS paslaugų savikaina 

Lentelėje pateikiamas kaštų pasiskirstymas : 

Eil. Nr. Kaštai Suma, tūkst. Lt 

1. Veiklos sąnaudos 609,03 

2. Žemėlapių parduotuvės parduotų prekių savikaina 139,99 

3. Teikiamų GIS paslaugų savikaina 113,85  

 Viso: 862,87 

 

Bendras 2013 metų VĮ „GIS-Centras“ ūkinės-finansinės veiklos rezultatas yra 

teigiamas ir sudaro 76,06 tūkst. Lt pelno. Palyginimui ankstesnių metų atitinkamų 

laikotarpių veiklos rezultatai: 2012 m. - 157,06 tūkst. Lt pelno, 2011 m - 135,97 tūkst. Lt 

pelno. Pagrindinė mažesnio veiklos pelningumo priežastis, tai pardavimo pajamų 

sumažėjimas per šiuos ataskaitinius metus, nepavykus laimėti kelių viešojo pirkimo 
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konkursų. Atitinkamai ankstesnių metų pardavimo pajamos sudarė: 2012 m.-1200,68 tūkst. 

Lt, 2011 m.- 1062,94 tūkst. Lt. Kita svarbi mažesnio įmonės veiklos pelningumo priežastis 

yra ta, kad pagrindines jėgas įmonė skyrė ateities plėtros projektams ir veikloms, kurios 

negeneruoja pajamų, tačiau yra reikalingos tvariam valstybės erdvinės informacijos 

vystymuisi. 

 

Planuojami VĮ „GIS-Centras“ projektai 

Įmonė nuo 2012 m. pavasario kartu su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM 

dalyvauja projekte „LEII paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos 

priemones“. Šiuo projektu vystoma Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra sukuriant 

georeferencinio pagrindo kadastro sąveikumo su INSPIRE, valstybės registrais, kadastrais ir 

informacinėmis sistemomis priemones, pritaikytas duomenų pokyčių (pasikeitimų) 

paslaugomas teikti per Lietuvos erdvinės informacijos portalą, taip pat plėtojamos portalo 

elektroninės paslaugos. 

2014 m. toliau bus tęsiami Lietuvos georeferencinio pagrindo kadastro, Lietuvos 

erdvinės informacijos portalo tvarkymo ir nuolat veikiančių GPS stočių Lietuvos teritorijoje 

(LitPOS) tinklo tvarkymo ir administravimo projektai. Įmonė 2013 m. vykdė tiriamąjį 

automatizuoto generalizavimo projektą, o įgytą patirtį ir žinias numato pritaikyti 

dalyvaudama keliuose projektuose. 

 

 

 

 

Direktorius       Evaldas Rožanskas  
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