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traipsnio pavadinimas

RTAS

SIS TTJRTAS

lusis turtas

S TURTAS

II.2. Pastatai ir statiniai

IL3. Ma5inos ir irengimai
anspono pnemones

III. FINANSINIS TURTAS

IV. l.Atidetojo mokesdio turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS
I.TTSRCOS, I SA-NRSTTN IAI APMOK EJ I M AI I R

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

{t, ! Pi$ejq isiskolinimqs
II.2. Kitos eautinos sumos

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
lI! 1: Trympalaikes :4yg{ic[o1
IlI.2. Terminuoti indeliai

Litais

Kodai . Praeie finansiniairlnanstnlar metal
metai

60.083.336

4.538.092 3.322.974

494.882

| 877 962
1.000.130

53.780.2t5

2.2r8.449

53.25r.970

48.231.071 48.075.407

3.220.067 3.541.459

1.861 296r
25r.515

879.223

1.030.550

2.293.274 2.293.274

2.293.274 2.293.274

r!L6l]'8e3

4.250.8t5

224.034

3.0s7 .28

t.146.592

45.485

4.927.472

3.281.446

r.377.869

256.648

1.600.778

46.t51

3.4tt.025
3.24s.s7 s



Straipsnio pavadinimas

IV. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

IlBlo IS_YI9o_i
C. NUOSAVAS KAPITALAS
I.IMONES SAVININKO KAPITALAS
II.TURT,{ AL ISTATYNiLI-S-CAnB{

K VALSTYBES NUOSAVYBE. ATITINKANTIS

!q .P, E L{4 r}!_O_JrM O REZE RVA S (RE ZUL TA TAr )

Iy.B:EeERy4l
IV.l. Privalomasis

IV-,2. !(iligZqryut
v_,1!EP4qSl4qIyI4qrIrEltIAI{NqqIIg_L_t4t)
V, I,4lgq.erttqig metq pelnas

Y?.4$q!q!iq metq pelnas (nuostoliai)

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
I. PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI
f!.Irlqlines skolos

L1.1. Lizingolry4ltrgrylomos) ar pana5[s isi

M.Krqd{qt$eteolLt
I.1.3. Kitos finansines skolos

L!!&!g! !ieke!4'
! 3 . _Ggq!1jsa_nkltin iqi apmokej imai

!/, a!'4{qiq'
I.4.1 . [sipareigoj imrl ir reikalavimq padengimo

\42. PllltiurM4egq rstpp-tgtr i qltl
I4LEU4'delryui
I{. 4tt d_e!q o -_o\.pr t o$p a-{eiggjqlgs

I.6. Kilgl *g\g!ryqg*os ir ilgalaikiai lsipareigojimai
rr. pER vrsNeruus lrrprus MorceuNos suMos
tB TLUI4I4I4 lKI44qIp ARE r c o r r MAr
II.1. Ilgalaikiq ql-<olq einamqjq metq dalis

II.2. Finansines skolos

I.8. Kitos mokdtinos sumos ir trum

II.9. Kitos sumos

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO:

Finansiniai metai Pradjp finansiniai
metai

-

2.348.970

72.964.734

odaiK

llmar

2;08303
8.61 1.3 l s

1l!.!q3
627.54s
(6e.442

3.188.042

22.747.10
'at

6.029.568

6.U2'9:569

16,717.!
r.lel319

11.120.018

3.454401
3.420.083

87.670

8.230.s64

326.982

72.964.734

-l

_ 7.012.053

4.7s7 2
49:5':89:78_7

!, 15:351 463

6, 11.120.018

22.451.331

, r6.!2J161
qe!l!l

3.338.778. r-'
AOt 700

2.508.703

ie_r l
87.6

74.757.229

Vyriausiasis buhalteris - Finansu valdlumo departamento

Kestutis Sabaliauskas

vir5ininkas Jonas Dieninis



VALSTYBES IMONE REGISTRV CENTRAS

Juridinio asmens kodas l24l10246, Adresas: vinco Kudirkos e.l8-3. vilnius

TARPINIU FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

2014 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2014 m. geguZes 9 d.

20 1 4-0 1-0 1 - 2014-03-31 (Litais)

Direktoriaus pirmasis pavaduotoj as Rimantas Ramanauskas

Vyriausiasis buhalteris - Finansqvaldlzmo
departamento vir5ininkas Jonas Dieninis

Straipsnio pavadinimas Kodai Finansiniai metai
Pra€jp

finansiniai
metai

I. PARDAVIMO PAJAMOS 9 26.091.739 23.508.770
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 9 17.686.246 * 17.611.924
III. BENDRASIS PELNAS 8.40s.493 5.896.846
rv. vErKLos SANAUDOS 5.847.305 5.214.058
IV.1. Pardavimo 28.013 106
IV.2. Bendrosios ir administracines 5.8r9.292 5.213.9s2
V.TIPINES VEIKLOS PELNAS 2.558.188 682.788
VI. KITA VEIKLA 21.781 t3.793
VI l. Pajamos 25.836 2t.6t3
VL2. S4naudos 4.055 7.820
VII. FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA (Ie.766) (2e.87s)
V[.1. Pajamos 370 t.532
VII.2. Sanaudos 20.136 3t.407
VIII. IPRASTINES VEIKLOS PELNAS 2.560.203 666.706
IX. PAGAUTE
x. Nprsruvar
XI. PELNAS PRIES APMOKESTINIMA 2.560.203 666.706
XII. PELNO MOKESTIS
XIII. GRYNASIS PELNAS 2.560.203 666.706
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VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS

fmones kodas 124110246, Adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius

TARPINIU FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

2014 m. kovo 3l d. PINIGU SRAUTU ATASKAITA
2014 m. eesuZes 9 d.

Litai S

I. PagrindinGs veiklos pinigq srautai Finansiniai metai Pra6jp finansinia
meta

I.1 Grynasis pelnas (nuostoliai) 2.560.203 666.706

r.2. Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos 748.2t4 688.689

13. Po vieneriq metq gautinq sumq (padidejimas) sumaZejimas

r.4. Atsargq (padidej imas) sumaZej imas )14 1 <1 141.884

I.5. ISankstiniq apmokejimq (padidejimas) sumaZejimas 452.50C 99.68 r

I.6. Nebaigtq vykdyti sutardiq (padidejimas) sumaZejimas
I1 Pirkejq [siskolinimo (padidejimas) sumaZejimas 2.980.03r 1.444.26'l

I.8 K q gautinq sumq (padidejimas) sumaZejimas -99.22( -t1 )s5

L9. K to trumpalaikio turto (padidejimas) sumaZejimas - z3+

I.10. Ilgalaikiq skolq tiekejams ir gautq iSankstiniq apmokejimq
padidejimas (sumaZejimas)

I.1l Irumpalaikiq skolq tiekeiams ir gautq iSankstiniq apmokejimq

radideiimas (sumaZeiimas)
-2.843.90',7 -2.323.s12

t2 Pelno mokesdio isipareigojimq padidejimas (sumaZejimas)

lJ. Su darbo sanffkiais susijusiq isipareigojimq padidejimas 2.922.473 2.989.373

14. Atidejiniq padidejimas (sumaiejimas)

15, Kitq moketinq sumq ir lsipareigojimq padidejimas (sumaZejimas) -74.883 -363.009

16. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezuitatq
eliminavirnas

t7. Finansines ir investicines veiklos rezultatu eliminavimas 18.82( 29.s9s
18. Kitq nepiniginiq straipsniq eliminavimas -455.349 s.886

Grvnieii pagrindinrEs veiklos pinisu srautai 6.433.03t 3.354.29t

I. Investicin6s veiklos pinigq srautai

I.1 Ilgalaikio turto (i5skyrus investicij as) isigij imas -979.80t -357.194

1.2. Ilgalaikio turto (iSskyrus investicijas) perleidimas

l. -1. Ilgalaikiq investicijq isigij rmas

1.4. Ilgalaikiq investicijq perleidimas

It.5. Paskolq suteikimas

I.6. Paskolq susigr42inimas

L7. Gautos pal0kanos

t.8. Kiti investicines veiklos pinigq srautq padidejimai

1.9. Kiti investicines veiklos pinigq srautq sumaZejimai -471.931

Grvnieii investicinEs veiklos pinisu srautai r.451.721 -3s7.18t

II. Finansinds veiklos pinigq srautai

II. I Pinigq srautai, susije su imones savininkais

III I Imones savininko kaoitalo didinimas

Ix1.2. Pinigq srautai, susijq su kitais finansavimo Saltiniais -3 18.3 10 -329.064

III.2.1 Finansiniq skolq padidej imas

III.2.1.1 Paskolq gavimas

fiLz.1.2. Obligacijq iSleidimas

ilr.2.2. inansiniq skolq sumaZej imas -318.456 -329.6t\

|tr.2.2.1 Paskolq grq.zinimas -299.46C -299.46(

fir.z.2.2. Sumoketos pallkanos 18.996 -30. I 5t

Int.2.2.3. Lizingo (finansines nuomos) mokejimai

1t1.2.3. Kitrl imones isipareigojimq padidejimas



tals
1II2.4. Kitq [mones isipareigojimq sumaZejimas

III.2.5. Kiti finansines veiklos pinigq srautq padidejimai l4t 1.025

ril.2.6. Kiti finansines veiklos pinigq srautq sumaZejimai -4'7C

Grvnieii finansinEs veiklos pinigu srautai -318.31( -329.062

IV. Ypatingqjq straipsniq pinigq srautai

IV.1 Ypatingqjq straipsniq pinigq srautq padidejimas

lV.2. Ypatingqjq straipsniq pinigq srautq sumaZejimas

IV. Gauti pinigai i5 prijungiamos lmones (reorganizavimas)

v. Valiutq kursq pasikeitimo itaka grynqjU pinigq ir pinigq
ekvivalentu likutiui

71 25i

VI. Grynasis pinigq srautq padid6jimas (sumai6jimas) 4.663.08: 2.668.30i
vII Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradZioje 2.348.97( 863.23t
VIII. Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pabaigoie 7.012.053 3.531.s45

LJ

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris Finansqvaldymo departamento virSininkas

Kgstutis Sabaliauskas

Jonas Dieninis
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VALSTYBES rytONn nnCrSrRq CENTRAS

2014 m. kovo 31 d. TARPINIU FINANSINIIJ ATASKAITU RTNKINIO
AISKINAMASIS RASTAS

2014 m. geguZes 9 d.

I. Bendroji informacija

1.1. lregistravimo data

Valstybes imone Registry centras iregistruota 1997 m. liepos 30 d., kodas 124110246,

buveine Vinco Kudirkos g. 1B-3, 03105 Vilnius.

1.2. Filialq ir kitq padaliniq skaiiius, pavadinimai ir buveinO

Valstybes [monE Registntr centr4 sudaro centrinis padalinys, 10 filialq ir 36 filialq skyriai.

Centrinio padalinio buveine yra Vilniuje, Vinco Kudirkos g. 18-3. lmone turi Siuos filialus:
Alltaus, Pu5yno g. 51, AlYtus;
Kauno, E. OZe5kienes g. 12, Kaunas;

Klaipedos, Baltijos pr. 123, Klaipeda;
Marijampoles, Laisves g. 10, Marijampole;
PaneveZio, P. Puzino g. 7, PaneveLYs

Siauli% Pauk5diq takas 2, Siauliai;
Tauragds, J[ros g. 3, T aurage;
Tel5i6 Turgaus a.15 a, Tel5iai;
Utenos, Kauno g. 20, Utena;
Vilniaus, Lvovo g. 25, Vilnius.

1.3. Trumpas veiklos apibtrdinimas

Vadovaudamasis teises aktais, Registrq centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastr4 ir
Nekilnojamojo turto registr4 Adresq registr4 Juridiniq asmenq registr4 kuria, palaiko ir tobulina su

Siais registrais susijusias informacines sistemas, teikia vie5ajam sektoriui informacij4 i5 registnl
duomenq bazds, sillymus del istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimg kitq teises

aktq susijusiq su tvarkomq registrq pletra ir integravimu, projektq rengimo. Atstovauja bei pagal

savo kompetencij4 koordinuoja registry kflrimq ir integracij4 tarptautiniuose projektuose, dalyvauja

rykdant Siuos projektus. Organintoja ir rengia mokymo kursus, seminarus, kitus profesinius

renginius, susijusius su Nekilnojamojo turto registru, Nekilnojamojo turto kadastru, Adresq

registru, Juridiniq asmenq registru, 5iq registry informaciniq sistemq kiirimu bei kitomis imones
veiklos sritimis;

LeidLiateising literatflr4 vykdo Zinynq, Zurnalq ir periodiniq leidinirl leidyb4 jq maZmeninq

prekybq bei platinim4 prenumeratos b[du;
Vykdo vielos teisines informacijos sklaid4 kurdamas ir priZiflredamas virtuali4 teisines

informacijos svetainE, susiet4 su kitomis [mones funkcijomis. Kuria ir priZi[ri interneto svetaines ir
teikia informaciniq technologijq paslaugas Teisingumo ministerijai ir jos valdymo sridiai

priskirtoms institucij oms ;

Generuoja kvalifikuoto elektroninio para5o sertifikatus, juos iSduoda, administruoja

sertifikavimo procese ir teikia kitas su Siais sertifikatais susijusias paslaugas. I5duoda paLymas,

patvirtinandias jungtinius kompetentingq institucijq tvarkomus duomenis apie vie5qjq pirkimq
procedfiroj e dalyvauj ant[ tiekej 6

Tvarko Antstoliq informacinE sistem4;

LeidLia elektronini leidini,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai";



z

2012 m. pradeti vykdyti projektai ,,E. sveikatos paslaugu ir bendradarbiavimo
infrastrukt[ros pldtra", ,,Nacionalines medicininiq vaizdrl archyvavimo ir mainq informacines
sistemos ir jos pagrindu teikiamq elektroninirl paslaugq suklrimas" ir ,,Elektronines paslaugos ,,E.
Receptas " pl6tra".

2013 metais lykdl,tas projektas ,,Informaciniq technologijq sauga, vartotojq teisitl
informacines sistemos k[rimas". Sis projektas turi bfiti uZbaigtas 2014 m. balandZio 30 d. Pradetas

vykdyti projektas,,Muitines deklaracijq pateikimas elektroniniu bfldu".

1.4. Svarbios s4lygoso kuriomis dirba Registrq centras ir kurios gali paveikti imonOs
pl6tr4

Registrq centro veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos teises aktais, todel aktq keitimas
gali veikti imones veiklos pajamas, s4naudas ir pletr4.

1.5. fmonOs savininko kapitalo pakitimai

fmones savininko kapitalas per 2014 metq pirm4 ketvirti nepakito.

1.6. Vidutinis darbuotojrl skaiiius

Vidutinis 2013 metq pirmo ketvirdio darbuotojrl skaidius pagal sqraS4 buvo 1570

darbuotojq, 2014 metq pirmo ketvirdio vidutinis darbuotojq skaidius - 1576 darbuotojai.

II. Apskaitos politika

2.1. Apskaitos pagrindas

Registrq c€ntras, tvarkydamas apskait4 ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi

bendraisiais apskaitos principais: [mones veiklos tpstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansines ataskaitos parengtos remiantis
kaupimo ir veiklos tEstinumo principais. Pagal kaupimo princip4 sandoriq ir kitq ivykiq poveikis
pripaZ[stamas tada, kai jis atsiranda, uZregistruojamas apskaitos ira5uose ir pateikiamas finansindse

ataskaitose tq laikotarpirg su kuriais jie susijp.

2.2. Apskaitos politikos ir apskaitiniq ivertinimq pakeitimo itaka Registrq centro
veiklos rezultatams

Registrq centro tarpines finansines atskaitos parengtos vadovaujantis 29-uoju verslo
apskaitos standartu. [mone sudaro piln4 tarpiniq finansiniq ataskaitrl rinkin! kuris susideda i5

balanso, pelno (nuostoliq) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitos, netiesioginiu pinigq
srautq ataskaitos, sutrumpinto ai5kinamoj o ra5to.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. sausio 12 d. nutarimu Nr.18 ,,Del Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2010 m. liepos l4 d. nutarimo Nr. 1052 ,,Del valstybes valdomq [moniq
veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo ir koordinuojandios institucijos

paskyrimo" pakeitimo" nustatl.ta, kad bUtina laikytis Siuo nutarimu patvirtintos apskaitos tvarkymo

ir finansiniq ataskaitq sudarymo bei pateikimo tvarkos pagal princip4 ,,laikykis arba paai5kink".

Registry centras finansiniq ataskaitq rinkinius sudaro ir pateikia nutarime nurodytais terminais ir
tvarka. Apskaita vedama ir finansiniq ataskaitq rinkiniai sudaromi ne pagal tarptautinius apskaitos

standartus, nes pagal kompetentingos audito [mones atlikt4 VAS ir TAS palyginim4 galima daryti
i5vad4 kad esminiq skirtumrl, del kuriq Registry centro finansines ataskaitos, parengtos pagal TAS,
b[tq ai5kesnes ir pateiktq daugiau informacijos finansiniq ataskaitq informacijos vartotojams, Siuo

metu ndra.

III. Ai5kinamojo ra5to pastabos
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1. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Turto judejimo duomenys pateikti Sioje lenteleje:

Pavadinimas Likutine verte
Lt
2014-01-0 r

[sigyta Lt Priskaityta
amortizacijos ir
nusideveiimo L1

Likutine verte
Lt
20t4-03-31

Ilgalaikis
nematerialusis
turtas
Ilgalaikis
materialusis turtas

3322974

53780215

1811245

r24239

596128

650392

4538092

s3251970

Atidetojo pelno
mokesdio turtas

2293274 2293274

Turtas isigytas savo le5omis.

2. Atsargos

Straipsnyje Zaliavos ir komplektavimo gaminiai didhiausia dali sudaro laiklenq su klientine
programine iranga verte, straipsnyje Pagaminta produkcija - pagamintq leidiniq pardavimui

savikaina.

3. ISankstiniai apmok6jimai

Balanso straipsnis Iiankst iniai apmo kej imal detalizuojamas taip :

o I5ankstiniai apmokejimai tiekejams - 37800 litq;
o Busimqjq laikotarpitl s4naudos - 962840 litai.

4. Balanso straipsni Per vienerius metus gautinos sumos sudaro:
. Pirkejrl [siskolinimas, atdmus 336604 litus abejotinq skolq - 324557 5 litai;
. Banko garantijos - 96542 litai;
o Avansu sumoketas pelno mokestis - 44555 litai;
r Kitos gautinos sumos - 24353 litai.

5. lmonds savininko kapitalas

[mones savininko kapitalas suformuotas Valstybes ir savivaldybes [moniq istatymo
nustatyta tvarka.. 2014 metqpirmo ketvirdio savininko kapitalo suma nesikeite.

6. Rezervai ir nepaskirstytasis pelnas

2014 metq pirmo ketvirdio pabaigoje 2013 mefq pelno paskirstymas dar nepatvirtintas, todel

rezervU ir ankstesnirl metq pelno suma liko nepakitusi. Pateikta skirstymui 7219125 litai pelno.

7. Dotacijos

2014 metq programos ,,Valstybes imones Registnl centro vykdomq valstybes pavestq

funkcijq uZtikrinimas" uZdaviniams igyvendinti per pirmq ketvirti gauta ir panaudota 548800 litq
dotacija i5 biudZeto toliau i5vardintrl uZdaviniq vykdymo s4naudoms kompensuoti. Sios programos

uZdaviniai:
o ivertinti masinio vertinimo biidu Zemes sklypus, iregistruotus Nekilnojamojo turto

registro bazeje, mokesdiams ir kitiems teises aktq numatytiems tikslams;
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o ivertinti masinio vertinimo biidu statinius, [registruotus Nekilnojamojo turto registro
bazeje, mokesdiams ir kitiems teises aktq numatytiems tikslams;

r uZtikrinti efektyvi4 Adresq registro veiklq.
Kitrl projektq dotacijomis padengta 252647 litai darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo

s4naudq. Pagrindineje veikloje naudojamo nematerialiojo ir materialiojo turto amortizacijos ir
nusidevejimo s4naudq padengta 498306litai. Projektavimo, dotuojamo PVM, komandiruodiq ir kt.
s4naudq - 1411425 litai.

8. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai

Balanso straipsnyje Po vieneriq metq mok€tinos sumos ir isipareigojimai pateikti i5 bankq
AB Swedbank ir AB DNB paimtq ir dar negr4Zintq paskolq likudiai. Skola bankui Swedbank
sudaro 3827660 litu bankui DNB - 2201908 litai. Paskolq gr4Zinimo terminas - daugiau kaip 5

metai. Balanso straipsnyje llgalaikir4skolrleinam4jqmet4dalis skola bankui AB Swedbank sudaro
382752litus, bankui AB DNB - 515628 litus.

Balanso straipsni Su darbo santykiais susijq isipareigojimai sudaro sukauptq leSq

atostoginiams 5704049 litq suma, moketinas darbo uZmokestis - 2846044 litai ir priskaidiuotos
valstybinio socialinio draudimo imokos - 1949216 lit\.

9. Pajamos ir s4naudos

Informacija apie Registry centro pajamas pateikta 1 priede, informacija apie s4naudas - 2

priede.

Direktorius Kqstutis Sabaliauskas

Vyriausiasis buhalteris -
Finansrl valdymo departamento vir5inink Jonas Dieninis



1 priedas

Registrq centro 201.3 m. I ketv. ir 2014 m. I ketv. pajamq struktiira ir pokyiiai

Erl. Nr. Pajamq Saltiniai
2013 m. I ketv.,

Lt
2014 m. I ketv.,

Lt
Pasikeitimas

Lt %

I Pajamos i3 viso: 23.531.916 26.117.945 2.586.029 10,99

I Pardavimq ir paslaugq pa.iamos i5 viso: 23.508.770 26.091.740 2.582.970 r 0,99

I Nekomerciniq paslaugq pajamos i5 viso: 19.746.925 22.177.104 2.430.179 l2,Jl
I Neki lno.lamojo nrto registro (NTR): 14.953.539 I7 .25t.765 2.298.227 15,37

1.1 duomen4teikino ii CDB 3.656.5 70 1.12B.725 772. t 54 2t.12
.,

Kadastro tvarkymo 1.257.403 1.242.860 t4.543 l.r6
3 GIS 237.898 227.09'7 10.801 -4 54

4 Juridiniq asmenq registro (JAR): 2.805.1 86 2.876.9r8 '71.'732 )56

1.1 4.1 duomen4teikimo ii CDB 842.354 82 5.080 I7.274 -) n5

i.f, Adresq registro 143.483 209.723 66.241 46,17

t.6 Archyvo 98.456 t26.596 28.140 28,5 8

1.7 Kitq nekomerciniq 250.960 "rA1 t45 -8.816 -{ \t

1.2 Komerciniq paslaugq pajamos i5 viso: 3.661.902 3.867.710 20s.86s 5,62

2.1 NT objektq kadastriniq matavimq 2.558.734 z.+)).zzq 125.5 10 -4,91

2.2 Turto vertinimo 368.396 436.176 67.780 18,40

2.3 Proiektavimo 2.233 3.994 t.761 '18,84

I 2.4 Sertifikatq iSdavimo 370.894 557.37'7 186.483 50,28

I ,r..4 Kitq komerciniq 36r.644 436.998 '15.354 20,84

1.3 Pardavimo pajamos 99.943 46.866 -53.077 -53,11

t.2 Kitos veiklos pajamos 21.6t3 25.836 4.222 19,54

1.3
Finansin0s ir investicinds veiklos
paiamos

1.532 370 r.163 -75,88
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2 priedas

Registrq centro 2013 m. I ketv. ir 2014 m. I ketv. s4naudq struktiira ir pokyiiai

Eil
Nr.

Straipsniq pavadinimas
2013 m. I ketv.,

LT

2014 m. I ketv.,
LT

Pasikeitimai (+, -)

Lt %

l. Sanaudos i5 viso: 22.865.209 23.557.741 692.532 3,0

1.1 Darbo uZmokestis 12.5 81.680 13. 188.601 606.920 4.8

2 Socialinis draudimas ir earantinis fondas 3.933.827 4. r34.055 200.228

3 MedZiasos 525.482 498 353 -27.t30 <1

4 Komandiruotes 63.07s 74.896 11.821 8.',1

5 Rv5iu oatarnavimai 380.715 335.617 -45.098 8

.6 Ilealaikio turto nusideveiimas ir amortizaciia 63 1.803 741.271 r 09.468 7.3

7 Patalpu iSlaikymo sanaudos 1.192.421 1.095.275 -97.146 -8.1

8 AutomaSinu i5laikvmo sanaudos 347.308 340.144 -7.164 -2.1

9 Aptarnavimo paslaugq sEtaudos t.012.974 '702.rt2 -3 10.864 -30.7

l0 Mokesdiu sanaudos 863.159 t.106.952 243.793 28.2

l1 Kitos i5laidos | .293.536 1.316.273 22.737 1.8

t2 Kitos veiklos sanaudos 7.820 4.055 -3.764 -48,1

13 tr'inansin6s ir investicin6s veiklos sanaudos 31.407 20.136 lt.27l -35,9
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1. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ 

 
Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – įmonė) yra Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 

1997 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro 

valstybės įmonės įsteigimo“ įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė 

nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei disponuoja 

juo patikėjimo teise. Įmonės teisinė forma yra valstybės įmonė.  

 

      
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius 

Įmonės kodas 124110246 

PVM mokėtojo kodas LT241102419 

Tel. (8 5) 268 8202 

Faksas (8 5) 268 8311 

E. paštas info@registrucentras.lt 

Interneto svetainės adresas www.registrucentras.lt 

 

Nuosavas kapitalas  – 47.029.584 litai. 

Įmonės savininko kapitalas – 35 351 463 litai.  

 

Įmonės valdymas  

 

Registrų centro valdymo organai 

 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija; 
kolegialus valdymo organas – Registrų centro valdyba 

vienasmenis valdymo organas – Registrų centro direktorius. 

 

Valstybės įmonės Registrų centro valdymo struktūra 

 
Centrinis padalinys, įsikūręs Vilniuje, administruoja tvarkomų registrų veiklą, projektuoja, 

diegia ir naudoja registrų informacines sistemas, vadovauja ir kontroliuoja regioninių padalinių 

veiklą.  

10 filialų, įsikūrusių šalies apskričių centruose, registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, 

registruoja juridinius asmenis, jų teikiamus dokumentus ir duomenis, teikia registrų duomenis, 

atlieka kadastrinius matavimus, masinį ir individualų turto vertinimą, rinkos tyrimus, tvarko turto 

formavimo archyvus, organizuoja filialų skyrių darbą.  

36 filialų skyriai šalies rajonų centruose ir miestuose registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises 

į jį, priima ir išduoda registruojamų juridinių asmenų dokumentus, išduoda nuosavybės ar 

naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.registrucentras.lt/
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2. STRATEGIJA IR TIKSLAI 
 

Registrų centro strateginė veikla buvo suformuota atsižvelgiant į Registrų centro savininko 

ir įmonės vadovybės keliamus reikalavimus, vadovaujantis klientų poreikiais, Registrų centro 

galimybėmis ir įstatais bei įmonę supančia išorės aplinka. Atlikus strateginę analizę, buvo parengtas 

Registrų centro biudžetas ir tikslinė orientacija: misija, vizija, vertybės ir tikslai. 

Registrų centro misija – įgyvendinti valstybės politiką, tobulinti valstybės registrų sistemą, 

skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis, nuolatos 

plėsti šių paslaugų spektrą, užtikrinti duomenų perdavimo kokybę naudojant naujausias 

technologijas.  

Registrų centro vizija – ateities įmonė, siekianti tobulos kokybės ir globalizacijos. Kokybė 

remiasi verslo procesų paprastumu, greičiu ir optimalia kaina. Globalizacija veda prie virtualios 

įmonės savo verslo procesų perprojektavimo. 

 

Strateginiai tikslai 

 

Vykdant įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimus, 

tenkinant piliečių ir ūkio subjektų lūkesčius, Registrų centro strateginiai tikslai yra:  

 atsakingai, vadovaujantis teisės aktais ir įmonėje sukurtomis informacinėmis 

sistemomis, tvarkyti Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, Adresų registrą ir 

Juridinių asmenų registrą; 

 diegti naujas technologijas, įgyvendinti elektroninį parašą ir elektroninio dokumentų 

archyvo tvarkymą; 

 įgyvendinti vieno langelio principą tvarkant Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą, Adresų registrą ir Juridinių asmenų registrą; 

 gerinti informacinių technologijų ir duomenų saugą; 

 bendradarbiaujant su šalies valdžios institucijomis ir užsienio partneriais, plėsti, 

tobulinti ir kurti su šiais ir kitais registrais susijusias informacines sistemas; 

 plėsti ir tobulinti produktų (paslaugų) pardavimo kanalus; 

 būti darbų ir pasiekimų lyderiais tarptautinėje erdvėje, gerinti ir stiprinti Lietuvos 

įvaizdį; 

 užtikrinti darbuotojų pasitenkinimą darbu ir didinti jų lojalumą Registrų centrui; 

 dirbti pelningai; 

 laiku ir kokybiškai įvykdyti valstybės užsakymus.   
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3. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI 

 
Finansiniai rezultatai 

  

Registrų centras yra stabiliai dirbanti valstybės įmonė, kuri, turėdama valstybės įmonės 

statusą, įpareigota savarankiškai vykdyti ūkinę veiklą ir padengti įmonės veiklos kaštus iš pajamų 

už paslaugas.  

 

Registrų centro pagrindinių rodiklių palyginimas 

 

Eil. Nr. Rodiklių pavadinimas 2013 m. I ketv. 2014 m. I ketv. 

2014 m. I ketv. 

padidėjo (+), sumažėjo 

(-), palyginti su 2013 m. 

I ketv. % 

1. Pajamos iš viso, Lt 23.531.916 26.117.945 11,0 

  iš jų:       

1.1. Pardavimo pajamos, Lt 23.508.770 26.091.739 11,0 

2. Sąnaudos , Lt 22.865.210 23.557.742 3,0 

3. Pelnas iki apmokestinimo, Lt 666.706 2.560.203 284,0 

4. 

Pelningumas (pelnas iki apmokestinimo / 

pardavimo pajamos), % 2,8 9,8 250,0 

5. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, vnt. 1.459,4 1.493,2 2,3 

6. Vidutinis vieno darbuotojo išdirbis, Lt 5.375 5.830 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per 2014 m. I ketv. įmonė gavo virš 26 mln. litų pardavimo pajamų, t. y. 11 procentų 

daugiau nei per tą patį 2013 m. laikotarpį. Taip pat per 2014 m. I ketv., palyginti su 2013 m., 3 

procentais padidėjo sąnaudos. 

 Registrų centro pardavimo pajamų struktūroje 2014 m. I ketv., kaip ir 2013 m., pagrindinę 

dalį sudarė Nekilnojamojo turto registro pajamos. Pardavimo pajamų didėjimą per 2014 m. I ketv. 
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lėmė Nekilnojamojo turto registro pajamų padidėjimas 15,4 procento arba daugiau kaip 2 mln. litų 

Beveik 200 tūkst. litų padidėjo saugių sertifikatų išdavimo pajamos. Kitos pajamos didėjo arba 

mažėjo nežymiai, todėl didelės įtakos įmonės rezultatams neturėjo. 

 Lyginamo laikotarpio pajamų augimą lėmė didėjantis užsakymų skaičius, suaktyvėjusi 

nekilnojamojo turto rinka, įsibėgėjantis elektroninių ir kitų naujų paslaugų teikimas, įstatyminės 

bazės pasikeitimai ir kiti veiksniai.  

Registrų centre didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

sąnaudos, jų dalis viršija 70 procentų. Darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 5 procentais dėl 

centriniame padalinyje padidėjusio darbuotojų skaičiaus naujoms funkcijoms vykdyti. Taip pat 17 

procentų padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, beveik 250 tūkst. litų mokesčių sąnaudos.  

 

Nekilnojamojo turto registras 

 

Per 2014 m. I ketvirtį toliau buvo tobulinama nekilnojamojo turto sandorių viešosios 

elektroninės paslauga (NETSVEP), padaryti šie sistemos pakeitimai: 

 Sutarties tekste notaras galės matyti  tipinio energinio naudingumo sertifikato 

galiojimo terminą; 

 Įgyvendinta galimybė užsienio fiziniam/juridiniam asmeniui imti duomenis tiesiai iš 

juridinių asmenų registro; 

 Atlikti  NETSVEP sistemos optimizavimo darbai. Perdaryti paieškos filtrai, rezultatų 

langai. 

 

Adresų registras 

 

Per pirmą 2014 metų ketvirtį priimti sprendimai dėl visų pateiktų adresų registro objektų, 

t.y. įregistruotos 875 gatvės, 16148 adresai (10186 adresų taškai ir 5962 patalpų adresai), pakeistos 

250 gatvių geografinės charakteristikos, pakeisti 2224 adresų taškai ir 252 patalpų adresai, 

išregistruota 727 adresų taškai ir 1069 patalpų adresai; atsisakyta registruoti 6 gatves, 522 adresų 

taškus ir 69 patalpų adresus. 

Sukurtas žiniatinklio paslaugos, teikti Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų 

išrašą ir tarpinį Adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašą, prototipas. 

 

Juridinių asmenų registras 

 

Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos (JAREP) plėtra 

 

Per pirmą 2014 metų ketvirtį tęstas IT techninio realizavimo klausimų dėl uždarosios 

akcinės bendrovės kaupiamosios sąskaitos atidarymo AB Citadele banke, Nordea Bank Finland Plc 

Lietuvos skyriuje derinimas, pradėti derinti kaupiamosios sąskaitos atidarymo klausimai su AB 

Šiaulių banku. 

Taip pat tęstas uždarųjų akcinių bendrovių, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, 

asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų, politinių partijų, religinių bendruomenių 

registravimas, juridinių asmenų duomenų pakeitimų registravimas bei pavadinimų laikinas 

įtraukimas į registrą elektroniniu būdu. 

1. Įregistruota: 

1.1. 21 individuali įmonė; 

1.2. 1541 uždaroji akcinė bendrovė; 

iš jų: su vienu akcininku –1476 uždarosios akcinės bendrovės, su keliais akcininkais –65 

uždarosios akcinės bendrovės;  

1.3. 33 asociacijos;  

1.4. 447 mažosios bendrijos; 

1.5. 4  labdaros fondai.  
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2. Atlikti 331 juridinių asmenų duomenų ir dokumentų keitimai.  

3. Laikinai įtraukti į registrą 2449 juridinių asmenų pavadinimai.  

4. Kitam asmeniui perleisti 237 pavadinimai. 

Sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės dėl galimybės JAREP aplikacijoje pažymėti 

mažosios bendrijos valdymo tipą. 

 

Dokumentų teikimo per savitarną plėtra 

 

Sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės per universalią Registrų centro autentifikavimo 

platformą savitarnos sistemą (iPas) teikti duomenis ir dokumentus juridinio asmens prokuristui, 

likvidatoriui, bankroto administratoriui, taip pat mažosios bendrijos atstovui, mažosios bendrijos 

vieninteliam nariui. 

Sukurta galimybė teikti juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinius per universalią 

Registrų centro autentifikavimo platformą savitarnos sistemą (iPas). 

Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, sukurta galimybė Juridinių asmenų registrui teikti 

žemės ūkio įmonių, neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansines ataskaitas, 

užpildant naujus elektroninio formato rinkinius. 

Atsižvelgiant į Labdaros ir paramos fondų įstatymo ir Juridinių asmenų registro nuostatų 

pakeitimus, sukurta galimybė Juridinių asmenų registrui teikti labdaros ir paramos fondų, valdančių 

neliečiamąjį kapitalą, finansines ataskaitas, užpildant elektroninio formato rinkinį. 

 

Programinės priemonės dokumentus Juridinių asmenų registrui pateikti elektroniniu 

būdu 

 

Sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės steigiamiems juridiniams asmenims nurodyti 

pageidavimą tapti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais. Paslauga įdiegta, tačiau Valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos prašymu naudojimasis ja sustabdytas VMI 

neparengus atitinkamų programinių priemonių. 

Sukurtos ir įdiegtos programinės priemonės Juridinių asmenų registro aplikacijoje pažymėti 

Lietuvos Respublikos juridinio asmens sutikimą naudoti jo pavadinimą. 

 

Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas Juridinių asmenų registrui 

 

Priimtos 2013 metų finansinės ataskaitos elektroniniu būdu. Per I ketvirtį jas pateikė 5331 

juridinis asmuo. Priimtos pavėluotai pateiktos ankstesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitos. 

Buhalteriai konsultuoti telefonu, el. paštu ir atvykę į Registrų centrą.  

 

Antstolių informacinė sistema 

 

Derinti sutarčių projektai dėl duomenų Antstolių informacinei sistemai teikimo iš Lietuvos 

darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos IS, papildomų duomenų teikimo iš 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos IS ir Lietuvos  Respublikos kelių transporto 

priemonių registro. 

Rengti teismo procesiniai dokumentai ir atstovauta bylose, susijusiose su elektroninėmis 

varžytynėmis.  

Baigti testuoti ir įdiegti nauji Antstolių informacinės sistemos funkcionalumai (galimybė 

pavaduojamam antstoliui registruoti pavadavimą, varžytynių paieškos funkcionalumų pakeitimai ir 

kt.). 

Teikti išaiškinimai ir atsakymai į vartotojų, antstolių, Lietuvos antstolių rūmų paklausimus. 

Įvykdytas viešasis pirkimas atviro konkurso būdu „Dalyvavimo vykdymo procese, 

varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“ informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos 
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(II dalis). Pagal sutartyse numatytus paslaugų atlikimo grafikus, vykdoma detali kuriamų 

funkcionalumų analizė.  

2014 m. vasario 19 d. pateiktas prašymas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai skirti 

Projektui papildomą finansavimą, siekiant papildomai modernizuoti AIS vykdomas antstolių e. 

varžytynes, atlikti papildomus diegimo darbus AIS dėl e. vykdomosios paslaugos diegimo. 

Su projekto partneriu - Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos 

derinamas teisės akto, nustatančio bankroto administratorių vykdomų elektroninių varžytynių 

vykdymo tvarką, projektas. 

 

Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema  

 

Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS) numatoma kurti vykdant projektą 

„Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e.paslaugų sukūrimas“. 2014-05-12 

priimtas IVPK sprendimas skirti projektui, įskaitant PLAIS sukūrimą, papildomų ES struktūrinių 

fondų lėšų. 

 

Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema 

 

2014 m. vasario 10 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-29 “Dėl teisingumo ministro 

2013 m. Spalio 11 d. Įsakymo nr. 1r-231 „Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 

nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtinti JADIS nuostatų pakeitimai. Pagal pakeistus nuostatus, 

pradėta rengti JADIS techninė specifikacija. 

Pradėtos rengti programinės priemonės leidžiančios Juridinių asmenų dalyvių informacinei 

sistemai teikti mažųjų bendrijų narių duomenis. 

Pradėtos rengti programinės priemonės leidžiančios Juridinių asmenų dalyvių informacinei 

sistemai teikti UAB akcininkų duomenis. 

 

Teisinės informacijos departamento veikla 

 

Portalo Teisingumas.lt priežiūra ir plėtra 

Nuolat atliekami aktualios informacijos rinkimo, duomenų sisteminimo ir apdorojimo, 

portalo Teisingumas.lt informacijos atnaujinimo, rubrikų pildymo pranešimais ir straipsniais darbai. 

 

Teisinės literatūros leidyba 

 

Parengtos ir patvirtintos leidybos Redakcinės kolegijos gairės 2014-2018 m., parengta ir 

patvirtinta autorinio honoraro nustatymo metodika, išleisti kodeksai, vadovėlis „Žemės teisė“, 

išleistos 6 elektroninės knygos. Nuolat platinami aktualios redakcijos LR kodeksai segtuvai ir jų 

pakeitimai (papildymai), rengiami leidybai kiti leidiniai. 

 

Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

 

Kartu su LR Teisingumo ministerija parengtas Vyriausybės nutarimo projektas ir pateiktas 

susijusioms institucijoms derinti. Sistemos koncepcija derinama su Lietuvos advokatūra, 

Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybomis. 

 

Projekto „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra (ESPBI 

IS)“ įgyvendinimas 

Per pirmą 2014 metų ketvirtį buvo tęsiamas projekto „E. sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra (ESPBI IS)“ įgyvendinimas. Projekto administravimo ir 

vykdymo grupės ir paslaugų teikėjo UAB „Nortal“ pasitarimuose apsvarstyti iškilę projekto 

įgyvendinimo klausimai, darbų eiga, svarstomi tarpiniai rezultatai ir kt. 
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Vykdytos kitos funkcijos, numatytos Registrų centro, Sveikatos apsaugos ministerijos bei 

projekto partnerių jungtinės veiklos sutartyje (pateiktos pastabos dėl regionų bei savivaldybių 

lygmens sveikatos priežiūros įstaigų rengiamų informacinių sistemų nuostatų bei specifikacijų ir 

kt.). 

 

Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ įgyvendinimas 

 

Vykdant programą 2014 m. I ketvirtį buvo atlikti šie žemės ir statinių masinio vertinimo bei 

sistemos palaikymo darbai: 

1. 2014 m. mokestinio laikotarpio naujų mokestinių ir vidutinių rinkos masinio vertinimo 

verčių apskaičiavimas ir perkėlimas į KADA serverį. (duomenų perkėlimo ORACLE 

procedūros koregavimas). 2014 m. sausio 1 d. įrašyta 62544 statinių mokestinių, 64252 

žemės mokestinių, 2196391 žemės ir  3525781 statinių 2014 m. masinio vertinimo verčių. 

2. Naujų verčių zonų ir modelių klasifikatorių paruošimas 2015 metų masiniam vertinimui.  

3. Sandorių duomenų filialams programos paruošimas 2015 metų  masiniam vertinimui.  

4. Sandorių pakrovimo programos funkcinis išplėtimas – automatinis kainų iš varžytinių 

pakrovimas į sandorių duomenų bazę. 

5. Sandorių duomenų struktūros papildymas žemės naudojimo būdais.  

6. 2014 m. I ketv. į sandorių duomenų bazę pakrauta 35429 pirkimo-pardavimo ir 6087 

nuomos sandorių. 

7. Projektuojamų 2015 m. masinio vertinimo verčių skaičiavimai. 

8. Atnaujinti duomenys internetinėse prieigose, skirtose vartotojų informavimui apie žemės ir 

statinių vidutines rinkos vertes bei statinių mokestines vertes. Išplėstas bei papildytas nauja 

informacija  Įmonės vidaus puslapis, skirtas darbuotojams, atliekantiems masinį vertinimą. 

9. Atlikta žemės  ir statinių rinkos duomenų analizė panaudojant sandorių duomenis bei GIS 

priemones ir verčių zonų nustatymas. 

10. Išnagrinėta 22 prašymai dėl žemės ir statinių mokestinių verčių, dalyvauta  8 teisminėse 

bylose, 2 iš jų laimėtos. 

 

Sertifikatų centras 

 

Baigiami darbai su Omnitel – planuojama, kad 2014 m. II ketv. visuose Registrų centro 

filialuose ir teritoriniuose skyriuose bus pradėtas sertifikatų platinimas Omnitel  klientams Omnitel 

SIM kortelėse. 

Pradėtas Sertifikatų centro sertifikatų, įrašomų į mobiliojo ryšio operatorių SIM korteles, 

išdavimas Šiaulių banko klientų aptarnavimo vietose 
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4. ĮMONĖS KLIENTAI 
 

Registrų centro klientų srautas gana įvairus. Paslaugų klientams kainynas (žr. Registrų 

centro interneto puslapį) sudarytas pagal registrus. Viešųjų (monopolinių) paslaugų atlyginimo 

dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba teisingumo ministras, suderinęs su Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba, o komercinių paslaugų atlyginimo dydžiai tvirtinami įmonės 

direktoriaus įsakymu, suderinus su Registrų centro valdyba.  

 

Suteikta paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims per 2013 – 2014 m. I ketv. 

 

Eil. Nr. Klientų grupės pavadinimas 2013 m. I ketvirtis, Lt 2014 m. I ketvirtis, Lt 
Pasikeitimai  (+, -) 

Lt % 

1. Juridiniai asmenys 17.193.949 19.271.548 2.077.599 12,1 

2.  Fiziniai asmenys 6.314.821 6.820.191 505.370 8,0 

3. Iš viso pardavimo pajamų: 23.508.770 26.091.739 2.582.969 11,0 

  iš jų:         

3.1. Notarai 3.810.852 4.704.297 893.445 23,4 

 

 

Pajamos iš skirtingų klientų grupių procentais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ĮMONĖS INVESTICIJOS 
 

Per 2014 m. I ketv. Registrų centras investavo 3.096 tūkst. litų savo lėšų, iš jų: 

 kompiuterinei technikai įsigyti – 36 tūkst. litų; 
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 programinei įrangai įsigyti – 3.034 tūkst. litų; 

 kitam turtui įsigyti – 26 tūkst. litų. 
 

Registrų centras dalyvauja įgyvendinant „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros plėtra“, „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės 

sistemos ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“, „Elektroninės paslaugos ,,E. 

receptas“ plėtra“, „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“ ir „Registrų centro ir Centrinės 

hipotekos įstaigos informacinių technologijų sauga“ projektus, taip pat atlieka Antstolių 

informacinės sistemos (AIS) modernizavimą vykdant projektą „Dalyvavimo vykdymo procese, 

varžytinių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“. 

 

 

 

6. ĮMONĖS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS 

 
 

Vadovybės atlyginimai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 

straipsnio 3 dalies 203 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. 

nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų 

akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo 

apmokėjimo“ ir teisingumo ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1R-51 „Dėl valstybės įmonės 

Registrų centro vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokėjimo aprašo 

patvirtinimo“. 

 

 

 

 


