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2020 m. veiklos ataskaita Vį Statybos produkcijos sertifikavimo centras

1 PRATARMĖ
Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau -  Centras ir SPSC) ataskaita

apima 2020 m. įmonės veiklą ir 2021 metų veiklos planus. Ji parengta vadovaujantis Valstybės ir
savivaldybių įmonių įstatymo (2003-12-16 IX-1895; 2011-12-01 Xl-1752, 2014-07-17X11-1078) ir 2010
m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtintu aktualios redakcijos
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

Įmonės 2020 metų finansinių ataskaitų auditą atliko ir finansinę informaciją atskleistą veiklos
atskaitoje patikrino UAB „Auditorių biuras".

2 ĮMONĖS mis ij a , s t r a t e g ij a , s t r u k t ū r a  ir  d a r bu o t o j a i
Įmonės misija -  įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinius statybos pramonės sektorių

reglamentuojančius teisės aktus, teikti nepriklausomos įgaliotos, notifikuotosios ir paskirtosios
įstaigos paslaugas, tenkinant viešuosius interesus ir statybos produktų gamintojų (tiekėjų,
importuotojų) verslo poreikius. Nešališkai teikti pavestas viešojo administravimo funkcijas, visiems
statybos rinkos dalyviams užtikrinant vienodos konkurencijos sąlygas Lietuvos statybos rinkoje.

Strateginės kryptys -  kompetentingos, nepriklausomos, akredituotos ir notifikuotos statybos
produktų sertifikavimo įstaigos statuso išlaikymas keičiantis Europos Sąjungos ir nacionaliniams
teisės aktams, taip pat dalyvavimas tobulinant atestavimo procedūras ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos nustatytų tikslų siekimas.

Įmonės struktūra yra pritaikyta vykdyti misiją:
-  Įmonės savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija yra Aplinkos ministerija.
-  Koordinacinė taryba prižiūri Centro, kaip paskirtosios ir notifikuotosios įmonės veiklą ir

nustato šios veiklos politiką. Tarybą sudaro 7 nariai iš įvairių organizacijų, suinteresuotų sertifikavimo,
techninio įteisinimo veikla.

-  Administracija. Įmonei vadovauja direktorius. Administracijos, kuriai priklauso sekretoriato
darbuotoja, apskaitos ir finansų padalinys, kokybės vadybininkė, duomenų apsaugos pareigūnė ir
viešųjų pirkimų specialistė, archyvare, veikla apima finansinę apskaitą, rinkodarą, reklamą,
reprezentavimą, asmens duomenų apsaugą, pirkimus, dokumentacijos valdymą ir archyvavimą,
naujos veiklos vystymą ir kita.

-  Produktų ir pastatų sertifikavimo padaliniui šiuo metu tiesiogiai vadovauja direktorius.
Techninio įteisinimo padaliniui vadovauja vyriausiasis ekspertas. Be pavadinime nusakytų funkcijų
produktų ir pastatų sertifikavimo padalinys užsiima pastatų klasifikavimo garso klasei veikla.

-  Atestavimo padalinys, vadovaujamas vyriausiojo eksperto Pagrindinė veikla -  statybos
įmonių ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo vadovų
atestavimas, registrų priežiūra ir jų skelbimas, prireikus, statybos dalyvių veiklos tyrimas.

-  Pastatų energinio naudingumo padalinys, tiesiogiai vadovaujamas direktoriaus. Pagrindinė
veikla -  pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas, pastatų energinio
naudingumo sertifikatų registravimas, registrų priežiūra ir jų skelbimas.

-  Mokymų ir projektų vykdymo padalinys, tiesiogiai vadovaujamas direktoriaus. Pagrindinė
veikla -  mokymų statybos srities teisinių žinių klausimais ir darbo su energinio naudingumo
projektavimo programa organizavimas, energinio naudingumo projektavimo programos platinimas ir
licencijavimas. Projektų vykdymo grupė padalinyje sudaroma vykdant projektus nesusijusius su
tiesiogine įmonės veikla.

-  Nuotekų valymo įrenginių laboratorija, vadovaujama paskirto eksperto. Pagrindinė veikla -
nuotekų valymo įrenginių valymo efektyvumo ir kitų savybių bandymai, tyrimai ir įvertinimai.
Laboratorija įsikūrusi Maišiagaloje.

Darbuotojų skaičius. Lyginant su 2019 metais darbuotojų skaičius nepakito. 2020 metų
pabaigoje Centre dirbo 29 centro darbuotojai ir 13 projekto BIM-LT darbuotojų. Tarp darbuotojų -  2
mokslo daktarai, 2 statybos inžinerijos magistrai, 10 didelę patirtį turinčių inžinierių. Dviejų ekspertų
pagrindinė darbo vieta -  Kaune, 4 darbuotojai dirba Maišiagaloje, tačiau tai nėra įmonės filialai ar
atstovybės.

SPSC buveinė yra Vilniuje, Linkmenų g. 28. Įmonė įsikūrusi nuosavose patalpose. Dviejų
ekspertų darbui Kaune patalpos nuomojamos. Maišiagaloje įmonė turi savo patalpas ir statinius.

Įmonės savininko kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. -  426 347 eurų.
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3 ĮMONĖS VEIKLA 2020 METAIS

3.1 Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo bei Statybos
produktų vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikavimas

Per 2020 metus užregistruotos 128 paraiškos (išnagrinėtos 123) statybos produktų
eksploatacinių savybių pastovumo ar produktų gamybos kontrolės atitikties sertifikavimui, iš jų -
44 paraiškų sertifikavimui pagal darniąsias Europos technines specifikacijas.

v' Išduota 118 sertifikatai, iš jų -  37 sertifikatai pagal darniąsias Europos technines specifikacijas.
Lietuvos užsakovams išduota 76 % visų sertifikatų.

S  Sertifikatai išduoti patvirtinant 100 gamintojų produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar jų
gamybos kontrolės atitiktį.
Sustabdytas arba nutrauktas 38 sertifikatų galiojimas, iš jų: 6 -  dėl sertifikavimo reikalavimų
nevykdymo, 6 -  nutraukus produkto gamybą, 26 -  sertifikato gavėjui prašant.

1 pav Sertifikavimo paraiškų ir atitikties sertifikatų skaičiaus kitimo dinamika 2006-2020 m.

2 pav EB sertifikavimo paraiškų ir EB sertifikatų skaičiaus kitimo dinamika 2006-2020 m.
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S  2020 m. gruodžio 29 d. Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau -  NAB) direktoriaus įsakymu
Nr. AK-238 patvirtinta VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras akreditacija standarto
LST EN ISO/IEC 17065:2012 atitikčiai, patvirtinta nauja SPSC akreditacijos sritis. Akreditavimo
patvirtinimas atliktas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065 ir Europos parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 305/2011 reikalavimus.

J  Dalyvauta Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų (toliau -  TK) veikloje: TK 7,
TK 17, TK 19, TK 22 TK 23, TK 26, TK 29, TK 41, TK 60, TK 61, TK 62, TK 84 veikloje ir CEN
TC165 WG 41 darbo grupės posėdyje.

J  Dalyvauta ES Notifikuotų įstaigų (GNB) sektorinės grupės veikloje.

3.2 Statybos produktų techniniai įvertinimai
J  Per 2020 metus užregistruotos 5 paraiškos dėl Nacionalinių techninių įvertinimų (toliau -  NTĮ)

parengimo ir (arba) atnaujinimo.
J  Per 2020 metus užregistruotos 2 paraiškos dėl Europos techninių įvertinimų (toliau -  ETĮ)

parengimo ir (arba) atnaujinimo.
S  2020 m. parengtasl naujas NTĮ, parengtos 4 NTĮ naujos redakcijos -  praplečiant ir pratęsiant

seniau patvirtintų NTĮ galiojimą, ETĮ neparengta.
S  SPSC tikrino Europos vertinimo dokumentų pavadinimų vertimus į lietuvių kalbą ir 2020 metais

pateikė 37 pavadinimų lietuvių kalba redakciją EOTA dėl paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame žurnale.

S  Atstovaujant Lietuvą Europos techninių vertinimų organizacijoje (The European Organisation For
Technical Assessments -  EOTA), SPSC darbuotojai dalyvavo 1-ame Generalinės asamblėjos
posėdyje, 2-juose EOTA techninės tarybos posėdžiuose. SPSC darbo grupių (rengiančių EVD
termoizoliacinėms sudėtinėms tinkuojamoms sistemos - WG ETAG 004, ventiliuojamo fasado
apdaro komplektams - WG ETAG 034, erdvinėms tvirtinimo plokštelėms WG ETAG 015 bei
gaisrinės saugos PT4) nariai, posėdžiuose nedalyvauta.

J  SPSC tinklalapyje skelbiami Centro parengti ir išleisti NTĮ bei ETĮ.

3.3 Nuotekų valymo įrenginių bandymai
J  2020 m. atlikti 6 technologiniai valymo efektyvumo bandymai, 7 vandens nelaidumo bandymai ir

1 konstrukcinės elgsenos bandymas. Pabaigus bandymus, išduota 14 protokolų.
J  2020m. sukurta ir diegta laboratorijos vadybos sistema pagal naujos redakcijos standarto LST

EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.
S  2020m Laboratorija iš naujo akredituota pagal naujai įdiegtą vadybos sistemą atitinkančią

standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus..

3.4 Pastatų energinio efektyvumo sertifikavimo priežiūra ir koordinavimas
S  Per metus užregistruotas ir paskelbtas 17 681 pastatų energinio naudingumo sertifikatas ir

12 633 tipiniai butų sertifikatai. Iš viso - 30314 sertifikatų, iš kurių 615 buvo grąžinti tikslinti ir
koreguoti dėl nustatytų netikslumų arba klaidų. Daugeliu atvejų ekspertai buvo įspėti apie klaidas
jiems dar neatidavus sertifikatų savo klientams, todėl klaidų taisymas ankstyvojoje stadijoje buvo
atliktas minimaliomis sąnaudomis.

J  Per metus atlikti 24 pastatų energinio naudingumo sertifikatų atrankiniai tikinimai. Jie pasirinkti
atsitiktinės atrankos būdu arba gavus skundus ir patikrinti vykstant į sertifikuotus objektus. Dar
3943 A++, A+ ir A klasės sertifikatai buvo patikrinti išsamiai, nevykstant į sertifikuotus objektus.
Tikrinimo rezultatai svarstyti Atestavimo ekspertų posėdžiuose, į svarstymą buvo pakviesti 6
ekspertai. 4 ekspertams buvo pareikšti įspėjimai, 3 ekspertams kvalifikacijos atestatų galiojimas
sustabdytas 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, kvalifikacijos atestatų galiojimų panaikinta nebuvo.
Visiems klaidas padariusiems ekspertams pavesta neatlygintinai išduoti pakoreguotus ar
patikslintus pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

S  Dvi ekspertų mokymo organizacijos informuotos apie dažniausiai pasitaikančias klaidas ir
sertifikavimo kokybei įtaką darančius netikslumus.
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Sertifikato registravimas ir skelbimas SPSC duomenų bazėje ir interneto registre truko 1-3 darbo
dienas nuo duomenų perdavimo naudojant pastatų energinio naudingumo sertifikavimo
programą.
Nuolat atnaujinama pastatų sertifikavimo kompiuterinė programa NRG-sert siekiant pagerinti
pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų darbą teikiant sertifikatus patikrai ir
registravimui iš NRG-sert programos. Pilnai įgyvendinta nauja pastato energinio naudingumo
sertifikato duomenų rinkmenos projektų perdavimo sistema, kurioje veikia rinkmenos patikrų
valdymo modulis su tiesioginio susirašinėjimo tarp ekspertų ir tikrintojų funkcijomis.

3.5 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas
S Per metus atestuoti 2 pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai, 14 pastatų energinio

naudingumo sertifikavimo ekspertui kvalifikacijos atestatų galiojimai patvirtinti. Surengti 4 pastatų
energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų Atestavimo ekspertų posėdžiai.

3.6 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas ir
registro priežiūra

Pagal Statybos įstatymo reikalavimus nuo 2012 m. sausio 1 d. SPSC vykdo Statybos techninės
veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau -  Pareiškėjai) atestavimą.

S  Vadovaudamasis 2016 m. birželio 30 d. Statybos įstatymo pakeitimu, SPSC savo jėgomis
parengė ir toliau tobulino programinę įrangą Pareiškėjų ir kvalifikacijos atestatų bei teisės
pripažinimo dokumentų registro tvarkymui bei teisinių žinių patikrinimui, įvertinant naujus
reikalavimus neypatingųjų statinių vadovų bei ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, esančių kultūros
paveldo statinių atestavimui, o taip pat vertinant neterminuoto galiojimo kvalifikacijos atestatų
turėtojų kvalifikacijos tobulinimo dokumentus.

S Bendradarbiaujant su VATESi peržiūrėta Pareiškėjų pageidaujančių dirbti branduolinės
energetikos objektų statiniuose teisinių žinių programa bei testai teisinių žinių patikrinimui.

S  Toliau vykdytas organizacijų, įgaliotų tikrinti ir vertinti profesines žinias, profesinių žinių
patikrinimo bei kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ir pateikimo tvirtinti (derinti) Aplinkos
ministerijai darbas. Nuolat vyksta konsultacijos su Organizacijomis dėl šių programų tobulinimo.

■S Teiktos pastabos ir pasiūlymai Aplinkos ministerijai dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto bei
naujai ruošiamų statybos techninių reglamentų pakeitimų projektų.

S  Tinklalapyje www.spsc.lt patalpintos atestavimo dokumentų užpildymą palengvinančios formos,
teisės aktų tekstai bei kita informacija, susijusi su atestavimo klausimais.

S  Kvalifikacijos atestatų ir TPD turėtojams išsiųsti 2358 pranešimai apie prievolę, vadovaujantis
Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalies nuostatomis, pateikti kvalifikacijos tobulinimą
patvirtinančius dokumentus bei patvirtinimus, kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas
kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas.

■J Pripažinti tinkamais kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai, susiję su 2115
kvalifikacijos atestatuose nurodyta veikla bei teisės dokumentai, patvirtinantys turimą teisę kilmės
valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, susiję su 55 TPD nurodyta veikla

•S Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkto nuostatomis, dėl laiku
nepateiktų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų bet patvirtinimų, kad TPD nurodyto
pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas, 6 mėnesių
laikotarpiui sustabdytas 594 kvalifikacijos atestatų ir 37 TPD galiojimas.

"S Vadovaujantis Statybos Įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 4 punkto nuostatomis, panaikintas 475
kvalifikacijos atestatų galiojimas dėl laiku nepateiktų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių
dokumentų bei 47 TPD galiojimas dėl laiku nepateiktų patvirtinimų, kad TPD nurodyto pripažinto
dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas.

•J Išduotų, sustabdytų ir panaikintų kvalifikacijos atestatų tekstai, jų išdavimo datos ir savininkai
nuolat skelbti tinklalapyje www.spsc.lt. Registras atnaujintas ne rečiau kaip kartą per dvi savaites.

•S Nuolat tobulinama kompiuterinė teisinių žinių egzamino bilietų formavimo ir spausdinimo
programa, įgalinanti greitai ir mažesnėmis sąnaudomis paruošti didelį kiekį skirtingų bilietų,
kiekvienam asmeniui parengiant individualų bilietą. SPSC operatyviai pagal pakeistus teisės aktų
reikalavimus koreguoja teisinių žinių testus Lietuvos ir užsienio statybos sričių specialistams,
siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų
pareigas.
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j  SPSC surengė 24 mokymus-seminarus, skirtus Lietuvos Respublikos statybos inžinieriams
supažindinti su naujausiais teisės aktais ir padėti jiems pasiruošti teisinių žinių patikrinimui. Dalis
seminarų dėl karantino paskelbimo vyko nuotoliniu būdu. Iš viso seminaruose dalyvavo 611
statybos inžinieriai.

S  Per metus surengtas 4 seminarai Europos Sąjungos šalių narių statybos inžinieriams,
siekiantiems teisės pripažinimo Lietuvos Respublikoje. Seminarai vyko Lietuvoje, SPSC
patalpose arba nuotoliniu būdu. Seminare dalyvavo 15 užsienio šalių statybos techninės veiklos
pagrindinių sričių vadovai.

S  2020 metais Atestavimo ekspertų posėdžiuose buvo svarstyti 32 raštai (teikimai ar skundai) iš
įvairių institucijų ir asmenų dėl galimai netinkamai vykdytos statybos techninės veiklos
pagrindinių sričių vadovų veiklos arba atitikimo teisės aktų reikalavimams. 29 statybos
inžinieriams pareikšti įspėjimai, 1 statybos inžinieriui atestato galiojimas sustabdytas 6
mėnesiams.

•f Per metus priimta 2136 prašymai išduoti kvalifikacijos atestatą, iš jų 11 Europos sąjungos
valstybių narių piliečių prašymai išduoti Teisės pripažinimo dokumentą. Prašymai priimti
Pareiškėjams patogiu būdu (popierine forma ir (ar) elektroniniu būdu). Vyrauja dokumentų
pateikimas elektroniniu būdu. Organizuoti 61 teisinių žinių egzaminai.

■S Gauti dokumentai analizuojami, pateikiami pasiūlymai atestavimo ekspertams dėl galimo atestato
turinio. Surengti 130 Atestavimo ekspertų posėdžiai.

J  2020 m. Pareiškėjams išduoti 1227 kvalifikacijos atestatai (45% mažiau lyginant su 2019 m ), iš
jų:

-  482 pareiškėjai atestuoti pirmą kartą;
-  711 kvalifikacijos atestatai papildyti, iš jų 537 statiniais, esančiais kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (toliau -  KVAD) ir 8 branduolinės
energetikos objektų statiniais (toliau -  BEOŠ);
-  26 kvalifikacijos atestatai perspausdinti dėl pakeistos pavardės ar kitų priežasčių;
-  išduoti 30 kvalifikacijos atestatai neypatingųjų statinių vadovams;
-  11 ES valstybių narių piliečiams pripažinta teisė eiti pareigas ypatingos kategorijos
statiniuose;
-  svarstyti 8 statybos inžinierių prašymai dėl vadovavimo darbams branduolinės energetikos
objektų statiniuose, 8 statybos inžinieriams tokia teisė suteikta.

40,91%

Naujai išduoti
27,10%

■ Naujai išduoti

■ Papildyti

■ Papildyti KVAD

■ Papildyti BEOŠ

■ Išduoti TPD

3 pav. 2020 metais nauji išduoti ir papildyti atestatai.
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1 lentelė. 2020 metais atestuotų vadovų skaičius pagal kvalifikacijas

Kvalifikacija Skaičius
Ypatingojo statinio statybos vadovai 452
Ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai 273
Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai 321
Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai 210
Ypatingojo statinio projekto vadovai 60
Ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai 60
Ypatingojo statinio projekto dalies vadovai 279
Ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai 263
Statinio projekto ekspertizės vadovai 7
Statinio ekspertizės vadovai 12
Statinio projekto dalies ekspertizės vadovai 17
Statinio dalies ekspertizės vadovai 10
Neypatingojo statinio statybos vadovai 12
Neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai 7
Neypatingojo statinio projekto vadovai 2
Neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai 1
Neypatingojo statinio projekto dalies vadovai 10
Neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai 9

3.7 Teritorijų planavimo vadovų atestavimas ir registro priežiūra
v" Pagal Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus nuo 2014 m. sausio 1 d. SPSC vykdo teritorijų

planavimo vadovų (toliau -  Pretendentų) atestavimą.
v" Pretendentams turintiems neterminuoto galiojimo Teritorijų planavimo vadovo atestatus išsiųsti

35 pranešimai apie prievolę, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalies
nuostatomis, pateikti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus.

J  Per 2020 m. priimti 31 Pretendento prašymai įvertinti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius
dokumentus dėl atestatų, išduotų po 2014 m. sausio 1 d., ir atliktas kvalifikacijos tobulinimą
patvirtinančių dokumentų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai dėl 24
atestatų pripažinti tinkamais.

•S Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalies ir Teritorijų planavimo vadovų
atestavimo tvarkos aprašo 74.1. papunkčio nuostatomis, 6 mėnesiams buvo sustabdyta 10
atestatų galiojimas dėl nepateiktų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų.

J  Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 7 dalies nuostatomis panaikintas 3
atestatų sustabdymas ir vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalies
nuostatomis kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pripažinti tinkamais.

■J Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalies 3 punkto nuostatomis
panaikintas 1 atestato galiojimas dėl nepateiktų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių
dokumentų.

J  Gauti dokumentai analizuoti, pateikti pasiūlymai Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijai
(toliau -  Komisija) dėl galimo atestato turinio bei kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių
dokumentų vertinimo. įvyko 15 Komisijos posėdžių.

3.8 Statinio statybos rangovų, statinio ir projekto ekspertizės rangovų
atestavimas

•f Įmonė vykdė atestavimą pagal aplinkos ministro patvirtintą STR 1.02.01:2017.
v' Atestavimo ekspertai per pusmetį susirinko į 12 posėdžių, kurių metu nagrinėti 439 įmonių

prašymai, 409 iš jų patenkinti. Išduota 399 kvalifikacijos atestatų ir 10 teisės pripažinimo
dokumentų užsienio valstybių įmonėms. 26 įmonių atestavimas atidėtas, 4 įmonės neatestuotos.
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Nagrinėti 122 įvairūs skundai ir pareiškimai dėl įmonių kvalifikacijos. Panaikinti 79 kvalifikacijos
atestatai, sustabdyti 6 kvalifikacijos atestatai, 2 rangovams pareikšti įspėjimai.
Atestuotų įmonių registras skelbiamas nuolat atnaujintame įmonės tinklalapyje.

4 pav. 2020 metais atestuotų rangovų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį.

■ Papildyta
■ Atestuota

Pakeista

5 pav. 2020 metais išduoti kvalifikacijos atestatai.

■ Statybos rangovai

■ Ekspertizės rangovai

Kartą per savaitę organizuotos nemokamos konsultacijos įmonių atestavimo klausimais.
Konsultacijose klausytojai supažindinti su statybos techninių reglamentų reikalavimais
atestuojamoms įmonėms, atestavimo dokumentų pildymu, atsakyta į pateiktus klausimus.

•J SPSC pateikė siūlymus dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 tobulinimo.

4 ESMINĘ REIKŠMĘ TURINTYS ĮVYKIAI IR ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI
Atsižvelgiant į įmonės dydį ir skirtingas veiklas, įmonėje vieningos kokybės vadybos sistemos

nėra, tačiau yra įdiegtos ir jau daug metų veikia kelios valdymo (vadybos) sistemos. Statybos produktų
sertifikavimo veikloje taikoma kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO/IEC 17065:2012, nuotekų
valymo įrenginių bandymų laboratorijoje sistema pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018.Šių veiklų sritys
akredituotos, kokybės sistemas periodiškai tikrina ir vertina Nacionalinis akreditacijos biuras.

2020 m. Centre buvo įdiegta ir spalio mėnesį pradėta naudoti dokumentų valdymo sistema.
Įdiegta dokumentų valdymo sistema užtikrina savalaikį visų dokumentų ir teikiant viešąsias paslaugas
atliekamų veiksmų registravimą, nuo kurio priklauso susijusių veiksmų atlikimo terminai, kas ypač
svarbu teikiant viešąsias paslaugas, kurių teikimo terminai nustatyti veiklą reglamentuojančias teisės
aktais -  Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais.

2021 m. suplanuotas II dokumentų valdymo sistemos diegimo etapas -  į ją integruojant dalį
statybos dalyvių atestavimo veiklos duomenų bazės GO 5 duomenų.
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2020 m. sukurta naujos Centro interneto svetainės koncepcija. Naują svetainę planuojama
parengti iki III ketvirčio pabaigos.

Kaip galimi esminiai rizikos veiksniai įmonėje:
-  politiniai veiksniai sąlygojantys numatytos SPSC pertvarkos, padalinant viešųjų ir komercinių
paslaugų veiklas) pradžią ir (ar) pačią pertvarką;
-  teisės aktų, reglamentuojančių statybos sektorių, pasikeitimai Lietuvoje ir ES;
-  kompetentingo personalo trūkumas Lietuvoje;
-  kokybės ir kvalifikacijos kaip vertybės nuvertėjimas rinkoje;
-  konkurencijos didėjimas;
-  atskirų rūšių statybos produktų gamybos mažėjimas Lietuvoje;
-  pakeistas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas numatantis kelis kartus didesnes
valstybės įmonių mokamas pelno įmokas gali sąlygoti apyvartinių lėšų stygių;
-  ekstremali pandeminė situacija ir politinių sprendimų nulemtas paslaugų teikimo ribojimas
pandemijos metu (neformalaus profesinio ugdymo, žinių patikrinimo, laisvo kelionių apribojimo).

Kaip rizikos mažinimo priemones įmonė naudoja rizikos perdavimą (draudimo kompanijoms,
teisininkų biurams), rizikos diversifikavimą (įmonė vykdo daug veiklų, kurias reglamentuoja skirtingi
teisės aktai, įmonė dirba su Lietuvos ir su užsienio užsakovais) ir rizikos mažinimą (darbuotojų
kompetencijos ir universalumo ugdymas, teisės aktų projektų nagrinėjimas ir galimų pasekmių įmonės
veiklai vertinimas). Pasitvirtinus naujas procedūras nuotoliniu būdu pradėtos teikti sertifikavimo
priežiūros paslaugos, pasinaudojant naujausia programine įranga nuotoliniu būdu rengiami mokymai
ir konsultacijos. Įmonės planuose -  sukurti, išbandyti ir pradėti taikyti žinių patikrinimo (egzaminų
rengimo) nuotoliniu būdu metodus.

Ambicinga naujosios Vyriausybės programa, pagal kurią laikantis Europos žaliojo kurso numatyta
įgyvendinti uždavinius susijusius su žiedine ekonomika ir įsipareigojimas nuo 2024 m. visus
visuomeninius pastatus statyti bent iš 50 proc. organinių ir medienos statybos medžiagų, didinti
antrinių žaliavų panaudojimą ir mažinti statybinių atliekų susidarymą, bus nemažas iššūkis įmonei tiek
sertifikuojant naujus produktus, atliekant jų techninį įteisinimą, tiek atestuojant statybos dalyvius
gebančius vykdyti veiką pasikeitus rinkos poreikiams. Tuo tikslu įmonė suplanavusi praplėsti
sertifikavimo ekspertų atestuotas sritis, kad prireikus, būtų galima per kuo trumpesnį laiką suteikti
paslaugas įteisinant ir (ar) sertifikuojant statybos produktus, gaminamus ir tiekiamus į Lietuvos rinką
įgyvendinant 18-ios Vyriausybės programos uždavinius.

5 RINKA, SANDORIAI, INVESTICIJOS IR PLĖTRA
Daugiausia paslaugų (apie 79 %) suteikta Lietuvos užsakovams. Likusi dalis paslaugų suteikta

užsienio, daugiausia iš trečiųjų šalių: Baltarusijos -  6 %, Ukrainos -  2 %, Rusijos -  4 % ir Lenkijos
-  3 %, užsakovams.

Viešojo administravimo paslaugų teikimas yra monopolinė įmonės veikla, paslaugų apimtis
nulemia statybos sektorių reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, statybos apimtys mūsų šalies
teritorijoje, Lietuvoje įgyvendinamų tarptautinių statybos projektų skaičius.

Sertifikuojant statybos produktus Centras konkuruoja su keliomis Lietuvos ir daug Europos
sertifikavimo įstaigų. Per pastaruosius metus konkurencija padidėjo. Pandeminė situacija sumažino
naujų klientų skaičių, tuo pačiu ir pajamas. Ne geriausius laikus išgyvenančios statybos produktus
gaminančios ir (ar) importuojančios į Lietuvos rinką įmonės, sertifikavimo paslaugas pradeda pirkti
neskelbiamos apklausos būdu. Centras, siekdamas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, siekdamas,
kad nors ir nuotoliniu būdu surinktų įrodymų pagrindu gauti sertifikavimo patvirtinimo rezultatai būtų
pakankamai patikimi, negali ženkliai sumažinti sąnaudų, tuo pačiu ir sertifikavimo paslaugos kainos.

Per ataskaitinius metus įmonė skelbiamos ir neskelbiamos apklausos būdais vykdė mažos vertės
pirkimus, įprastinei įmonės veiklai reikiamoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. Bendra įvykdytų pirkimų
vertė sudarė apie 190 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu).
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Ataskaitiniais metais Centras, būdamas ūkio subjektu -  tiekėju, dalyvavo 2 (dviejuose)
perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos organizuojamuose
viešuosiuose pirkimuose, vykdytuose neskelbiamų derybų būdu, ir pasirašė dvi paslaugų teikimo
sutartis: (i) Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos „NRG-sert“
atnaujinimo, atsižvelgiant į pasikeitusią pastatų energinio naudingumo įvertinimo metodiką,
paslaugoms teikti -  bendra sudarytos sutarties vertė 7 840,80 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu); ir
(ii) Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos „NRG-sert“ atnaujinimo,
išplečiant skaičiavimo rezultatų apdorojimą, kaupimą, perdavimą, siekiant juos panaudoti namų ūkių
(būstų) išmetamų oro teršalų kiekio vertinimui ir statistinių duomenų stebėsenai internetinės prieigos
platformoje, paslaugoms teikti -  bendra sudarytos sutarties vertė sudaro 51 304,00 Eur (su pridėtinės
vertės mokesčiu).

SPSC atliktuose pirkimuose sandorių šalys -  perkančioj! organizacija ir tiekėjai -  vykdydami
pirkimus įsipareigojo saugoti komercines (gamybines) paslaptis bei gautą konfidencialią informaciją.
Dėl didelio sudarytų sandorių kiekio detalesnė informacija ataskaitoje neskelbiama. Per ataskaitinius
metus įmonė pirkimų, siekiančių tarptautinio pirkimo vertės ribas, nevykdė.

6 APLINKOSAUGOS INICIATYVOS
Vadovaudamasis savo išorine aplinkos apsaugos politika SPSC dalyvauja svarbiuose tvarios

statybos ir energinio statinių efektyvumo skatinimo projektuose.
Pastatų ir produktų sertifikavimo padalinio ekspertai visus besikreipiančius, turimos

kompetencijos ribose nemokamai konsultuoja dėl įvairiausių technologinių procesų metu susidariusių
atliekų panaudojimo galimybių, atliekas paverčiant statybos produktais ar panaudojant jas kaip
žaliavas (kaip dalį žaliavų) statybos produktų gamyboje.

Prisidedant prie 18-ios Vyriausybės programos įgyvendinimo, kurioje keliami žiedinės
ekonomikos uždaviniai ir įsipareigojimas nuo 2024 m. visus visuomeninius pastatus statyti bent iŠ 50
proc. organinių ir medienos statybos medžiagų, didinti antrinių žaliavų panaudojimą, mažinti statybinių
atliekų susidarymą, įmonė suplanavusi praplėsti sertifikavimo ekspertų atestuotas sritis, kad prireikus,
būtų galima per kuo trumpesnį laiką suteikti paslaugas įteisinant ir (ar) sertifikuojant statybos
produktus, gaminamus ir tiekiamus į Lietuvos rinką įgyvendinant Vyriausybės programos uždavinius.

Įmonė taip pat turi ir vidaus aplinkos apsaugos politiką bei nuolat ugdo darbuotojų atsakomybę ir
supratimą apie aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą ne tik kaip bendrą įmonės, bet ir kaip asmeninę
pareigą.
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7 FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI
|monė, pateikdama veiklos rezultatus ir finansines ataskaitas, vadovavosi Lietuvos Respublikos

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais (toliau -  VAS) ir kitais
apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos norminiais aktais. Įmonė netaikė Tarptautinių
apskaitos standartų (toliau -  TAS). Atsižvelgiant j tai, kad Skaidrumo gairių nuostatos, tarp jų nuostata
dėl valstybės įmonių apskaitos tvarkymo pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS), remiasi
principu „laikykis arba paaiškink", Statybos produkcijos sertifikavimo centras toliau tvarko apskaitą
pagal Verslo apskaitos standartus (VAS) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
(2011 m. balandžio 22 d rašte Nr. (37 4-35)-3-2228) pateiktomis tarptautinių apskaitos standartų
taikymo valstybės įmonėse rekomendacijomis. VAS leidžia tinkamai ir skaidriai atspindėti mažos ir
vidutinės įmonės, kurios kapitalas neišreikštas akcijomis ir jomis neprekiaujama biržoje, būklę. Tuo
tarpu TAS taikymo kaštai vidutinėje įmonėje daug didesni

7.1 Įmonės turtas
Visas įmonės turtas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1443,47 tūkst. Eur, ir lyginant su 2019 m. -

1508,89 tūkst. Eur, per metus sumažėjo 4,38 %. Sumažėjimą nulėmė turto amortizacija ir apyvartinių
lėšų sumažėjimas 31,4 tūkst. Eur. Per metus įmonė už 11,79 tūkst. Eur įsigijo ilgalaikio turto, nurašė
nudėvėto ir technologiškai pasenusio ilgalaikio materialaus turto už 3,9 tūkst. Eur vertinant įsigijimo
savikaina.

7.2 Nuosavas kapitalas
Įmonės nuosavo kapitalo būklė ir pokyčiai per metus pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Įmonės nuosavo kapitalo būklė ir pokyčiai

Eil.
Nr. Straipsnio pavadinimas

Suma,
tūkst. Eur

Suma,
tūkst. Eur Pokytis

2020-12-31 2019-12-31 % tūkst Eur

D. NUOSAVAS KAPITALAS 1046,94 1100,78 -4,89 -53,84
L Įmonės savininko kapitalas 426,35 426,35 0 0
II. Perkainavimo rezervas 0,00 0,00 0 0
III. Rezervai 381,22 386,54 -1,38 -5,32

111.1 Privalomas rezervas 90,66 90,66 0 0
III.2 Kiti rezervai 290,56 295,89 -1,80 -5,33
IV. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 239,37 287,88 -16,85 -50,51

IV. 1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 139,97 182,75 -23,74 -42,78
IV.2 Iš ankstesnių metų likęs pelnas (nuostoliai) 99,40 105,13 -5,45 -5,73

Nuosavą kapitalą tiesiogiai mažina valstybės įmonių mokama pelno įmoka. 2020 m. į
valstybės biudžetą sumokėta 193,8 tūkst. Eur, 2019 m. -  210,3 tūkst. Eur.

7.3 Pelno (nuostolių) ataskaita
Įmonės 2020 metų pagrindinės veiklos pardavimo pajamos 1079,02 tūkst. Eur, 2019 m. 1185,52

tūkst. Eur, sumažėjo 106,51 tūkst. Eur, t. y. 9 %.
Pajamos iš viešojo administravimo veiklos 2020 m.- 488,03 tūkst. Eur, 2019 m.- 526,82 tūkst.

Eur, sumažėjo 38,79 tūkst. Eur. Dėl pandeminės situacijos ir veiklos cikliškumo sumažėjus atestuotų
specialistų skaičiui pajamos iš Statybos specialistų atestavimo veikios 2020 m. sumažėjo 74,67 tūkst.
Eur.

Pajamos iš komercinės veiklos 2020 m. -  590,98 tūkst. Eur, 2019 m. -  658,70 tūkst. Eur.
sumažėjo 67,72 tūkst. Eur. Pajamos iš statybos produktų sertifikavimo veiklos sąlyginai sumažėjo
73,3 tūkst. Eur. Dėl pandemijos, sienos kirtimo apribojimų ir saviizoliaciįos reikalavimų sertifikavimo
ekspertai neturėjo galimybės vykti į Vidurio ir Rytų Europos šalyse esančias gamyklas. Dėl karantino
negalint išvykti iš Lietuvos atitinkamai 35 tūkst. Eur sumažėjo komandiruočių ir transporto sąnaudos.
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Mažėjant atestuojamų specialistų skaičiui bei poreikiui mokymams pajamos iš statybos inžinierių
teisinių žinių mokymų sumažėjo 12,42 tūkst. Eur, 2020 m -  29,96 tūkst. Eur, 2019 m - 42 38 tūkst
Eur.

Bendra pardavimo savikaina išliko beveik nepakitusi 2020 m. -681,91 tūkst. Eur, 2019 m. - 684,7
tūkst. Eur, dėl sumažėjusių komandiruočių ir transporto išlaidų 38 tūkst. Eur ir išaugusių darbo
užmokesčio sąnaudų, nes 2019 m. pabaigoje ir 2020 m. pradžioje į statybos rangovų atestavimo ir
produktų sertifikavimo padalinius priimti du nauji darbuotojai.

Bendrosios ir administravimo sąnaudos sudarė 243,92 tūkst. Eur ir lyginant su 2019 m. sumažėjo
48,54 tūkst. Eur. Rezultatą įtakojo sumažėjusios atostoginių kaupinių sąnaudos -14,6 tūkst. Eur ir
išlaidų socialinėms kultūrinėms reikmėms sumažėjimas 21,28 tūkst. Eur (2020 m.-, panaudota rezervo
socialiniams tikslams -  8,85 tūkst. Eur, 2019 m. -  30,13 tūkst. Eur).

Per 2020 metus uždirbta 139,97 tūkst. Eur grynojo pelno, 2019 m. -  182,75 tūkst. Eur, t. y. 42,78
tūkst. Eur mažiau nei praėjusiais metais.

Dėl darbuotojų kaitos metinis įmonės darbo užmokesčio fondas (įskaitant kitas išmokas ir įmonės
socialinio draudimo įmokas) 2020 m. padidėjo 5,29 %. Eur (2020 m. -  677,19 tūkst. Eur, 2019 m. -
643,14 tūkst. Eur).

3 lentelė. 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. pelningumo rodikliai

Pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Grynasis pelnas, tūkst. eurų 281,72 182,75 139,97

Grynasis pelningumas (grynojo pelno santykis su
pardavimais), % 22,5 15,4 13,0

Nuosavo kapitalo grąža ( ROE) % 27,6 17,0 13,7

sąnaudos

6 pav. 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. įmonės pagrindinės veiklos rezultatų palyginimas.
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Statybos rangovų
atestavimas 182

tūkst. Eur (16,9%)

produktų
sertifikavimas ir

pastatų garso klasės
įvertinimo darbai
420,9 tūkst. Eur

(39,0 %)

Statybos produktų
techninis įvertinimas
5,3 tūkst. Eur (0,5 %)

Statybos inžinieriųir
teritorijų planavimo
vadovų atestavimas

152,6 tūkst. Eur
(14,2 %)

Statybos inžinierių
teisinių žinių

mokymai 29,9 tūkst.
Eur (2,8 %)

Kiti komerciniai
pardavimai 27,5

tūkst. Eur (2,6 %)

Energinio
sertifikavimo

ekspertų atestavimas
ir sertifikatų registro

tvarkymas 153,2
tūkst. Eur (14,2 %)

Programinė įranga
8,2 tūkst. Eur (0,8 %)

Nuotekų valymo
įrenginių

bandymai 98,9
tūkst. Eur (9,2 %)

7 pav. 2020 m. pardavimo pajamų pasiskirstymas

8 VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS, PLANAI IR PROGNOZĖS
Šiuo metu galiojantis 2020 metų kovo 30 d. aplinkos ministro patvirtintas strateginis veiklos

planas 2020-2023 metams. Strateginio plano projektas buvo parengtas ir pateiktas Aplinkos
ministerijai 2020 m. sausį. Rengiant strateginį planą buvo planuojamas visų veiklos sričių pajamų
augimas, tačiau pandeminė COV1D-19 situacija ženkliai pakoregavo veiklos rezultatus ir strateginiame
2020-2023 m. veiklos plane planuoti rodikliai liko neįvykdyti. 2020 m. gegužę buvo parengta
patikslinta ir 2020 m. birželio 17 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. Di-366 patvirtinta Pajamų ir išlaidų
sąmata. Deja, optimistiškai žvelgiant į tuo metu gerėjančia ekstremalią dėl COVID 19 situaciją, tikintis,
kad antrąjį 2020 m. pusmetį bus panaikinti visi apribojimai, patikslintoje pajamų ir išlaidų sąmatoje
suplanuotos pardavimo pajamos nepasiektos.

4 lentelė. 2020 m. planuotos ir įvykdytos pardavimo pajamos

Rodikliai 2020 gegužės mėn. parengtoje
Pajamų ir išlaidų sąmatoje

įvykdyti
pardavimai

Bendros veiklos pajamos, tūkst. Eur 1113 1079

Viešojo administravimo veiklos pajamos, tūkst. Eur 497 488

Komercinės veiklos pajamos, tūkst. Eur 616 591

2020 m. gruodį parengtas ir 2021 m. sausio mėnesį Aplinkos ministerijai pateiktas patikslintas
2021-2024 m. strateginio veiklos plano projektas. Strateginiame veiklos plano projekte pateikti veiklos
rezultatai, planuojant, kad pirmus tris šių metų ketvirčius išliks įmonės veiklą liečiantys suvaržymai dėl
pandeminės COVID 19 situacijos -  galios karantino apribojimai dėl išvykimo iš Lietuvos ir grįžimo
atgal, vis dar bus apribotos galimybės įvažiuoti į Europos Sąjungos ir trečiąsias šalis, liks dalis
apribojimų vykdant neformalųjį suaugusiųjų profesinį mokymą ir žinių patikrinimą.
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2020 m. veiklos ataskaita VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2021 metais planuojami nežymiai prastesni veikos rezultatai nei pavyko pasiekti 2020 m.
Pagrindinė priežastis -  nuotekų valymo įrenginių laboratorijos veikla. 2020 m. gerus laboratorijos
finansinius rezultatus lėmė 2018 m. rugsėjo 25 d aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-847 pakeistas
Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės
17 d įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo", papildant jį bendrojo
fosforo ir bendrojo azoto išvalymo efektyvumo rodikliais. Reglamento pakeitimai naujai įrengiamiems
valymo įrenginiams įsigaliojo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Šis veiksnys lėmė užsakovų suaktyvėjimą,
2020 metais laboratorija gavo daugiau užsakymų valymo efektyvumo bandymams, tuo pačiu gavome
didesnes padavimų pajamas. Lietuvos ir aplinkinių šalių valymo įrenginių gamintojai išsibandė visus,
ir ne tik į Lietuvos rinką tiekiamus valymo įrenginius (įrenginių tipus). Nors tai ir vienintelė Baltijos
šalyse laboratorija, tačiau naujų užsakovų, arba esamų užsakovų su naujai sukurtais įrenginiais
skaičius ribotas ir nesikeičiant aplinkosauginiams reikalavimams Europoje ir (ar) Lietuvoje nedidės.
Laboratorija šiuo metu įvykdžiusi visus užsakymus, naujų sutarčių dėl nuotekų išvalymo efektyvumo
bandymų neturi. Prognozės rodo, kad 2021 ir vėlesniais metais galima tikėtis iki 2 nuotekų valymo
įrenginių bandymų valymo efektyvumui nustatyti, po 2-3 nelaidumo vandeniui ir mechaninio
atsparumo bandymus, už kuriuos gautos pajamos nepadengtų visų tiesioginių išlaidų (pardavimo
savikainos).

Įmonė yra paruošusi du scenarijus dėl laboratorijos veiklos. Pagal iki balandžio mėnesio surinktą
informaciją apie potencialių klientų numatomus užsakyti bandymus ir gaunamas pajamas už juos,
nuspręsti, ar laboratorijos veiklą sustabdyti ar priėmus užsakymus bandymams veiklą tęsti. Jeigu
laboratorijai vykdant veiklą planuojamų pajamų už bandymus ir tiesioginių sąnaudų skirtumas viršis
galimus laboratorijos išlaikymo kaštus esant jos veiklai sustabdytai, greičiausiai bus pasirinktas
variantas laboratorijos veiklą sustabdyti

Įvertinant tebesitęsiantį karantiną, 2021 m. viešojo administravimo pajamos planuojamos 7 tūkst.
Eur didesnės, komercinių paslaugų pajamos pagal veiklas: sertifikavimo -  20 tūkst., techninių
įvertinimų -  25 tūkst., kitos komercinės veiklos -  7 tūkst. Eur didesnės nei 2020 metais

Įmonės veikla, tiek iš viešojo administravimo paslaugų, tiek iš komercinių paslaugų išliks
pelninga. Planuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 12
„Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių“ patvirtinti finansiniai rodikliai bus pasiekti.

Direktorius Valdemaras Gauronskis
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VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926
(įmonės pavadinimas)

Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, juridinių asmenų registras Nr. VĮ-96-3
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021 m. kovo 10 d.

(ataskaitų rinkinio sudarymo data)

TURINYS

1. 2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS.

2. 2020 m. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.

3. 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.
4. 2020 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.

5. VALSTYBĖS ĮMONĖS STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO
2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.



Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 110068926
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, juridinių asmenų registras Nr. VĮ - 96-3_______________
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2021 m.
įsakymu Nr.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS
______ 2021 m, kovo 10 d.______

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)__________________________________________ (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

2020 01 01-2020 12 31

Eil. Nr. Straipsniai Pastab
os Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS 205709 225437
L NEMATERIALUSIS TURTAS 3.2 9046 7787
1.1. Plėtros darbai - -
1.2. Programinė įranga 9046 7787
1.3. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės - •
1.4. Kitas nematerialusis turtas - 0
1.5. Sumokėti avansai - -

2. MATERIALUSIS TURTAS 3.3 196663 217650
2.1. Žemė
2.2. Pastatai ir statiniai 155560 168310
2.3. Mašinos ir įranga 961 1438
2.4. Transporto priemonės 22108 2769)
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 18034 20211
2.6. Investicinis tunas

2.6.1. Žemė
2.6.2. Pastatai

2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos)
3. FINANSINIS TURTAS
3.1. Po vienų metų gautinos sumos
3.2. Kitas finansinis turtas

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 3.4
4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas
4.2. Biologinis turtas
4.3. Kitas turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 1112603 1262417
L ATSARGOS 3.5 7913 14583
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 4917 3925
1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai -
1.3. Produkcija -
1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti -
1.5. Biologinis turtas -
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti -
1.7. Sumokėti avansai 2996 10658

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 3.6 69852 181632
2.1. Pirkėjų skolos 48720 68431
2.2. Kitos gautinos sumos 21132 i 13201
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 3.7 245913 245913
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 3.8 788925 820289
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS

PAJAMOS 3.9 125155 21040

TURTO IŠ VISO 1443467 1508894



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS 1046941 1100775
1. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 3.10 426347 426347
2. TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS
3. CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ

ATITINKANTIS KAPITALAS
4. PERKAINOJIMO REZERVAS ■ -
5. REZERVAI 3.12 381217 386544
5.1. Privalomasis 90658 90658
5.2. Kiti rezervai 290559 295886

6. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.11 239377 287884
6.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 139973 182754
6.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 99404 105130
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 3.13 148596 114342
F. ATIDĖJIMAI - -
i. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjimai
2. Mokesčių atidėjiniai
3. Kiti atidėjiniai

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 3.14 247102 292774

1.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI 1

1.1. Skoliniai įsipareigojimai - -
1.2. Skolos kredito įstaigoms - -
1.3. Gauti avansai - -
1.4. Skolos tiekėjams - -
1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos • -
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai - -

2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 247102 292774
2.1. Skoliniai įsipareigojimai - -
2.2. Skolos kredito įstaigoms • -
2.3. Gauti avansai 57122 70801
2.4. Skolos tiekėjams 11341 10077
2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos - -
2.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai - -
2.7. Su darbo santvkiais susiję įsipareigojimai 172246 122135
2.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 6393 89761
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ

PAJAMOS 828 1003
NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREJjGOJIMU IŠ VISO 1443467 1508894

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (parašas)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

Valdemaras Gauronskis
(vardas ir pavardė)

Birutė Žilinskaitė
(vardas ir pavardė)



Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 110068926
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, juridinių asmenų registras Nr, VĮ - 96-3
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2021 m.
įsakymu Nr.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2021 m.kovo 10 d.

2020 01 01-2020 12 31

(ataskaitos sudarymo data)

eurai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pasta
bos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1. Pardavimo pajamos 3.15 1079015 1185521
2. Pardavimo savikaina (681905) (684740)
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis - -
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 397110 500781
5. Pardavimo sąnaudos - -
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3.16 (243916) (292453)
7. Kitos veiklos rezultatai 11938 11492
8. Investicijų j patronuojančiosios, patronuojamųjų ir

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos - -
9. Kilų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos - -
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 378 379
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės

sumažėjimas -
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (17) (9)
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 165493 220190
14. Pelno mokestis (25520) (37436)
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 139973 182754

Direktorius___________________________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)



Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 110068926
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, juridiniu asmenu registras Nr. VI - 96-3
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2021 m.
įsakymu Nr.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

______ 2021 m. kovo 10 d.
(ataskaitos sudarymo data)

eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir

2020 01 01-2020 12 31

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta

bos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

L Pagrindinės veiklos pinigų srautai
1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 1954657 1392158
1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 1174202 1296987
1.1.2. Kitos įplaukos 780455 95171
1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (1778229) (1213210)
1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) (227705) (289702)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (896806) (707525)
1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (59967) (126154)
1.2.4. Kitos išmokos (593751) (89829)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 176428 178948
2. Investicinės veiklos pinigų srautai
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas (14271) (18458)
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas
2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas
2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
2.5. Paskolų suteikimas
2.6. Paskolų susigrąžinimas
2.7. Gautos palūkanos 286 378
2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 185913 185913
2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas (185913) (185913)

Gry nieji investicinės veiklos pinigų srautai (13985) (18080)
3. Finansinės veiklos pinigų srautai
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (193807) (210262)
3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas
3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka (193807) (210262)

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais - -
3.2.1. Paskolų gavimas
3.2.2. Paskolų grąžinimas
3.2.3. Sumokėtos palūkanos
3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai



3.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
3.2.6. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
3.2.7. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
3.2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (193807) (210262)
4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų

ekvivalentų likučiui
- -

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (31364) (49394)
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 820289 869683
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 788925 820289

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Valdemaras Gauronskis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Birutė Žilinskaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)



Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 110068926
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, juridiniu asmenų registras Nr. VI-96-3
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2021 m. d.
įsakymu Nr.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2021 m. kovo 10 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2020 01 01-2020 12 31________________ _______________________eurai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Įmonės
savininko
kapitalas

Turtą, kuris
pagal įstatymus

gali būti tik
valstybės

nuosavybė,
atitinkantis
kapitalas

Centralizuotai
valdomą

valstybės turtą
atitinkantis
kapitalas

Perkainojimo rezervas Privalomasis
rezervas

Kiti rezervai Nepaskirs
tytasis pelnas
(nuostoliai)

Iš viso

Ilgalaikio
materialiojo

turto

Finansinio
turto

Socialinėms
kultūrinėms
reikmėms ir
metinėms
premijoms

Investicijoms

L Likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

426347 90658 25195 260000 326083 1128283

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas -

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas -
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio
ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje

426347 90658 25195 260000 326083 961920

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas) -

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas) -

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai) -

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai) 182754 182754

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą
mokama įmonės pelno dalis (210262) (210262)



10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo didinimas (mažinimas)

-

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą
atitinkančio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

12. Sudaryti rezervai 35044 - (35044) -
13. Panaudoti rezervai (24353) - 24353 -
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)

- - -

15. Likutis praėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

426347 - - - - 90658 35886 260000 287884 1100775

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

-

17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

-

19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

139973 139973

20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą
mokama įmonės pelno dalis

(193807) (193807)

21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo didinimas (mažinimas)

-

22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą
atitinkančio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

23. Sudaryti rezervai 29800 (29800) -
24. Panaudoti rezervai (35127) 35127 -
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

26. Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

426347 ■ - - 90658 30559 260000 239377 1046941

Direktorius__________________________ /  ____________* Valdemaras Gauronskis
(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė____________________________ _______________________  . ' ~ ' ___________________________ Birutė Žilinskaitė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)
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B E N D R IE J I D U O M E N Y S
1.1. In form acija  apie įm onę

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Telefonas (8 5) 272 8078
EI. paštas centras@spsc.lt
Įmonės kodas 110068926
Registras -  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Nr. VĮ 96-3
Registruota 1996 m. rugpjūčio 12 d.
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Kodas 188602370
Registruota A. Jakšto g. 4/9, LT-01105, Vilnius.

Vadovybė
Direktorius Valdemaras Gauronskis

1.2 . T rum pas įm onės ve ik lo s ap ib ūd in im as
Pagrindinė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau ir SPSC ir Centras)

vykdoma veikla yra statybos produktų sertifikavimas ir jų techninis įvertinimas, mažųjų nuotekų
valymo įrenginių bandymai, statybos inžinierių teisinių žinių mokymai, pastatų garso klasių
sertifikavimas, pastatų energinio naudingumo programų kūrimas. Nuo 2012 m. sausio 1 d.
įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimams, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pavesta
atlikti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo vadovų
atestavimo ir teisės pripažinimo organizavimą, ypatingo statinio statybos rangovų, statinio
ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimą ir teisės pripažinimą; pastatų
energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą ir registro priežiūrą.

1.3 . V id u tin is  įm onės darbuotojų  sk a ič iu s
Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus ir praėjusius ataskaitinius

metus sudarė atitinkamai 34 ir 30 žmonių (perskaičiuotas, pasikeitus apskaičiavimo taisyklėms).
1.4 . F in a n sin ia i m etai ir jų p ak eitim ai
Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

3  psl.



VĮ Statybos produkcijos sertifikavim o centro AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1 . N orm in ia i ak ta i, k u ria is vad ova u jan tis  p arengtas fin an sin ių
atask a itų  r in k in ys

Įmonės metinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d.,
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais bei įmonės pasitvirtinta apskaitos politika.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedus eurą, įmonės finansinių ataskaitų valiuta yra euras.

Įmonė parengia finansines ataskaitas atsižvelgiant į Valstybės valdomų įmonių veiklos
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo (toliau - Skaidrumo gairės) nuostatas, reglamentuojančias
valstybės valdomų įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių
ataskaitų rinkinių rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, veiklos ataskaitų
ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą. Atsižvelgiant į tai, kad Skaidrumo gairių nuostatos, tarp
jų nuostata dėl valstybės įmonių apskaitos tvarkymo pagal Tarptautinius apskaitos standartus
(TAS), remiasi principu „laikykis arba paaiškink“, Statybos produkcijos sertifikavimo centras
toliau tvarko apskaitą pagal Verslo apskaitos standartus (VAS). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos (2011 m. balandžio 22 d. raštas Nr. (37.4-3 5)-3-2228) pateiktomis
tarptautinių apskaitos standartų taikymo valstybės įmonėse rekomendacijomis, TAS įmonėje
netaikomi. VAS leidžia tinkamai ir skaidriai atspindėti mažos ir vidutinės įmonės, kurios kapitalas
neišreikštas akcijomis ir jomis neprekiaujama biržoje, būklę. Tuo tarpu TAS taikymo kaštai
vidutinėje įmonėje daug didesni.

Finansinės įmonės ataskaitos parengtos atsižvelgiant į veiklos tęstinumo principą, t. y.
numatoma, kad įmonė gali, ir ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais įmonė vadovavosi
rengdama finansinių ataskaitų rinkinį.

2.2 . I lg a la ik is  n em a ter ia lu sis  turtas
Nematerialusis turtas įmonėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą

ir Šiuos pripažinimo kriterijus:
- pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito

turto vertės;
įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose
nematerialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, iš kurios atimtos sukaupta nusidėvėjimo ir
turto vertės sumažėjimo suma.

Turtas yra nudėvimas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo,
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai
šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos, priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali nustatyti, kad
ji ateityje iš to turto gaus didesnę ekonominę naudą. Tada išlaidų suma įtraukiama į nematerialiojo
turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą.

Nematerialiojo turto grupės įmonėje yra:
- programinė įranga;
- kitas nematerialusis turtas.
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Minimali nusistatyta ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina programinei įrangai
-  60 eurų. Kitam ilgalaikiam nematerialiajam turtui -  145 eurai.

Nustatytos Šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Turto grupė Naudingas tarnavimo laikas (metais)
Programinė įranga 3
Kitas nematerialus turtas 4

2.3 . I lg a la ik is  m a ter ia lu sis  turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus

šiuos pripažinimo kriterijus:
- įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos busimaisiais laikotarpiais;
- įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio

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

Įmonės ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:
- pastatai ir statiniai;
- mašinos ir įrengimai;
- transporto priemonės;
- kita įranga, prietaisai, inventorius;
- kitas materialusis turtas;
- nebaigta statyba.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse
ataskaitose jis parodomas įsigijimo savikaina, iš kurios atimta sukaupta nusidėvėjimo ir jo vertės
sumažėjimo suma. Minimali nusistatyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina baldams,
inventoriui ir kompiuterinei technikai -  60 eurų. Kitam ilgalaikiam turtui -  145 eurų.

Nustatytos šioms materialiojo turto grupėms naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Vidutinis naudingo tarnavimo laikas
(metai)

Pastatai ir statiniai 8-30

Mašinos ir įrengimai 4-8

Transporto priemonės 6

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 4 -6

Kitas materialusis turtas 4

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto
perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo  nurašymo,
pardavimo ar, kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į
produkcijos (darbų, paslaugų) savikainą.

Turtas yra nudėvimas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo
jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms.
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Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų rezultato - jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas
nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais
didinama turto vertė.

Kai įmonėje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo
ilgalaikiam materialiajam turtui požymių arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas.

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu
arba nuostoliu.

2.4 . F in a n sin is  tu rtas
Gautinos sumos

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos įmonės balanse parodomos tikrąja verte, t. y.
atėmus įvertintas abejotinas sumas.

Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką. Abejotinomis pripažįstamos
skolos, kurių apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 12 mėnesių. Per vienus metus gautinos sumos
balanse parodomos amortizuota savikaina atėmus abejotinas skolas. Abejotinų skolų sumos
pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio
laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

2 .5 . A tsargos
Atsargomis laikomas įmonės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per

vienerius metus.

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).

Nebaigtos gamybos ir pagamintos produkcijos pasigaminimo savikainą sudaro tiesioginės
gamybos išlaidos (pagrindinių žaliavų ir tiesioginio darbo išlaidos) bei netiesioginės gamybos
išlaidos (pagalbinių žaliavų (medžiagų), netiesioginio darbo bei kitos netiesioginės gamybos
išlaidos, susijusios su produkcijos gamyba).

Atsargos balanse parodomos jas įvertinus įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja
galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė.

2.6 . F in a n sin ia i įs ip a re ig o jim a i
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima

įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pirmą kartą pripažįstant finansinį įsipareigojimą, įmonė įvertinąjį savikaina, t. y. gauto turto
ar paslaugų verte. Sudarius mainų sandorį, atsiradusio finansinio įsipareigojimo savikaina
nustatoma pagal mainų sutartyje nustatytą vertę. Jei mainų sutartyje naujai prisiimto
įsipareigojimo vertė nenurodyta, įsipareigojimo savikaina lygi mainais gauto įsipareigojimo
tikrajai vertei.

Kiekvieną kartą sudarant metines finansines ataskaitas, finansiniai įsipareigojimai iš naujo
įvertinami:

susiję su rinkos kainomis -  tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (įskaitant ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų

metų dalį) -  amortizuota savikaina;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -  savikaina.
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Trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai apskaitomi jų  savikaina. Ilgalaikiai įsipareigojimai
apskaitomi amortizuota savikaina -  kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama
įsipareigojimų amortizacija ir pripažįstamos palūkanų sąnaudos.

2.7 . L izingo  gavėjo ap skaitos p r in c ip a i
Pagal lizingo sutartį gautas turtas įvertinamas jo vertės dengimo suma, o jei palūkanos

nenumatytos -  diskontuota pagal vidutinę rinkos palūkanų normą minimalių lizingo įmokų suma.
Su lizingo sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios, ir iki turto naudojimo pradžios
patirtos išlaidos, pagal lizingo sutartį, priskiriamos gauto turto vertei.

Lizingo įmokos suskaidomos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas
įmokas (draudimas ir pan.). Palūkanos įtraukiamos į apskaitą taikant kaupimo principą. Turto
vertės dengimo suma, pagal lizingo sutartį, mažinamos mokėtinos skolos, palūkanos priskiriamos
ataskaitinio laikotarpio palūkanų ir kitos panašios veiklos sąnaudoms, draudimo įmokos -  veiklos
sąnaudoms.

2.8. Pajam ų ir sąnaudų p ripažin im o p r in c ip a i
Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės

ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.

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.

2.9. Pelno m okesčio  ap skaita
Pelno mokestis apskaitomas taikant kaupimo principą. Pelno mokesčiu laikomas pagal

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą mokamas pelno mokestis. Ataskaitinio laikotarpio
pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų
nustatytą apmokestinamojo pelno apskaičiavimo metodiką. Jos pakoreguojamos atidėtųjų
mokesčių sumomis. Atidėtasis mokesčio turtas pripažįstamas tuomet, kai susidaro įskaitomieji
laikinieji skirtumai. Jis priskiriamas ilgalaikiam turtui. Atidėtasis mokesčio įsipareigojimas
registruojamas tada, kai susidaro reikšmingi apmokestinamieji laikinieji skirtumai. Jis
priskiriamas ilgalaikiams įsipareigojimams.

2.10 . T arpu savio  u žsk aitų  apskaita
Turtas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose užskaitomi, kai turtas ir įsipareigojimai yra

susiję su tuo pačiu asmeniu, ir toks užskaitymas numatytas sutartyje arba yra susitarimas dėl jų
tarpusavio užskaitymo.

Galutinis rezultatas - pelnas ar nuostolis finansinėse ataskaitose pateikiamas perleidžiant
ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį turtą, ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą.

Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo tarpusavyje užskaitomos ir finansinėse
ataskaitose pateikiamas rezultatas.

2 .11 . D otac ijos
Dotacija laikoma tik valstybės ar savivaldybės institucijos teikiama tikslinė parama įmonei,

jei ji anksčiau įvykdė arba ateityje įvykdys paramos teikėjo nustatytas sąlygas.

Įmonei įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti skiriamos lėšos įmonės savininko
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.

Jeigu perduotas turtas nėra dotacija, nurodoma kurioje nuosavo kapitalo dalyje -  įmonės
savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo -  turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas.
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Įmonei perduodamas patikėjimo teise valdyti turtas laikomas dotacija, jeigu šis turtas yra
trumpalaikis.

Sprendime dėl turto perdavimo patikėjimo teise nurodoma, kad turtas yra dotacija.

Iš kitų asmenų gauta parama ar nemokamai gautas turtas, dotacija nelaikomi ir pripažįstami
registruojant kitos veiklos pajamas.

Įmonės buhalterinėje apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:
- dotacijos, susijusios su turtu -  dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos

ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.
- dotacijos, susijusios su pajamomis -  dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio

laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos,
nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka du pripažinimo kriterijus:
- dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas;
- yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra kitų įrodymų, kad dotacija bus teikiama.

2 .1 2 . M o k e s č ia i

Įmonė priskaičiuoja ir sumoka visus įstatymais nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės
mokestį, pelno mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokesčius už aplinkos teršimą,
mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.

Iš įmonės paskirstytojo pelno į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmonė moka įmoką, kurios
dydis priklauso nuo ROE. 2020 m. tai sudaro 65 % įmonės ataskaitinių finansinių metų
paskirstytinojo pelno.

Iš darbuotojų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka gyventojų pajamų mokestį, socialinio
draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

2 .1 3 . A p s k a it o s  k la id ų  ta isy m a s

Įmonėje esminėmis klaidomis laikomos klaidos, padarytos pajamų ir sąnaudų straipsniuose,
kurios viršija 5 proc. ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyto grynojo pelno,
bei klaidos, padarytos turto bei nuosavybės straipsniuose, kurios viršija 0,25 proc. ataskaitinio
laikotarpio balanse pateikiamos viso turto balansinės vertės.

Taikomi šie praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo būdai:
- esminės klaidos taisomos retrospektyviniu būdu, koreguojant praėjusių ataskaitinių metų

duomenis;
- neesminės klaidos taisomos perspektyviniu būdu, t. y. klaidos taisomos ataskaitinio

laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Įmonė retrospektyvinio būdo netaiko, jeigu sumos yra nereikšmingos arba jeigu
retrospektyvinio būdo taikyti neįmanoma.

Aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija tik apie reikšmingus apskaitos politikos
pakeitimus ir tik apie esminių klaidų taisymus.

Informacija laikoma reikšminga, kai neteisingas pateikimas gali turėti įtakos finansinių
ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.
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VĮ S tatyb os p rod u k cijo s šert i fi ka v i m o centro A IŠK IN A M A SIS RAŠTAS 2020 m.

3. PA ST A B O S
3 .1 . A p sk a ito s  p o lit ik o s  k e it im a s
Apskaitos politika 2019 m. keista nebuvo.

3 .2 . I lg a la ik is  n e m a te r ia lu s  tu rta s
Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto pasikeitimą, Eur:

Rodikliai Plėtros
darbai Prestižas

Patentai,
licencijos, ir

panašios
teisės

Programinė
įranga

Kitas
nemateria
lusis turtas

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje

0 0 0 7787 0 7787

a) Ilgalaikis nematerialus turtas sigijimo savikaina
Likutis praėjusių finansinių metų
pabaigoje

0 0 0 31995 666 32661

Perkainojimas

Įsigijimai 5290 0 5290
Pardavimai ir nurašymai (-)

Pergrupavimai

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 37285 666 37951
b) Amortizacija

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

24208 666 24874

Amortizacija per metus 4031 0 4031
Perleisto ir nurašyto turto
amortizacija (-)

Pergrupavimai

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 28239 666 28905
c) Nuvertėjimas

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

Finansinių metų pokyčiai:

Finansinių metų vertės
sumažėjimas

Koregavimai

Pergrupavimas

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 9046 0 9046

Amortizacija yra įtraukta į savikainos bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

9 psl.



VĮ Statybos produkcijos sertifikavim o centro AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m.

Informacija apie visiškai amortizuotą, bet veikloje naudojamą ilgalaikį nematerialųjį turtą:

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės įsigijimo arba pasigaminimo (sukūrimo)
savikaina, Eur

Kitas nematerialusis turtas 666
Programinė įranga 21222

3 ,3 . I lg a la ik is  m a te r ia lu s is  tu rta s
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto judėjimą, Eur:

Rodikliai Žemė
Pastatai

ir
statiniai

Mašinos
ir įranga

Trans
porto

priemo
nės

Kiti
įrenginiai,
prietaisai
ir įrankiai

Sumokėti
avansai ir
nebaigta
gamyba

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje

0 168310 1438 27691 20211 217650

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

0 571567 94421 78456 151734 0 896178

Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas 6504 6504
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą (-/+)

3887 3887

Finansinių metų pabaigoje 571567 94421 78456 154351 0 898795
b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- vertės padidėjimas
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) (+/-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą (+/-)
Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

403257 92983 50765 131523 0 678528

Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas 12750 477 5583 8678 0 27488

- atstatantys įrašai -
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (—)
- perrašymai iš vieno straipsnio j
kitą (+/-)

3884 3884

Finansinių metų pabaigoje 0 416007 93460 56348 136317 0 702132
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Rodikliai Žemė
Pastatai

ir
statiniai

Mašinos
ir įranga

Trans
porto

priemo
nės

Kiti
Įrenginiai,
prietaisai
ir įrankiai

Sumokėti
avansai ir
nebaigta
gamyba

Iš viso

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

0 0 0 0 0 0 0

Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas

0

- atstatantys įrašai (-) 0

- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio j
kitą (+/-)
Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0
e) Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje a+b-c-d

0 155560 961 22108 18034 0 196663

Turto nuvertėjimo nustatyta nebuvo.
Informacija apie visiškai nusidėvėjusį, bet dar naudojamą ilgalaikį turtą:

Turto grupės pavadinimas [sigijimo savikaina, Eur

Pastatai ir statiniai 224002

Mašinos ir įranga 92115

Transporto priemonės 44960

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 118461

Informacija apie išnuomotą ir išsinuomotą ilgalaikį materialųjį turtą:

Turto pavadinimas

Išnuomoto
(nuomojamo)

turto vertė
(nuosavo —

balansinė), Eur

Nuomos
mokesčio
dydis per

metus, Eur
(be PVM)

Nuomos
laikotarpiai

Galimybė
pratęsti
nuomos

laikotarpį

Kita svarbi
informacija
apie sutartį

Išnuomotas turtas
Nebuvo — — — —

Išsinuomotas turtas
Automobiliai -  4 vnt. 5857 3 metai

Patalpos 36,92 m2,
UAB „Dinopolis“,
Naglio g. 4A, Kaunas

3782 I metai

Patalpos 66,91 m2

Linkmenų g. 28, Vilnius,
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

1511 5 metai

Informacija apie visą išsinuomotą ilgalaikį turtą pateikta aiškinamojo rašto 3.20 dalyje
„Visos reikšmingos užbalansinėje sąskaitoje fiksuojamos sumos1'.
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3 .4 . K itas ilg a la ik is  turtas
Informacija apie atidėtojo pelno mokesčio turto pasikeitimą atskleista aiškinamojo rašto 3.23

dalyje „Pelno ir atidėtieji mokesčiai“.

3 .5 . A tsargos
Atsargos apskaitomos FIFO būdu. Nukainavimo atlikta nebuvo.

Informacija apie žaliavas, medžią ?as ir komplektavimo detales:

Stambiausios atsargų grupės Finansinių metų pabaigoje,
Eur

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje, Eur

Atsargos, iš viso: 7913 14583

Iš jų:
- degalai 199 259
- ūkinės ir kanceliarinės prekės 220 178
- atestatų, sertifikatų blankai 4497 3488

- informaciniai leidiniai 0 0

- sumokėti avansai 2997 10658

3.6 . Per v ien er iu s m etus gautinos sum os
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas:

Stambiausios gautinų sumų grupės Finansinių metų pabaigoje,
Eur

Praėjusių finansinių metų
pabaigoje, Eur

Iš viso per vienerius metus gautinos
sumos

69852 181632

Pirkėjų skolos, iš viso: 48720 68431
- statybos inžinierių atestavimas 1089 1530

- PENS ekspertų atestavimas ir registrų
priežiūra

12921 13911

- statybos rangovų atestavimas 3480 7233

- produktų sertifikavimas 31229 45755

- statybos techninis vertinimas 0 0

- kitos paslaugos 1 2

Kitos gautinos sumos, iš viso: 21132 113201

Iš jų:
- biudžeto skola įmonei 21132 904

- kitos gautinos skolos 0 0

- projektui BIM-LT gautinos sumos iš
Aplinkos ministerijos

0 112297
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Informacija apie trumpalaikius terminuotuosius indėlius:
3.7 . T ru m p ala ik ės in v estic ijo s

Trumpalaikiai terminuotieji
indėliai

Indėlio nominali
vertė, Eur

Sukauptos palūkanų
pajamos, Eur Grąžinimo terminas

AB SEB bankas 60000 0 2021-01-24
AB Šiaulių bankas 185913 372 2021-03-25

3.8. P in iga i ir p in igų ek v iva len ta i
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Pinigų ekvivalentų pavadinimas Finansiniai metai,
Eur

Praėję finansiniai metai,
Eur

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje, iš viso: 788925 820289

Iš jų:
- pinigai banko sąskaitose 788052 818631
- pinigai kasoje 873 1658

3.9 . A te in an čių  la ik otarp ių  sąnaudos ir su kau ptos pajam os
Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė sumoka už būsimais laikotarpiais

gautinas tęstinio pobūdžio paslaugas, o sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis
ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Sukauptos pajamos -  pajamomis pripažintos sumos, kurias skolininkas sumokės ateinančiais
ataskaitiniais laikotarpiais už įmonės teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias uždirbtos
pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo lygį.

Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos
pajamos

Pripažinimo terminai
Per vienus
finansinius
metus, Eur

Po vienų metų, bet
ne vėliau kaip per
penkis metus, Eur

Po penkių
metų,
Eur

Ateinančio laikotarpio sąnaudos iš viso: 122512 2356 0

Iš jų:
- turto draudimo sąnaudos 390 0 0
- transporto draudimas 2297 0 0
- pareigybių draudimas 524 0 0
- įmonės profesinės civilinės atsakomybės draudimas 7972 0 0
- akreditacijos sąnaudos 913 2356 0
- prenumerata 313 0 0
- informacija apie įmonę 304 0 0
- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 432 0 0
-sukauptos veiklos darbuotojų BIM projekto
sąnaudos 107205 0 0

- sukauptos administracinės BIM projekto sąnaudos 2162 0 0
Sukauptos pajamos iš viso: 287 0 0

Iš jų:
Gautinos palūkanos 287 0 0
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3 .1 0 . Įm o n ė s  s a v in in k o  k a p ita la s

Įmonės savininko kapitalas suformuotas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

Informacija apie įmonės savininko kapitalo pakitimus:

Įmonės savininko kapitalo pakitimai Suma, Eur

Įmonės savininko kapitalo suma finansinių metų pabaigoje 426347
Ataskaitinio laikotarpio įmonės savininko kapitalo didinimas 0

3 .1 1 . P e ln o  ( n u o s t o l ių )  p a s k ir s ty m o  p r o je k ta s

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro pelnas (nuostoliai) skirstomi Valstybės ir
savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsniai Suma,
Eur

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

99404

Grynasis finansinių metų rezultatas -  pelnas (nuostoliai) 139973
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas
Paskirstytinas rezultatas -  pelnas (nuostoliai) -  finansinių metų pabaigoje 239377
Pervedimai iš panaikintų panaudotų rezervų 13324
Paskirstytinas pelnas 252701
Pelno paskirstymas:
- pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą 0
- pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms,
socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams, iš jų:

25270

- darbuotojų premijoms 5000
- darbuotojų socialiniams tikslams 20720

- į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 164256
- įmonės savininko kapitalo didinimui 0
- nepaskirstytasis pelnas, perkeliamas į kitus finansinius metus 63175

Naikinami šie 2020 m. suformuoti ir panaudoti rezervai:

Rezervo pavadinimas Eur

Rezervas darbuotojų premijoms 4478

Rezervas darbuotojų socialiniams tikslams 8846
Iš viso 13324

14 psl.



VĮ Statybos produkcijos sertifikavim o centro AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m.

3 .12 . R ezervų  sudarym o tik sla i ir naudojim o ap rib ojim ai
Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintų pelno rezervų

panaudojimas:

3 .13 . D o ta c ijo s , su b sid ijo s

Rezervų pavadinimas Rezervų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigai, Eur

Panaudota rezervų,
Eur

Privalomasis rezervas 90658 -

Kiti rezervai, iš viso: 290559 25118
Iš jų:
- darbuotojų premijoms 17056 4478

- darbuotojų socialiniams tikslams 13503 8846

- įsigijimams (investicijoms) 260000 11794

Informacija apie dotacijas, subsidijas:

Dotacijų (subsidijų) rūšis

Likutis
praėjusių
finansinių

metų
pabaigoje,

Eur

Gautos
dotacijos

(subsidijos)
sumos,

Eur

Gautinos
dotacijų

(subsidijų)
sumos,

Eur

Panaudotų
dotacijų

(subsidijų)
sumos,

Eur

Grąžintos
dotacijų

(subsidijų)
sumos,

Eur

Likutis
finansinių

metų
pabaigoje,

Eur

Dotacijos susijusios su
turtu, iš viso:

54008 0 0 5485 48523

- mažųjų nuotekų valymo
įrenginių laboratorijos
įkūrimas

54008 0 0 5485 48523

Dotacijos susijusios su
pajamomis, iŠ viso:

60334 184629 50000 194890 100073

- pastatų energinio
naudingumo direktyvos
įgyvendinimui projektai
Lietuvoje

10336 0 0 10336 0

BIM-LT projektas
(Priemonių skirtų viešojo
sektoriaus statinių
gyvavimo ciklo procesų
efektyvumui didinti,
taikant statinio informacinį
modeliavimą, sukūrimas)

49998 184629 50000 184554 100073
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3 .1 4 . M okėtinos sum os ir k iti įs ip a re ig o jim a i
Informacija apie mokėtinas sumas ir kitus įsipareigojimus

Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų
skaidymas pagal rūšis

Skolos ar jų dalys apmokėtinos:

Per vienus
metus

mokėtinos
sumos, Eur

Po vienų metų,
bet ne vėliau kaip
per penkis metus
mokėtinos sumos,

Eur

Po penkių
metų

mokėtinos
sumos, Eur

IŠ viso,
Eur

Skoliniai įsipareigojimai, iš viso: 247103 0 0 247103
Iš jų:________  ____
Gauti avansai, iš viso: 57122 57122
K jų:________________
- statybos inžinierių atestavimas 13931 13931
- PENS ekspertų atestavimas ir
registrų priežiūra

419 419

- statybos rangovų atestavimas 4527 4527
- produktų sertifikavimas 12752 12752
- statybos techninis vertinimas 232 232
- statybos inžinierių teisinių žinių
mokymai

240 240

- kiti pirkėjų avansai 25022 25022
Skolos tiekėjams, iš viso: 11341 0 0 11341

Iš jų:

- skolos draudimo bendrovei 7499 7499
- už patalpų nuomą 424 424
- už dokumentų naikinimą 806 806
- už reklamą inf. kataloge 593 593
-kitos skolos 2019 2019
Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 0

Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai, iš viso:

172247 0 0 172247

Iš jų:
- atostoginių ir sodros kaupiniai 104357 104357
-mokėtinos darbo užmokestis ir
sodros įmokos už BIM-LT projekto
darbuotojus

43299 43299

- atostoginių ir sodros kaupiniai
BIM-LT projekto darbuotojams

24591 24591
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Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų
skaidymas pagal rūšis

Skolos ar jų dalys apmokėtinos:

Per vienus
metus

mokėtinos
sumos, Eur

Po vienų metų,
bet ne vėliau kaip
per penkis metus
mokėtinos sumos,

Eur

Po penkių
metų

mokėtinos
sumos, Eur

Iš viso,
Eur

Kitos mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai, iš viso:

6393 0 0 6393

Iš jų:
- gautinos iš atskaitingų asmenų
sumos

175 175

mokėtini dienpinigiai 105 105
- mokesčiai į biudžetą 5252 5252

- automobilių nuoma 861 861

3 .15 . P ajam os pagal v e ik lo s rūšis ir geografin es rinkas
Informacija apie pardavimo pajamas pagal veiklos rūšis:

Pajamų rūšis Finansiniai
metai, Eur

Praėję
finansiniai
metai, Eur

Paslaugų teikimo pajamos:
Viešojo administravimo paslaugų pajamos, iš viso: 488032 526819
- statybos inžinierių ir teritorijų planavimo vadovų atestavimas 152694 227368

- PENS specialistų atestavimas ir registro priežiūra 153283 163374

- statybos rangovų atestavimas 182055 136078

Komercinių paslaugų pajamos, iš viso: 590983 658701
- produktų sertifikavimo ir pastatų garso klasės nustatymo pajamos 420953 492617

- statybos produktų techninis įvertinimas 5343 6216

- nuotekų valymo įrenginių bandymai 98914 74648

- statybos inžinierių teisinių žinių mokymai 29960 42375

- programinės įrangos pardavimo pajamos 25510 35111

- kiti pardavimai 10303 7733

Paslaugų teikimo pajamų, iš viso 1079015 1185521

Pajamos iš kitos netipinės veiklos pardavimų 400 9952

PARDAVIMO PAJAMŲ IŠ VISO: 1079415 1195473
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Informacija apie pardavimo pajamas pagal geografines rinkas

Geografinės rinkos

Segmentai Viso pardavimo
pajamų pagal

geografinę rinką,
Eur

Viešojo
administravimo

paslaugų pajamos, Eur

Komercinių
paslaugų

pajamos, Eur

Kitos netipinės
veiklos

pajamos, Eur

Gruzija 0 2504 0 2504
Baltarusija 0 67435 0 67435
Belgija 0 3825 0 3825
Moldova 0 15754 0 15754
Čekija 0 2792 0 2792
Latvija 1758 8923 0 10681
Lenkija 2817 27412 0 30229
Nyderlandai 0 1806 0 1806
Ukraina 0 22032 0 22032
Vokietija 0 3533 0 3533
Rusija 0 43552 0 43552
Estija 0 14730 0 14730
Ispanija 0 4089 0 4089
Italija 0 1510 0 1510
Serbija 0 2961 0 2961
Lietuva 483457 368125 400 851982
Iš viso pardavimo
pajamų:

488032 590983 400 1079415

3 .16 . Sąnaudos
Informacija apie personalo sąnaudos:

Personalo sąnaudos Finansiniai metai,
Eur

Praėję finansiniai metai,
Eur

Personalo sąnaudos, iš viso: 677194 643144
- apskaičiuotas SPSC darbuotojų darbo
užmokestis

663040 629730

apskaičiuotos SPSC darbuotojų socialinio
draudimo įmokos

11677 11182

- apskaičiuotas BIM-LT projekto darbuotojų
darbo užmokestis

162219 39005

- BIM-LT projekto darbuotojų darbo užmokesčio
kompensavimas

-162219 -39005

- apskaičiuotos BIM-LT projekto darbuotojų
socialinio draudimo įmokos

2871 690

- BIM-LT projekto darbuotojų socialinio
draudimo įmokų kompensavimas

-2871 -690

- kitos sąnaudos 2477 2232
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Informacija apie su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusias sąnaudas:

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis
susijusios sąnaudos

Finansiniai metai,
Eur

Praėję finansiniai metai,
Eur

Audito įmonių teikiamos paslaugos, iš viso: 2000 2000

Iš jų:
- finansinių ataskaitų audito 2000 2000

- konsultacijų mokesčių klausimais 0 0
- užtikrinimo ir kitų paslaugų 0 0
- kitų paslaugų 0 0

Informacija apie kitos veiklos rezultatus:

Reikšmingi straipsniai Finansiniai metai.
Eur

Praėję finansiniai
metai, Eur

Kitos veiklos rezultatai, iš viso: 11937 11492

Iš jų:
- kitos reikšmingos netipinės veiklos pajamos 11937 11660

- kitos reikšmingos netipinės veiklos sąnaudos (-) 0 168

Informacija apie palūkanų ir panašias pajamas, ir sąnaudas:

Reikšmingi straipsniai Finansiniai metai,
Eur

Praėję finansiniai
metai, Eur

Palūkanų ir kitos panašios pajamos, iš viso: 379 379

Iš jų:
- banko palūkanos 379 379

- teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka 0 0

- kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos 0 0
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, iš viso: 0 0

iš jų:
- neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 0 0
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Straipsniai

Segmentai
Segmentams nepriskirta

Viešojo administravimo dalis
veikla

Ūkinė-komercinė
veikla

Finansiniai
metai,

tūkst. Eur

Praėję
finansiniai

metai,
tūkst. Eur

Finansiniai
metai,

tūkst Eur

Praėję
finansiniai

metai,
tūkst. Eur

Finansiniai
metai,

tūkst. Eur

Praėję
finansiniai

metai,
tūkst. Eur

Pelno(nuostolių) ataskaita
Pardavimo pajamos 488,03 526,82 590,99 658,70 0 0
Pardavimo savikaina (-) -287,39 -269,44 -394,52 —415,30 0 0
Bendrasis pelnas
(nuostoliai)

200,64 257,38 196,47 243,41 0 0

Pardavimo sąnaudos (-) 0 0 0 0 0 0
Bendrosios ir
administracinės sąnaudos
H

-109,11 -129,28 -134,81 -160,97 0 -2,20

Kitos veiklos rezultatai
(+,-)

0 0 0 0 11,94 11,49

Kitos palūkanų ir panašios
pajamos

0 0 0 0 0,38 0,38

Palūkanų ir panašios
pajamos, sąnaudos (+,-)

0 0 0 0 -0,02 -0,01

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

91,53 128,10 61,66 82,44 12,30 9,66

Pelno mokestis 14,11 21,78 9,51 14,02 1,9 1,64
Grynasis pelnas
(nuostoliai)

77,42 106,32 52,15 68,41 10,40 8,02

Balansas
Turtas iš viso: 93,52 139,09 205,74 191,31 1034,84° 1178,50°
Nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai iš viso:

532,34 645,38 743,16 813,52 167,96 ° 50,00°

Iš jų:
- nuosavas kapitalas 473,52 489,16 573,42 611,62 0 0
- dotacijos, subsidijos 0,00 10,33 48,52 54,01 100,07 ° 50,00°

- mokėtinos sumos ir kiti
įsipareigojimai

58,44 145,44 120,77 147,34 67,89° 0

Sukauptos sąnaudos ir
ateinančių laikotarpių
pajamos

0,38 0,45 0,45 0,55 0 0

Pastaba: informacija pateikiama tūkst. eurų.
° Vadovaujantis LR ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 patvirtintų

Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų (viešojo administravimo veikla) nustatymo ir
informacijos pateikimo rekomendacijų 20.3 punktu nėra skirstomi grynieji pinigai ir trumpalaikės
investicijos, todėl funkcijų atskyrime turto dalyje pinigai ir trumpalaikės investicijos pavaizduotos
nepaskirstytinoje dalyje.
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2) Įmonė nuo 2019 m. iki 2022 m. pagal jungtinės veiklos sutartį su Aplinkos ministerija
vykdo projektą Nr. 10.1 .l-ESFA-V-92-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių
gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą sukūrimas"
(sutrumpintai projektas „BIM-LT"). Veikla finansuojama biudžeto lėšomis, dotuojama. Projekto
vykdymui papildomai įdarbinta 13 darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu. Ši veikla nepriskiriama
nei viešojo administravimo (specialiesiems įpareigojimams) nei komercinei veiklai, todėl sumos,
susijusios su šio projekto vykdymu pavaizduotos nepaskirstytinoje dalyje.

3.18 . Pelno ir a tid ė tie ji m okesčia i
Atidėtojo pelno mokesčio turtas/įsipareigoji m ai susidarė dėl toliau pateiktų straipsnių

pripažinimo finansinėje ir mokestinėje apskaitose laikinųjų skirtumų:

Laikinieji skirtumai:

Finansiniai metai,
Eur

Praėję finansiniai metai.
Eur

Skirtumas tarp
mokestinės bazės ir

balansinės vertės

Turtas
(įsipareigojimai)

Skirtumas tarp
mokestinės bazės ir

balansinės vertės

Turtas
(įsipareigojimai)

Gautinų sumų vertės
sumažėjimas 4652 698 768 115
Atostogų rezervo sąnaudos
(su socialinio draudimo
įmokomis) 14603 2191 2720 408
Iš viso: 19255 2889 3488 523

Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra apskaičiuotas tik atskleidimo tikslais o finansinėje
apskaitoje nėra užregistruotas.

3.19 . V adovam s ir su siju siem s asm enim s p r isk a ič iu o to s pinigų
sum os, k itas p er le is ta s  turtas bei su te ik tos garan tijo s

Susijusiu asmeniu įmonėje laikomas direktorius. Direktoriaus atlyginimas yra įtrauktas į
bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį.

Informacija apie finansinius ryšius su įmonės vadovu:

Rodikliai
Finansiniai metai,

Eur
Praėję finansiniai

metai, Eur

Per metus vadovui apskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:

73476 55099

Iš jų:
- pagrindinis darbo užmokestis 51832 50127
- premijos 4400 4912
- įmonės suteiktos paskolos — —

- gautos paskolos — —
- neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos, pajamos natūra 75 60
- suteiktos garantijos — —
- kitos reikšmingos sumos (kompensacija už nepanaudotas
atostogas, išeitinė pašalpa)

17169 —

- kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei — —

- parduotas turtas — —

Sandorių su kitais susijusiais asmenimis įmonė 2020 m. nevykdė.
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3 .2 0 . V is o s  r e ik š m in g o s  u ž b a la n s in ė je  s ą s k a it o j e  f ik s u o ja m o s
su m o s

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas išsinuomotas ilgalaikis turtas.

Išsinuomoto ilgalaikio turto pavadinimas Vertė, Eur
Multifunkcinis spausdinimo MP4054, ser. Nr. G174R850138 1000,00
Automobilis Mercedes Benz E, valst. Nr. HEP 945 1700,00
Mobiliojo ryšio SIM kortelė Nr. 89370010100006855719 0,00
Kavos aparatas NMANNectaKrea, Z04364 0,00
Automobilis Škoda Superb, valst. Nr. KDN 055 13500,00
Automobilis Toyota RAV 4, valst. Nr. JZU 718 28990,00
Automobilis Audi A6, valst. Nr. JAS 632 16500,00
Geriamojo vandens įranga 0,00
Šalto vandens skaitiklis, gamyklinis Nr. 14138632 0,00
Išsinuomotos patalpos 36,92 m2,
UAB „Dinopolis“, Naglio g. 4A, Kaunas

sutartyje
nenurodyta

Išsinuomotos patalpos 66,91 m2.
Linkmenų g. 28, Vilnius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

sutartyje
nenurodyta

Viso išsinuomoto turto vertė: 61690,00

3 .2 1 . R e ik š m in g ų  p o b a la n s in ių  įv y k ių  tr u m p a s  a p r a šy m a s

Po metinių finansinių ataskaitų sudarymo datos neįvyko jokių reikšmingų įvykių, kurie
galėtų turėti esminės įtakos 2020 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms.

3 .2 2 . P a n d e m in ė s  s i t u a c i j o s  įta k a
Viešojo administravimo paslaugų sektoriaus paslaugų užsakovai -  visi statybos pagrindinių

techninės veiklos sričių vadovai bei teritorijų planavimo vadovai, statybos rangovai ir energinio
naudingumo sertifikavimo ekspertai. Nuo 2017 m. pabaigos statybos sektoriuje pasijuto statybos
dalyvių, tiek vadovų tiek rangovų suaktyvėjimas. Dėl Lietuvos ūkyje vykdytų tarptautinių statybos
projektų, suaktyvėjimas tęsėsi visus 2018 metus, pirmąjį 2019 metų pusmetį. 2020 metais buvo
planuotas įprastas, be didelių pokyčių viešojo sektoriaus paslaugų teikimas, tačiau kovo mėnesį
paskelbtas karantinas laikinai sustabdė paslaugų teikimą ateinantiems atestuotis pirmą kartą ar
ketinantiems praplėsti atestuotą sritį. Dėl apribojimo grupiniams mokymams, laikinai buvo
sustojęs kvalifikacijos tobulinimo procesas. Suradus ir pradėjus taikyti naujas paslaugų teikimo
formas -  nuotolinį mokymą ir konsultacijas, paslaugų teikimo apimtys trečiąjį ketvirtį pasiekė
planuotas. Šios veiklos vertės grandinės dalis veikė tinkamai nežiūrint ekstremalios situacijos.
Metų pabaigoje Vyriausybei sugriežtinus karantino sąlygas, nepavyko suteikti visų planuotų
paslaugų, kurios galutiniam rezultatui gauti reikalingas praktinių ir teisinių žinių įvertinimas.

Teisinių žinių vertinimas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir prieinamomis
informacinių technologijų priemonėmis, kol kas negali būti teikiama nuotoliniu būdu.

Komercinių paslaugų užsakovai -  statybos produktų gamintojai, gamintojų atstovai ir
importuotojai. Beveik 40 % pajamų gaunama iš užsakovų, kurie tiekia produktus į Lietuvos rinką
iš kitų šalių. Kita dalis užsakovų -  Lietuvos statybos produktų gamintojai. Dėl pandeminės
situacijos statybos sektoriaus augimas neprognozuojamas. Neblogėjant ekstremalios situacijos
sąlygoms, tikėtina, kad statybos produktų suvartojimas rinkoje išliks panašus, tuo pačiu
išlaikydamas pastovų potencialių sertifikavimo užsakovų skaičių. Statybos produktų ir jų  gamybos
kontrolės sertifikavimo veikla 2020 metais davė apie 75 % komercinių pajamų. Įvertinant
pandemijos sukeltas kliūtis, pasirengus naujas veiklos sąlygas aprašančias procedūras,
sertifikavimo priežiūros paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu.
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Tokia paslaugos forma reikalauja daugiau laiko, didesnės apimties įrodymų, apie pakankamą
statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, surinkimą, rizikos įvertinimo, tačiau
užtikrina, kad vertės grandinės dalis veiktų. Laikydamiesi Nacionalinio akreditacijos biuro,
Tarptautinio akreditacijos forumo rekomendacijų ir siekdami maksimalaus sertifikavimo veiklos
rezultato patikimumo, sustabdėme pirmą kartą paraiškas pateikusių gamintojų statybos produktų
sertifikavimo paslaugų teikimą. Dėl šių apribojimų 2020 m. netekome apie 40 tūkst. eurų pajamų.
Šiuo metu svarstomos galimybės pasitelkiant naujausias informacines technologijas, kurios leistų
sumažinti riziką iki žemiausio lygio, atnaujinti sustabdytą paslaugų teikimą naujiems klientams.
Taip pat, paraiškų iš naujų klientų, ieškoti priimtinų darbo metodų, kad suteikti produktų
sertifikavimo paslaugas su pakankamai patikimu rezultatu

3.23 . N eap ib rėžtu m ai
2018 metų pradžioje Aplinkos ministerija parengė valstybės įmonės Statybos produkcijos

sertifikavimo centro pertvarkos planą kuriam pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pertvarkos
planas buvo pakoreguotas 2020 m. sausį, kuriame numatyta centro vykdomas viešojo
administravimo funkcijas perduoti naujai įkurtai viešajai įstaigai, komercines paslaugas numatyti
palikti SPSC, kuri bus pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę. Planuojama, kad iki 2021 m.
pabaigos įmonė veiklą vykdys kaip vienas subjektas. Viešojo administravimo ir komercines
paslaugas atskyrus, prognozuojama, kad veiklų suminės pajamos nesumažės. Pereinamuoju veiklų
atskyrimo laikotarpiu ir pradiniame (po veiklų atskyrimo) etape, santykinai gali padidėti
administracinių išlaidų dalis. Padalinus veiklas į dvi įmones padidės išlaidos veiklos draudimui,
abiem įmonėms bus reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas, viešųjų pirkimų, IT ūkio, archyvo
specialistas. Norint išlaikyti planuojamą pelningumą administracijai priskiriamam personalui teks
vykdyti po kelias funkcijas.

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Vyriausioji finansininkė Birutė Žilinskaitė
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