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KĘSTUTIS MOTIEJŪNAS
VALDYBOS PIRMININKAS

Vadovybės žodis 4

 Vilniaus metrologijos centras, ne-
paisant visą pasaulį supančios 
pandemijos, įrodė, kad klientų 
poreikiai yra svarbiausia. Me-
trologija – sritis, kuri nepamaino-
ma net ir sunkiausiais verslų 
gyvenimo etapais, tad dėkoju 
įmonės darbuotojams, kad pavyko 
susitelkti, prisitaikyti prie kin-
tančios aplinkos ir ne tik užtikrinti 
nenutrūkstamą paslaugų tiekimą, 
bet ir paspartinti įmonės pertvar-
kymo procesus, kurie padeda 
toliau žengti skaitmenizacijos 
keliu ir išlaikyti Vilniaus me-
trologijos centro lyderystę bei 
didinti veiklos efektyvumą.  

Susitelkimas ir įsiklausymas 
padeda išlaikyti įmonės tolimesnį 
augimą, kurti patrauklaus, atsak-
ingo ir inovatyvaus darbdavio 
įvaizdį.Džiaugiamės, kad su 
kiekvienais metais vis labiau 
pavyksta išlaikyti lyčių lygybę, 
darbuotojų lojalumą, vystyti men-
torystę ir pritrauki vis jaunėjanči-
us savo srities profesionalus, 
kurie padeda didinti klientų 
lojalumą, kelia visos įmonės kom-
petencijos lygį, atveria vis daugiau 
kelių tarptautinėje rinkoje. 

Klientų poreikiai išlieka pagrin-
dine įmonės varomąja jėga nuola-
tiniam tobulėjimui, vidinių ir 
išorinių procesų efektyvinimui, 
kas padeda taupyti tiek mūsų dar-
buotojų, tiek klientų laiką ir kaštus 
bei suteikia platesnes mobilumo 
galimybes. Visa tai išskiria įmonę 
konkurencinėje aplinkoje. Vilniaus 
metrologijos centro ateitis ir 
pagrindinis tikslas – vykdyti 
veiklą pagal aukščiausius 
skaidrumo, vadybos, etikos ir so-
cialinės atsakomybės standartus, 
teikiant bene plačiausio spektro 
metrologines paslaugas, kurios 
užtikrina klientų pasitikėjimą, ver-
tinimą bei inovatyvaus metrolog-
inių paslaugų tiekėjo įvaizdį ir lyd-
erystę Lietuvos metrologinių pa-
slaugų rinkoje.  
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EVELINA LESUTYTĖ
L.E.P. GENERALINĖ DIREKTORĖ

Pasauliui, o ypač verslo sektoriui 
išgyvenant pandemijos sukeltus 
padarinius džiaugiamės, kad me-
trologinės paslaugos ir jų dėka 
užtikrinamas tikslumas liko svar-
bus mūsų klientams. Susitelkę ir 
matydami rinkos poreikį veiklą 
galėjome tęsti nenutrūkstamai. 

Galima teigti, kad 2020 metai buvo 
darbuotojų metai. Nuveikėme 
nemažai, o teigiamus pokyčius 
rodo darbuotojų įsitraukimo tyri-
mas, kurio augimas nustebino net 
ir tyrimo organizatorius bei slapto 
pirkėjo tyrimas, kuris atspindi 
mūsų darbuotojų kompetencijas ir 
aptarnavimo lygį. Džiaugiuosi 
galėdama dirbti su tokia šaunia 
komanda, kurios pagrindinis tiks-
las – laimingas klientas.  

Modernizuodami savo veiklą ir 
toliau siekiame išlaikyti metrolog-
inių paslaugų lyderio poziciją 
Lietuvoje. Vystant patrauklaus 
darbdavio įvaizdį siekiame pri-
traukti vis jaunėjančią profesion-
alų kartą, kuri padeda koja kojon 
žengti su rinkos naujovėmis ir 
plėsti savo teikiamų paslaugų 
sritis pagal naujausius rinkos 
poreikius.  

Tikiu, kad lankstumas taps viena 
iš įmonės pridėtinių verčių. Vi-
suomet stengiamės būti kiek 
įmanoma universalesni klientų 
atžvilgiu ir suteikti paslaugas 
jiems patogiausioje vietoje, tačiau 
vienas pandemijos sukeltas 
padarinys manau išliks ilgam – 
nuotolinis darbas. Tai atvėrė dar 
platesnes galimybes tolimesniam 
įmonės vystymuisi ir tapo privalu-
mo modernizuojant įmonės 
veiklą.  

Pabaigai, noriu visiems palinkėti ir 
toliau ugdyti komandinį darbą, 
puoselėti šiltus santykius su 
klientais ir suteikti visas reikia-
mas paslaugas iš vienų rankų, nes 
būvimas penkiose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose suteikia 
galimybę vis sparčiau aptarnauti 
augančią ir nuolatos tobulėjantį 
industrinį sektorių.   
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Veiklos 
apžvalga

Pagrindiniai duomenys apie 
bendrovę

Akcijų skaičiaus ir įstatinio kapi-
talo pasikeitimai

Akcinės bendrovės „Vilniaus me-
trologijos centras“ (toliau - VMC 
arba Bendrovė) metinis 
pranešimas parengtas už laiko-
tarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. 

2020 m. gegužės 13 d. vienintelio 
akcininko sprendimu Nr. AS1-2 
akcinės bendrovės „Vilniaus me-
trologijos centras“ įstatinis kapi-
talas sumažintas 1.501.408,88 
eurų, anuliuojant 5.177.272 vnt. 
0,29 euro nominalios vertės 
akcijų. Įstatinis kapitalas suma-

žintas siekiant akcininkams 
išmokėti bendrovės lėšų. 
Pranešimas apie sprendimą su-
mažinti įstatinį kapitalą paskelb-
tas VĮ Registrų centras informac-
iniame leidinyje Nr. 2020-148 
(2020 gegužės 27 d.).  Pakeisti 
įstatai įregistruoti 2020 rugpjūčio 
3 d.  Bendrovės lėšos akcininkams 
(t.y. į biudžetą) išmokėtos 2020 
rugpjūčio 7d.
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Bendrovė turi klientų aptarnavimo 
skyrius didžiausiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy-
je. VMC neturi filialų ar atstovybių.

Vizijoje akcentuojama klientams 
teikiamų paslaugų vertė, užtikri-
nant klientų veikloje naudojamų 
matavimų tikslumą, bendrovės 
orientacija į aukštos kokybės pa-
slaugas, tikslas pirmauti atsiliepi-
ant į rinkos poreikius, aptarnau-
jant inovatyvius matavimo prietai-
sus.

Misijoje įvardintas metrologijos 
paslaugų patikimumas atspinti 
orientaciją į kliento lūkesčius, 
siekį lanksčiai, greitai ir kokybiškai 
teikti klientų matavimo prietaisų 
patikros, kalibravimo ir bandymų 
paslaugas. Paslaugų spektro 
plėtimas apima sprendimus ra-
cionaliai investuoti į naujų rinkoje 
atsirandančių matavimo prietaisų 
aptarnavimui reikalingą įrangą, 
naujų paslaugų klientams teikimą, 
paslaugų mobilumo didinimą.

Valdymas ir struktūra

Vizija: klientų vertinamas inovaty-
vus metrologinių paslaugų 
lyderis.

Misija: teikti patikimas plataus 
spektro metrologines paslaugas.

VMC savo veiklą, misijos įgyvend-
inimą bei vizijos siekimą grindžia 
šiomis vertybėmis:

Patikimumas – turime ilgametę 
patirtį, įgūdžius, gebėjimus, kurie 
garantuoja mūsų atliekamų pa-
slaugų kokybę.
Orientacija į klientą – didiname 
klientui teikiamų paslaugų vertę, 
geriname klientų aptarnavimo 
kokybę, plečiame paslaugų spek-
trą.
Bendradarbiavimas – dalyvau-
jame metrologijos dokumentų 
rengimo veikloje Lietuvoje ir tarp-
tautinėse organizacijose.

VMC yra valstybės kontroliuojama 
akcinė bendrovė. Visos VMC akci-
jos nuosavybės teise priklauso 
valstybei, o jas patikėjimo teise 
valdo VĮ „Turto bankas“, kuri 
įgyvendina visų akcijų savininko 
teises.

Įmonės valdymo struktūrą sudaro: 

• Visuotinis akcininkų susir-
inkimas;
• Valdyba, sudaryta iš 3 narių, 
renkamų 4 metų laikotarpiui; 
• Vadovas – generalinis direkto-
rius.
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Visuotinio akcininkų susirinkimo 
kompetencija, jo sušaukimo 
tvarka, valdybos kompetencija, 
valdybos narių rinkimo ir atšauki-
mo tvarka, taip pat Bendrovės 
vadovo kompetencija, jo rinkimo 
bei paskyrimo ir atšaukimo bei at-
leidimo tvarka nesiskiria nuo 
nurodytųjų LR akcinių bendrovių 
įstatyme.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo 
teises įgyvendina VĮ Turto bankas 
kaip visų VMC akcijų valdytoja. 
VMC visuotinio akcininkų susir-
inkimo sprendimus atitinka VĮ 
Turto bankas generalinio direk-
toriaus įsakymai ar sprendimai.

Valdyba, prieš priimdama spren-
dimus, turi gauti visuotinio ak-
cininkų susirinkimo pritarimą 
šiais klausimais:

• dėl ilgalaikio turto, kurio balan-
sinė vertė didesnė kaip 1/20 ben-
drovės įstatinio kapitalo, 
investavimo, perleidimo, nuomos 
(skaičiuojama atskirai kiekvienai 
sandorio rūšiai);
• dėl ilgalaikio turto, kurio balan-
sinė vertė didesnė kaip 1/20 ben-
drovės įstatinio kapitalo, įkeitimo 
ir hipotekos (skaičiuojama bendra 
sandorių suma);

Pagrindinės visuotinio akcininkų 
susirinkimo ir valdybos funkcijos

• dėl kitų asmenų prievolių, kurių 
suma didesnė kaip 1/20 ben-
drovės įstatinio kapitalo, įvykdy-
mo laidavimo ar garantavimo;
• įsigyti ilgalaikio turto už kainą, 
didesnę kaip 1/20 bendrovės įsta-
tinio kapitalo.
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Valdyba

VMC valdyba buvo išrinkta 2017 lapkričio mėn. Per 2020 metus įvyko 18 
VMC valdybos posėdžių. Juose buvo svarstoma eilė klausimų, susijusių 
su VMC veikla: 

Posėdžių datos Svarbiausi sprendimai
Strateginio plano patvirtinimas. Sprendimai, reikalingi strateginių 
projektų įgyvendinimui (Klaipėdos regiono laboratorijos patalpų 
nuoma, IS kūrimo projektai)

2020-01-09

2020-02-11
2020-02-26

2019 m. IV ketv. ir 2019 m. biudžeto vykdymo ir veiklos plano 
ataskaita, organizacinės struktūros keitimas
Valdybos veiklos vertinimas, kintamos darbo užmokesčio dalies 
laboratorijų darbuotojams tvarka
Metinės finansinės ataskaitos ir metinio pranešimo svarstymas ir 
tvirtinimas, sprendimas dėl pastato Liepų takas 6, Palangoje parda-
vimo

2020-04-28

2020 I ketv. biudžeto ir veiklos plano ataskaita, strateginių projektų 
sprendimai

2020-05-11

Atskirų strateginių projektų ir rizikų valdymo plano aptarimas2020-07-13
2020 II ketv. biudžeto ir veiklos plano ataskaita, tarpinio pranešimo 
tvirtinimas, sprendimas dėl 2020 m. audito

2020-08-19

Etaloninės įrangos atnaujinimas, pastatų atnaujinimas, teisinių 
veiksmų konkurencijos ribojimo srityje klausimai.

2020-08-31

Atlygio politika, konfidencialios informacijos sąrašo atnaujinimas, 
korupcijos prevencijos politikos gairių papildymas

2020-09-14

2021-2024 strateginiai tikslai, rodikliai, projektai, 2020 strateginių 
projektų informacinių sistemų kūrime sprendimai

2020-10-06

2020 III ketv. biudžeto ir veiklos plano ataskaita, 2021-2024 strate-
ginio plano projektas

2020-10-20

Atlygio politikos tvirtinimas, 2021 m. biudžeto tvirtinimas2020-11-17
Dėl konkurencijos iškraipymų metrologijos paslaugų rinkoje.2020-11-24

Atlygio politikos dokumentų  - pardavimų skyriaus kintamos atlygio 
dalies apskaičiavimo tvarkos ir Laboratorijos darbuotojų kintamos 
atlygio dalies apskaičiavimo tvarkos tvirtinimas.  Darbuotojų 
asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimas, privatumo poli-
tikos tvirtinimas. Veiksmų plano dėl konkurencijos iškraipymų 
pašalinimo aptarimas.

2020-12-01
2020-12-08
2020-12-16

Organizacinės struktūros pardavimų skyriuje keitimas, rizikų valdy-
mo planas, kintamos darbo užmokesčio dalies laboratorijų darbuo-
tojams tvarkos papildymas

2020-06-08
2020-06-22
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2020 metais valdybos nariais 
buvo: 
• Kęstutis Motiejūnas, valdybos 
narys, nepriklausomas (iki dabar, 
valdybos pirmininkas nuo 
2019-02-11)
• Laimis Jančiūnas, valdybos 
narys, nepriklausomas (iki dabar).
• Girda Valiulytė, VĮ Turto bankas 
atstovė (nuo 2019-08-07 iki 
2020-11-16)

2020 gruodžio 31 d. valdyboje 
buvo 2 nariai. 

Valdybos narė VĮ Turto bankas 
Privatizavimo skyriaus vadovė 
Girda Valiulytė atsistatydino iš 
valdybos narių nuo 2020-11-16 
d., naujas valdybos narys – VĮ 
Turto banko atstovas nėra paskir-
tas.
 
Du iš trijų valdybos narių atitinka 
LR Vyriausybės 2015 m. birželio 
17 d. nutarime Nr. 631 įvardintus 
nepriklausomumo kriterijus.

Informacija apie šio metinio 
pranešimo tvirtinimo metu veiki-
ančią valdybą pateikiama lentelė-
je žemiau:

Kęstutis Motiejūnas 
Valdybos pirmininkas 
( n e p r i k l a u s o m a s 
narys)

Darbovietė, einamos pareigos 
Darbovietės adresas, įmonės 
kodas

UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ (INVEGA) gener-
alinis direktorius, Konstituci-
jos pr. 7, Vilnius. Įm. k. 
110084026

VMC valdybos narys 
nuo 2017 m. 11 mėn., 
valdybos pirmininkas 
nuo 2019-02-11

Valdybos nario dalyvavimas kitų 
įmonių valdybose (stebėtojų 
tarybose) 

AB „Smiltynės perkėla“ valdy-
bos narys

2020 metais dalyvavo  
visuose 18 posėdžių.

Kvalifikacija 1994-2000 VU Ekonomikos 
fakultetas Buhalterinės 
apskaitos ir audito bakalau-
ras ir magistras.
2002-2008 ISM Vadybos ir 
ekonomikos universitetas 
Vadovų magistrantūros 
studijos

Valdybos nario patirtis valdybos 
veikloje

UAGDPB “Aviva Lietuva” 
valdybos narys 
AB „Smiltynės perkėla“ valdy-
bos narys 
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Laimis Jančiūnas 
Valdybos narys 
( n e p r i k l a u s o m a s 
narys)

Darbovietė, einamos pareigos 
Darbovietės adresas, įmonės 
kodas

UAB „Buhalterės.lt“ gener-
alinis direktorius 
Saulėtekio alėja 15, Vilnius. 
Įm. k. 302546905

VMC valdybos narys 
nuo 2017 m.11 mėn.,

Valdybos nario dalyvavimas kitų 
įmonių valdybose (stebėtojų 
tarybose) 

VĮ Regitra valdybos narys

2020 metais dalyvavo 
visuose 18 posėdžių.

Kvalifikacija VU Tarptautinė verslo 
mokykla, magistras

Valdybos nario patirtis valdybos 
veikloje

Lietuvos Marketingo asocia-
cija valdybos narys

VMC vadovą – generalinį direk-
torių renka ir atšaukia valdyba. 
VMC vadovas yra atsakingas už 
bendrovės veiklos organizavimą, 
veiklos prioritetų ir planuojamų 
pasiekti rezultatų įgyvendinimą. 
Vadovui yra pavesta atlikti visas 
Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų 
įstatymų įmonės vadovui nustaty-
tas funkcijas. 

Vadovaujantis LR viešųjų ir 
privačių interesų derinimo įstaty-
mo 11 str. 2 d.,  AB “Vilniaus me-
trologijos centras” valdybos 
sprendimu (valdybos posėdžio 
protokolo Nr. 59) nustatyta, kad 
AB “Vilniaus metrologijos centras” 
generalinė direktorė gali spręsti 
su ja pačia susijusius einamuo-
sius vidaus administravimo klau-
simus (išskyrus klausimus dėl 
visų rūšių priemokų, išmokų

VMC vadovas skyrimo, kitų savo prigimtimi 
panašių mokėjimų atlikimo), jeigu 
teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Nuo 2018 rugsėjo 4 d. iki 2021 
kovo 8 d. VMC generalinė direk-
torė buvo Rūta Klevėnė. 
2021-03-04 d. valdybos spren-
dimu nuo 2021-03-09 d. laikinai 
einančia generalinės direktorės 
pareigas paskirta Vilniaus regiono 
laboratorijos vadovė Evelina Le-
sutytė.
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Pagal veiklos rodiklius (darbuoto-
jų skaičius ir apyvarta) VMC pri-
skiriama vidutinių įmonių kate-
gorijai (103 darbuotojai, 3,5 mln. 
Eur. pardavimo paslaugų apimtis). 
Valstybinės įmonės kategorija – 
IV (darbuotojų skaičius mažesnis 
už 1000 ir pardavimo paslaugų 
apimtis mažesnė už 8,69 mln. 
Eur.) 

Pagrindinė veikla - paslaugos me-
trologijos srityje (matavimo prie-
monių patikra, kalibravimas, 
bandymai, atitikties įvertinimas, 
tipo įvertinimas).  

Bendrovės veikla - teisinei, mok-
slinei bei industrinei metrologijai 
priskirtų objektų patikros, 
bandymų ir kalibravimo labora-
torija, aprūpinta šiuolaikine, su 
nacionaliniais ir Europos Sąjun-
gos etalonais susieta, etalonine ir 
bandymų įranga. Bendrovės 
veikla metrologijos srityje yra 
akredituota, atliktų matavimų bei 
bandymų rezultatai pripažįstami 
Europos Sąjungos šalyse.

Bendrovės veikla akredituota 
pagal tarptautinius standartus 
LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN 
ISO/IEC 17020. Bendrovė turi 
paskelbtosios (notifikuotos) įstai-  

Pagrindinė veikla ir svarbiausi 
2020 metų įvykiai

gos statusą neautomatinių 
svarstyklių Europos Bendrijos (to-
liau - EB) pirminei patikrai ir pa-
skirtosios įstaigos statusą mata-
vimo priemonių patikrai bei fa-
suotų produktų ir matavimo indų 
bandymams atlikti. Teikdama me-
trologines paslaugas, Bendrovė 
išduoda kalibravimo liudijimus 
atitinkančius CIPM MRA (tarptau-
tinio pripažinimo) susitarimo są-
lygas, bandymų protokolus ir ati-
tikties sertifikatus, kurie pripažįst-
ami visose Europos Sąjungos 
šalyse. 

VMC veikla vykdoma konkurenc-
ingoje aplinkoje - Lietuvoje yra 
virš 40 Bendrovių, užsiimančių 
metrologine veikla.

2020 m. pagrindiniai VMC įvykiai

Bendrovės strategijos formavimui 
ir  jos veiklai didelę įtaką padarė 
2020 metais priimti su Bendrovės 
valdymu ir veikla susiję sprendi-
mai: 
• Pradėtos įmonės privatizavimo 
procedūros. 2020 spalio mėn. 
užbaigtas pakartotinis įmonės 
akcijų paketo vertinimas.
• 2020-05-13 d. priimtas spren-
dimas sumažinti įstatinį kapitalą 
siekiant akcininkams išmokėti 
bendrovės lėšas. 
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• Vykdant bendrovei Lūkesčių 
laiške iškeltus tikslus per 
2019-2020 metus buvo atsisakyta 
veikloje nenaudojamų pastatų, 
2020 m. bendrovė tęsė ir užbaigė 
nenaudojamų ar nebetinkamų 
naudoti pastatų pardavimą. Visi 
pastatų pardavimai vyko aukciono 
būdu, per VĮ Registrų centras 
e-varžytinės.lt sistemą. Per 2020 
m. parduoti pastatai:
 - Palangoje, Liepų takas 6 
(poilsio paskirties pastatas kartu 
su žemės sklypu) pardavimo 
kaina 236 666 eur. Aukcionas 
įvyko 2020-06-04 d. Pirkimo par-
davimo sutartis sudaryta 
2020-07-30 d.
 - Klaipėdoje, Tomo g. 24 (ad-
ministracinės paskirties pastatas 
kartu su žemės sklypu) pardavimo 
kaina – 429 000 EUR. Pirkimo par-
davimo sutartis sudaryta 
2020-01-23.
 - Šiauliuose, Sodo g. 2C (ad-
ministracinės paskirties pastatas 
ir garažas, kartu su žemės sklypu), 
pardavimo kaina - 117 000 EUR. 
Pirkimo pardavimo sutartis sud-
aryta 2020-01-30.
• Klaipėdos regiono laboratorijos 
veiklai, kuri anksčiau buvo vykdo-
ma parduotuose pastatuose 
Tomo g. 24, Klaipėdoje ir Liepų 
takas 6, Palangoje, išnuomotos 
patalpos Liepų g. 54, Klaipėda.  
Patalpos išnuomotos 5 metų 
laikotarpiui, įrengtos ir pritaikytos 

laboratorijos veiklai. Naujose pa-
talpose Klaipėdos regiono labora-
torija veikia nuo 2020 birželio 15 
d.
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VMC veikia kaip akredituota kon-
trolės įstaiga bei kalibravimo ir 
bandymų laboratorija. Akredituo-
tos įstaigos statusas reiškia, kad 
Lietuvos nacionalinis akreditaci-
jos biuras reguliariai, nepriklauso-
mai bei objektyviai vertina VMC 
kompetenciją bei veiklos pro-
cedūras, o įstaiga atitinka jos 
veiklai taikomus reikalavimus ir 
yra kompetentinga atlikti atitikties 
įvertinimo procedūras, kurioms 
yra akredituota.

VMC veiklą vykdo didžiausiuose 
Lietuvos miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje. Šiuose miestuose yra 
klientų aptarnavimo skyriai ir lab-
oratorijos.  Administracija įsikūru-
si Vilniuje.

Klientai užsakymus pateikia tele-
fonu, klientų aptarnavimo linija, el. 
paštu ar pildydami užklausos 
formą interneto svetainėje.  Dalis 
klientų paslaugas užsako atvykę į 

Visi prietaisai priimami visuose 
regionuose, VMC patys perveža 
klientų prietaisus į kito regiono 
laboratoriją pagal poreikį. Pagal 
poreikį VMC darbuotojai paima 
prietaisus iš klientų veiklos vietos 
ir atveža į laboratoriją.

klientų aptarnavimo padalinus.  
Klientų prietaisai priimami visu-
ose regionuose. Dalis paslaugų 
teikiamos išvykose – metrologai 
klientų prietaisus aptarnauja jų 
naudojimo vietose. Prietaisus 
klientai gali atvežti patys ar at-
siųsti.

Dalis veiklų nuolat vykdoma pas 
klientus, naudojant ten įrengus 
patikros stendus. Tokios veiklos 
vietos yra įtrauktos į VMC akred-
itacijos sritis (https://vmc.lt/akredi-
tuota-veikla/ ).

Metrologines paslaugas sudaro 
dvi pagrindinės dalys – prietaiso 
patikrinimas ir patikrinimo rezul-
tatus patvirtinančių dokumentų 
parengimas. Dokumentai įsigyja-
mi, apskaitomi ir išduodami vado-
vaujantis Lietuvos metrologijos 
inspekcijos viršininko įsakymu 
„Dėl  dokumentų blankų ir oficialių 
žymėjimo ženklų privalomosios 
formos rengimo, eskizo bei grafin-
io projekto tvirtinimo, gamybos 
organizavimo, apskaitos, saugoji-
mo, naudojimo, dingimo įformini-
mo ir likvidavimo tarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

Veiklos 
rezultatai ir 
verslo 
modelio 
aprašymas
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Metrologinės paslaugos, priklaus-
ančios teisinės metrologijos sriči-
ai, yra reglamentuojamos įstaty-
mu, kuriame nurodytas griežtai 
apibrėžtas matavimo prietaisų 
patikros periodas. 

Metrologinės patikros paslaugos 
teikiamos srityse, kurioms VMC 
turi paskirtosios įstaigos statusą, 
paslaugos teikiamos vadovaujan-
tis bendrosiomis ar specialiosio-
mis patikros metodikomis. 

Metrologinės patikros paslaugos 
pakaitalais galima vadinti naujus 
prietaisus su pirmine patikra, kuri-
uos pirkėjui finansiškai naudingi-
au nusipirkti, nei turimus tikrinti ar 
kalibruoti.  

Metrologinės paslaugos paklausa 
didėja, tai rodo ne tik didėjantis 
VMC klientų skaičius, bet ir stiprė-
janti konkurencija. Pastaraisiais 
metais pastebima agresyvi 
konkurentų politika. Konkurentai 
plečia savo veiklos sferas, nėra 
ribojami ar nepaiso apribojimų 
teikti kompleksines paslaugas 
(prietaisų remontą), rinkoje at-
siranda vis daugiau smulkių 
konkurentų, kurie teikia paslaugos 
vienoje – dvejose veiklos srityse ir 
siūlo paslaugas už mažesnes 
kainas, yra lankstesni ir greitesni.

Kalibravimas yra matavimo prie-
monių atitikties įvertinimo būdas, 
atliektamas tada, kai norima įsi-
tikinti, kad prietaisas yra tikslus. 
Kalibravimo būdu užtikrinama, 
kad visi atliekami matavimai yra 
susieti su atitinkamų fizikinių 
dydžių tarptautiniais etalonais ne-
nutrūkstama sieties grandine, 
todėl kalibravimas yra pagrindinis 
metrologinės sieties įrodymas. 
Atliekant prietaiso kalibravimą, 
jam yra sukuriamos aplinkos sąly-
gos, atitinkančios matavimo 
metodo reikalavimus. Atlikus kali-
bravimą yra išduodamas kali-
bravimo liudijimas.

VMC teikia plačiausią metrolog-
inių paslaugų asortimentą, atli-
ekant matavimus šioms prietaisų 
grupėms: 

Metrologinė patikra Kalibravimo paslaugos

• Masės
• Jėgos
• Laiko ir dažnio
• Elektrinių dydžių
• Medicinos prietaisų
• Slėgio
• Temperatūros
• Judesio parametrų
• Skysčių ir dujų kiekio
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Užsakymų skaičius per 2020 m.

0

• Optinių ir optinių - 
fizinių, jonizuojančios 
spinduliuotės
• Akustinių ir vibracijos
• Fizikinių ir cheminių
• Geometrinių parametrų
• Notifikuotos veiklos neautomati-
nių svarstyklių sritis

2020 m. veiklos rezultatams darė 
įtaką nuo  2020 m. kovo 16 d. 
paskelbtas karantinas dėl pas-
aulinės COVID - 19 pandemijos. 
VMC veikla nebuvo įtraukta į 
uždraustų karantino metu veiklų 
sąrašą, tad įmonės veikla buvo 
tęsiama. Užsakymų srautas 
pradėjo mažėti nuo kovo vidurio ir 
per pirmojo karantino laikotarpį 
buvo iki 24% mažesnis nei 2019 
m. tuo pačiu laikotarpiu.  Per an-
trąjį karantiną  2020 lapkričio – 
gruodžio mėnesiais užsakymų 
kiekis vėl sumažėjo,  2020 
gruodžio viduryje įvedus judėjimo 
tarp savivaldybių ribojimus, pas-
kutinėmis metų savaitėmis užsa-
kymų sumažėjo apie  70%.  Judėji-
mo tarp 
savivaldybių apribojimas gali ir 
2021 m. neigiamai veikti VMC 
veiklą, nes aptarnaujami matavi-
mo prietaisai turi būti atvežti į 
VMC laboratorijas. 

Pagrindinė Bendrovės veikla yra 
patikros paslaugų teikimas ir me-
trologinių prietaisų kalibravimas. 
Bandymai, atitikties įvertinimas ir 
EB patikra irgi labai svarbios Ben-
drovės  veiklos sritys, suteiki-
ančios VMC išskirtinumą me-
trologinių paslaugų rinkoje, tačiau 
pajamų atžvilgiu, šios veiklos 
kuria tik pridėtinę vertę. 

Kitos paslaugos
Atitikties įvertinimas
Bandymai

Kalibravimas
Metrologinė patikra

4%
1% 1%

27%

67%

2020 m. pajamų struktūra
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Metrologinių patikrų skaičius 
2017- 2019 metais augo. 2019 m. 
VMC patikrino 403642 vnt. pri-
etaisų. 2020 patikrų skaičius su-
mažėjo 32,52 % - iki  272360 vnt. 
prietaisų. 

Patikrų skaičiaus dinamika

Kalibravimo paslaugų skaičius per 
2018 - 2020 metų laikotarpį augo. 
Kalibravimo paslaugos 2018 – 
2019 metais augo 0,59 %, o 2019 - 
2020 m. augimas buvo 36,14% . 

Kalibravimo skaičiaus dinamika
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Atitikties įvertinimo paslaugų skaičius lyginant 2018 - 2020 metų duome-
nis išlieka panašus. Paklausa šiai paslaugai priklauso nuo to, kiek įvairių 

Atitikties įvertinimo skaičiaus 
dinamika
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matavimo prietaisų tiekėjai ar ga-
mintojai tais metais siekia pradėti 
teikti Lietuvos rinkai naujų tipų 
matavimo prietaisų – atitikties 
įvertinimas reikalingas, kad naujas 
prietaisas būtų įtrauktas į matavi-
mo prietaisų registrą ir jį būtų 
galima oficialiai naudoti Lietuvoje 
kaip matavimo prietaisą.



VMC atliekamų bandymų skaičius 
2018 ir 2019 metais buvo 
panašus, 2020 metais matomas 
58,74 % augimas. 

Bandymų skaičiaus dinamika
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VMC klientams labai svarbus pa-
slaugos teikimo greitis (kol pri-
etaisas aptarnaujamas VMC, 
klientas negali jo naudoti įpras-
tinėje veikloje), todėl vidutinės pa-
slaugos trukmės mažinimas ir pa-
slaugų mobilumo didinimas ir 
2020 m. liko mūsų prioritetai 
klientų perspektyvoje.  Siekiame 
racionaliai investuoti į naujų 
rinkoje atsirandančių matavimo 
prietaisų aptarnavimui reikalingą 
įrangą, naujų paslaugų klientams 
teikimą.  Lentelėje pateikiami tik 
svarbiausi, tiksliai apskaičiuojami 
rodikliai:

Klientų perspektyva – Paslaugų 
gerinimas

VMC 2020-2023 metų veiklos 
strategijoje 2020 metais numatyti 
veiklos tikslai, rodikliai ir strate-
giniai projektai. 

Bendrovės įstatuose numatyti 
Bendrovės veiklos tikslai yra siekti 
Bendrovės verslo vertės augimo ir 
vykdyti veiklą pagal aukščiausius 
skaidrumo, valdysenos, etikos ir 
socialinės atsakomybės standar-
tus. Bendrovėje vyksta tik komer-
cinė veikla, vykdoma konkurenc-
ingame metrologijos paslaugų 
sektoriuje.  

Veiklos strategijos įgyvendinimas
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Bendrovė siekia tapti moderniu 
metrologinių paslaugų centru, su 
išplėtota laboratorijų infrastruk-
tūra ir šiuolaikiška etalonine 
įranga. VMC tikslas – išlaikyti 
plačiausią rinkoje metrologinių 
paslaugų spektrą. Todėl 2020 m. 
buvo tęsiamas etaloninės įrangos 
atnaujinimas, diegiamos ir tobuli-
namos informacinės sistemos, 
ruošiamasi metrologinių pro-
cedūrų skaitmenizavimui. 

Procesų perspektyva. Veiklos 
modernizavimas.

1. Siekiant pagerinti klientų aptar-
navimą, buvo numatytas 2019 m. 
įdiegto klientų aptarnavimo stan-
darto monitoringas. Slapto pirkėjo 
tyrimas buvo atliekamas II etapais 
– metų viduryje ir metų pabaigoje.  
Lyginant pirmo ir antro etapo įver-
tinimus, matomas vertinimo pag-
erėjimas nuo 76% iki 79,6%.
2. Tinkamo verslo modelio - kaip 
dirbti su aptarnavimo sferos part-
neriais – suradimas. Atsisakyta 
veiklos su dalimi komunalinio 
sektoriaus aptarnavimo sferos 
partnerių, atnaujintas ir geriau or-
ganizuotas bendradarbiavimas su 
svarbiais partneriais.

2020 m. įgyvendinti projektai ir 
strateginės iniciatyvos:

Tikslas Rodiklis 2019
duomenys

Siektina
vertė 2020

Pasiektas
 rodiklis Komentaras

Proaktyvumo rinkoje 
padidinimas

Pajamų prieaugis 
lyginant su 
praėjusių metų 
tuo pačiu mėne-
siu, %

4,4% 12% 0,44% Tikslas nepasiektas dėl 2 
COVID-19 karantino 
laikotarpių įtakos veiklai

Tikslas išlaikyti aukštą 
NPS rodiklį98% 95% 98%

n.d. 5 2

Klientų aptarnavimo 
gerinimas

Pelningų paslaugų 
vystymas

Klientų pasitenki-
nimo rodiklis 
(NPS)

Naujos paslaugos 
(akredituotos) 
kituose regionu-
ose

Tikslas pasiektas 
40%. Trijų naujų 
paslaugų 
diegimas vėlavo ir 
persikėlė į 2021 
m.

Veiklos strategijos įgyvendinimas 19



Tikslas Rodiklis 2019
duomenys

Siektina
vertė 2020

Pasiektas
 rodiklis Komentaras

Veiklos organizavi-
mo pagerinimas

Veiklos 
organizavimo 
pagerinimas

20%

0%

20%

1%

26% Tikslas pasiektas

Tikslas nepasiektas. Dėl 2 
karantinų nepasiektas 
apyvartos augimo tikslas. 

Per 2020 metus įdiegtos 
metrologinių el. 
dokumentų sistemos ir 
pasirengta visų metrolog-
inių dokumentų išdavimui 
el. būdu.  Oficialaus viešo 
naudojimo pradžia -  
2021 vasario 8 d.

0%

0% 100% 90%

65% 75% 79%

OPEX-o 
mažėjimas, 
% nuo apyvartos

Informacinių 
sistemų 
atnaujinimas

Išduoti skaitme-
niniai dokumentai, 
% nuo galimų

Dėl kelionių apribojimų 
dalies įrangos nepavyko 
laiku nuvežti kalibravimui 
į kitų šalių laboratorijas. 

- 98% 82%
(patikimą) 
paslaugą 
užtikrinančios 
etaloninės įrangos 
% nuo visos 
etaloninės įrangos

Per 2020 metus įdiegtos 
metrologinių el. 
dokumentų sistemos ir 
pasirengta visų metrolog-
inių dokumentų išdavimui 
el. būdu.  Oficialaus viešo 
naudojimo pradžia -  
2021 vasario 8 d.

0 1 1
Infrastruktūros 
atnaujinimas. 

Etaloninės įrangos 
atnaujinimas

Laboratorijų 
perkėlimo 
projektai.

Paslaugos 
trukmė, laiku 
atiduotų užsaky-
mų proc.

Tikslas pasiektas

1. Veiklos procesų išgryninimas, 
standartizavimas ir trumpinimas. 
Per 2020 m. standartizuota 89% 
patikros procesų, kai projekto tik-
slas buvo 80% dažniausiai pasi-
taikančių patikros procesų. Pro-
jektas bus tęsiamas ir 2021 m. – 
užbaigiant patikros standartizavi-
mą ir standartizuojant atrinkus 
dažniausiai pasitaikančius kali-
bravimo procesus.

2020 m. įgyvendinti projektai ir 
strateginės iniciatyvos:

2. Informacinių sistemų atnaujini-
mas:
a. Savitarnos svetainės sukūri-
mas – atlikta, oficiali klientams 
naudojimo pradžia – 2021-02-08 
d.
b. Metrologinių dokumentų skait-
menizavimas (sistemos sukūri-
mas). Įdiegta sistema, leidžianti 
visus dokumentus išduoti el. for-
matu, oficiali klientams naudojimo 
pradžia – 2021-02-08 d.
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c. Klientų pasirašymo sistemos 
sukūrimas – įdiegtas 2020 m. 
vasario mėn. Klientų aptarnavimo 
padaliniuose užsakymai ir pri-
etaisų perdavimo dokumentai pa-
sirašomi el. forma, atsisakyta 
popierinių.
d. Vidinės logistikos, komunikaci-
jos ir planavimo pagerinimas. 
Įvertintos galimybės naudotis 
kurjerių paslaugomis. Sprendimas 
likti prie vidinės logistikos organi-
zavimo, suplanuotas metrologinių 
dokumentų skaitmenizavimo 
informacinės sistemos papildy-
mas logistikos moduliu.
3. Infrastruktūros atnaujinimas: 
laboratorijos perkėlimo projektas 
(Klaipėda, Palanga). Užbaigtas 
2020 birželio mėn.
4. Etaloninės įrangos atnaujini-
mas: 
a. Technologinis auditas ir įran-
gos atnaujinimo planas.
b. Mobilių laboratorijų kūrimas 
(poreikio išgryninimas)

vertinimą. 2019 m. įsitraukimo ro-
diklis buvo  23%, t.y. beveik per 
pusę žemesnis negu rinkos 
vidurkis.  2020 m. pabaigoje pa-
kartotas įsitraukimo vertinimas 
parodė 13 % augimą ir buvo  36%.  
Nors rinkos vidurkio dar nepa-
siekėme, augimas buvo didžiulis. 
2020 m.  tobulinome naujų dar-
buotojų mokymų ir adaptacijos 
programas. Iš esmės pakeitėme 
kvalifikacijos kėlimo programas, 
atsisakėme dalyvavimo neefek-
tyviuose KTU organizuojamuose 
metrologijos mokymuose, su-
darėme savo vidinių mokymų pro-
gramą ir pagal ją užsakėme vidin-
ius mokymus iš KTU metrologijos 
instituto. Pradėjome kurti VMC 
mokymo akademiją  (mokymo 
programų standartizavimas, 
pritaikymas daugkartiniam nau-
dojimui). 2020 m. buvo parengta 
mokymų medžiaga, projektas 
tęsiamas 2021 m. 

Mokymosi ir augimo perspektyva. 
Motyvuojančios darbo aplinkos 
kūrimas.
Keliame tikslą kurti motyvuojančią 
darbo aplinką, siekiame užtikrinti 
profesinį augimą. Vidinį darbuoto-
jų pasitenkinimą matuodavome 
atliekant vertinimą kartą metuose. 
Nuo 2019 pabaigos vidinį darbuo-
tojų pasitenkinimo tyrimą pa-
keitėme į darbuotojų įsitraukimo 
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Tikslas Rodiklis 2019
duomenys

Siektina
vertė 2020

Pasiektas
 rodiklis Komentaras

Darbuotojų 
motyvacijos 
padidinimas

Darbuotojų 
įsitraukimo 
indeksas 

23% 35% 36% Tikslas pasiektas

Atsisakyta 360 laipsnių 
vertinimo dėl vykstančių 
organizacijos pokyčių ir 
darbuotojų kaitos.  
Susijęs projektas 
neįgyvendintas.

- 3,5 -
Profesinio augimo 
užtikrinimas

Vadovų 360 
laipsnių vertinimo 
rezultatai balais

1. Darbuotojų veiklos vertinimo 
sistemos tobulinimas.  Rezultatas 
– 2020 m. pabaigoje patvirtinta 
VMC darbuotojų atlygio politika
2. Nepiniginio motyvavimo siste-
mos tobulinimas
3. Naujų darbuotojų adaptacijos 
sistemos sukūrimas
4. Vidurinės grandies vadovų 
vadybinės kompetencijos kėlimas 
– perkeltas į  2021 m., neįgyvend-
intas dėl COVID apribojimų.  

2020 m. įgyvendinti projektai ir 
strateginės iniciatyvos:

Toliau buvo suplanuotas 2 etapais 
– kompetencijų vertinimas ir 
vėliau mokymai trūkstamų kom-
petencijų stiprinimui. 
5. VMC mokymo akademijos 
sukūrimas (mokymo programų 
standartizavimas ir kt.). Parengta 
mokymų medžiaga. Tęsiamas 
2021 m. (mokymų medžiagos 
pateikimas per e-mokymo plat-
formą).
6. Kompetencijų modelio sukūri-
mas. 
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Finansiniai
rezultatai

mokestinimą sumažėjimą. Dėl 
pardavimo pajamų padidėjimo ir 
atitinkamai dėl ilgalaikio turto 
pardavimo bei nuosavo kapitalo 
sumažinimo pagerėjo ilgalaikio 
turto ir nuosavo kapitalo apyvar-
tumas, tačiau sumažėjo skubaus 
padengimo ir bendrasis likvidumo 
koeficientas, nors jie vis dar išlie-
ka gana geri, tad įmonės 
ekonominė būklė yra stabili. 

Ataskaitiniais metais VMC veikla 
buvo sėkminga. Buvo uždirbta 
201 tūkst. EUR pelno prieš 
apmokestinimą. 2020 m. lyginant 
su 2019 m. buvo uždirbta 15 tūkst. 
daugiau pajamų, tačiau patirta 
320 tūkst. daugiau sąnaudų, tai 
įtakojo 58,19 %  pelno  prieš ap-

pajamų, tačiau patirta 320 tūkst. daugiau sąnaudų, tai įtakojo 58,19 %  
pelno  prieš apmokestinimą sumažėjimą. Dėl pardavimo pajamų padidė-
jimo ir atitinkamai dėl ilgalaikio turto pardavimo, bei nuosavo kapitalo su-
mažinimo pagerėjo ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apyvartumas, 
tačiau sumažėjo skubaus padengimo ir bendrasis likvidumo koeficientas, 
nors jie vis dar išlieka gana geri, tad įmonės ekonominė būklė yra stabili. 

Tikslas 2020 m. 
tūkst. EUR

2019 m. 
tūkst. EUR

Pokytis
+/- %

Pardavimo pajamos, 
Eur

3501 3486 15 0,43%

Pagrindinės veiklos
sąnaudos, Eur

3391 3071 320 10,42%

Kitos veiklos 
rezultatas

90 65 25 38,46%

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą, Eur

201 480 -279 -58,19%

Grynasis pelnas
(nuostoliai), Eur

211 409 -198 -48,41%

Grynasis pelningu-
mas, %

6,03% 11,73% -5,70

EBITDA, Eur 482 762 -280 36,75%

EBITDA marža, % 13,77% 21,86% -8,09

Nuosavas kapitalas, 
Eur

4848 6445 -1597 -24,78%

Nuosavo kapitalo 
grąža (ROE), %

4,35% 6,35% -2

Ilgalaikis turtas, Eur 3458 4109 -651 -15,84%

Trumpalaikis turtas, 
Eur

1993 2949 -956 -32,42%

Trumpalaikiai
įsipareigojimai

424 297 127 42,76%

Ilgalaikio turto 
apyvartumas

1,01 0,85 0,16 18,82%

Nuosavo kapitalo
apyvartumas

0,72 0,54 0,18 33,33%

Nuosavo kapitalo
apyvartumas

4,51 9,85 -5,34 -54,21%

Nuosavo kapitalo
apyvartumas

5 10 -5 -50,00%
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pajamų, tačiau patirta 320 tūkst. daugiau sąnaudų, tai įtakojo 58,19 %  
pelno  prieš apmokestinimą sumažėjimą. Dėl pardavimo pajamų padidė-
jimo ir atitinkamai dėl ilgalaikio turto pardavimo, bei nuosavo kapitalo su-
mažinimo pagerėjo ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apyvartumas, 
tačiau sumažėjo skubaus padengimo ir bendrasis likvidumo koeficientas, 
nors jie vis dar išlieka gana geri, tad įmonės ekonominė būklė yra stabili. 

2020 m. AB „Vilniaus metrologijos 
centras“ uždirbo iš viso 4 292 
tūkst. EUR pajamų. Iš jų 3 501 
tūkst. EUR tipinės veiklos paja-
mos, 790 tūkst. EUR netipinės 
veiklos pajamos ir 1 tūkst. EUR 
finansinės veiklos pajamos.

2019 m. uždirbta 3 617 tūkst. EUR 
pajamų. Iš jų 3 486 tūkst. EUR yra 
tipinės veiklos pajamos, 130 EUR 
tūkst. netipinės veiklos pajamų ir 1 
tūkst. EUR finansinės ir inves-
ticinės veiklos pajamos.

Pajamos

2020 m. tipinių veiklos pajamų uždirbta 0,43 % daugiau nei 2019 m. ir  
3,89 % daugiau nei 2018 m. Covid -19 turėjo įtakos 2020 m. mažesniam 
tipinių pajamų padidėjimui.

Kitos veiklos pajamų 2020 m. uždirbta 507,69 % daugiau  nei 2019 m. ir  
645,28 % daugiau nei 2018 m. Pagrindinė šių pajamų padidėjimo 
priežastis yra parduoti Palangos, Klaipėdos ir Šiaulių pastatai . 2019 m. 
buvo parduoti Panevėžio liepų al. esantys pastatai.
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3123 3393 3476

3617

4292

2000

1000
2016 m

.

2017 m
.

2018 m
.

2019 m
.

2020 m
.

Apyvarta (tūkst. EUR)

0

Straipsniai 2020
Pokytis

2019-2020 EUR, %
Pokytis

2018-2020 EUR, %

Tipinė veikla 3 501 0,43 %

Netipinė veikla 790 7,69 %

Finansinė veikla 1 0,00 %

Iš viso pajamų: 4 292 18,66 %

2019

3 486

130

1

3 617

2018

3 370

106

0

3 476

3,89 %

645,28 %

0,00 %

23,48 %
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2020 m. AB „Vilniaus metrologijos 
centras“ patyrė 4 092 tūkst. EUR 
sąnaudų, iš kurių 701 tūkst. EUR 
yra ilgalaikio materialaus turto 
pardavimo sąnaudos. Didžiausia 
sąnaudų dalis – 54,71 % susidaro 
iš darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo sąnaudų, kuri yra suma-
žinta gauta darbo užmokesčio 
subsidija už prastovas – 34 tūkst. 
EUR. Eliminavus kitos veiklos są-
naudas 2020 m. matomas 10,45 
proc. pagrindinės 

Sąnaudos veiklos sąnaudų padidėjimas 
lyginant su 2019 m. Šiam padidė-
jimui įtakos turėjo pakeista parda-
vimams ir laboratorijos darbuoto-
jams kintamosios darbo 
užmokesčio dalies skaičiavimo 
metodika, automobilių veiklos 
nuoma, kuri prasidėjo 2019 m. 
liepos mėn., Klaipėdos laboratori-
jos perkėlimas į nuomojamas pa-
talpas - atsirado patalpų nuoma 
bei 2020 m. įgyvendinti strategini-
ai projektai, kurie tiesiogiai padidi-
no veiklos sąnaudas.

Sąnaudų rūšis 2020 m. 
tūkst. EUR

2019 m. 
tūkst. EUR

Pokytis
2019-2020 m. %

Darbuotojų darbo užmokestis 2 198 1 924 14,24 %

Darbdavio socialinio draudimo įmokų 
sąnaudos

40 34 17,65 %

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amor-
tizacijos sąnaudos

282 282 0

Veiklos mokesčių sąnaudos 12 27 -55,56 %

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 552 354 55,93 %

Kitos veiklos sąnaudos 701 66 962,12 %

Viso: 4 092 3 136 30,49%

Metrologinių paslaugų teikimo 
sąnaudos (gamybinių medžiagų, 
žaliavų, įrangos nuomos, subrangos, 
kalibravimo, patikros, akreditacijos ir 
audito, komandiruočių, kuro sąnaudos)

307 448 -31,47 %
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Bendrovės nuosavas kapitalas 
per 2020 m. sumažėjo 25 % (dėl 
įstatinio kapitalo sumažinimo) ir 
2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 
4 848 tūkst. Eur. 

Per 2020 metus Bendrovės turtas 
sumažėjo 22,66 %: 2020 m. 
gruodžio 31 d. buvo 5 503 tūkst. 
Eur, 2019 m. gruodžio 31 d. – 7 
102 tūkst. Eur.  Tam įtakos turėjo 
akcinio kapitalo sumažinimas – 
pinigai buvo grąžinti akcininkui - 
pervesta 1 501 tūkst. EUR.

Balansas

Turto struktūra 2018-2020   m., 
tūkst. Eur  .

Nuosavybės, atidėjinių ir įsipa-
reigojimų, struktūra 2018-2020 
m., tūkst. Eur
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investicijos į informacines tech-
nologijas, etalonus, ir  programinę 
įrangą. 
Bendrovės piniginės lėšos sudaro 
81 % viso trumpalaikio turto. 
Trumpalaikis turtas per 2020 
metus sumažėjo 32 % dėl 
išmokėtų piniginių lėšų akcininkui 
mažinant įstatinį kapitalą.  

Didžiąją dalį bendrovės viso turto 
– 63 % sudaro ilgalaikis turtas, 36 
% - trumpalaikis turtas ir 1 % kitas 
turtas.   Per 2020 m. ilgalaikis 
turtas sumažėjo 16 proc., tam 
įtakos turėjo perteklinio turto par-
davimas. 
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Įsipareigojimai padidėjo 43 %. Pa-
didėjimą įtakojo priimtas sprendi-
mas 2020 m. už gruodžio mėn. 
neišmokėti viso darbo 
užmokesčio per gruodį (2019 m. 
visas darbo užmokestis buvo 
išmokėtas per gruodžio mėn.), 
taip pat įsipareigojimų padidėjimą 
2020 m. įtakojo ir padidėjęs 
mokėtinas pelno mokestis. 

Atidėjiniai per 2020 m. sumažėjo 
39 % dėl sumažėjusio pelno 
mokesčio atidėjinio - pardavus 
perkainotus pastatus atidėjinys 
atitinkamai mažinamas.

Apmokėjimas valdymo organų na-
riams, vadovaujantiems ir kitiems 
darbuotojams

Bendrovės valdymo organas yra 
valdyba, kurią 2020 m. gruodžio 
31 d. sudarė 2 nepriklausomi 
nariai, 2019 m. gruodžio 31 d. 
valdybą sudarė 3 nariai.

Nepriklausomiems Bendrovės 
valdybos nariams už valdybos 
nario pareigų atlikimą yra 
mokama pagal sudarytas su jais 
sutartis nustatant fiksuotą atlygį 
už kiekvieną valdybos posėdį. Per 
2020 metus nepriklausomiems 
valdybos nariams buvo priskaiči-
uotas 8592 Eur atlygio, 2019 m. – 
6347 EUR. Bendrovė valdymo 
organų nariams nei 2020 m., kaip 
ir 2019 m. neskyrė paskolų, nesu

teikė garantijų ir laidavimų, kuriais 
būtų užtikrintas jų prievolių vyk-
dymas. 

Bendrovės vadovas yra generalin-
is direktorius. Už darbą VMC gen-
eraliniam direktoriui mokamas 
darbo užmokestis pagal darbo su-
tartį. Generalinio direktoriaus mė-
nesinį darbo užmokestį sudaro 
pastovioji ir kintama dalis. Ben-
drovės generaliniam direktoriui 
buvo mokamas nustatytas atly-
ginimas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 
„Dėl valstybės valdomų įmonių 
vadovų darbo užmokesčio“  
(nauja redakcija 2016 sausio 22 
d.) bei kitais Lietuvos Respublikos 
teisės aktais.  2020 m. Bendrovės 
generaliniam direktoriui buvo pa-
skirta išmokėti iš 2019 m. metų 
pelno premija, lygi generalinio 
direktoriaus 4-iems mėnesinės 
algos pastoviosios dalies dy-
džiams – 8941 Eur. 2019 m. buvo 
išmokėta metinė premija už 2018 
m. lygi generalinio direktoriaus 
2-iems mėnesinės algos pastovi-
osios dalies dydžiams – 4294 Eur.
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VMC darbuotojų mėnesinį darbo 
užmokestį sudaro pastovioji ir 
kintama dalis. Kintama dalis tiesi-
ogiai priklauso nuo Bendrovės 
veiklos rodiklių vykdymo ir indi-
vidualaus darbuotojo darbo rezul-
tato.  Per 2020 m. Bendrovės dar-
buotojams priskaičiuota  2 223 

AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
vadovaujasi 2014 m. liepos 9 d.  
patvirtinta  finansinės rizikos 
valdymo politika, kuria nustatoma 
finansinės rizikos valdymo tvarka: 
valdant Bendrovės lėšas einamo-
siose komercinių bankų sąskai-
tose, investuojant laikinai laisvus 
Bendrovės piniginius išteklius bei 
sudarant išvestinių finansinių 
priemonių sandorius. 

tūkst. EUR Eur darbo užmokesčio 
sąnaudų (eliminavus gautą sub-
sidiją už prastovas 34 tūkst. EUR), 
2019 m. – 1 924 tūkst. EUR. 2020 
m.  vidutinis mėnesinis vieno dar-
buotojo darbo užmokestis – 1650 
EUR  t.y. 48 % didesnis nei 2019 m. 
–  1116 Eur.

2020 m. Bendrovė nesudarė san-
dorių, susijusių su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis. Už 
šios politikos įgyvendinimą atsak-
inga Bendrovės vadovybė. 

Savo veikloje Bendrovė, įgyvend-
indama strateginius tikslus, 
susiduria su įvairiais rizikos veik-
sniais. Pagrindiniais įvardijami 
ekonominiai, politiniai ir finansini-
ai rizikos veiksniai. Strategijos 
įgyvendinimo rizikos, jų įtaka 
strateginių tikslų pasiekimui bei  

Duomenys apie bendrovės atskirų 
pareigybių grupių darbuotojų 
skaičių ir jų vidutinį mėnesinį 
darbo užmokestį

Pareigybės 
pavadinimas

Pareigybių skaičius,
vnt

Vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis, EUR

Aukščiausia 
vadovybė*

2 2 3834 3071

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m.

Pardavimų skyrius 22 22 1982 1282

Administracijos 
darbuotojai

8 12 1953 1343

Laboratorijos 
darbuotojai 

*Generalinis direktorius ir jungtinės laboratorijos vadovas

86 91 1512 1046

Finansinės rizikos veiksniai ir jų 
valdymas
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numatomi rizikų valdymo princi-
pai pateikiami lentelėje. 

Pagrindinių finansinių rodiklių pa-
siekimo rizika

Rizika Rizikos
aprašymas

Priemonės rizikos 
valdymui

Dėl Covid-19 susidariusios situacijos mažėja 
klientų ir/arba potencialių klientų skaičius, 
didėja konkurencija.

Nepakankamas
klientų srautas per
metus ir bendra kainų mažėjimo 
tendencija

Nuspręsta eiti į Latvijos rinką taip didinat potencialių 
klientų skaičių, aktyviai dirbama su esamais klientais.

Šis rizikos veiksnys gali lemti dideles 
beviltiškų skolų sąnaudas

Klientų nemokumas susidarius 
nepalankiai ekonominiai situaci-
jai

Pardavimo skyrius periodiškai kontaktuoja su 
klientais dėl susidariusių skolų. Ieškoma techninių 
priemonių kaip automatiškai nustatytu periodiškumu 
išsiųsti klientams pranešimus apie susidariusias 
skolas.

Rizikos veiksnys gali daryti įtaką investicinių 
projektų įgyvendinimui 

Palūkanų normos, kapitalo
kainos padidėjimas

Šiuo metu Bendrovė turi stabilią finansinę būklę, 
žemą finansinio sverto rodiklį, skolintų lėšų nenaudo-
ja, turi pakankamai apyvartinių lėšų įgyvendinti visus 
nusimatytus strateginius projektus. Susidarius 
nepalankei ekonominei situacijai ir atsiradus poreiki-
ui įmonė turėtų galimybę skolintis mažomis palūkanų 
normomis.

Šis rizikos veiksnys gali lemti sumažėjusius 
finansinius rodiklius

Medžiagų, energetinių kaštų
rinkos kainų
didėjimas

2020 m. pabaigoje Bendrovė vis dar turėjo daug 
perteklinio nekilnojamo turto, todėl energetinių kaštų 
kainos didėjimas yra aktuali rizika. Planuojama 
privatizacija pristabdė ilgalaikio neefektyvaus turto 
pardavimą. 2020 m. buvo padaryta investicija į 
šiluminio mazgo renovaciją siekiant sumažinti 
energetinius kaštus jei pasiteisins veikla bus tęsiama 
2021 m.

Investicijos 2020 metais, 
reikšmingiausi vykdomi ar plan-
uojami investicijų projektai

Visos VMC investicijos skiriamos 
ilgalaikių Bendrovės strateginių 
tikslų įgyvendinimui. 
2020 m. Bendrovė investavo į 
ilgalaikį materialųjį ir nematerialų-
jį turtą 365 tūkst. Eur, (2019 m. – 
365 tūkst. Eur). Iš jų:
• į nematerialųjį turtą – 96 tūkst. 
Eur (CRM, savitarnos svetainė, 
metrologinių dokumentų skaitme-
nizavimas);

• į materialųjį turtą – 213 tūkst. 
Eur (etaloninės, kalibravimo ir 
kompiuterinės įrangos atnaujini-
mas).

2019-2020 metų laikotarpiu 
reikšmingiausios AB „Vilniaus 
metrologijos centras“ investicijos 
buvo numatytos technologiškai 
pasenusios įrangos keitimui į 
technologiškai pažangesnę ir ino-
vatyvesnę įrangą bei naujos etal-
oninės įrangos įsigijimui (veikla 
tęstinė), verslo valdymo sistemos 
(CRM) ir naujos apskaitos sistemų 
įsigijimui, kompiuteri-
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nės įrangos modernizavimui. 
Investicijų finansavimo šaltinis – 
Bendrovės lėšos.

2021 -2024 metais investicijų į 
etaloninės įrangos atnaujinimą 
reikės mažiau, iki  110 tūkst. Eur 
kasmet.

2021 metais bus tęsiamos inves-
ticijos į informacinių sistemų 
kūrimą (CRM tobulinimas, savitar-
nos svetainės, metrologinių doku-
mentų skaitmenizavimo plėtra ir 
etalonų administravimo automa-
tizavimas ).  

AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
dividendų mokėjimo politika vyk-
doma vadovaujantis Lietuvos Re-
spublikos Vyriausybės 1997 metų 
sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (su 
vėlesniais pakeitimais) „Dėl divi-
dendų už valstybei nuosavybės 
teise priklausančias bendrovių 
akcijas ir valstybės įmonių pelno 
įmokų“. Pagal minėtą nutarimą 
Bendrovės skiriama dividendams 
suma tiesiogiai priklauso nuo 
praėjusiais ataskaitiniais metais 
pasiekto nuosavo kapitalo grąžos 
lygio bei uždirbto grynojo pelno. 
Tokia dividendų politika skatina 
Bendrovę siekti geresnių finan-
sinių rezultatų bei kurti grąžą savo 
akcininkui. AB „Vilniaus me-
trologijos centras“ visų akcijų sa-

Dividendų politika

vininko įgaliotas asmuo, vykdan-
tis visuotinio akcininkų susirinki-
mo funkcijas, nėra patvirtinęs 
ilgalaikės dividendų mokėjimo 
politikos. 

Bendrovė, vadovaudamasi AB 
„Vilniaus metrologijos centras“ 
akcijų savininkui atstovaujančio 
asmens 2020 m. gegužės 30 d. 
sprendimu išmokėjo valstybei 307 
tūkst. EUR dividendus už 2019 
metus, 2019 m.  išmokėta – 311 
tūkst. EUR dividendų už 2018 m. 

2020 metų metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio auditui atlikti“ 
yra išrinkta audito įmonė UAB 
„Grant Thornton Baltic“. Už pa-
slaugas audito įmonei bus 
mokama 4400 Eur (be pridėtinės 
vertės mokesčio). 2019 m. buvo 
išrinktas UAB „Audito pulsas“ 
sumokėta 2450 EUR be PVM.

Informacija apie atliktą metinių 
finansinių ataskaitų auditą

Bendrovė apie nustatytus tikslus 
ir užduotis, finansinius ir kitus 
veiklos rezultatus, esamą darbuo-
tojų skaičių, darbuotojų atlygini-
mus skelbia Bendrovės interneto 
svetainėje ir tarpiniuose bei me-
tiniuose pranešimuose, kitose 
ataskaitose, periodiškai pateikia-
mose valstybės valdomų įmonių  

Informacija apie skaidrumo gairių 
laikymąsi
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valdymo koordinavimo centro 
funkcijas vykdančiai institucijai. 

VMC interneto svetainė buvo at-
naujinta  2020 m. atsižvelgiant į 
naujausius skaidumo gairių reika-
lavimus. Pateikiami ir nuolat at-
naujinami visi duomenys ir infor-
macija, nurodyta skaidrumo 
gairėse.

VMC nerengia atskiros socialinės 
atsakomybės ataskaitos ir ben-
drovių valdymo ataskaitos.

Atsižvelgdama į 2011-04-22 
Lietuvos Respublikos Ūkio minis-
terijos rašte Nr. (37.4-35)-3-228 
„Dėl valstybės valdomų įmonių 
veiklos skaidrumo užtikrinimo 
gairių aprašo nuostatų dėl tarp-
tautinių apskaitos standartų tai-
kymo“ pateiktas rekomendacijas, 
kurios apibrėžia Tarptautinių ap-
skaitos standartų taikymo 
įmonėse finansinius ir nefinan-
sinius kriterijus ir tai, kad Ben-
drovės finansinės ataskaitos nėra 
pateikiamos tarptautinio mąsto 
vartotojams, 2019 m. apskaitą 
tvarkė pagal Lietuvos Respublikos 
Verslo apskaitos standartus. Ben-
drovės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinių auditas atlieka-
mas pagal tarptautinius audito 
standartus.

• Nuo 2020-12-01 įsigaliojo 
nauja metrologų motyvacinė 
sistema, kuri galios ir 2021 m. 
• Nuo 2021-01-01 įsigaliojo 
nauja pardavimų  motyvacinė 
sistema. 
• Gavus valdybos pritarimą 
(Valdybos protokolas 2021-02-17 
Nr.78) buvo pradėtas Šiaulių ir 
Panevėžio laboratorijų darbo per-
skirstymas kitoms laboratorijoms, 
darbo jėgos perviršis mažinamas 
išleidžiant darbuotojus į ilgalaikes 
prastovas.
• 2021 m. sausio mėn. buvo įsi-
gyta nauja įranga dviejų visiškai 
naujų paslaugų teikimui klien-
tams. Ruošiama akreditacija 
šioms veiklos, tikimasi iš šių 
veiklų uždirbti papildomų pajamų.
• 2021 m. vasario 17 d. valdybos 
protokolu Nr. 78 patvirtinta nauja 
laboratorijos organizacinė struk-
tūra.
• Dėl negerėjančios Covid-19 
situacijos ir toliau visi darbuotojai 
turintys galimybę dirbti iš namų 
dirbs nuotoliniu būdu.
• Nuo 2021 m. vasario 8 d. pa-
sileido duomenų valdymo sistema 
ir klientų savitarnos svetainė.
• Nuo 2021 m. kovo 9 d. įmonės 
vadovybėje įvyko pasikeitimas. 
Laikinai generalinio direktoriaus 
pareigas eis Vilniaus laboratorijos 
skyriaus vadovė Evelina Lesutytė.

Po ataskaitiniai įvykiai
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Ekonominė gerovė.

Mes remiamės idėja, kad skaidri, 
atvira ir efektyvi veikla skatina 
pažangą ekonominėje srityje, 
todėl savo veikloje diegiame 
skaidrumo ir etikos standartus. 
Mūsų darbuotojams privalomi 
aukščiausi etikos, sąžiningumo ir 
veiklos skaidrumo principai. 

2020 m. spalio mėn. VMC valdyba 
patvirtino atnaujintas Korupcijos 
prevencijos politikos gaires. 
Įmonės viduje netoleruojame ko-
rupcijos jokiomis jos formomis ir 
imamės prevencinių priemonių, 
siekdami užkirsti tam kelią. Ben-
drovėje taikome ir viešai 
deklaruojame šiuos korupcijos 
prevencijos būdus:

• Teisės aktų, nuostatų bei elge-
sio normų laikymasis;
• Informacijos atskleidimas ir 
skaidri apskaita;
• Prekybos poveikiu, kyšininkavi-
mo ir neteisėtų dovanų draudi-
mas;
• Interesų konfliktų vengimas;
• Skaidrus pirkimų procesas;

Remiantis Nacionaline darnaus 
vystymo strategija ir valstybės 
formuojamais lūkesčiais, įmonė 
siekia darnaus vystymosi bei tei-
giamo poveikio aplinkai šiose 
poveikio srityse:

• Aplinkos apsaugos;
• Ekonominės gerovės;
• Socialinės gerovės;

Aplinkos apsauga.

Mums labai rūpi aplinkos apsauga 
ir gamtos siunčiami signalai dėl 
ženkliai padidėjusio oro, vandens 
ir miškų užterštumo. Todėl mes 
ne tik rūpinamės tinkamai tvarky-
dami įvairias pavojingas atliekas, 
tokias kaip panaudoti elementai, 
dieninės lempos, pasenusi buitinė 
ir kompiuterinė technika, bet ir 
skatiname įmonės darbuotojus 
rūšiuoti bei atsakingai vartoti 
gamtą žalojančius produktus. 
Skaitmenizuojame procesus, 
mažiname popierinių dokumentų 
kiekį. 

Darnumas ir socialinė atsakomy-
bė
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• Objektyvi ir nešališka darbuoto-
jų atrankos ir vertinimo pro-
cedūra.

Visi mūsų darbuotojai įsipareigoję 
vadovautis Etikos kodeksu (pat-
virtintas 2019 m. kovo mėn.), kuri-
ame pateiktų taisyklių laikymasis 
yra viena esminių bendradarbiavi-
mo ir darbo santykių sąlygų. Mes 
siekiame, kad etiško elgesio nuos-
tatas įgyvendintų ir mūsų tiekėjai 
bei partneriai.

Bendrovės pirkimų vykdymas yra 
paremtas skaidrumo, etiško elge-
sio, lygiateisiškumo, konkurenci-
jos skatinimo bei proporcingumo 
principais, kurie įtvirtinti 2019 m. 
kovo mėn. VMC valdybos pat-
virtintoje Pirkimų politikoje.

VMC veikia kaip akredituota kon-
trolės įstaiga bei kalibravimo ir 
bandymų laboratorija. Atitinkamų 
standartų laikymasis reikalauja 
papildomų priemonių tiek pirkimų 
procese, tiek darbuotojų nešališ-
kumo užtikrinime.  VMC visi dar-
buotojai teikia ir kasmet atnaujina 
interesų deklaracijas pagal galio-
jančias įmonės tvarkas.

Socialinė gerovė

Stengiamės užtikrinti saugią 
aplinką savo darbuotojams ir 
klientams. Esame draugiški at-
vykstantiems klientams, todėl

įmonės teritorijoje, prie pat įėjimo, 
esame rezervavę automobilių 
stovėjimo vietas bei visuomet 
stengiamės maloniai aptarnauti 
klientus. Kuriame malonią darbo 
aplinką, dalindamiesi su kole-
gomis teigiamomis emocijomis 
bei emocine parama. Stengiamės 
užtikrinti lyčių bei sąžiningo darbo 
užmokesčio lygybę. Skatiname 
bendruomeniškumą, todėl dali-
namės savo vidiniu gyvenimu so-
cialiniuose tinkluose, bei organi-
zuojame mokymus ir išvykas 
kartu su kolegomis. 

Žmogaus teisių užtikrinimas.

VMC  2018 m. buvo patvirtinta 
Lygių galimybių politika, kurios 
tikslas užtikrinti nuostatas dėl 
darbuotojų lyčių lygybės ir ne-
diskriminavimo kitais pagrindais.

2020 m. gruodžio mėn. buvo pat-
virtinti (atnaujinti) dokumentai, 
reglamentuojantys asmens 
duomenų apsaugą Bendrovėje, 
tarp jų – ir Privatumo politika, ku-
rioje įtvirtinami VMC asmens 
duomenų rinkimo, naudojimo ir 
saugojimo principai, nustatomi 
asmens duomenų tvarkymo tik-
slai ir priemonės, atvejai, kada ir 
kam duomenys gali būti atskleisti.
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VMC darbuotojai

2020 m. gruodžio 31 dienai VMC 
dirbo 104 darbuotojai:

• 2020 m. VMC buvo atleisti 49 
darbuotojai: 27 darbuotojai atleis-
ti darbuotojo iniciatyva; 10 dar-
buotojų atleisti šalių susitarimu;  9 
darbuotojai atleisti darbdavio ini-
ciatyva; 3 darbuotojai atleisti dėl 
kitų priežasčių.
• 2020 m. buvo priimta 32 dar-
buotojai (Vilnius – 23; Kaunas – 3; 
Klaipėda -2, Šiauliai – 2; 
Panevėžys – 2)

2020 metais VMC darbuotojų 
kaitai didžiausią įtaką padarė 
įmonėje vykę modernizacijos pro-
cesai, taip pat natūrali kaita dėl 
darbuotojų amžiaus bei pardavi-
mų skyriaus plėtra. Siekiant pri-
traukti ir išlaikyti motyvuotus dar-
buotojus atnaujinome VMC atly-
gio politiką. Antrus metus iš eilės 
atlikome darbuotojų įsitrauko 
tyrimą, kuris padėjo išsiaiškinti 
darbuotojų įsitraukimą į organi-
zacijos veiklą rodiklį bei sulaukti 
darbuotojų nuomonių dėl vyk-
stančių pokyčių organizacijoje. 
Rodiklis per vienerius metus 
pakilo net 13 %. Daugiau nei pusė 
darbuotojų (62 %) yra patenkinti 
savo darbu Bendrovėje.
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VMC Pardavimų skyriaus darbuo-
tojų skaičius pastaraisiais metais 
padidėjo 4%, administracijos 3 %, 
laboratorijos darbuotojų skaičius 
sumažėjo 7 %.

VMC dirba aukštą kvalifikaciją 
turintis personalas:
• 83 darbuotojai turi aukštąjį išsi-
lavinimą (79,80 %);
• 17 darbuotojų turi aukštesnįjį 
išsilavinimą ( 16,34 %);
• 4 darbuotojai turi vidurinį išsila-
vinimą (3,84 %).

VMC personalo pasiskirstymas 
pagal amžių 2020

VMC personalo pasiskirstymas 
pagal lytį 2020

10%

2

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Aukščiausia

vadovybė

Pardavim
ų skyriaus

darbuotojai

Adm
inistracijos

darbuotojai

Laboratorijos

darbuotojai

Aukštasis
Aukštesnysis
Vidurinis

0%

29%

30%12%

15%

48%
52%

14%

20

1
1

10

51

16

3

41 - 50
51 - 60
61 ir daugiau

31- 40 
iki  30 metų

Moterų
Vyrų

Net 69 % VMC darbuotojų yra 
amžiaus grupėje iki 40 metų. 2020 
metais VMC darbuotojų amžiaus 
vidurkis buvo 41 metai, jauniausi-
am darbuotojui 23 metai, o vyriau-
siam 65 metai.
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VMC vadovaujasi lygių galimybių 
politika ir tai puikiai atsispindi 
darbuotojų pasiskirstyme pagal 
lytį, atitinkamai bendrovėje dirba 
48 % vyrų ir 52 % moterų.

2020 metais prasidėjus pasaulinei 
pandemijai, norint užkirsti kelią 
virusui, administracija ir dalis par-
davimų skyriaus darbuotojų (viso 
16 % ) savo darbo vietas perkėlė į 
namus, deja laboratorijos darbuo-
tojai dėl darbo specifikos to pad-
aryti negalėjo. Laboratorijos dar-
buotojus aprūpinome visomis ap-
saugos ir dezinfekcinėmis 
priemonėmis, rengėme mokymus 
dėl COVID-19 prevencijos. Dėl pa-
kankamo patalpų ploto laboratori-
jose darbuotojus išskirstėme 
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dirbti saugiais atstumais (patal-
poje  1-2 darbuotojai). 

2020 metais rugsėjo mėnesį 
Kauno technologijos universitetas 
Bendrovės užsakymu adaptavo 
keturių dienų mokymų kursą labo-
ratorijos darbuotojams metrolog-
ine tema pagal konkrečias mata-
vimo sritis, deja dėl pandemijos 
teko pristabdyti kontaktinius dar-
buotojų mokymus ir prisitaikyti 
prie kitokių – nuotolinių mokymų.

2020 metais įsibėgėjus VMC 
skaitmenizavimui, tai stipriai pa-
sijautė personalo dokumentacijo-
je – visi VMC darbuotojai turi 
autentifikuotus skaitmeninius 
parašus, kuriais personalo ir kiti 
dokumentai yra pasirašinėjami. 
Tai sutaupo laiko ir sąnaudų, su-
mažina kontaktus tarp darbuotojų 
bei suteikia pilną galimybę dirbti iš 
namų darbuotojams, kurie ją turi.
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2021-2024 metų VMC strateginis 
planas buvo patvirtintas valdybos 
2021-01-12 d. 

VMC strategija siekiama sukurti 
prielaidas bendrovės vertės didin-
imui ir suinteresuotų šalių 
lūkesčių tenkinimui.  VMC strate-
gija remiasi paslaugų klientams 
patikimumu, lankstumu ir greičiu, 
nuolatiniu veiklos tobulinimu ir 
technologinių sprendimų atnau-
jinimu, vieningos organizacinės 
kultūros kūrimu.

Misija: Teikti patikimas plataus 
spektro metrologines paslaugas.

Misijoje įvardintas metrologijos 
paslaugų patikimumas atspindi 
orientaciją į kliento lūkesčius, 
siekį lanksčiai, greitai ir kokybiškai 
teikti klientų matavimo prietaisų 
patikros, kalibravimo ir bandymų 
paslaugas. Paslaugų spektro 
plėtimas apima sprendimus ra-
cionaliai investuoti į naujų rinkoje 
atsirandančių matavimo prietaisų 
aptarnavimui reikalingą įrangą, 
naujų paslaugų klientams teikimą, 
paslaugų mobilumo didinimą.

Strategijos nuostatos 2021 
metams 

Vizija: klientų vertinamas inova-
tyvus metrologinių paslaugų 
lyderis.

Vizijoje akcentuojama klientams 
teikiamų paslaugų vertė, užtikri-
nant klientų veikloje naudojamų 
matavimų tikslumą, bendrovės 
orientacija į aukštos kokybės pa-
slaugas, tikslas pirmauti atsiliepi-
ant į rinkos poreikius aptarnaujant 
inovatyvius matavimo prietaisus.

2021-2024 metams numatytos 
strateginės kryptys akcentuoja 
įmonės vertės didinimą, klientams 
teikiamų paslaugų vertę (užtikri-
nant klientų veikloje naudojamų 
matavimų tikslumą), bendrovės 
orientaciją į aukštos kokybės pa-
slaugas, tikslą pirmauti atsiliepi-
ant į rinkos poreikius, aptarnau-
jant inovatyvius matavimo prietai-
sus.
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VMC strateginės kryptys ir tikslai

Strateginė kryptis Tikslai

Pelningas augimasĮmonės vertės 
didinimas

Proaktyvumo rinkoje didinimas 
Klientų aptarnavimo pagerinimas
Rinkodaros vystymas
Pelningų paslaugų vystymas

Paslaugų gerinimas

Veiklos organizavimo pagerinimas
Informacinių sistemų atnaujinimas
Etaloninės įrangos atnaujinimas

Veiklos moderniza-
vimas

Darbuotojų motyvacijos padidinimas
Profesinio augimo užtikrinimas

M o t y v u o j a n č i o s 
darbo aplinkos kūri-
mas

Svarbiausi strateginiai projektai 
2021 metams:

Motyvuojančios darbo aplinkos 
kūrimas
1. Vidurinės grandies vadovų 
vadybinės kompetencijos kėlimas
2. VMC mokymo akademijos 
sukūrimas (mokymosi platformos 
sukūrimas)
3. VMC mokymo akademijos pa-
pildymas pardavimų darbuoto-
jams skirta dalimi 

Veiklos modernizavimas:

1. Veiklos organizavimo pagerini-
mas
a. Veiklos procesų išgryninimas ir 
trumpinimas (pagal matavimų 
sritis)
b. Laboratorijos programinės 
įrangos analizė (kiek matavimų 
galima automatizuoti)
2. Informacinių sistemų atnaujini-
mas
a. Etalonų administravimo autom-
atizavimas
b. Darbų paskirstymo automati-
zavimas (2021 - planavimo 
etapas)
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Paslaugų gerinimas: 
1. Rinkodaros vystymas
a. E-Metrologija: el. dokumentų ir 
el. paslaugų užsakymų įvedimas į 
rinką. 
2. Pelningų paslaugų vystymas
a. Paslaugų plėtra Latvijoje
b. ISO diegimas (1 standartas)
c. E-paslaugų vystymas (savitar-
nos svetainės versijos kitomis 
kalbomis)
d. Savitarnos svetainės e-komer-
cijos dalis ir tinklapio atnaujini-
mas
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Finansinės
atskaitomybės
dokumentai

A. 3457616 4 109 193
1. III.1 134141 56 510
 1.1. 0 3 200
 1.2. 0 0
 1.3. 132776 50 725
 1.4. 1366 2 585
 1.5. 0 0
 1.6. 0 0
2. III.2 3299927 4 037 787
 2.1.
 2.2. 2278318 3 013 802
 2.3. 863490 829 112
 2.4. 128710 157 161
 2.5. 29409 37 712
 2.6. 0 0
 2.7.
3. 0 0
 3.1. 0 0
 3.2. 0 0
 3.3. 0 0
 3.4. 0 0
 3.5. 0 0
 3.6. 0 0
 3.7. 0 0
 3.8. 0 0
 3.9. 0 0
4. III.3 23548 14 896
 4.1. 15434 14 896
 4.2. 0 0
 4.3. 8114 0
B. 1992902 2 948 523
1. III.4 79475 29 125
 1.1. 53766 18 576
 1.2. 0 0
 1.3. 0 0
 1.4. 0 911
 1.5. 0 0
 1.6. 0 0
 1.7. 25709 9 638

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto 
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms 
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos 
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai 

Balansas
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2. III.5 303450 331 030
 2.1. 291454 329 330
 2.2. 0 0
 2.3. 0 0
 2.4. 11996 1 700
3. 0 0
 3.1. 0 0
 3.2. 0 0
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI III.6 1609977 2 588 368
C.

III.7 42761 44 595
5493279 7 102 311

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 
Pirkėjų skolos 
Įmonių grupės įmonių skolos 
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos 
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos 

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

D. 4847521 6 444 553
1. III.8 3445200 4 946 609
 1.1. 3445200 4 946 609
 1.2. 0 0
 1.3. 0 0
2. 0 0
3. III.9 619637 788 687
4. III.10 402471 275 385
 4.1. 393372 270 991
 4.2. 0 0
 4.3. 9099 4 394
5. 380213 433 872
 5.1. 380213 433 872
 5.2. 0 0
E. III.11 0 0
F. III.12 217542 358 783
1. 0 0
2. 217542 358 783
3. 0 0
G. 423816 296 480
1.

0 0
 1.1. 0 0
 1.2. 0 0
 1.3. 0 0
 1.4. 0 0
 1.5. 0 0
 1.6. 0 0
 1.7. 0 0
 1.8. 0 0

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)
Savos akcijos, pajai (–)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Mokesčių atidėjiniai
Kiti atidėjiniai
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos 
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr. Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis (2019.12.31) 

Straipsniai
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Pelno nuostolių ataskaita 
(2020 gruodžio 31 d.)

1. Pardavimo pajamos III.15 3 501 227 3 486 156
2. Pardavimo savikaina III.16 (2 396 058)           (2 206 283)           
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 105 169 1 279 873
5. Pardavimo sąnaudos
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos III.15; III.16 (994 781)              (864 393)             
7. Kitos veiklos rezultatai 89 597                 64 213                
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių 

akcijas pajamos
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos III.15 925                      504                     
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos III.16 (169)                    (121)                    
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 200 740              480 076             
14. Pelno mokestis III.16; III17 10 423                 (71 121)               
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 211 163 408 955

2.
III.13 423816 296 480

 2.1. 0 0
 2.2. 0 0
 2.3. 45308 92 922
 2.4. 80670 100 462
 2.5. 0 0
 2.6. 0 0
 2.7. 0 0
 2.8. 64842 2 356
 2.9. 192412 100 740
 2.10. 40584 0
H.

III.14 4400 2 495
5493279 7 102 311

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
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Eil. Nr. Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis  Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Straipsniai

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 
(2020.01.01-
2020.12.31) 

 Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

(2019.01.01-
2019.12.31) 



Nuosavybės pokyčių 
ataskaita

Ilgalaikio 
materialio-jo 

turto

Finansinio 
turto

Privaloma- 
sis arba 
atsargos 

(rezer-vinis) 
kapi-talas

Savoms 
akcijoms 
įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 4 946 609 0 0 813 603 0 171 889 0 13 463 400 518 6 346 082

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 

4 946 609 0 0 813 603 0 171 889 0 13 463 400 518 6 346 082

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) -24 916 -24 916

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 0

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

24 916 24 916

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)

408 956 408 956

10. Dividendai -310 486 -310 486

11. Kitos išmokos 0

12. Sudaryti rezervai 99 102 4 394 -103 495 1

13. Panaudoti rezervai -13 463 13 463 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 
arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) 0

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio 
kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)

0

16. Įnašai nuostoliams padengti 0

17. Likutis praėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 

4 946 609 0 0 788 687 0 270 991 0 4 394 433 873 6 444 553

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

-169 050 -169 050

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 0

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai) 169 050 169 050

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) 211 163 211 163

23. Dividendai -306 786 -306 786

24. Kitos išmokos 0

25. Sudaryti rezervai 122 381 9 099 -131 480 0

26. Panaudoti rezervai -4 394 4 394 0

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 
arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)

-1 501 409 -1 501 409

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio 
kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)

0

29. Įnašai nuostoliams padengti 0

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 3445200 0 0 619637 0 393372 0 9099 380213 4847521

Iš visoKiti 
rezervai

Nepaskirsty-
tasis pelnas 
(nuostoliai)

Apmokėtas 
įstatinis arba 
pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos (–)

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti 
rezervai
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Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)               211163                   408956 
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos               281538                   282520 
1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas
              (99041)                      (13165)

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                    (756)                          (383)

1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                      820                        (1667)

1.6. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų 
sumų sumažėjimas (padidėjimas)

1.7. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

                  (8114)

1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                     (538)                       24562 

1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 
(padidėjimas) 

                (34279)                       26594 

1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                 (16071)                        (4665)
1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)                   37876                      (87443)
1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų 

sumažėjimas (padidėjimas) 
1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                 (10296)                        (1665)
1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) 
1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 

sumažėjimas (padidėjimas)
                    1834                        (7716)

1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)               (141241)                      (64102)
1.17. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas)
1.18. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas)
1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms 

įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)
1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas)
                (67406) 137265

1.21. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų 
padidėjimas (sumažėjimas)

1.22. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir 
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)

1.23. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                   62486 (4 828)                     
1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)
                  91672 47 457

                     
1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)
                  40584 (43 120)

                   
1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
                    1905 2 495

                       
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai               352136                   701478 
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2. Investicinės veiklos pinigų srautai
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas               (308006)                    (330893)
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas                 784919                       82140 
2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 
2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
2.5. Paskolų suteikimas
2.6. Paskolų susigrąžinimas
2.7. Gauti dividendai, palūkanos
2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 
2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai               476913                  (248753)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais             (1808195)                    (310486)
3.1.1. Akcijų išleidimas
3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti
3.1.3. Savų akcijų supirkimas/panaikinimas             (1501409)
3.1.4. Dividendų išmokėjimas               (306786)                    (310486)
3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                       713                            (39)
3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas                         -                                -   
3.2.1.1. Paskolų gavimas 
3.2.1.2. Obligacijų išleidimas
3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas                         -                                -   
3.2.2.1. Paskolų grąžinimas
3.2.2.2. Obligacijų supirkimas
3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos 
3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 
3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                         -                                -   
3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                            (39)
3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                       781 
3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                       (68)                              -   

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai           (1807482)                  (310525)

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui

                       42                              -   

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)             (978391)                   142200 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje            2588368                 2446168 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje            1609977                 2588368 

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-
bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
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 AB „Vilniaus metrologijos cen-
tras” (toliau VMC arba Bendrovė) 
yra Lietuvos Respublikoje regis-
truota akcinė bendrovė. 
 Per 2019 -2020 m. laikotarpį 
įvyko žemiau nurodyti svarbūs 
įmonei įvykiai.
 Vadovaudamiesi Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2019 m. 
sausio 9 d. nutarimu Nr. 10 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 
595 „Dėl Nacionalinių matavimo 
vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, 
tobulinimo, išlaikymo ir panaikini-
mo tvarkos aprašo ir Nacionalinių 
matavimo vienetų etalonų sąrašo 
patvirtinimo, Nacionalinio me-
trologijos instituto ir paskirtųjų 
institutų paskyrimo pakeitimo“, 
AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
ir Lietuvos Respublikos ekono-
mikos ir inovacijų ministerija 2019 
m. sausio 31 d. pasirašė susitar-
imą dėl 2014 m. rugjūčio 26 d. 
Valstybės turto panaudos su-
tarties Nr. 8-143 nutraukimo.

2019 m. vasario 25 d. LR Ekono-
mikos ir inovacijų ministro įsaky-
mu Nr. 4-110 „Dėl „Lietuvos Res-
publikos ūkio ministro 2015 m. 
gegužės 15 d. įsakymą Nr. 4-329 
„Dėl Matavimo priemonių patikros 
metodikų rengimo ir tvirtinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa-
keitimo“ AB „Vilniaus metrologijos 
centras“ vykdytos Patikros meto-
dikų fondo funkcijos perduotos 
įgaliotai institucijai – Lietuvos 
metrologijos inspekcijai.
 2019 m. kovo 7 d. Ekonomikos 
ir inovacijų ministro (akcijų sav-
ininką atstovaujančio asmens) 
sprendimu VĮ „Registrų centras” 
buvo įregistruoti nauji Bendrovės 
įstatai: pasikeitė Bendrovės veik-
los tikslai. Išbraukti tikslai „kurti, 
saugoti, naudoti ir tobulinti valsty-
binius etalonus” ir „vykdyti pa-
tikros metodikų fondo funkcijas”.
 2020 m. gegužės 13 d. vieninte-
lio akcininko sprendimu Nr. AS1-2 
akcinės bendrovės „Vilniaus me-
trologijos centras“ įstatinis kapi-
talas sumažintas 1 501 408,88 
eurų, anuliuojant 5.177.272 vnt. 
0,29 euro nominalios vertės 
akcijų. Įstatinis kapitalas su-
mažintas siekiant akcininkams 
išmokėti bendrovės lėšų. 
Pranešimas apie sprendimą su-
mažinti įstatinį kapitalą paskelb-
tas VĮ Registrų centras informac-
iniame leidinyje Nr. 2020-148 
(2020 gegužės 27 d.).  Pakeisti 

Finansinių 
ataskaitų 
aiškinamasis 
raštas
I. BENDROJI DALIS
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įstatai įregistruoti 2020 rugpjūčio 
3 d.  Bendrovės lėšos akcininkams 
(t.y. į biudžetą) išmokėtos 2020 
rugpjūčio 7d. 

• Palangoje, Liepų takas 6 (poilsio 
paskirties pastatas kartu su 
žemės sklypu) pardavimo kaina 
236 666 eur. Aukcionas įvyko 
2020-06-04d. Pirkimo pardavimo 
sutartis sudaryta 2020-07-30 d.
• Klaipėdoje, Tomo g. 24 (adminis-
tracinės paskirties pastatas kartu 
su žemės sklypu) pardavimo 
kaina – 429 000 EUR. Pirkimo par-
davimo sutartis sudaryta 
2020-01-23. Šiauliuose, Sodo g. 
2C (administracinės paskirties 
pastatas ir garažas, kartu su 
žemės sklypu), pardavimo kaina - 
117 000 EUR. Pirkimo pardavimo 
sutartis sudaryta 2020-01-30.

 Bendrovės adresas yra: Dariaus 
ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius. 
Bendrovės kodas – 120229395. 
 Bendrovė yra ribotos civilinės 
atsakomybės juridinis asmuo. 
Pagal savo prievoles Bendrovė 
atsako tik savo turtu. VMC veiklos 
trukmė yra neribota.
 AB „Vilniaus metrologijos cen-
tras” turi klientų aptarnavimo sky-
rius ir laboratorijas didžiausiuose 
Lietuvos miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. 

 Klaipėdos regiono laboratorijos 
veiklai, kuri anksčiau buvo vykdo-
ma parduotuose pastatuose 
Tomo g. 24, Klaipėdoje ir Liepų 
takas 6, Palangoje, išnuomotos 
patalpos Liepų g. 54, Klaipėda.  
Patalpos išnuomotos 5 metų 
laikotarpiui, įrengtos ir pritaikytos 
laboratorijos veiklai. Naujose pa-
talpose Klaipėdos regiono labora-
torija veikia nuo 2020 birželio 15 
d.
 Bendrovės veikla –  teisinei, 
mokslinei bei industrinei me-
trologijai priskirtų objektų pa-
tikros, bandymų ir kalibravimų 
laboratorija, aprūpinta šiuolaikine 
etalonų ir bandymų įranga. Ben-
drovės veikla metrologijos srityje 
yra akredituota, atliktų matavimų 
bei bandymų rezultatai pripažįst-
ami Europos Sąjungos šalyse.
 VMC finansiniai metai praside-
da sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 
31 d.
 Bendrovės akcijos priklauso   
Lietuvos Respublikos valstybei. 
Per ataskaitinį laikotarpį Ben-
drovės akcijų įsigijimo sandorių 
nebuvo, tačiau buvo sumažintas 
akcinins kapitalas anuliuojant 
akcijų, kurių bendra vertė 1 501 
409 EUR.
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Bendrovės akcininkas 

2020 m. gruodžio 31 d.   2019 m. gruodžio 31 d. 
Akcinis kapitalas, 
Eur 

%   Akcinis kapitalas, 
Eur 

% 

     
Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ 
Turto bankas 

       
3 445 200 

  
100 

         
         4 946 609 

  
 100 

 

2019 m. liepos 23 d. valstybės 
nekilnojamąjį turtą valdantis bei 
valstybės įmonių privatizavimą 
vykdantis Turto bankas privatiza-
vimui perėmė akcinę bendrovę 
(AB) „Vilniaus metrologijos cen-
tras“. Perimta 100 proc. įmonės 
akcijų iš Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos.

Apskaitos politika – tai apskaitos 
principai, apskaitos metodai ir tai-
syklės, skirti Bendrovės apskaitai 
tvarkyti ir finansinėms ataskai-
toms sudaryti bei pateikti.
 Bendrovės generalinio direkto-
riaus patvirtintoje Apskaitos poli-
tikoje nustatyti apskaitoje taikomi 
būdai ir metodai, kurie leidžia tiks-
liai ir teisingai fiksuoti Bendrovės 
vykdomas ūkines operacijas ir 
objektyviai atspindėti jos finansi-
nę būklę bei veiklos rezultatus.
 Bendrovės finansinių atskaitų 
rinkinys yra parengtas pagal 2020 
m. gruodžio 31 d. galiojusius Lie-
tuvos Respublikos Buhalterinės 
apskaitos įstatymą, 

II. APSKAITOS POLITIKA

 Bendrovės finansinių ataskaitų 
rinkinį sudaro: balansas, pelno (n-
uostolių) ataskaita, nuosavo kapi-
talo pokyčių ataskaita, pinigų 
srautų ataskaita (sudaroma netie-
sioginiu būdu), aiškinamasis 
raštas.
 Balanse Bendrovės turtas, nu-
osavas kapitalas ir įsipareigojimai 
parodomi balanso paskutinio 
ataskaitinio laikotarpio dienai.
 Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
pateikiamos visos uždirbtos per 
ataskaitinį laikotarpį pajamos ir 
sąnaudos, patirtos toms pa-
jamoms uždirbti.
 Pinigų srautų ataskaita apima 
pinigų įplaukas ir išmokas iš Ben-
drovės pagrindinės veiklos bei 
finansinės ir investicinės veiklos.
 Nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaitoje pateikti visi su nuosa-
vo kapitalo pasikeitimu susiję at-
vejai.
 Visos Bendrovės ūkinės op-
eracijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti 
apskaitos dokumentais. Apskai-
tos dokumentai surašomi ūkinės 
operacijos metu arba tuoj pat jai 
pasibaigus.
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Bendrovės ūkinių operacijų ir 
ūkinių įvykių duomenys registruo-
jami apskaitos registruose ūkinės 
operacijos ar ūkinio įvykio dieną 
pagal apskaitos dokumentus 
chronologine, sistemine tvarka. 
Apskaitos registrai rengiami 
kompiuteriu, naudojama Rivilės 
buhalterinės apskaitos programa 
ir Vikarinos darbo užmokesčio 
programa.
 Informacija finansinėje ats-
kaitomybėje pateikta Lietuvos Re-
spublikos nacionaline valiuta 
eurais (Eur). Finansinės ataskai-
tos sudaromos sveiko euro tikslu-
mu.
 Užsienio valiuta išreikšti san-
doriai apskaitomi pagal sandorio 
dieną galiojusį oficialų valiutų 
keitimo kursą. 
 2019 metais Bendrovės apskai-
tos politika nebuvo keičiama. 
 Bendrovės finansinėje apskai-
toje reikšminga suma laikoma 
0,5% metinės paslaugų apimties.
 Remiantis Lietuvos Respub-
likos įmonių finansinės atskaito-
mybės reikalavimais Bendrovė 
rengia pilną finansinių ataskaitų 
rinkinį.
 Finansinės ataskaitos pareng-
tos vadovaujantis bendraisiais 
apskaitos principais. Rengiant 
finansinę AB „Vilniaus metrologi-
jos centras“ atskaitomybę  buvo

atsižvelgiama į veiklos tęstinumo 
principą, t.y. numatoma, kad Ben-
drovė artimiausioje ateityje galės 
tęsti savo veiklą.
 Atsižvelgiant į 2011-04-22 LR 
ekonomikos ir inovacijų ministeri-
jos rašte Nr. (37.4-35)-3-228 „Dėl 
valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių 
aprašo nuostatų dėl tarptautinių 
apskaitos standartų taikymo“ 
pateiktas rekomendacijas, kurios 
apibrėžia Tarptautinių apskaitos 
standartų taikymo įmonėse finan-
sinius ir nefinansinius kriterijus ir 
tai, kad Bendrovės finansinės 
ataskaitos nėra pateikiamos tarp-
tautinio mąsto vartotojams, 2019 
m. apskaitą tvarkė pagal Lietuvos 
Respublikos verslo apskaitos 
standartus.

Bendrovės nematerialusis turtas 
apskaitomas vadovaujantis 
13-ojo verslo apskaitos standarto 
reikalavimais. Mažiausia nemate-
rialiojo turto vertė – 500 Eur. Įsigi-
jimo metu nematerialusis turtas 
registruojamas apskaitoje įsigiji-
mo savikaina. Balanse jis paro-
domas likutine verte, kuri ap-
skaičiuojama iš įsigijimo savika-
inos atimant sukauptą amor-
tizaciją ir vertės sumažėjimo 
sumą.

II.1. Nematerialusis turtas
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Nustatytos šios nematerialiojo 
turto grupės ir turto amortizacijos 
laikas:

Nematerialiojo turto eksploatavi-
mo išlaidos pripažįstamos to 
ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos 
buvo patirtos, sąnaudomis.

Ilgalaikis materialusis turtas pri-
pažįstamas ir registruojamas ap-
skaitoje pagal 12-ąjį verslo ap-
skaitos standartą. Ilgalaikiu mate-
rialiuoju turtu laikomas turtas, kurį 
AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi 
gauti ekonominės naudos būsi-
maisiais laikotarpiais, kuris bus 
naudojamas ilgiau nei vienerius 
metus, kurio įsigijimo savikainą 
galima patikimai nustatyti ir kurio 
vertė didesnė už nustatytą mini-
malią turto vertę. Minimali ilga-
laikio materialiojo turto įsigijimo 
vertė - 500,0 Eur, nustatyta likvi-
dacinė vertė 0,00 Eur.   

 Eil.  

 Nr. 
Turto grupė Amortizacijos laikas 

(metais) 

1. 

2. 

3. 

Programinė įranga 

Patentai ir licencijos* 

Kitas nematerialusis turtas 

5  

2  

2  

 *Jeigu licencijos yra įsigytos konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma 
nusidėvėjimo trukme. 

II.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas 
tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 
metodas. Atskiroms turto 
grupėms taikomi skirtingi apskai-
tos būdai: įsigijimo savikainos 
arba perkainotos vertės. 
 Pasirinkus įsigijimo savikainos 
būdą,  ilgalaikis turtas apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savika-
ina, balanse parodomas įsigijimo 
savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir jo vertės sumažė-
jimą.
 Pasirinkus perkainotos vertės 
būdą,  ilgalaikis turtas apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savika-
ina, vėliau perkainojamas ir ap-
skaitoje registruojamas perkaino-
ta verte, o balanse parodomas 
perkainota verte, atėmus su-
kauptą nusidėvėjimą ir turto 
vertės sumažėjimą.
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Nustatytos šios materialiojo turto 
grupės amortizacijos normatyvai:

 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialiojo 
turto grupė 

Naudingo 
tarnavimo 
laikas      (metais)

 Apskaitos būdas
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pastatai  

Infrastruktūros ir kiti statiniai  

Mašinos ir įrengimai  

Transporto priemonės  

Kita įranga, prietaisai ir 
įrenginiai 

Baldai ir biuro įranga  

Kitas ilgalaikis materialusis 
turtas 

 5-80 

5-20 

3-10 

 8-11 

3-10 

4-6 

5-6  

Perkainota verte 

Įsigijimo savikaina 

Įsigijimo savikaina 

Įsigijimo savikaina 

Įsigijimo savikaina 

Įsigijimo savikaina 

Įsigijimo savikaina 

 Ilgalaikiu materialiuoju turtu lai-
komi ir sumokėti avansai, ir vyk-
domi materialiojo turto statybos 
darbai.
 Ilgalaikio materialiojo turto ek-
sploatavimo išlaidos pripažįsta-
mos to ataskaitinio laikotarpio, 
kuriuo jos buvo patirtos, savika-
inos arba veiklos sąnaudomis.
 Išlaidos, patirtos ilgalaikio turto 
remontui, kuris nepagerino turto 
naudingųjų savybių ir neprailgino 
jo naudingo tarnavimo laikotarpio, 
yra priskiriamos sąnaudoms to 
ataskaitinio laikotarpio, kurį jos 
buvo patirtos.

II.3. Kitas ilgalaikis turtas

 Kitu ilgalaikiu turtu Bendrovėje 
laikomas atidėtojo pelno 
mokesčio turtas, kuris atsiranda 
dėl įskaitomų laikinųjų skirtumų, 
kai turto ar įsipareigojimų balan-
sinė vertė yra mažesnė už 
mokesčio bazę. Tokie skirtumai 
Bendrovėje gali atsirasti dėl:
 – ilgalaikio turto perkainojimo, 
kai mokesčio bazė lieka ta pati, 
 –  dėl reikšmingų abejotinų bei 
beviltiškų skolų nurašymo į 
sąnaudas finansinėje apskaitoje, 
kai mokesčių apskaitoje jos 
tampa abejotinomis, beviltiškomis 
tik tada, kai gaunami jų pripažini-
mo beviltiškomis įrodymai, 
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 – dėl atostoginių ar pan. kaupi-
mo finansinėje ir mokesčių ap-
skaitoje. 
 Nuo skirtumo tarp apskaitinių ir 
mokestinių sumų apskaičiuoja-
mas ir pripažįstamas atidėtojo 
pelno mokesčio turtas. Jis ap-
skaitoje registruojamas tik tada, 
kai ateityje tikimasi uždirbti pa-
kankamai apmokestinamojo 
pelno.
 Registruojant reikšmingas 
atidėtojo pelno mokesčio sumas 
bei pelno mokesčio sąnaudas ap-
skaitoje ir šiuos straipsnius 
pateikiant finansinėse ataskai-
tose, taikomas kaupimo principas. 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 
apskaičiuojamas taikant pelno 
mokesčio tarifą, koks jis bus 
ateinančiais laikotarpiais, kai lai-
kinieji skirtumai, dėl kurių atsirado 
atidėtas pelno mokestis, išnyks

 Atsargos apskaitoje registruo-
jamos pagal 9-ąjį verslo apskaitos 
standartą. 
 Bendrovės atsargos – tai 
trumpalaikis turtas (žaliavos ir 
komplektavimo gaminiai, nebaig-
ta gamyba bei pirktos prekės, 
skirtos perpardavimui), kurį Ben-
drovė sunaudoja pajamoms 
uždirbti. Registruojant atsargas 

apskaitoje, jos įvertinamos įsigiji-
mo savikaina arba grynąja galimo 
realizavimo verte, atsižvelgiant į 
tai, kuri iš jų yra mažesnė.
 Nustatant atsargų įsigijimo sa-
vikainą prie pirkimo kainos 
pridedami visi su pirkimu susiję 
mokesčiai (išskyrus tuos, kurie 
vėliau bus atgauti), gabenimo, 
paruošimo naudoti bei kitos tiesi-
ogiai su atsargų įsigijimu susiju-
sios išlaidos. 
 Bendrovė sunaudotų atsargų 
apskaitai taiko nuolat apskaitomų 
atsargų būdą, t.y. apskaitoje reg-
istruoja kiekvieną atsargų op-
eraciją.
 Apskaičiuodama sunaudotų ir 
parduotų atsargų savikainą, VMC 
taiko FIFO būdą

 AB „Vilniaus metrologijos cen-
tras“ prie gautinų sumų priskiria 
pirkėjų įsiskolinimus ir kitas gauti-
nas sumas. 
Bendrovės gautinos sumos pir-
minio pripažinimo metu yra įver-
tinamos tikrąja verte. Vėliau 
trumpalaikės gautinos sumos yra 
apskaitomos įvertinus jų vertės 
sumažėjimą. Gautinų sumų vertės 
sumažėjimas yra apskaitomas, 
kai yra požymių, kad gautinų 
sumų vertė gali būti sumažėjusi.

II.4. Atsargos

II.5. Gautinos sumos
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Tada balansinė gautinų sumų 
vertė yra mažinama naudojant 
vertės sumažėjimo sąskaitą. Nu-
vertėjusios gautinos sumos yra 
nurašomos, kai jos yra įvertina-
mos kaip nebeatgautinos.
 Abejotinu skolų suma nustato-
ma pagal skolos atsiradimo laiką 
(kai skola vėluoja 12 mėnesių arba 
atsirado kitų aplinkybių, kurios 
rodo, kad skola yra abejotina). 
Abejotinų skolų sumos pripažįsta-
mos ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis. Atgavus anksčiau 
pripažintas abejotinas ar bev-
iltiškas skolas, atgautos sumos 
pripažįstamos ataskaitinio laiko-
tarpio pajamomis.
 Beviltiškomis skolos pri-
pažįstamos ir nurašomos visiškai 
surinkus faktus ir dokumentus 
apie skolos beviltiškumą. Per 
vienus metus gautinos sumos 
balanse parodomos amortizuota 
savikaina atėmus abejotinas 
skolas.

Bendrovės pinigus sudaro pinigai 
kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų 
ekvivalentai yra trumpalaikės, 
labai likvidžios investicijos, 
lengvai konvertuojamos į žinomą 
pinigų sumą.

 Sandoriai užsienio valiuta pir-
minio pripažinimo metu įvertinami 
eurais pagal sandorio dienos 
Lietuvos banko nustatytą oficialų 
euro ir užsienio valiutos kursą.
 Jei dėl valiutos kursų pokyčių 
piniginio turto vertė padidėja, skir-
tumas pripažįstamas pajamomis, 
jei sumažėja – skirtumas pri-
pažįstamas sąnaudomis. Pelno 
(nuostolių) ataskaitoje tokie 
pokyčiai atvaizduojami finansinės 
ir investicinės veiklos straipsnyje.

 Atidėtasis pelno mokestis Ben-
drovėje registruojamas pagal 
24-ąjį verslo apskaitos standartą 
„Pelno mokestis“.
 Atidėtasis pelno mokestis – tai 
mokestis, kurį numatoma 
sumokėti ar atgauti nuo turto ir 
įsipareigojimų balansinės vertės ir 
atitinkamos jų mokesčių bazės, 
naudojamos apskaičiuojant 
apmokestinamąjį pelną, susidari-
usių skirtumų. Tokie skirtumai va-
dinami laikinaisiais.
 Apmokestinamieji laikinieji 
skirtumai atsiranda tada, kuomet 
turto balansinė vertė yra didesnė 
arba įsipareigojimo balansinė 
vertė yra mažesnė už jo mokesčio 
bazę. 

II.7. Atidėtasis pelno mokestis

II.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
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 Bendrovė gali gauti ekonomi-
nės naudos iš atidėtojo mokesčio 
tik tada, kai ateityje tikisi uždirbti 
pakankamai apmokestinamojo 
pelno, iš kurio bus galima atimti 
įskaitomuosius laikinuosius skir-
tumus kaip leidžiamus atskaity-
mus.
 Apmokestinamieji laikinieji 
skirtumai sukuria atidėtojo mo-
kesčio įsipareigojimą, o įskaito-
mieji laikinieji skirtumai – atidėto-
jo mokesčio turtą.
 Atidėtasis mokestis apskai-
čiuojamas pagal formulę: atidėta-
sis mokestis = laikinasis skirtu-
mas x pelno mokesčio tarifas.

 Pajamos apskaitoje pripažįsta-
mos vadovaujantis 10-uoju verslo 
apskaitos standartu kaupimo ir 
palyginimo principu. Pajamomis 
laikomos visų suteiktų paslaugų 
pardavimo pajamos, ekonominės 
naudos padidėjimas. Pajamos 
priskiriamos tipinei, netipinei 
veiklai ir finansiniai ir investiciniai 
veiklai.
 Pajamos laikomos uždirbtomis 
ir registruojamos apskaitoje tada, 
kai pardavėjas įvykdo sutarties 
sąlygas bei visa su prekėmis ir pa-
slaugomis susijusi rizika, 
dabartinė ir būsima nauda  per-
duodama pirkėjui.

 Pajamomis nepripažįstamas 
pridėtinės vertės mokestis, taip 
pat iš pirkėjų gauti avansai ir kiti 
išankstiniai mokėjimai, išskyrus 
atvejus, kai prekė nepatiekia-
ma/paslauga nesuteikiama per 
tris metus nuo avanso iš pirkėjo 
gavimo dienos. Gautas avansas 
pelno (nuostolių) ataskaitoje pri-
pažįstamas to laikotarpio, kurį 
suėjo trejų metų terminas, kitos 
veiklos pajamomis.

 Sąnaudos apskaitoje pripažįs-
tamos vadovaujantis 11-uoju 
verslo apskaitos standartu kaupi-
mo ir palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo už-
dirbamos su jomis susijusios pa-
jamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Išlaidos, nesusiju-
sios su ataskaitinio laikotarpio 
pajamų uždirbimu, bet skirtos pa-
jamoms uždirbti būsimaisiais lai-
kotarpiais, apskaitoje registruoja-
mos ir balanse pateikiamos kaip 
būsimųjų laikotarpių sąnaudos.
 Tipinės veiklos sąnaudoms AB 
„Vilniaus metrologijos centras“ 
priskiria pardavimo savikainą ir 
veiklos sąnaudas. Pardavimo sa-
vikainai priskiriamos su metrolo-
gija susijusių paslaugų teikimo, 
perparduotų prekių, kurioms kartu 
atliekama patikra, savikainos są-
naudos. 

II.9. Sąnaudos

II.8. Pajamos
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Veiklos sąnaudoms priskiriamos 
bendrosios ir administracinės są-
naudos – ataskaitinio laikotarpio 
veiklos sąnaudų dalis susijusi su 
tipine Bendrovės veikla, sudaran-
čia sąlygas ataskaitinio laikotar-
pio pajamoms uždirbti.
 Sąnaudos mažinamos gauna-
mų kompensacijų sumomis, 
kurias Bendrovei suteikia ar 
sumoka kiti asmenys, jei pagal 
10-ąjį verslo apskaitos standartą 
„Pajamos“ šios sumos arba jų 
dalis nepriskiriama pajamoms.

AB „Vilniaus metrologijos centras“ 
nuosavam kapitalui priskiriama: 
– Bendrovės savininko kapitalas 
(įstatinis kapitalas), 
– privalomasis rezervas, 
– perkainojimo rezervas, 
– kiti rezervai, 
– nepaskirstytasis pelnas (nuos-
toliai).
 Nuosavas kapitalas apskaitoje 
registruojamas pagal 8-ąjį verslo 
apskaitos standartą. 
 Pagal LR akcinių bendrovių 
įstatymą įstatinio kapitalo dydis 
yra lygus visų pasirašytų akcijų 
nominaliųjų verčių sumai. Ben-
drovės akcinį kapitalą sudaro 
įstatinis kapitalas, kuris padalytas 
į paprastąsias vardines akcijas. 

 Įstatinis kapitalas gali būti pa-
didinamas visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimu.
 Įstatinis kapitalas gali būti 
mažinamas tik įstatymų nustatyta 
tvarka.
 Jei savininkų sprendimas didin-
ti (mažinti) įstatinį kapitalą jau 
priimtas, bet pakeisti įstatai dar 
neįregistruoti, informacija apie 
sprendimą didinti (mažinti) įstatinį 
kapitalą turi būti atskleidžiama 
aiškinamajame rašte.
 AB „Vilniaus metrologijos cen-
tras“ privalomasis rezervas su-
daromas iš paskirstytino pelno. 
Šis rezervas sudaromas ir naudo-
jamas įstatymų nustatyta tvarka. 
Sudarant rezervą apskaitoje reg-
istruojamas paskirstytino pelno 
sumažėjimas ir privalomojo rezer-
vo padidėjimas. Šis rezervas 
negali būti mažesnis kaip 1/10 
įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti 
naudojamas tik Bendrovės nuos-
toliams padengti. Privalomojo 
rezervo dalis, viršijanti 1/10 įsta-
tinio kapitalo, skirstant kitų finan-
sinių metų pelną, gali būti per-
skirstyta. Atskaitymai į privalomą-
jį rezervą turi sudaryti ne mažiau 
kaip 1/20 grynojo ataskaitinių 
finansinių metų pelno, kol bus pa-
siektas numatytas privalomojo 
rezervo dydis. AB „Vilniaus me-
trologijos centras“ privalomojo 
rezervo nuostoliams dengti 
nenaudoja, nes dirba pelningai. 

II.10. Nuosavas kapitalas
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 Kiti rezervai sudaromi, didinami 
ir mažinami įstatymų ir Bendrovės 
įstatų nustatyta tvarka. Visuoti-
niam akcininkų susirinkimui priė-
mus sprendimą sudaryti ar panai-
kinti rezervus, apskaitoje regis-
truojamas rezervo padidėjimas 
(sumažėjimas), ta pačia suma 
mažinant (didinat) nepaskirstytąjį 
pelną. Savininkas sprendžia 
kokius ir kam skiriamus rezervus 
Bendrovė gali sudaryti.
 Kai apskaičiuojama visa premi-
jų, tantjemų ir kitų išmokų (ar jų 
dalies), kurioms savininkų spren-
dimu buvo sudarytas rezervas, 
suma, ji priskiriama ataskaitinio 
laikotarpio sąnaudoms ir parodo-
ma laikotarpio pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, o rezervas panaikina-
mas savininkų sprendimu didinat 
nepaskirstytąjį pelną. Akcinių 
bendrovių įstatyme nustatyta, 
kad, skirstydamas pelną, akcinin-
kas gali paskirti pelno dalį divi-
dendams išmokėti ir pelno dalį 
darbuotojų premijoms ir kitiems 
tikslams. Akcininkų susirinkimo 
skirtos sumos darbuotojų premi-
joms registruojamos kitų rezervų 
sąskaitose, o dividendai – įsipa-
reigojimų sąskaitose.
 Pelno paskirstymas apskaitoje 
registruojamas tada, kai savinin-
kas priima sprendimą pelną pa-
skirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada 
jis buvo uždirbtas. Akcinių ben-
drovių įstatymas nustato, kad vi-

suotinis akcininkų susirinkimas, 
patvirtinęs metines finansines 
ataskaitas, turi paskirstyti pelną 
(nuostolius). Pelno (nuostolių) pa-
skirstymas apskaitoje registruo-
jamas tada, kai akcininkų susir-
inkimas jį paskirsto. Nepaskirsty-
tojo pelno didinimas registruoja-
mas apskaitoje, kai registruoja-
mas ataskaitinio laikotarpio gry-
nasis pelnas, taip pat priėmus 
sprendimą mažinti arba panaikinti 
anksčiau sudarytus rezervus, reg-
istruojant esminių klaidų taisymo 
ir apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatą, perkainojimo rezervo 
sumą, kuri priskiriama perkainoto 
turto nudėvėtai daliai bei kitais 
teisės aktų nustatytais atvejais. Į 
Bendrovės nepaskirstytąjį pelną 
(nuostolius) turi būti pervedami 
nepanaudoti rezervai ir rezervai, 
kurių nenumatoma panaudoti, 
išskyrus Lietuvos Respublikos ak-
cinių bendrovių įstatyme nusta-
tytą privalomojo rezervo dydį. 
 Nepaskirstyto pelno mažinimas 
registruojamas apskaitoje, kai 
registruojami visuotinio akcininkų 
susirinkimo priimti sprendimai – 
formuojami rezervai, registruoja-
mi mokėtini dividendai. Vadovau-
jantis LRV 1997 metų sausio nu-
tarimu Nr. 20 (su vėlesniais pa-
keitimais) valstybės valdoma 
akcinė bendrovė dividendams 
išmokėti turi skirti paskirstyto 
pelno dalį priklausomai nuo pa-
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siektos kapitalo grąžos pagal len-
telėje pateiktus dydžius:

Pasiekta nuosavo kapitalo grąža <1% 1%–3% 3%–5% 5%–10% 10%–15% ˃15% 

Paskirstyto pelno dalis, 
skiriama dividendams 

85% 80% 75% 70% 65% 60% 

 

 Finansiniai įsipareigojimai Ben-
drovės apskaitoje registruojami ir 
pripažįstami pagal 18-ąjį, 31-ąjį ir 
kitus verslo apskaitos standartus.
 Trumpalaikiams finansiniams 
įsipareigojimams priskiriami įsi-
pareigojimai, už kuriuos Bendrovė 
privalės atsiskaityti per vienerius 
metus nuo balanso datos. Trump-
alaikiai įsipareigojimai parodomi 
balanso mokėtinų sumų ir įsipa-
reigojimų dalies straipsnyje „Per 
vienus metus mokėtinos sumos ir 
kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“.
 Bendrovė, vadovaudamasi 
31-ojo verslo apskaitos standarto 
nuostatomis už nepanaudotas 
kasmetines atostogas darbuoto-
jams apskaičiuotą ir sukauptą 
atlygį pripažįsta baigiamojo 
ataskaitinio laikotarpio sąnaudo-
mis ir atostogų kaupiniais.

Po ataskaitiniai įvykiai finan-
sinėse ataskaitose atskleidžiami 
vadovaujantis 19-ojo verslo ap-
skaitos standarto reikalavimais.

II.11. Įsipareigojimai

II.12. Po ataskaitiniai įvykiai

 Su Bendrove susiję asmenys 
nustatomi ir informacija apie juos 
bei jų sandorius su Bendrove 
finansinėse ataskaitose atsk-
leidžiama vadovaujantis 6-ojo 
verslo apskaitos standarto 
„Aiškinamasis raštas“ reikalavi-
mais.
 Asmuo laikomas susijęs su 
Bendrove, kai jis turi galimybę 
kontroliuoti Bendrovę arba gali 
daryti reikšmingą įtaką priimant 
Bendrovei reikšmingus finan-
sinius ir veiklos sprendimus. 

II.13. Susiję asmenys

 Po ataskaitiniai įvykiai, kurie 
suteikia informacijos apie Ben-
drovės padėtį balanso sudarymo 
dieną (koreguojantys įvykiai), 
finansinėse ataskaitose yra atsk-
leidžiami.
 Po ataskaitiniai įvykiai, kurie 
nėra koreguojantys įvykiai, yra 
aprašomi pastabose, kai tai yra 
reikšminga.
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2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį 
nematerialųjį turtą sudarė:

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTA-
BOS

III.1. Ilgalaikis nematerialusis 
turtas

 
 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Įsigijimo vertė:   

Likutis sausio 1 d. 147 763 135 410 
Įsigijimai 95 531 47 042 
Nurašymai -34 653 -37 587 
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą   2 898 
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 208 640 147 763 

     
Sukaupta amortizacija:   

Likutis sausio 1 d. 91 253 112 257 
Amortizacija per laikotarpį 17 808 12 199 
Nurašymai -34 562 -36 102 
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą   2 898 
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 74 499 91 253 

Likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 56 510 23 153 

Likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (balanso 
eilutė A.2.)  

134 141 56 510 
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Likutinė vertė 2018 m. 
pabaigoje 2186 20367 600 0 23153 

            
a) Ilgalaikis nematerialusis 
turtas įsigijimo savikaina 29065 101325 5020 0 135410 

            
2019 metų pokyčiai:          
  –  turto įsigijimas 3669 40173   3200 47042 

  – 
 kitiems asmenims 
perleistas ir 
nurašytas turtas (–) 

-21064 -16317 -206   -37587 

  – 
 perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / 
(–) 

  7712 -4814   2898 

           
  2019 m. pabaigoje 11670 132892 0 3200 147763 
            
2020 m. metų pokyčiai:          

–  turto įsigijimas   27011   68520 95 531  

– 
 kitiems asmenims 
perleistas ir 
nurašytas turtas (–) 

-5128 -29525     -34654 

– 
 perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / 
(–) 

      -71720 71720 0  

           
2020 m.  pabaigoje 6542 202097 0 0 208640 
b) Amortizacija           
2018 metų pabaigoje 26879 80958 4420   112257 
2019 metų pokyčiai:        0 

  –  finansinių metų 
amortizacija 1871 10028 300   12199 
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Rodikliai Licencijos Programinė 
įranga

Kitas 
nematerialusis Plėtros 

darbai Iš viso
turtas



Visiškai amortizuotas, tačiau dar 
naudojamas veikloje ilgalaikis ne-
materialusis turtas:

Rodikliai  Licencijos Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 

Plėtros 
darbai Iš viso 

   –  atstatantys įrašai (–)         0 

  – 
 kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto 
turto amortizacija (–) 

-19665 -16231 -246   -36142 

  – 
 perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / (–
) 

  7413 -4473   2940 

2019 m. pabaigoje 9085 82168 0 0 91253 
2020 metų pokyčiai:           

  –  finansinių metų 
amortizacija 1219 16589     17808 

  –  atstatantys įrašai (–)         0 

  – 
 kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto 
turto amortizacija (–) 

-5128 -29434     -34562 

  – 
 perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / (–
) 

          

2020 m. pabaigoje 5176 69323 0 0 74498 
c) Likutinė vertė finansinio 
periodo pabaigoje 1366 132775 0 0 134141 

 

Turto grupė Įsigijimo savikaina 
2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 

Patentai, licencijos, ser�fikatai 2 873 8 001 
Programinė įranga 39 901 63 176 

Kitas nematerialusis turtas 0 0 
Iš viso: 42 774 71 177 
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2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį 
materialųjį turtą sudarė:

III.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 2020 m. gruodžio 31 
d. 2019 m. gruodžio 31 d. 

Įsigijimo vertė:   

Likutis sausio 1 d. 9 451 616 9 639 615   
Įsigijimai 212 476 283 851   
Nurašymai/perleidimai -1 139 393 -473 558   
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą   

Vertės padidėjimas/sumažėjimas   1 708   
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 8 524 699   9 451 616   

 
    Sukauptas nusidėvėjimas: 

Likutis sausio 1 d. 5 413 828 5 549 536   
Nusidėvėjimas per laikotarpį 263 730 270 321   
Nurašymai/perleidimai -452 786 -406 029   
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 5 224 771   5 413 828   

     
Likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 4 037 787 4 090 079   

Likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (balanso 
eilutė A.2.) 

3 299 927   4 037 787   
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Rodikliai  Pastatai Statiniai Mašinos ir 
įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai ir 
įrankiai  

            
Likutinė vertė 
2018.12.31 d. 3075841 70476 754059 154710 34994 

            
a) Įsigijimo 
savikaina           

 2018.12.31 d. 
pabaigoje 1267785 110072 4708594 470709 236074 

  2019 metų 
pokyčiai:           

  –  turto 
įsigijimas 2444   243448 32457 5503 

  –  perleistas 
turtas (–) -23082 -5282   -163751   

  –  nurašytas 
turtas (–)     -172981   -48562 

  – 

 perrašymai iš 
vieno 
straipsnio į 
kitą + / (–) 

-5282 5282 -919388   916490 

 2019.12.31 d. 
pabaigoje 1241864 110072 3859672 339414 1109506 

  2020 metų 
pokyčiai:           

  –  turto 
įsigijimas 9150   198857  1364  3105  

  –  perleistas 
turtas (–) -149976      -31766    

  –  nurašytas 
turtas (–)     -132526    -153092  

  – 

 
Koregavimai
+ / (-)

 

378932  
         

 2020.12.31 d. 
pabaigoje 1479970 110072 3926003 309012 959517 
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b) Perkainojimas           
 2018.12.31 d. 
pabaigoje 2846381 0 0 0 0 

2019 metų pokyčiai:           

  – 

 vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 
+ / (–) 

1708         

  – 

 kitiems 
asmenims 
perleisto turto 
(–) 

-57003         

  –  nurašyto turto 
(–)           

  – 

 perrašymai iš 
vieno 
straipsnio į 
kitą + / (–) 

          

 2019.12.31 d. 
pabaigoje 2791087 0 0 0 0 

2020 metų pokyčiai:           

  – 

 vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 
+ / (–) 

          

  – 

 kitiems 
asmenims 
perleisto turto 
(–) 

          

  –  nurašyto turto 
(–) -672031          

  – 

 
Koregavimai 
+/(-)

-378932   
         

 2020.12.31 d. 
pabaigoje 1740124 0 0 0 0 

Rodikliai
 

Pastatai Statiniai Mašinos ir 
įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai ir 
įrankiai 
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Rodikliai Pastatai Statiniai Mašinos ir 
įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai ir 
įrankiai 

c) Nusidėvėjimas           
 2018.12.31 d. 
pabaigoje 1038325 39596 3954535 315999 201081 

2019 metų pokyčiai:           

  –  2018 metų 
nusidėvėjimas 13122 3436 156543 27272 10179 

  – 

 kitiems 
asmenims 
perleisto turto 
(–) 

-21751 -3279   -161017   

  –  atstatantys 
įrašai (–)           

  –   

  nurašyto 
turto 
nusidėvėjimas 
(-) 

    -171459   -45627 

  – 

  perkainoto 
turto 
nusidėvėjimas 
(–) 

59770         

  – 

 perrašymai iš 
vieno 
straipsnio į 
kitą + / (–) 

-3225 3225 -909058   906161 

 2019.12.31 d. 
pabaigoje 1086241  42979  3030560  182253  1071793  

2020 metų pokyčiai:           

  – 

 2020 metų 
nusidėvėjimas 
pagrindinė 
vertė 

19864 3383 162795 28477 11152 

  – 

 2020 metų 
nusidėvėjimas 
perkainota 
vertė 

38059         

  – 

 kitiems 
asmenims 
perleisto turto 
nusidėvėjimas 
(–) 

-77064     -30428   
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Rodikliai Pastatai Statiniai Mašinos ir 
įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai ir 
įrankiai 

  – 

 kitiems 
asmenims 
perleisto turto 
nusidėvėjimas 
perkainota 
vertė (–) 

-61615         

  –  atstatantys 
įrašai (–)           

 
  –   

  nurašyto 
turto 
nusidėvėjimas 
(-) 

    -130842   -152837 

 

  – 

  nurašyto 
perkainoto 
turto 
nusidėvėjimas 
(–) 

        

 

  – 

 perrašymai iš 
vieno 
straipsnio į 
kitą + / (–) 

          

 2020.12.31 d. 
pabaigoje 1005486 46362 3062514 180302 930108 

 
d) Vertės 
sumažėjimas           

 
  Praėjusių 
finansinių metų 
pabaigoje 

          

   Finansinių metų 
pokyčiai:           

 
  – 

 finansinių 
metų vertės 
(tikrosios 
vertės) 
sumažėjimas 
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Rodikliai Pastatai Statiniai Mašinos ir 
įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai ir 

įrankiai 

   atstatantys 
įrašai (–)           

 

  – 

 kitiems 
asmenims 
perleisto turto 
(–) 

        
  

  –  nurašyto turto 
(–)           

  – 

 perrašymai iš 
vieno 
straipsnio į 
kitą + / (–) 

          

  Finansinio 
periodo pabaigoje           

e) Likutinė vertė 
finansinio periodo 
pabaigoje (a) + (b) 
– (c) – (d) 

2214608 63710 863490 128710 29409  

Paskutinis pastatų perkainavimas 
buvo atliktas 2018 m. 

Turto grupė Įsigijimo savikaina 
2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 

Pastatai  62 750 
Sta�niai  5 124 
Mašinos ir įranga 2 276 371 1 995 449 
Transporto priemonės 80 478 109 931 
Ki� įrenginiai, prietaisai, 
įrankiai 

89 3851 1 047 111 

Iš viso: 3 250 699 3 220 365 

 

III.3. Kitas ilgalaikis turtas
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Kito ilgalaikio turto sąskaitoje ap-
skaitomas atidėtojo pelno 
mokesčio turtas – 15 434 EUR ir 8 
114 EUR išankstinis apmokėjimas 
už nuomojamas patalpas 
Klaipėdoje, kuris bus grąžintas 
pasibaigus nuomos sutarčiai.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas 
susidarė dėl:
– 2018 m. ilgalaikio materialaus 
turto (IMT) įvertinimo mažesne nei 
balansine verte, 2019 m. ši suma 
buvo nurašyta užskaitant atidėto-
jo pelno mokesčio įsipareigojimą, 
kuris buvo suformuotas dėl to 
pačio IMT perkainavimo į teigiamą 
pusę.
– 2018-12-31 priskaičiuotų įsi-
pareigojimų (pelno mokesčio – 

III.3. Kitas ilgalaikis turtas PM) nuo atostoginių kaupinių, 
pensijų ir kitų atidėjinių, kurie 
leidžiamais atskaitymais bus 
ateinančiais laikotarpiais, kadangi 
paminėtų įsipareigojimų vertė pa-
didėjo padidinamas ir 2019 bei 
2020 m. atidėtasis pelno 
mokesčio turtas.
– nurašytų abejotinų skolų 2020 
m. sumažėjus abejotinų skolų 
sumai sumažinamas atidėtasis 
pelno mokesčio turtas.
– 2018 m. nurašius ilgalaikį ma-
terialų turtą dėl padidėjusios mini-
malios IMT vertės, atidėtojo pelno 
mokesčio turtas fiksuojamas 
2019 m. kadangi nebuvo sufor-
muotas 2018 m., 2020 m. išnykus 
laikiniesiems skirtumams nurašo-
ma atidėtojo pelno mokesčio turto 
suma.
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Likutis 2018-12-
31 39458 27306 

 
 7993 1049   2684  426 

Turto mokesčio 

išnykus (-), 
didinimas 
atsiradus (+) 
laikiniesiems 
skirtumams  797 -2 871 

 
 
 

4 094 

   -426 
PM užskaitymas 
ir/arba atidėjinio 
perklasifikavimas -25 359 -24 435 

 

1 760  -2 684  

Likutis 2019-12-
31 14 896 0 

 
 

4 094 9 753 1 049 0 0 
Turto mokesčio 
mažinimas 
išnykus (-), 
didinimas 
atsiradus (+) 
laikiniesiems 
skirtumams  538  

 
 
 

-1 226 

1244 521   
Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 
(balanso eilutė 
A.4.) 15 434 0 

 
 
 
 
 

2 868 10 997 1570 0 0 
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PAVADINIMAS  IŠ VISO  

Dėl IMT  
perkainavimo 
susidariusių 
įskaitomų 
laikinųjų 

skirtumų PM 

 
Dėl dėl 
2018 m. 

IMT 
nurašymo 
padidinus 
minimalią 

IMT 
vertę 

Atostoginių 
kaupinių  
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 

PM 

Nurašytų 
abejotinų 
pirkėjų 
skolų 

įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 

PM 

Pensijų 
atidėjinių 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 

PM 

Kitų 
atidėjinių 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 
 PM 



2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. 
gruodžio 31 d. VMC atsargas 
sudarė:

 III.4.  Atsargos

Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo 
detalių įsigijimo vertė: 

 
 

2020 m. gruodžio 31 
d. 

 
 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Likutis sausio 1 d. 18 594 45 009 
Įsigijimai 113 734 109 185 
Nurašymai 78 562 135 618 
Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (balanso eilutė B.1.1.) 
 

53 766 
 

18 576 
 
Pirktų prekių, skirtų perparduoti 

įsigijimo vertė:  
 

2020 m. gruodžio 31 
d. 

 
2019 m. gruodžio 31 d. 

Likutis sausio 1 d. 894 1 072 
Įsigijimai 0 24 
Nurašymai 894 185 
Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (balanso eilutė B.1.4.) 
 

0 
 

911 
 

 2020 m. gruodžio 31 
d. 

2019 m. gruodžio 31 d. 

Sumokėti avansai (balanso eilutė 
B.1.7.) 

25 709 9 638 

 
Atsargos iš viso (balanso eilutė B.1.): 

 
79 475 

 
29 125 

 

 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Atsargų vertė pripažinta 
pardavimo savikainos 
sąnaudomis 

 
44 549 

 
135 803 
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2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės per viener-
ius metus gautinų sumos sudarė:

III.5.  Per vienus metus gautinos 
sumos

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d.  pinigus ir pinigų ekviva-
lentus sudarė:

III.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Didžioji pirkėjų skolų dalis yra trumpalaikės skolos.
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo pirkė-
jų skolų kita valiuta išskyrus eurais.

Gautinos sumos 2020 m. gruodžio 31 d. pagal grąžinimo terminus: 

Straipsniai 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Pirkėjų skolos (balanso eilutė B.2.1.) 301 918 336 325 
Abejotinos skolos -10 464 -6 995 
Kitos gautinos sumos (balanso eilutė 

B.2.4.): 
 – išankstiniai mokesčių mokėjimai 
 –  kitos gautinos sumos 

11 996 
 

6 102 
5 894 

1700 
 

1 700 
0 

Iš viso (balanso eilutė B.2.): 303 450 331 030 
 

Straipsnis Iš viso: 
Nesuėjęs 

apmokėjimo 
terminas  

1-30  31-60 > 60 

Pirkėjų skolos 301 918 157 980 42 205 22 666 79 067 

Abejo�nos 
skolos 

 
-10 464 

    
-10 464 

Kitos gau�nos 
sumos 

11 996 11 996    

Iš viso:  303 450 169 976 42 205 22 666 68 603 
 

 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Pinigai banke 1 600 345 2 584 401 
Pinigai kasose 9 632 3 967 
Iš viso (balanso eilutė B.4.): 1 609 977 2 588 368 
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 Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip 
vienerių metų laikotarpiui. Visi pinigų likučiai 2019 ir 2020 m. gruodžio 
31 d,  yra eurais, pinigų likučio valiuta nėra. Per 2020 m. pinigų likutis su-
mažėjo pervedus pinigus akcininkui dėl akcinio kapitalo sumažinimo.

 Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidarė, kai Bendrovė per ataskait-
inį ir ankstesnius laikotarpius sumokėjo už sąnaudas, kurios bus fak-
tiškai patirtos būsimaisiais ataskaitiniai laikotarpiais ir kurios yra 
susijusios su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. 

III.7.Ateinančių laikotarpių sąnau-
dos ir sukauptos pajamos

 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos               

(balanso eilutė C): 
 

42 761 
 

44 595 

 

Per 2020 m. buvo sumažintas ak-
cinis kapitalas 1 501 409 eurų, an-
uliuojant 5.177.272 vnt. 0,29 euro 
nominalios vertės akcijų ir 2020 
gruodžio 31 d. jis sudarė – 3 445 
200 EUR. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovės akcinis kapitalas buvo 
lygus 4 946 609 Eur. 2020 m. 
gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 
31 d. visos akcijos buvo pilnai 
apmokėtos. 
Pagal LR Akcinių bendrovių 
įstatymą įmonės nuosavas kapi-
talas negali būti mažesnis nei ½ 
jos akcinio kapitalo, nurodyto 
įmonės įstatuose. 2020 m. 
gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 
31 d. Bendrovė šį reikalavimą ati-
tiko.
2020 m. gegužės 30 d. visų ak-

cinės bendrovės „Vilniaus me-
trologijos centras“ akcijų sav-
ininkui atstovaujančio asmens 
sprendimu Nr. (2.45-82)52-9 pat-
virtinus 2019 metų finansinių 
ataskaitų rinkinį ir pelno pa-
skirstymą, nuosavo kapitalo ap-
skaitoje padaryti nauji įrašai. 
Iš viso 438 266 Eur paskirstytino 
pelno:
- 122 381 Eur pervesta į 
privalomą rezervą, 
– 9 099  Eur pervesta į kitus rezer-
vus, 
– 306 786  Eur pervesta dividendų 
valstybei.
2019 m. iš viso buvo paskirstyta 
413 981 Eur paskirstytino pelno:
- 99 101 Eur pervesta į privalomą 
rezervą, 

III.8. Įstatinis kapitalas  
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– 4 394  Eur pervesta į kitus rezer-
vus, 
– 310 486  Eur pervesta dividendų 
valstybei

Perkainojimo rezerve apskaitomas ilgalaikio materialaus turto grupės 
„Pastatai“ turto vertės padidėjimas,  2018 m. rugsėjo 7 d. atlikus minė-
tos turto grupės perkainojimą. 
2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės perkainoji-
mo rezervą sudarė:

III.9. Perkainojimo rezervas

 
 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Perkainojimo rezervas  
(balanso eilutė D.3.) 

619 637 788 687 
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 Įgyvendinus 2020 m. gegužės 
11 d. visuotinio akcininkų susir-
inkimo sprendimą dėl 2019 metų 
pelno paskirstymo, į įstatymų nu-
matytą rezervą pervesta 28 proc. 
2019 metų paskirstytino pelno. 
2019 m. į privalomąjį rezervą buvo 
pervesta 24 proc. 2018 m. pa-
skirstytino pelno.
 Kituose rezervuose apskaitoma 
konkretiems Bendrovės tikslams 
iš paskirstytino pelno skirta pelno 
dalis (vadovo premijai).

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės rezervus 
sudarė:

III.10.  Rezervai

 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
   
Privalomasis rezervas 393 372 270 991 
Kiti rezervai 9 099 4 394 
Rezervai (balanso eilutė D.4.) 402 471 275 385 

 

AB „Vilniaus metrologijos centro“ 
gauta dotacija pripažįstama 
panaudota dalimis, mažinamas 
balanso straipsnis „Dotacijos ir 
subsidijos“ tiek, kiek to turto 
nudėvima ir mažinamas atitinka-
mas sąnaudų (nusidėvėjimo) 
straipsnis. Balanse dotacijų ir 
subsidijų likutinė vertė 2020 m. ir 
2019 m. gruodžio 31 d. yra 0 Eur. 

III.11. Dotacijos, subsidijos

 Atidėtasis pelno mokestis 
 Atidėtasis pelno mokestis yra 
pripažįstamas laikiniems skirtu-
mams tarp turto ir įsipareigojimų 
apskaitinės vertės finansinėse 
ataskaitose ir jų atitinkamos 
mokestinės bazės pripažinti. 
 Ataskaitinio laikotarpio pabai-
gai atidėjiniai sudarė 217 542 Eur, 
2019 m. gruodžio 31 d. buvo 358 
783 EUR. 

III.12. Atidėjiniai
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2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. trumpalaikes mokėti-
nas sumas ir įsipareigojimus sudarė:

III.13.  Trumpalaikės mokėtinos 
sumos ir įsipareigojimai

 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Gauti avansai   45 308   92 922 
Skolos tiekėjams 80 670 100 462 
Pelno mokesčio įsipareigojimai 64 842 2 356 
Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
192 412 100 741 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

 
40 584 

 
0 

Iš viso (balanso eilutė G.2.) 423 816 296 480 
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PASTABA 
Atidėtojo pelno 

mokesčio 
įsipareigojimas 
(APMĮ), Eur

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 402 150 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas išnykus laikiniesiems 
skirtumams (9 388) 

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas dėl parduoto perkainoto 
IMT (9 544) 

Užskaitymas su pelno mokesčio turtu (24 435) 
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 358 783 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas išnykus laikiniesiems 
skirtumams (49 679) 

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas dėl parduoto perkainoto 
IMT (91 562) 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (balanso eilutė F.2.) 217 542 
 



 Sukauptose sąnaudose apskaitoma sukauptos audito sąnaudos 
2019 gruodžio 31 d. suma 2495 tūkst., 2020 m. gruodžio 31 d. 4400 
EUR.

III.14. Sukauptos sąnaudos

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 4 292 456 Eur pajamų:

III.15.   Tipinės veiklos, kitos 
veiklos pajamos už suteiktas 
paslaugas ir finansinės veiklos
pajamos

Ataskaitiniu laikotarpiu Ben-
drovė patyrė 3 135 590 Eur 
sąnaudų iš jų:
1)Pardavimo ir veiklos są-
naudos: 

III.16.   Pardavimo savikaina, 
veiklos sąnaudos ir finansinės 
veiklos sąnaudos

Pajamų grupė 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 
Pardavimo pajamos 3 501 227  3 486 156  
Kitos veiklos pajamos 790 304 130 278 
Finansinės veiklos pajamos 925 504 
Iš viso: 4 292 456 3 616 938 
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 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 
d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 2 198 642 1 923 674 
Darbdavio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos 
 

39 926 
 

34 214 
Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos 
 

281 538 
 

281 756 
Metrologinių paslaugų teikimo sąnaudos 
(gamybinių medžiagų, žaliavų, įrangos 

nuomos, subrangos, kalibravimo, patikros, 
akreditacijos ir audito, komandiruočių, kuro 
sąnaudos)  

 
306 703 

 
448 268 

Veiklos mokesčių sąnaudos 11 693 27 212 
 

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 552 337 354 401 
 

Kitos veiklos sąnaudos 700 707 66 065 
Iš viso: 4 091 546 3 135 590 

 
2) Finansinės veiklos sąnaudos  169 121 
3) Pelno mokesčio pajamos (-), sąnaudos  -10 423 71 121 

 

III.16 Apmokėjimas valdymo 
organų nariams, vadovaujantiems 
ir kitiems darbuotojams

Mėnesinis nepriklausomo 
valdybos nario atlygis 
negalėjo viršyti ¼ dalies VMC 
vadovui nustatyto vieno mė-
nesio atlyginimo (be kintam-
osios dalies) dydžio. 2020 
metais nepriklausomiems 
valdybos nariams buvo 
priskaičiuota 8 592 Eur atly-
gio, 2019 m. 6 347 Eur. Ben-
drovė valdymo organų nari-
ams 2020 m., kaip ir 2019 m. 
neskyrė paskolų, nesuteikė 
garantijų ir laidavimų, kuriais 
būtų užtikrintas jų prievolių 
vykdymas. 

Bendrovės vadovas yra gen-
eralinis direktorius. Už darbą 
VMC generaliniam direktoriui 
mokamas darbo užmokestis 
pagal darbo sutartį. Gener-
alinio direktoriaus mėnesinį 
darbo užmokestį sudaro 
pastovioji ir kintama dalis. 
Bendrovės generaliniam di-
rektoriui buvo mokamas 
nustatytas atlyginimas vado-
vaujantis Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės 2002 m. 
rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 
1341 „Dėl valstybės valdomų 
įmonių vadovų darbo 
užmokesčio“ bei kitais Lietu-
vos Respublikos teisės 
aktais.
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2020 m. Bendrovės generaliniam 
direktoriui buvo paskirta išmokėti 
iš 2019 m. metų pelno premija, 
lygi generalinio direktoriaus 
4-iems mėnesinės algos pastovi-
osios dalies dydžiams – 8 941 Eur, 
2019 m. – 4 294 Eur. 
 VMC darbuotojų mėnesinį 
darbo užmokestį sudaro pastov-
ioji ir kintama dalis. Kintama dalis 
tiesiogiai priklauso nuo Ben-
drovės veiklos rodiklių vykdymo ir 
individualaus darbuotojo darbo 
rezultato.  Per 2020 m. Bendrovės 

darbuotojams priskaičiuota 2 232 
016 Eur darbo užmokesčio 
sąnaudų (gauta subsidija už pra-
stovas 33 374 EUR) 2019 m. 
priskaičiuota 1 923 674 Eur darbo 
užmokesčio sąnaudų. Vidutinis 
mėnesinis vieno darbuotojo darbo 
užmokestis 2020 m. – 1 650 Eur, 
2019 m. –  1 116 Eur.

Ryšiai su pagrindiniais vadovau-
jančiais darbuotojais:

1. Administracijos darbuotojai 

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai 
metai 

Asmenų skaičius 2 2 
Išmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais 91 716 64 488 
Išmokėtos tantjemos   
Išmokėtų  palūkanų suma   
Sugrąžinta suteiktų paskolų suma   
Gautų paskolų suma   

 
Sugrąžinta gautų paskolų suma   
Pagrindinės paskolų sąlygos, palūkanų normos   
Turto įsigijimai   
Gauti kiti įsipareigojimai   
Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
suma 
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2. Valdybos nariai 
Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai 

metai 
Asmenų skaičius 2 3 
Išmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais 8 592 6 347 
Išmokėtos tantjemos   
Išmokėtų  palūkanų suma   
Sugrąžinta suteiktų paskolų suma   
Gautų paskolų suma   
Sugrąžinta gautų paskolų suma   
Pagrindinės paskolų sąlygos, palūkanų normos   
Turto įsigijimai   
Gauti kiti įsipareigojimai   
Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
suma 

  

 

Ataskaitinio  mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos sudarė – 
131 356, 2019 m. - 89 926 EUR. Atidėtojo pelno mokesčio pajamų suma 
ataskaitiniais finansiniais metais sudarė – 141 779, 2019 m. – 18 805 
EUR. Bendrovei yra taikomas 15% pelno mokesčio tarifas.

III.17. Pelno, pelno mokesčio 
sąnaudos

III.18. Dividendai

    
 

Dividendų gavėjas 

    2020 m. gruodžio 31 d.       2019 m. gruodžio 31 d. 
Dividendų 
suma tūkst. 

Eur 

% nuo 
paskirstytinojo 

pelno 

  Dividendų     
suma tūkst. 

Eur 

% nuo    
paskirstytinojo 

pelno 
     
Lietuvos Respublika, 
atstovaujama LR 
ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos 

 
306 786   

 
70,0 

 
310 486 

 
75,0 
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2020 m. birželio mėn. 10 d. mokėtini dividendai už 2019 m. buvo sumokėti 
į valstybės biudžetą. Dividendai už 2018 m. buvo sumokėti 2019 m. ge-
gužės 13-14 d.



Siūlomos 2020 m pelno paskirstymo alternatyvos:

1) Pervedama suma iš privalomojo rezervo viršijanti 1/10 įstatinio kapita-
lo. Panaudojam seną bei sukuriam naują rezervą vadovo premijai, likusi 
suma skiriama dividendams.

III.19. Pelno paskirstymo projek-
tai

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 0 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų  rezultatas – pelnas 
(nuostoliai) 211 163 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų 
pelnas (nuostolis) 169 283 

Pervedimai iš rezervų 57 950 
Paskirstytinas pelnas 438 397 
Pelno paskirstymas: 438 397 
– į įstatymo numatytus rezervus (privalomas rezervas) 0 
– pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms valdybos nariams, 
darbuotojų premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms  6 021 

– pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 432 376 
– kita – 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų 
pabaigoje 0 (likusi dalis) 
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0 

211 163 

169 050 

Pervedimai iš rezervų 57 950 

Paskirstytinas pelnas 438 164 

Pelno paskirstymas: 438 164 

0 

6 021 

328 623 

– kita  0 

103 520 

2) Pervedama suma iš privalomojo rezervo  viršijanti 1/10 įstatinio kapita-
lo, panaudojam seną bei sukuriam naują rezervą vadovo premijai, dividen-
dams skiriama 75 procentai nuo paskirstytino pelno.

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 

– į įstatymo numatytus rezervus (privalomas rezervas) 
– pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms valdybos nariams, darbuotojų 
premijoms, socialinėms, kultūrinėms reikmėms  
– pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 

 



LRV 2020 m. kovo 16 d. paskel-
bus karantiną visoje Lietuvos Re-
spublikoje dėl pasaulinės COVID 
- 19 pandemijos ekonomika 
pradėjo lėtėti. Tai sukelia papil-
domas grėsmes Lietuvos Res-
publikos įmonėms. 
AB „Vilniaus metrologijos cen-
tras“ veikla nėra įtraukta į 
uždraustų karantino metu veiklų 
sąrašą, tad įmonės veikla toliau 
tęsiama. 
Bendrovė turi pakankamai apy-
vartinių lėšų tolimesnei veiklai 
vykdyti, net ir esant nepalankiai 
ekonominiai situacijai - 2021 m. 
vasario 28 d. pinigų likutis 
įmonėje –  1 611 tūkst. Eur. 
Įmonės ekonominė būklė yra sta-
bili, įmonė neturi jokių paskolų ar 
praterminnuotų skolų, tad net ir 
dirbant laikinai nuostolingai 
likvidumo rizikos nėra.
Siekiant sumažinti Covid -19 
įtaką buvo pradėtas Šiaulių ir 
Panevėžio laboratorijų darbo per-
skirstymas kitoms laboratori-
joms, siekiant kuo daugiau dar-
buotojų išleisti į ilgalaikes pra-
stovas paliekant tik tuos darbuo-
tojų pajėgumus, kurie yra reika-
lingi veiklai vykdyti. Taip pat, 
daromos investicijos į paslaugų 
plėtrą: įsigyta nauja įranga 
visiškai naujoms 2 paslaugoms 
teikti – tikimasi ateityje gauti iš jų 
papildomų pajamų, bei siekiant  

III.18. Po balansiniai įvykiai
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 III.20. Nuoma

 Bendrovė 2019 m. pasirašė au-
tomobilių nuomos sutartis, pagal 
kurias nuomojasi 7 automobilius: 
5 automobilių bendra vertė 92 
100 Eur, nuomos laikotarpis 36 
mėn., mėnesinis nuomos mokes-
tis už vieną automobilį - 311,57 
Eur, 2 automobilių bendra vertė 
30 446,28 Eur, nuomos laikotarpis 
48 mėn., mėnesinis nuomos 
mokestis už vieną automobilį 
319,87 Eur. 2020 m. bendrovė pa-
sirašė papildomas automobilių 
nuomos sutartis pagal kurias 
nuomojasi dar 2 papildomus au-
tomobilius, kurių bendra vertė 39 
984 Eur nuomos laikotarpis 36 
mėn., mėnesinis nuomos mokes-
tis už 1 automobilį 364,79 Eur.

 Bendrovė nuo 2020 m. vasario 
20 d. pasirašė negyvenamųjų pa-
talpų nuomos sutartį, kuri galios 
iki 2025-04-31 d. Patalpose 
įsikūrė Klaipėdos regiono labora-
torija. Mėnesinė nuomos įmoka 
2028,52 Eur be PVM. 



optimizuoti paslaugų suteikimo 
procesą įdiegta duomenų valdy-
mo sistema ir klientų savitarnos 
svetainė.
Papildomos grėsmės su kuriomis 
gali susidurti AB „Vilniaus me-
trologijos centras“ dėl pratęsto 
karantino:
1) Gali nuvertėti turimas ilgalaikis 
turtas, tačiau įmonė turi gana 
didelį perkainavimo rezervą, kuris 
tokiu atveju būtų mažinamas nu-
vertėjimo suma. 
2) Dėl ekonomikos sulėtėjimo ir 
paskelbto karantino bankrutuos - 
likviduosis įmonės, gali susidary-
ti gautinų sumų nuvertėjimas. 
Jau priimti aktyvūs veiksmai 
siekiant sumažinti šią riziką: ne-
sutartinių klientų prašoma su-
simokėti avansus, suaktyvintas 
skolų išieškojimas.
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