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Nepriklausomo auditoriaus išvada 

 

Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcininkui 

 

Nuomonė 

Mes atlikome Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau – Įmonės) finansinių 

ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno 

(nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir 

aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 

pateikia Įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų 

finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus.  

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal 

šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už 

finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių 

buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – 

TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, 

susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, 

susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. 

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

pagrįsti. 

Kiti dalykai  

Įmonės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas 

auditorius, kuris 2018 m. balandžio 13 d. nepriklausomo auditoriaus išvadoje pareiškė 

sąlyginę nuomonę dėl galimo perkainoto turto vertės sumažėjimo.  

Nesąlygodami savo nuomonės, atkreipiame dėmesį į aiškinamojo rašto III.1 pastabą, kurioje 

atskleista, kad Įmonė retrospektyviai koregavo palyginamąją 2017 metų finansinę 

informaciją. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metiniame pranešime, kuri nėra pateikta 

finansinėse ataskaitose ir šioje mūsų auditoriaus išvadoje. Vadovybė yra atsakinga už kitos 

informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes jokia forma 

nesuteikiame užtikrinimo apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.  

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir 

apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba 

mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu 

remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime 

atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 
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Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė 

informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas 

buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių 

ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

finansinių ataskaitų duomenis; ir 

Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymo reikalavimų.  

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo 

apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 

finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir 

atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos 

principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti 

veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo 

procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma 

nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje 

pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne 

garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris 

atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi 

reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos 

vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 

profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba 

klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome 

pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo 

dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų 

neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, 

klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę 

apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 

vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, 

ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs 
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reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės 

gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas 

egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus 

finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 

nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus 

išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti 

savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 

atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai 

taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito 

apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus 

kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 
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Vadovybės žodis 
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Mieli kolegos, 

Po praėjusiais metais įvykusių pokyčių, Vilniaus metrologijos centras (VMC) žengia į naują etapą. 

Tikrai bus daugiau iššūkių nei galbūt esame įpratę, tačiau tai padės mums tobulėti. 

Jau dabar vykstančių pokyčių naudą pastebi mūsų klientai. Tačiau tobulėjimui ribų nėra. Vienas iš 

mūsų prioritetų - per ateinančius keletą metų bus mažinti paslaugų suteikimo trukmę, būti 

lankstesniais ir mobiliais. Aišku, dėl to neturėtų nukentėti mūsų paslaugų kokybė. 

Sieksime ne tik greičio ar kokybės, bet ir išplėsti paslaugų spektrą.  

Privalome išlikti metrologinės patikros, kalibravimo ir bandymų lyderiais  konkurencingoje nuolat 

besikeičiančioje rinkoje. 

Technologijos šiais laikais vystosi itin sparčiai, todėl prireiks investicijų, kad galėtume tapti moderniu 

metrologijos paslaugų centru. Be abejo, privalėsime atnaujinti savo laboratorijų infrastruktūrą, įsigyti 

aukščiausio lygio, šiuolaikišką etaloninę įrangą.  

Paraleliai sulauksime ir naujų informacinių sistemų diegimo, metrologinių procedūrų skaitmenizavimo. 

Vis dėlto, didžiausias mūsų turtas yra ne įrangos ar sistemos, o žmonės.  

Kaip žinote, po vienu VMC stogu susibūrė keletas atskirų regioninių įmonių, todėl sieksime tapti 

vieninga komanda.  

Įvairiais būdais skatinsime, kad mūsų gretas papildytų gabūs ir kompetentingi specialistai. 

Motyvuojanti darbo aplinka - vienas pagrindinių mūsų tikslų. Sieksime, kad dar labiau tobulėtume kaip 

profesionalai, reguliariai sieksime išsiaiškinti, ar esate patenkinti savo darbu. 

Žinoma, svarbūs ir įmonės finansiniai rodikliai. Tikimės auginti pajamas, mažinti veiklos sąnaudas ir 

tinkamai valdyti savo biudžetą.  

Be abejo, šie tikslai yra pasiekiami žymiai paprasčiau, kai yra patenkinti mūsų klientai, kai pamatuotai 

investuojama į efektyviai veiklai būtiną įrangą ir kai skiriamas dėmesys darbuotojų gerovei.  

 

Rūta Klevėnė 

 

VMC Generalinė direktorė 
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Veiklos apžvalga 

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę 
Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau - VMC arba Bendrovė) metinis pranešimas 

parengtas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.  

Pagrindiniai duomenys apie įmonę: 

Įmonės pavadinimas AB „Vilniaus metrologijos centras” 

Įmonės kodas 120229395 

Buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius 

Įstatinis kapitalas, Eur 4 946 609 

Akcijų skaičius (vnt.) 17 057 272 

Telefono numeris  (8 5) 230 6276 

El. paštas vmc@vmc.lt  

Interneto tinklapis www.vmc.lt  

Akcijų skaičius ir nominali vertė 2018 m. nepasikeitė. 
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės akcijų įsigijimo ir perleidimo sandorių nebuvo.  
VMC  veiklos kodas pagal EVRK (2 red.) klasifikatorių: 7120 – techninis tikrinimas ir analizė. 

Bendrovė turi klientų aptarnavimo skyrius didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. 

Valdymas ir struktūra 
VMC yra valstybės kontroliuojama akcinė bendrovė. Visos VMC akcijos nuosavybės teise priklauso 

valstybei, o jas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri 

įgyvendina visų akcijų savininko teises. 

Įmonės valdymo struktūrą sudaro:  

 Visuotinis akcininkų susirinkimas 

 Valdyba, sudaryta iš 5 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui  

 Vadovas – generalinis direktorius 

Pagrindinės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos funkcijos 

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, valdybos kompetencija, valdybos 

narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo bei paskyrimo ir 

atšaukimo bei atleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų LR Akcinių bendrovių įstatyme.  

Visuotinio akcininkų susirinkimo teises įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerija kaip visų VMC 

akcijų valdytoja. VMC visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus atitinka Ekonomikos ir inovacijų 

ministro įsakymai ar sprendimai. 

Valdyba, prieš priimdama sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą šiais 

klausimais: 

 dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, 

investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); 

 dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, 

įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 

 dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, 

įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 

 įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo. 

 

 

mailto:vmc@vmc.lt
http://www.vmc.lt/
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Valdyba 

VMC valdyba buvo išrinkta 2017 lapkričio mėn. Per 2018 metus įvyko 22 VMC valdybos posėdžiai. 

Juose buvo svarstoma eilė klausimų, susijusių su VMC veikla: dėl 2018 – 2021 metų strateginio 

plano, vadovaujančių asmenų struktūros ir pareigybių sąrašo,  VMC statuso viešuosiuose pirkimuose, 

2017 m. veiklos plano įvykdymo ataskaitos, 2018 m. biudžeto projekto, darbo sutarties su generaliniu 

direktoriumi, 2017 m. metinio pranešimo, 2018 m. pirkimų plano, 2018 m. investicijų plano, generalinio 

direktoriaus atrankos, valdybos darbo reglamento, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo, 

2018 m. 6 mėn. tarpinio pranešimo, struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo, informacijos, kuri 

laikoma, AB „Vilniaus metrologijos centras“ komercine paslaptimi, sąrašo peržiūrėjimo, 2019-2022 AB 

„Vilniaus metrologijos centras“ strateginio plano projekto, nekilnojamojo turto, biudžeto projekto, 

darbuotojų motyvacinės sistemos, pardavimų strategijos ir rinkodaros priemonių plano ir kt. 

 
2018 metais valdybos nariais buvo:  

 Mantas Andriuškevičius, valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (iki 2019-01-31d.) 

 Lineta Jakimavičienė, valdybos narė, LR Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos atstovė (iki 

2019-01-31 d.) 

 Daina Čiudarienė, valdybos narė, LR Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos atstovė (iki 2018-

11-08d.) 

 Kęstutis Motiejūnas, valdybos narys, nepriklausomas (iki dabar, valdybos pirmininkas nuo 

2019-02-11) 

 Laimis Jančiūnas, valdybos narys, nepriklausomas (iki dabar). 

2018 gruodžio 31 d. valdyboje buvo 4 nariai (2018-11-08 mirus valdybos narei Dainai Čiudarienei, iki 

metų pabaigos nebuvo paskirtas kitas narys).  

2019 m. sausio 31 dieną Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų sprendimu buvo atšaukti VMC 

valdybos nariai: UAB „Kiwa inspecta“ generalinis direktorius Mantas Andriuškevičius ir valstybės 

tarnautoja Ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Lineta Jakimavičienė. Vadovaujantis tuo pačiu 

sprendimu buvo išrinkti du nauji VMC valdybos nariai: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio 

planavimo ir veiklos organizavimo departamento vyresnysis patarėjas Darius Grebliauskas ir Įmonių 

politikos departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja Lina Jakimavičienė.  

Informacija apie šio metinio pranešimo tvirtinimo metu veikiančią valdybą pateikiama lentelėje žemiau: 

   

Kęstutis Motiejūnas 
Valdybos pirmininkas 
(nepriklausomas 
narys) 

Darbovietė, einamos 
pareigos Darbovietės 
adresas, įmonės kodas 
 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vadovas 
Konstitucijos pr. 7, Vilnius. Įm. k. 110084026 
 

AB „Vilniaus 
metrologijos centras“ 
valdybos narys nuo 
2017 m.11 mėn., 
valdybos pirmininkas 
nuo 2019-02-11 

Valdybos nario 
dalyvavimas kitų įmonių 
valdybose (stebėtojų 
tarybose)  
 

UAB „Smiltynės perkėla“ valdybos narys 
 

2018 metais dalyvavo 
20 posėdyje iš 21. 

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

 Valdybos nario patirtis 
valdybos veikloje 

UAGDPB “Aviva Lietuva” valdybos narys  
UAB „Smiltynės perkėla“ valdybos narys  
. 

   

Laimis Jančiūnas 
Valdybos narys 
(nepriklausomas 
narys) 

Darbovietė, einamos 
pareigos Darbovietės 
adresas, įmonės kodas 
 

UAB „Bonus socius“ generalinis direktorius  
Saulėtekio alėja 15, Vilnius. Im. k. 302546905 
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AB „Vilniaus 
metrologijos centras“ 
valdybos narys nuo 
2017 m.11 mėn., 

Valdybos nario 
dalyvavimas kitų įmonių 
valdybose (stebėtojų 
tarybose)  
 

VĮ Regitra valdybos narys 
UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė valdybos narys 
Lietuvos Marketingo asociacija valdybos narys 

2018 metais dalyvavo 
visuose 21 posėdžiuose. 

Kvalifikacija VU Tarptautinė verslo mokykla, magistras 

 Valdybos nario patirtis 
valdybos veikloje 

VĮ Regitra valdybos narys 
UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė valdybos narys 
Lietuvos Marketingo asociacija valdybos narys 

   

Lina Jakimavičienė   
Valdybos narė, LR 
Ekonomikos ir 
inovacijų  ministerijos 
atstovė 

Darbovietė, einamos 
pareigos Darbovietės 
adresas, įmonės kodas 

LR Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos Įmonių politikos 
departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja 
 Gedimino pr. 38/2, Vilnius. Įm. k. 188621919 

Valdybos nare paskirta 
nuo 2019-01-31 

Valdybos nario 
dalyvavimas kitų įmonių 
valdybose (stebėtojų 
tarybose)  
 

SĮ „Visagino energija“ 

 Kvalifikacija 2004-2008 Mykolo Riomerio universitetas, teisės 
fakultetas, teisės bakalauras, 2008-2010 - verslo teisės 
magistras Mykolo Riomerio universitetas. 

 Valdybos nario patirtis 
valdybos veikloje 

SĮ „Visagino energija“ 

   

Darius Grebliauskas 
Valdybos narys 
LR Ekonomikos ir 
inovacijų  ministerijos 
atstovas 

Darbovietė, einamos 
pareigos Darbovietės 
adresas, įmonės kodas 

LR Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos Strateginio 
planavimo ir veiklos organizavimo departamento 
vyresnysis patarėjas Gedimino pr. 38/2, Vilnius. Įm. k. 
188621919 

Valdybos nariu paskirtas 
nuo 2019-01-31 

Valdybos nario 
dalyvavimas kitų įmonių 
valdybose (stebėtojų 
tarybose)  
 

nedalyvauja 

 Kvalifikacija 1995 m. Lietuvos policijos akademija, teisės bakalauras 
ir magistras. 
2003 - 2016 m. Prancūzijos Nacionalinė administravimo 
mokykla (ENA): ilgalaikės mokymo programos šiomis 
temomis: „Korupcija – esama padėtis ir kovos būdai“; 
„Valstybės biudžeto parengimas ir vykdymas“. 

 Valdybos nario patirtis 
valdybos veikloje 

Anksčiau valdybos veikloje nėra dalyvavęs. 

 

VMC vadovas 

VMC vadovą – generalinį direktorių 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 nustatytas 

funkcijas. 

2018 metais VMC vadovai keitėsi:  2018 m. gegužės 7 d. Bendrovės valdybai ir generalinei direktorei 

Vidai Martišienei pasirašius susitarimą nutraukti darbo sutartį, nuo 2018 m. gegužės 9 d. valdybos 

sprendimu laikinai eiti Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas paskirtas - Algis Skiauterė, tuo 

metu UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ direktoriaus pavaduotojas . Nuo 2018 rugsėjo 4 d. pradėjo 

dirbti konkurso būdu atrinkta generalinė direktorė Rūta Klevėnė. Rūta Klevėnė turi verslo vadybos 

magistro kvalifikaciją, vadovaujamo darbo patirtį inžinerinių paslaugų ir konsultacijų versle. 
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Pagrindinė veikla ir svarbiausi 2018 metų įvykiai 

Bendrovės veikla - teisinei, mokslinei bei industrinei metrologijai priskirtų objektų patikros, bandymų ir 

kalibravimo laboratorija, aprūpinta šiuolaikine, su nacionaliniais ir Europos Sąjungos 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) įstaigos statusą neautomatinių svarstyklių 

Europos Bendrijos (toliau - EB) pirminei patikrai ir paskirtosios įstaigos statusą matavimo priemonių 

patikrai bei fasuotų produktų ir ir matavimo indų bandymams atlikti. Teikdama metrologines 

paslaugas, Bendrovė išduoda kalibravimo liudijimus atitinkančius CIPM MRA (tarptautinio 

pripažinimo) susitarimo sąlygas, bandymų protokolus ir atitikties sertifikatus, kurie pripažįstami visose 

Europos Sąjungos šalyse.  

2018 m. pagrindiniai VMC įvykiai 
 

 2018 m. vasario 9 d. Valdybos protokolo Nr. 26, valdyba pripažino, kad Bendrovė turėtų būti 
laikoma perkančiąja organizacija, 2018 m. kovo 7 d. raštu Dėl perkančiosios organizacijos 
statuso Nr. 37.10-171)-3-89 Ūkio ministerijos kancleris patvirtino, kad Bendrovė atitinka 
perkančiosios organizacijos statusą. 

  „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo metu buvo nuspręsta, kad 
VMC saugomi nacionaliniai matavimo vienetų etalonai turi būti perduoti pasirinktam valstybės 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, o VMC akcijos privatizuotos.  

 2018 m. gegužės 7 d. Bendrovės valdybai ir generalinei direktorei Vidai Martišienei pasirašius 
susitarimą nutraukti darbo sutartį, nuo 2018 m. gegužės 9 d. valdybos sprendimu laikinai eiti 
Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas (kol išrinktas nuolatinis generalinis direktorius 
pradės eiti pareigas) paskirtas - Algis Skiauterė. 

 2018 liepos 2 d. LR Ūkio ministerija pateikė raštą „Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su akcine 
bendrove „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau – Lūkesčių laiškas). Rašte pateikti lūkesčiai 
dėl veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Rašte pažymima, kad Ūkio 
ministerija tikisi, kad iki 2021 metų VMC taps klientų vertinama bendrove, teikiančia inovatyvių 
matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminės ir periodinės patikros, matavimo 
priemonių bandymų ir matavimo priemonių kalibravimo metrologines paslaugas. Ūkio 
ministerija tikisi, kad VMC ir jos valdyba pasiūlys sprendimus dėl maksimalios akcijų vertės 
didinimo ir parengs strategiją, kaip tai įgyvendinti.   

 Nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. VMC generalinės direktorės pareigas pradėjo eiti Rūta Klevėnė.  
 2018 m. rugsėjo mėnesį VMC Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pateikė „Valstybinių 

matavimo vienetų etalonų perkėlimo planą“.   
 Patikros metodikų fondo funkcijos priskirtos VMC 2013-12-23 Valstybinės metrologijos 

tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-187. Įsakymas galiojo iki 2019 vasario 25 d. Patikros 
metodikų fondo funkcijos perduotos Lietuvos metrologijos inspekcijai. 

 2018 gruodžio 31 d. galiojusių įstatų (registravimo data – 2016 sausio 4 d.) Bendrovės 
įstatuose numatyti Bendrovės veiklos tikslai yra: 

o Kurti, saugoti ir tobulinti valstybinius etalonus; 
o Vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas; 
o Teikti paslaugas metrologijos srityje (matavimo priemonių patikra, kalibravimas, 

bandymai, atitikties įvertinimas, tipo įvertinimas). 
 2019 m. sausio 31 dieną  VMC vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 

sausio 9 d. nutarimu Nr. 10 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. 
nutarimo Nr. 595“ perdavė nacionalinį masės vieneto ir galinio ilgio mato etalonus 
Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui  bei nacionalinį 
slėgio vieneto etaloną Lietuvos energetikos institutui.  

 2019 m. kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akcijų savininką atstovaujančio asmens) 
sprendimu VMC įstatai keičiami, nes keičiasi Bendrovės veiklos tikslai (išbraukiami tikslai 
„Kurti, saugoti ir tobulinti valstybinius etalonus“ ir „Vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas“) 
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Pagrindiniai įvykiai, susiję su VMC metrologine veikla 
 

 VMC, būdamas Lietuvos paskirtasis metrologijos institutas, organizavo dvišalius 
tarplaboratorinius palyginimus su UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo diagnostikos 
laboratorija, UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ , AS „Metrosert“ (Estija), Latvijos nacionaliniu 
metrologijos centru, parengė instrukciją palyginimams, atliko matavimus, apskaičiavo 
palyginimų rezultatus ir parengė tarplaboratorinių palyginimų ataskaitą. 

 Užtikrinant sieties perdavimą Lietuvoje, VMC saugomų valstybinių etalonų vertės kalibravimo 
būdu perduotos 404 žemesnio lygio etaloniniams matams ir prietaisams, iš jų - masės vieneto 
etalono vertė - 127 žemesnio lygio etaloniniams matams, slėgio vieneto etalono vertė - 22 
žemesnio lygio etalonams, galinių ilgio matų etalono vertė - 255 žemesnio lygio etalonams. 

 Pagal Bendrovės patvirtintą vidinių palyginimų tarp regionų laboratorijų planą atlikti 7 vidiniai 
palyginimai ir 59 neplaniniai vidiniai palyginimai tarp kiekvieno regiono laboratorijos 
darbuotojų, naujų darbuotojų mokymo ir naujų sričių įsisavinimo tikslais. 

 Pagal Bendrovės patvirtintą vidinių auditų planą atlikti 4 regionų laboratorijų auditai. 
Nustatytos 15 veiklos neatitiktys, parengtas korekcinių veiksmų planas. 

 Per 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo organizuoti vidiniai VMC darbuotojų mokymai, siekiant 
perteikti patirtį ir žinias neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimo, statybinių konstrukcijų ir 
talpyklų 3D matavimų, mažo tūrio pipečių kalibravimo bei automobilių priekinių žibintų 
reguliavimo stendų kalibravimo srityse. Parengtos ir vykdomos 25 naujų darbuotojų bei naujų 
sričių įsisavinimo vidinių mokymų programos. 

 Bendrovės darbuotojai kėlė kvalifikaciją tūrio matavimų srityje, buvo organizuoti COOMET/ 
PTB mokymai „Mažo tūrio pipečių ir daugiakanalių pipečių kalibravimas“. Elektrinių dydžių 
matavimų srities specialistai dalyvavo elektros įrangos gamintojo OMICRON organizuotame 
internetiniame seminare. Žinios fizikinių – cheminių matavimų srityje ir naujo standarto LST 
EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami 
bendrieji reikalavimai“ taikymui buvo tobulinamos dalyvaujant XXI-ajame FTMC seminare 
„Laboratorijos veiklos kokybės gerinimas“. Taip pat darbuotojai dalyvavo Lietuvos 
standartizacijos departamento ir Nacionalinio akreditacijos biuro seminare „Lietuvos standarto 
LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai 
keliami bendrieji reikalavimai“ taikymas“. 
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Veiklos rezultatai 
Metrologinės paslaugos, priklausančios teisines metrologijos sričiai  yra reglamentuojamos įstatymu, 

kuriame nurodytas griežtai apibrėžtas matavimo prietaisų patikros periodas.  Metrologinės patikros 

paslaugos pakaitalais galima vadinti naujus prietaisus su pirmine patikra, kuriuos pirkėjui finansiškai 

naudingiau nusipirkti, nei turimus tikrinti ar kalibruoti.   

Metrologinės paslaugos paklausa didėja, tai rodo ne tik didėjantis VMC klientų skaičius, bet ir 

stiprėjanti konkurencija. Pastaraisiais metais pastebima agresyvi konkurentų politika. Konkurentai 

plečia savo veiklas sferas, nėra ribojami ar nepaiso apribojimų teikti kompleksines paslaugas 

(prietaisų remontą), rinkoje atsiranda vis daugiau smulkių konkurentų, kurie teikia paslaugos vienoje – 

dvejuose veiklos srityje ir siūlo paslaugas už mažesnes kainas, yra lankstesni ir greitesni. 

VMC teikia plačiausią metrologinių paslaugų asortimentą, atliekant matavimus 14 prietaisų grupėms:  

AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SRYTYS 

masės; optinių ir optinių – fizinių, jonizuojančiosios spinduliuotės; 

jėgos;  akustinių ir vibracijos; 

laiko ir dažnio; fizikinių ir cheminių;  

elektrinių dydžių;  skysčio ir dujų kiekio;  

medicinos prietaisų;  geometrinių parametrų; 

slėgio;  notifikuotos veiklos neautomatinių svarstyklių sritis.  

temperatūros;   

judesio parametrų;   

 

 

 

Pagrindinė ir pelningiausia 

Bendrovės veikla yra patikros 

paslaugų tiekimas ir 

metrologinių prietaisų 

kalibravimas. Bandymai, 

atitikties įvertinimas ir EB 

patikra irgi labai svarbios 

Bendrovės  veiklos sritys, 

suteikiančios VMC išskirtinumą 

metrologinių paslaugų rinkoje, 

tačiau pajamų atžvilgiu, šios 

veiklos yra pagalbinės.  

 

 

 

 

 

72% 

23% 

1% 1% 3% 

2018 metų pajamų struktūra 

Matavimo prietaisų
metrologinė patikra

Matavimo prietaisų
kalibravimas

Matavimo prietaisų
bandymai,
ekspertizė

Atitikties įvertinimas

Kitos pajamos
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Patikrų skaičiaus dinamika.  VMC 

paslaugų pajamos sistemingai auga, 

augimas įtakojamas ir atliktų paslaugų 

skaičiaus dinamikos. Metrologinių 

patikrų skaičius 2018 metais, lyginant 

su 2016 metais išaugo 9 procentais ir 

pasiekė beveik 400 000.  

 

 

 

 

Kalibravimo skaičiaus dinamika. Kalibravimo 

paslaugų skaičius per atitinkamą laikotarpį 

sumažėjo, tačiau skaičiaus sumažėjimas nelėmė 

pajamų smukimo. Kalibravimo paslaugų skaičius 

2016 – 2018 metais sumažėjo 4,3 proc., tačiau 

pajamos iš šios veiklos išaugo 7,3 proc.  

 

 

Atitikties įvertinimo skaičiaus 

dinamika.   

 

 

 

 

 

 

Bandymų skaičiaus dinamika 

VMC atlieka neženklų bandymų kiekį per metus, 

kadangi tai reikalauja didelių laiko sąnaudų, tačiau ši 

veiklos rūšis VMC suteikia išskirtines konkurencines 

savybes. VMC atliekamų bandymų skaičius 2018, 

lyginant su 2016 metais sumažėjo 41 proc.  
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Veiklos strategijos įgyvendinimas 

VMC 2018 – 2021 metų strateginiame plane buvo iškelti 5 veiklos tikslai. Tikslai buvo keliami, 

atsižvelgiant į 2017 metų Bendrovės veiklos rezultatus, išgrynintas silpnybes ir grėsmes, sritis, kurios 

reikalauja tobulinimo ir korekcinių veiksmų.  

1 tikslas. Atliekamų paslaugų patikimumo didinimas 

2018-2021 m. strateginio veiklos plano 
tikslai ir uždaviniai 

Matavimo 
vienetai 

2018 
metais 
siekis 

2018 m. 
faktinė 
vertė 

Pasiekimas % 

1.1. Užtikrinti matavimų rezultatų verčių 
patikimumą, dalyvaujant aukščiausio lygio 

tarplaboratoriniuose palyginimuose 

Tarplaboratorinių 
palyginimų 

skaičius, vnt. 
5 10 200% 

1.2. Patvirtinti akredituotos srities atitiktį 
standarto ISO/IEC 17025 reikalavimams 

Akredituotų eilučių 
skaičius, vnt. 

250 250 100% 

1.3. Patvirtinti akredituotos srities atitiktį 
standarto ISO/IEC 17020 reikalavimams; 

Akredituotų 
metodų skaičius, 

vnt. 
266 266 100% 

1.4. Atnaujinti etaloninės įrangos bazę, 
įsigyjant efektyvesnę ir modernesnę etaloninę 

įrangą 

Etaloninės įrangos 
skaičius, vnt. 

27 7 26% 

1.5.Naujinti matavimų procedūras pagal 
įdiegtos inovatyvios etaloninės įrangos poreikį 

Matavimo 
procedūrų 

skaičius, vnt. 
25 4 16% 

1.6. Kelti kvalifikaciją, užtikrinti darbuotojų 
kompetencijos plėtimą ir tobulinimą 

Metrologo 
mokymo valandų 

vidurkis, val. 
20 10 50% 

1.7. Techninių galimybių ir dokumentų, pagal 
matavimo sritis, analizė, įvertinimas ir 

optimizavimas 
Sritys, vnt. 5 5 100% 

Etaloninės įrangos atnaujinimo rodiklis pasiektas iš dalies, nes 2018 metais VMC įgijo perkančiosios 

organizacijos statusą ir įmonėje nebuvo praktikos ir pakankamai kompetencijos viešųjų pirkimų srityje. 

2018 metais VMC vyko struktūriniai pokyčiai, kurie turėjo didelę įtaką numatytų tikslų siekimui. 

Matavimų  procedūrų atnaujinimo rodiklis nepasiektas, nes 2018 metais nebuvo nupirkta numatytos 

etaloninės įrangos kiekio, dėl to nebuvo poreikio naujinti matavimo procedūras. 

Pilnai neįvykdyta darbuotojų kvalifikacijos kėlimo užduotis, kuri buvo matuojama mokymų valandomis, 

dėl VMC veiklos specifikos (rinkoje nepakankamas mokymų skaičius, tinkantis metrologams). 

2 tikslas. Veiklos efektyvumo didinimas 

2018-2021 m. strateginio veiklos plano 
tikslai ir uždaviniai 

Matavimo 
vienetai 

2018 
metais 

2018 m. 
faktinė 
vertė 

Pasiekimas % 

2.1. Didinti pardavimo pajamas 
Pardavimo 

pajamos, tūkst. 
EUR 

3500 3476 99% 

2.2. Užtikrinti veiklos pelningumą 
Grynasis 

pelningumas, %; 
14,2 5,8 41% 

2.3. Didinti nuosavo kapitalo grąžą 
Nuosavo kapitalo 

pelningumas     
(ROE), % 

8,60 3,2 37% 

2.4. Atlikti analizę dėl paslaugų atlikimo 
termino trumpinimo 

vnt. 1 1 100% 
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2.5. Plėsti paslaugų tiekimą pas užsakovą 
apimtis 

Santykinė vertė, % 18 22,4 124% 

2.6. Parengti nekilnojamojo ilgalaikio turto 
ekonominės naudos projektą; 

Vnt. 1 0 0% 

2.7.  Parengti kilnojamojo ilgalaikio turto 
ekonominės naudos projektą; 

Vnt. 1 0 0% 

VMC gautos pardavimo pajamos sudarė 99 procentus numatyto dydžio. Galima teigti, kad pajamų 

augimą Bendrovei apsunkimo kelios esminės priežastys:  

 2018 metais Komercijos ir marketingo skyrius tapo Klientų valdymo skyriumi, pasikeitė jo 

struktūra, tai sąlygojo didelę darbuotojų rotaciją skyriuje: daug laiko buvo skirta naujų regionų 

komercijos vadovų apmokymams, adaptacijai, kas galėjo įtakoti neženklų pajamų sumažėjimą 

 Metrologinių paslaugų rinkoje sparčiai didėja konkurencija dalyvaujant viešuosiuose 

konkursuose. Sunku konkuruoti dėl paslaugų teikimo mobilumo ir paslaugų kainos. 

 Sumažėjo bandymo paslaugų paklausa.  

Numatytas veiklos pelningumas ir nuosavo kapitalo pelningumas nepasiekė numatytų reikšmių dėl 

pokyčių apskaitos politikoje, kas skatino sąnaudų augimą ir lėmė GP ir ROE rodiklių mažėjimą. 

Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ekonominės naudos projekto perengimas tapo neaktualus įvykus 

struktūriniams pokyčiams. Vietoj neaktualių užduočių vykdymo 2018 metais buvo atliktas 

nekilnojamojo turto vertinimas. Buvo atliktas informacinės infrastruktūros auditas. Atliktas VMC 

autoparko būklės įvertinimas.  

3 tikslas. Bendrovės klientų pasitenkinimo didinimas 

2018-2021 m. strateginio veiklos plano 
tikslai ir uždaviniai 

Matavimo 
vienetai 

2018 
metais 

2018 m. 
faktinė 
vertė 

Pasiekiamumas 
% 

3.1. Išorinis klientų pasitenkinimo didinimas 
rodiklis, vykdant 
išorinę apklausą, 

balais iš 5 
4,4 4,6 105% 

3.2. Įmonės rekomendavimo didinimas (NPS). 
rodiklis, vykdant 
išorinę apklausą, 

% 
52 90 173% 

Klientų pasitenkinimo ir rekomendavimo rodikliai pasiekti. Klientų pasitenkinimo ir įmonės 

rekomendavimo rodiklis skaičiuojamas remiantis anketų duomenimis, kurios buvo platinamos 

elektroniniu paštu ir dalinami asmeniškai klientams penkiuose  VMC priėmimo skyriuose. 

4 tikslas. Bendrovės darbuotojų pasitenkinimo didinimas 

2018-2021 m. strateginio veiklos 
plano tikslai ir uždaviniai 

Matavimo vienetai 
2018 

metais 

2018 m. 
faktinė 
vertė 

Pasiekiamumas 
% 

4.1. Bendrovės darbuotojų 
pasitenkinimo darbu Bendrovėje 

didinimas 

Darbuotojų pasitenkinimo 
rodiklis, balais iš 10 

6,85 6,37 93% 

4.2. Bendrovės darbuotojų darbo 
aplinkos gerinimas 

Darbuotojų darbo aplinkos 
gerinimo rodiklis, balais iš 

10 
7,15 7,06 99% 
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4.3. Gen. direktoriaus susitikimas 
(bendravimas) su Bendrovės 

darbuotojais 
Susitikimų skaičius, vnt. 20 19 95% 

4.4. Pareiginių nuostatų ir tvarkų 
atnaujinimo planas 

vnt. 1 0 0% 

 

Strateginiame plane numatytas Bendrovės darbuotojų pasitenkinimo rodiklis beveik pasiektas. 

Įvertinus darbuotojų apklausos rezultatus, nustatyta, kad rodiklis nesiekė 100 procentų planuojamos 

reikšmės dėl naujovių Bendrovėje trūkumo, neveikiančios atlygio ir motyvacinės sistemos  (2018 metų 

pabaigoje buvo įdiegta nauja motyvacinė sistema, apklausa atlikta iki jos diegimo) ir dėl prastos 

komunikacijos tarp Bendrovės padalinių.  

2018 metais pereiginių nuostatų ir tvarkų atnaujinimo planas nebuvo parengtas, tačiau buvo 

peržiūrėta ir atnaujinta 15 tvarkų, didžioji dalis pareiginių nuostatų.  „Priėmimo į pareigas atrankos 

būdų taisyklės“, „VMC privatumo politika“, „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, „Darbuotojų darbo 

užmokesčio ir motyvacijos tvarka“ ir kt. Pareiginių nuostatų ir tvarkų peržiūrėjimas ir naujinimas 

tęsiamas 2019 metais. 

5 tikslas. Matavimo vienetų Valstybinių etalonų vystymas 

Plėtoti matavimo vienetų Valstybinių 
etalonų vystymą ir mokslo darbuotojų 

pritraukimą į įmonę 

Plano 
sudarymas, vnt. 

2018 
metais 

2018 m. 
faktinė 
vertė 

Pasiekiamumas 
% 

5.1. Tarplaboratorinių palyginimų 
organizavimas Lietuvos laboratorijoms 

tarplaboratorinių 
palyginimų 

ataskaitų skaičius, 
vnt. 

2 1 50% 

5.2. Dalyvavimas tarptautinių metrologijos 
organizacijų veikloje 

dalyvavimo 
tarptautinių 
organizacijų 
posėdžiuose 

atskaitų skaičius, 
vnt. 

5 3 60% 

5.3. Valstybinių etalonų įrangos kalibravimas 

išduotų 
kalibravimo 

liudijimų skaičius, 
vnt. 

8 8 100% 

5.4. Valstybinių etalonų kalibravimo paslaugų 
įsigijimas užsienio laboratorijose 

išduotų 
kalibravimo 

liudijimų skaičius, 
vnt. 

4 4 100% 

5.5. Kalibravimo paslaugų, laiduojant sietį su 
valstybiniais etalonais, teikimas ūkio 

subjektams, institucijoms ar organizacijoms 

suteiktų 
kalibravimo 

paslaugų skaičius, 
vnt. 

740 764 103% 

5.6. Valstybinių etalonų pasų atnaujinimas 
pagal kalibravimo rezultatus 

atnaujintų 
dokumentų 

skaičius, vnt. 
3 3 100% 

5.7.  Skiriami asignavimai valstybinių etalonų 
kūrimui, išlaikymui ir tobulinimui 

asignavimai (Eur.) 31300 31300 100% 

Tarplaboratorinių palyginimų organizavimo Lietuvoje rodiklis nebuvo pasiektas dėl palyginimų poreikio 

stokos. Dalyvavimo tarptautinėje metrologijos veikloje rodiklis nepasiektas, nes 1 EUROMET 

susitikimas buvo atšauktas.  
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Finansiniai rezultatai 

Ataskaitiniais metais VMC veikla buvo sėkminga. 

Vadovaudamasi 2018 m. liepos mėn. 2 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos raštu „Dėl valstybės 
lūkesčių, susijusių su akcine bendrove „Vilniaus metrologijos centras“ ir atsižvelgdama į LRV 2018 m. 
kovo 7 d. pasitarimo sprendimą dėl VMC akcijų privatizavimo, Bendrovė ataskaitiniais metais, 
siekdama parodyti akcininkui kuo tikresnę, teisingesnę bei aktualesnę Bendrovės finansinę būklę, 
vykdė aktyvius veiksmus apskaitos politikos keitimo bei ilgalaikio materialaus turto perkainojimo (12-
ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 44 p. reglamentuoja ilgalaikį materialųjį 
turtą perkainoti periodiškai, paskutinis turto perkainojimas Bendrovėje buvo atliktas 2011 metais) 
įgyvendinimo srityse. To pasėkoje 2018 metais, lyginant su planiniais įsipareigojimais, Bendrovė 
grynojo pelno uždirbo 304,7 tūkst. Eur arba 61% mažiau negu planuota. Nepasiekti planuoti grynojo 
pelningumo ir nuosavo kapitalo grąžos rodikliai. Vietoje planuoto 14,2% grynojo pelningumo gautas 
5,8% grynasis pelningumas, o vietoje planuotos nuosavo kapitalo grąžos 8,6% gauta 3,25% kapitalo 
grąža.  
 

FINANSINIAI RODIKLIAI 2018 METAI 2017 METAI 
Pokytis 

2016 METAI 

+/- % 

Pajamos, Eur 3 476 248 3 392 934 83 314 2,5 3 122 809 

Sąnaudos, Eur 

Iš jų: apskaitos politikos 
keitimo ir turto vertės 
sumažėjimo sąnaudos 

3 197 559 

322 022 

2 847 351 350 208 

322 022 

12,3 2 670 867 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą, Eur 

278 688 545 582 -266 894 -48,9 451 943 

Grynasis pelnas (nuostoliai), 
Eur 

201 610 461 275 -259 665 -56,3 386 962 

Grynasis pelningumas, % 5,8 13,6  -7,8 12,4 

Bendrasis pelningumas, % 39,0 37,0  2,0 35,0 

EBITDA, Eur 645 394 805 091 -159 697 -19,8 721 247 

EBITDA marža, % 18,6 23,7  -5,1 23,1 

Nuosavas kapitalas, Eur 6 346 082 5 666 882 679 200 12,0 5 580 607 

Nuosavo kapitalo grąža 
(ROE), % 

3,2 8,3  -5,1 6,9 

Ilgalaikis turtas, Eur 4 152 690 3 562 569 590 121 16,6 3 316 535 

Ilgalaikio turto apyvartumas 0,8 1,0 -0,1 -14,6 0,9 

Nuosavo kapitalo 
apyvartumas 

0,53 0,59 -0,06 -10,2 0,54 

Bendrasis likvidumo 
koeficientas 

17,15 12,77 4,38 34,3 13,54 

Investicijų suma, Eur 90 531 398 545 -308 014 -77,0 249 971 
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Pajamos 

Bendrovė 2018 m. iš tipinės ir kitos veiklos surinko  3 475 821 Eur pajamų, t.y. 2,5%. daugiau negu 

2017 m. (3 392 931 Eur).  

 

 

Tipinės veiklos pajamos 2018 m., Eur 2017 m., Eur POKYTIS, Eur 

Matavimo prietaisų metrologinė patikra 2 508 216 2 446 545 61 671 

Matavimo prietaisų kalibravimas 795 396 771 115 24 281  

Matavimo prietaisų bandymai, ekspertizė 39 082 59 640 (20 558) 

Atitikties įvertinimas 27 509 28 426 (917) 

VISO: 3 370 203 3 305 726 64 477 

Kitos veiklos pajamų  2018 m. Eur 2017 m., Eur POKYTIS, Eur 

Matavimo prietaisų remontas, priežiūra, 

paruošimas patikrai 
31 842 29 128 2 714 

Įvairūs pardavimai 12 027 21 585 (9 558) 

Nekilnojamo turto nuoma 14 486 18 036 (3 550) 

Kitos 47 263 18 456 28 807 

VISO: 105 618 87 205 18 413 

Kaip ir ankstesniais 2017 metais, gautų pajamų struktūra liko nepakitusi. Didžiausią dalį sudarė 

pajamos iš metrologinės patikros – 72%, iš kalibravimo – 23%, kitos pajamos – 5%. 

Iš finansinės ir investicinės veiklos Bendrovė 2018 m. uždirbo 426 Eur pajamų, 2017 m. – 2 Eur.  

Sąnaudos 

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė patyrė 3 197 559 Eur sąnaudų, t. y. 350 208 Eur daugiau nei 2017 

metais (2 847 351 Eur.) Sąnaudų augimui didžiausią įtaką turėjo apskaitos politikos keitimo veiksmai 

bei patirtos ilgalaikio materialaus turto perkainojimo sąnaudos dėl turto vertės sumažėjimo po pastatų 

perkainojimo. 2018 m. rugsėjo mėnesį gavus nepriklausomo turto vertintojų išvadas, kad dalies 

Bendrovei priklausančių pastatų Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio regionuose bendra rinkos vertė pastatų 

vertės nustatymo datai  (2018-07-30) yra ženkliai mažesnė už jų balansinę vertę Bendrovės 

apskaitoje, buvo atlikti pastatų perkainojimo koregavimai, mažinantys minėtų pastatų vertę Bendrovės 

balanse. Šie apskaitos politikos keitimo veiksmai padėjo išgryninti Bendrovės finansinę būklę ir 

sudarė sąlygas teisingam Bendrovės veiklos vertinimui ateinančiais laikotarpiais.  

Vertinant VMC įprastines veiklos sąnaudas, be apskaitos politikos keitimo įtakos, sąnaudos 2018 

metais sumažėjo: 2018 metais įprastinės veiklos sąnaudos sudarė 82,7 % nuo pardavimo pajamų, kai 

2017 metais  buvo 83,9 %. 2018 metais padidėjo su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos, nors 

darbuotojų skaičius mažėjo. Sumažėjo įvairios kitos sąnaudos, veiklos mokesčių sąnaudos. 
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Sąnaudų didėjimo priežastys 

Sąnaudų 

suma, Eur 

Atsiradimo priežastis 

183 474 Įgyvendinant 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, 

atlikus pastatų perkainojimą, dalis Bendrovei priklausančių pastatų Vilniaus, Panevėžio 

ir Šiaulių regionuose buvo įvertinti mažesne nei balansine verte. To pasėkoje susidarė 

183 474 Eur turto vertės sumažėjimo sąnaudų. 

90 676 Bendrovės sprendimu 2018 m. balandžio mėnesį buvo pakeista ilgalaikio materialaus 

turto apskaitos politika – patikslintos ilgalaikio materialiojo turto grupės bei pakeisti 

minėto turto apskaitos būdai. Perkainotos vertės apskaitos būdas paliktas tik pastatų 

turto grupei. To pasėkoje koregavosi ilgalaikio materialaus turto, mokesčių atidėjinių ir 

kai kurios kitos sumos. 2018 metų rugsėjo mėnesį atlikus pastatų perkainojimą, buvo 

išgryninta pastatų ankstesnių metų (2007-2011 m) perkainojimų verčių suma. 2018-12-

31 ji sudarė 2 682,3 tūkst. Eur. Atidėtojo pelno mokestis – 15% – nuo minėtos 

perkainojimo sumos sudaro 402,2 tūkst. Eur. Atlikus būtinus koregavimus, priskaičiuota 

papildomų  

90 676 Eur. atidėtojo pelno mokesčio sąnaudų. 

47 872 Atsižvelgiant į akcininko planus leisti privatizuoti valstybei nuosavybės teise 

priklausančias akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijas, vykdomos 

specifinės veiklos pobūdį, turimo ilgalaikio materialiojo turto įvairovę ir vertę bei teikiamą 

jo tiesioginę ekonominę naudą, į nuolat besikeičiančias technologijas, Bendrovės 

sprendimu 2018 metų gegužės mėn. iki 500 Eur buvo padidinta minimali ilgalaikio 

materialiojo turto vertė (iki keitimo buvo 150 Eur). 

Patvirtinus didesnę minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, nenudėvėto turto, 

nebeatitinkančio ilgalaikio turto kriterijų,  likutinė vertė – 47 872 Eur – nurašyta į 

sąnaudas. 

VISO: 322 022 

 

Bendrovės pagrindinės sąnaudos 

SĄNAUDŲ RŪŠIS 2018 m., Eur 2017 m., Eur 

Darbuotojų darbo užmokestis  1 414 552 1 408 848 

Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 438 311 436 202 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos 

sąnaudos 
278 866 259 509 

Metrologinių paslaugų teikimo sąnaudos 

(gamybinių medžiagų, žaliavų, įrangos nuomos, 

subrangos, kalibravimo, patikros, akreditacijos ir 

audito, komandiruočių, kuro sąnaudos) 

564 752 543 722 

Veiklos mokesčių sąnaudos 27 292 43 424 

Kitos sąnaudos  151 513 155 275 

Kitos sąnaudos: Apskaitos politikos keitimo ir 

turto vertės sumažėjimo sąnaudos 
322 022 - 

Viso: 3 197 308 2 846 980 
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Bendrovė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos strateginio 

veiklos plano Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonę „Kurti ir išlaikyti 

valstybės etalonus ir valstybines laboratorijas“, iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skiriamų 

valstybės biudžeto lėšų 2018 m. gavo 31 300 Eur, 2017 m. – 31 300 Eur asignavimų. Gautais 

asignavimais buvo mažinamos su valstybės etalonų išlaikymu susijusios sąnaudos. 

Balansas 

Per 2018 metus Bendrovės turtas padidėjo 15,2%: 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 6 928 713 Eur, 2017 

m. gruodžio 31 d. – 6 015 270 Eur.  

Turto struktūra 2016-2018 

m., tūkst. Eur. 

Bendrovės ilgalaikis 

materialusis turtas sudaro 

98% ilgalaikio turto ir yra 

apskaitomas balanse 

perkainota verte, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir 

vertės sumažėjimo nuostolį. 

Įgyvendinant verslo apskaitos 

standartų reikalavimus, 2018 

m. rugsėjo mėnesį buvo 

atliktas visų VMC pastatų 

perkainojimas, kuris nulėmė 

ilgalaikio turto padidėjimą 17%.  

Bendrovės piniginės lėšos sudaro 89% viso trumpalaikio turto. Trumpalaikis turtas 2018 metais 

padidėjo14% dėl išaugusio piniginių lėšų likučio banko sąskaitose. 

Bendrovės nuosavas kapitalas didėjo 12% ir 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 6 346 082 Eur. Šį 

padidėjimą pagrinde lėmė pastatų perkainojimo rezultatas, kuriam atvaizduoti buvo naujai 

suformuotas perkainojimo rezervas.  

Nuosavybės, atidėjinių ir 

įsipareigojimų, struktūra 

2016-2018 m., tūkst. Eur 

Įsipareigojimai mažėjo apie 

15,4% (29,1 tūkst. Eur). 

Mažėjimui įtaką padarė 

mažesni klientų gautų avansų 

srautai ir sumažėję mokesčių 

įsipareigojimai (dėl išankstinių 

mokesčių mokėjimų 

užskaitos). 

2018 metais  168%  išaugo atidėjinių suma ir sudarė 422 885 Eur. Reikšmingiausią įtaką tam turėjo 

dėl 2018 metais pastatų perkainojimo apskaitytas atidėtojo pelno mokestis, kuris papildomai buvo 

koreguotas, atsižvelgiant į pastatų balansines ir mokestines vertes 2018 m. gruodžio 31 d.  
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Apmokėjimas valdymo organų nariams, vadovaujantiems ir kitiems darbuotojams 

Bendrovės valdymo organas yra valdyba, kurią 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 nariai.  

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą, vadovaujantis 

visų AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens 2015 m. liepos 31 d. 

sprendimu  patvirtintu Bendrovės atlygio nustatymo valdybos nariams aprašu, yra nustatytas fiksuotas 

atlygis už dalyvavimą valdybos posėdyje. Mėnesinis nepriklausomo valdybos nario atlygis negalėjo 

viršyti ¼ dalies VMC vadovui nustatyto vieno mėnesio atlyginimo (be kintamosios dalies) dydžio. 2018 

metais nepriklausomiems valdybos nariams buvo priskaičiuota 8700 Eur atlygio. Kitiems valdybos 

nariams 2018 m. nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų priedai ar kitos išmokos. Bendrovė valdymo 

organų nariams 2018 m. neskyrė paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų 

prievolių vykdymas.  

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, jis nėra valdybos narys. Už darbą VMC generaliniam 

direktoriui mokamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį. Generalinio direktoriaus mėnesinį darbo 

užmokestį sudaro pastovioji ir kintama dalis. Bendrovės generaliniam direktoriui buvo mokamas 

nustatytas atlyginimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. 

nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ bei kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais.  2018 m. Bendrovės generaliniam direktoriui buvo paskirta išmokėti iš 2017 

m. metų pelno premija, lygi generalinio direktoriaus 4-iems mėnesinės algos pastoviosios dalies 

dydžiams – 6731 Eur.  

Priedai ar kitos piniginės lėšos Bendrovės generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams 2018 m. 

nebuvo mokamos. 

VMC darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintama dalis. Kintama dalis tiesiogiai 

priklauso nuo Bendrovės veiklos rodiklių vykdymo ir individualaus darbuotojo darbo rezultato.  Per 

2018 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota  1414552 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 2017 m. – 

1408848 Eur. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2018 m. – 884 Eur, t.y. 7,8% 

didesnis negu 2017 m. – 821 Eur.  

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

darbo užmokestį 

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS, 

VNT 

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO 

UŽMOKESTIS, EUR 

   2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 

Aukščiausia vadovybė* 2,5 2,5 2199 2316 

Klientų valdymo skyriaus darbuotojai 17 17 898 870 

Administracijos darbuotojai 16 17 939 923 

Laboratorijos darbuotojai  93 95 863 856 

Aptarnaujantys darbuotojai  4 10 578 443 

*Generalinis direktorius ir jo pavaduotojai. Nuo 2018 m. rugpjūčio 17 d. panaikinta VMC generalinio 

direktoriaus pavaduotojo komercijai pareigybė. 

** 2018 m. gruodžio 31 d. aptarnaujančių darbuotojų nėra. 

Finansinės rizikos veiksniai ir jų valdymas 

AB „Vilniaus metrologijos centras“ vadovaujasi 2014 m. liepos 9 d.  patvirtinta  finansinės rizikos 

valdymo politika, kuria nustatoma finansinės rizikos valdymo tvarka: valdant Bendrovės lėšas 

einamosiose komercinių bankų sąskaitose, investuojant laikinai laisvus Bendrovės piniginius išteklius 

bei sudarant išvestinių finansinių priemonių sandorius.  
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2018 m. Bendrovė nesudarė sandorių, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Už šios 

politikos įgyvendinimą atsakinga Bendrovės vadovybė.  

Savo veikloje Bendrovė, įgyvendindama strateginius tikslus, susiduria su įvairiais rizikos veiksniais. 

Pagrindiniais įvardijami ekonominiai, politiniai ir finansiniai rizikos veiksniai. Strategijos įgyvendinimo 

rizikos, jų įtaka strateginių tikslų pasiekimui bei numatomi rizikų valdymo principai pateikiami lentelėje.   

Pagrindinių finansinių rodiklių pasiekimo rizika 

Rizika 
Rizikos 

aprašymas 
Priemonės rizikos valdymui 

Nepakankamas 

klientų srautas 

per 

metus 

Šios rizikos 

veiksnys gali lemti 

sumažėjusias 

pajamas 

Rizikos suvaldymui numatoma aktyvinti rinkodaros 

veiksmus bei tiesioginius pardavimus. Planuojama 

kelti paslaugų pardavimo personalo kvalifikaciją bei žinių 

lygį, o taip pat taikyti 

pažangias personalo motyvacines programas. Klientų 

srautams didinti numatoma organizuoti mokymus klientams 

apie metrologines paslaugas, dalyvauti tikslinėse parodose.   

Suplanuotas didesnis reklamos biudžetas  

klientų pritraukimui, parengta pardavimų strategija, parengti 

rinkodaros priemonių ir komunikacijos veiksmų planai.  

Palūkanų 

normos, kapitalo 

kainos 

padidėjimas 

Rizikos veiksnys 

gali daryti įtaką 

investicinių 

projektų 

įgyvendinimui  

Šiuo metu Bendrovė turi stabilią finansinę būklę, žemą 

finansinio sverto rodiklį, skolintų lėšų nenaudoja, todėl turi 

galimybių gauti mažiausią palūkanų normą, konkuruojant 

bankinio finansavimo paslaugų sektoriui. Nors Bendrovė 

šiuo metu turi palankias sąlygas banko 

paskolų rinkoje, tačiau šiai rizikai mažinti taip pat numato 

tam tikrus principus: atsiradus poreikiui skolintis lėšas, 

ieškoti Bendrovei palankiausio lėšų skolinimosi produkto, 

pasirinkti mažiausiai rizikingą palūkanų normą.  

Medžiagų, 

energetinių 

kaštų 

rinkos kainų 

didėjimas 

Šis rizikos 

veiksnys gali lemti 

sumažėjusius 

finansinius 

rodiklius 

Šiuo metu Bendrovė turi daug perteklinio nekilnojamo turto, 

todėl energetinių kaštų kainos didėjimas yra aktuali rizika. 

Parengti ir patvirtinti turto valdymo nuostatai, planuojama 

2019 metais atsisakyti veikloje nenaudojamų pastatų. 

 

Investicijos 2018 metais, reikšmingiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai 

Visos VMC investicijos skiriamos ilgalaikių Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimui. 2018 m. 

vasario 9 d. VMC tapo perkančiąja organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo prasme. Paslaugų, prekių ir 

darbų pirkimus Bendrovė vykdė vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir Bendrovės patvirtintomis 

viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis. 

2018 metais Bendrovėje investicijų įsisavinimas buvo įgyvendintas tik iš dalies: keitėsi vadovas, tapus 

perkančiąja organizacija trūko kompetencijos ir praktikos viešųjų pirkimų srityje,  vyko struktūriniai 

pokyčiai Bendrovėje.  

2018 m. Bendrovė investavo į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 90 531 Eur, (2017 m. – 398 545 

Eur). Iš jų: 

 į nematerialųjį turtą – 15 530 Eur (verslo valdymo sistemos baziniam paketui įsigyti panaudota 

9 999 Eur); 
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 į materialųjį turtą – 75 001 Eur (etaloninės įrangos įsigijimui panaudota 62 471 Eur). 

2019-2022 metų laikotarpiu reikšmingiausios AB „Vilniaus metrologijos centras“ investicijos numatytos 

technologiškai pasenusios įrangos keitimui į technologiškai pažangesnę bei inovatyvesnę įrangą bei 

naujos etaloninės įrangos įsigijimui (veikla tęstinė), verslo valdymo sistemos (CRM) tobulinimui ir 

naujos apskaitos sistemų įsigijimui, kompiuterinės įrangos modernizavimui. Investicijų finansavimo 

šaltinis – Bendrovės lėšos. 

Dividendų politika 

AB „Vilniaus metrologijos centras“ dividendų mokėjimo politika vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 metų sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl 

dividendų 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 finansinių rezultatų bei kurti grąžą savo 

akcininkui. AB „Vilniaus metrologijos centras“ nėra patvirtinęs ilgalaikės dividendų mokėjimo politikos.  

Bendrovė, vadovaudamasi AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens 

2018 m. gegužės 30 d. sprendimu, 2018 metais išmokėjo valstybei 70% Bendrovės 2017 m. 

paskirstytinojo pelno dydžio dividendus, t.y. 336013 Eur, 2017 metais – 88,5% Bendrovės 2016 m. 

paskirstytinojo pelno dydžio dividendus, t.y. 466430 Eur.  

Informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą 

LR ekonomikos ir inovacijų ministro, visų AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui 

atstovaujančio asmens 2018 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. (2-45-08)52-132-12 „Dėl akcinės 

bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ audito įmonės išrinkimo 2018 metų metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio auditui atlikti“ yra išrinkta audito įmonė UAB „Auditorių biuras“. Už paslaugas audito 

įmonei bus mokama 2904 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). 

Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi 

Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo struktūra parengta atsižvelgiant į Skaidrumo gairių pagrindines 

nuostatas bei reikalavimus, išdėstytus 2010-07-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

1052 patvirtintame (2012-03-07 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 258 redakcija) 

„Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše“. 

Bendrovė apie nustatytus tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų 

skaičių, darbuotojų atlyginimus skelbia Bendrovės interneto svetainėje ir tarpiniuose bei metiniuose 

pranešimuose, kitose ataskaitose, periodiškai pateikiamose valstybės valdomų įmonių valdymo 

koordinavimo centro funkcijas vykdančiai institucijai.  

Atsižvelgdama į 2011-04-22 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 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 finansinius ir nefinansinius kriterijus ir tai, kad Bendrovės finansinės 

ataskaitos nėra pateikiamos tarptautinio mąsto vartotojams, 2018 m. apskaitą tvarkė pagal Lietuvos 

Respublikos Verslo apskaitos standartus. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas 

atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. 

Po ataskaitiniai įvykiai 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 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 panaikinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių 

matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, Nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų 
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paskyrimo pakeitimo“, AB „Vilniaus metrologijos centras“  ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija 2019 m. sausio 31 d. pasirašė susitarimą dėl 2014 m. rugpjūčio 26 d. Valstybės 

turto panaudos sutarties Nr. 8-143 nutraukimo   2019 m. sausio 31 d. nacionaliniai matavimo vienetų 

etalonai perdavimo-priėmimo aktu Nr. 53-43 buvo grąžinti LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai.  

Nuo 2019 metų bendrovė nebegaus valstybės biudžeto asignavimų, kurie buvo skirti LR ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos 2019-2021 metų ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos 

priemonei „Kurti ir išlaikyti valstybės etalonus ir valstybines laboratorijas“. 

Atsižvelgiant į tai,  

 2019-02-19 AB Vilniaus Metrologijos centras yra išregistruota iš CVP IS, kaip 

neatitinkanti perkančiosios organizacijos statuso. 

 2019 m. vasario 25 d. LR Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-110 „Dėl 

„Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 4-329 „Dėl 

Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“  AB „Vilniaus metrologijos centras“ vykdytos Patikros metodikų fondo 

funkcijos perduotos įgaliotai institucijai – Lietuvos metrologijos inspekcijai. 

 2019 m. kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akcijų savininką atstovaujančio 

asmens) sprendimu keičiami bendrovės įstatai:  keičiasi bendrovės veiklos tikslai. 

Išbraukiami tikslai „kurti, saugoti, naudoti ir tobulinti valstybinius etalonus“ ir  „vykdyti 

patikros metodikų fondo funkcijas“ .  Nauji Bendrovės įstatai įregistruoti 2019 kovo 15 

d. 

VMC darbuotojai  

2018 m. gruodžio 31 dienai VMC dirbo 123 darbuotojai: 

 2018 m. VMC buvo atleisti 35 darbuotojai: 8 darbuotojai atleisti darbuotojo iniciatyva; 

1 darbuotojas buvo atleistas pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai; 6 darbuotojai buvo atleisti 

šalių susitarimu; 2 darbuotojai atleisti darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės; 1 darbuotojas 

esant nepatenkinamam išbandomojo laikotarpio rezultatui ir 17 darbuotojų atleisti darbdavio 

iniciatyva. 

 2018 m. buvo priimta 15 darbuotojų.  

 

 

 
 

VMC darbuotojų 

pasiskirstymas 

pagal pareigų 

kategorijas  
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VMC dirba aukštą kvalifikaciją 

turintis personalas: 

 102 darbuotojai turi 

aukštąjį išsilavinimą 

(82,93 proc.); 

 15 darbuotojų turi 

aukštesnįjį išsilavinimą 

(12,19 proc.); 

 6 darbuotojai turi 

vidurinį išsilavinimą 

(4,88 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

VMC personalo pasiskirstymas 
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Bendrovė nuosekliai rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. 2018 metais darbuotojai dalyvavo 

Lietuvoje organizuojamuose įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose taip pat buvo 

organizuojami vidiniai darbuotojų mokymai. Darbuotojai dalyvavo tarptautinės metrologijos 

organizacijos COOMET techninio komiteto posėdžiuose ir organizuojamuose mokymuose tūrio, 

masės, akustikos, vibracijos ir  ilgio matavimų srityse.  

Darbo vietų modernizavimas ir būtinųjų sąlygų užtikrinimas 

Vykdant teisės aktais nustatytus DSS darbe užtikrinimo reikalavimus, nuolat rengiamos ir 

atnaujinamos  DSS instrukcijos ir pareiginės instrukcijos, taip pat Bendrovės darbuotojams 

organizuojami mokymai bei privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai. 

Siekiant užtikrinti būtinų ergonominių sąlygų vykdymą, darbuotojų pasitenkinimą darbu didinti, kelti 

personalo darbo efektyvumą ir kokybę nuolat modernizuojamos darbo vietos. 2018 metais 

ergonomiškai pagerintos 38 darbo vietos. Nuolat gerinamos ergonominės sąlygos ir modernizuojamos 

jau esančios darbo vietos.  
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Strategijos nuostatos 2019 metams  

2019-2022 metų VMC strateginis planas buvo patvirtintas valdybos 2019-01-11 d.  

VMC strategija siekiama sukurti prielaidas bendrovės vertės didinimui ir suinteresuotų šalių lūkesčių 

tenkinimui.  VMC strategija remiasi paslaugų klientams patikimumu, lankstumu ir greičiu, nuolatiniu 

veiklos tobulinimu ir technologinių sprendimų atnaujinimu, vieningos organizacinės kultūros kūrimu. 

Prielaidas esminiams strateginiams pokyčiams sudaro tai, kad keičiasi bendrovės veiklos tikslai.  

2018 m. kovo 7 d. vykusio pasitarimo metu LR Vyriausybė nusprendė, kad VMC saugomi 

nacionaliniai matavimo vienetų etalonai turi būti perduoti pasirinktam valstybės kontroliuojamam 

juridiniam asmeniui, o VMC akcijos privatizuotos.  

2018 liepos 2 d. LR Ūkio ministerija pateikė raštą „Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su akcine 

bendrove „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau – Lūkesčių laiškas). Rašte pateikti lūkesčiai dėl 

veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Raštas buvo pagrindas rengiant 2019 - 

2022m.  Bendrovės strateginį planą. 

Vadovaujantis šiais savininko interesus ir lūkesčius išreiškiančiais dokumentais, Bendrovėje liko tik 

komercinė veikla, vykdoma konkurencingame metrologijos paslaugų sektoriuje.  

Vizija: klientų vertinamas inovatyvus metrologinių paslaugų lyderis.  

Vizijoje akcentuojama klientams teikiamų paslaugų vertė, užtikrinant klientų veikloje naudojamų 

matavimų tikslumą, bendrovės orientacija į aukštos kokybės paslaugas, tikslas pirmauti atsiliepiant į 

rinkos poreikius aptarnaujant inovatyvius matavimo prietaisus. 

Misija: Teikti patikimas plataus spektro metrologines paslaugas. 

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 racionaliai investuoti į naujų rinkoje 

atsirandančių matavimo prietaisų aptarnavimui reikalingą įrangą, naujų paslaugų klientams teikimą, 

paslaugų mobilumo didinimą. 

VMC savo veiklą, misijos įgyvendinimą bei vizijos siekimą grindžia šiomis vertybėmis: 

Patikimumas – turime ilgametę patirtį, įgūdžius, gebėjimus, kurie garantuoja mūsų atliekamų paslaugų 

kokybę. 

Orientacija į klientą – didiname klientui teikiamų paslaugų vertę, geriname klientų aptarnavimo 

kokybę, plečiame paslaugų spektrą. 

Bendradarbiavimas – dalyvaujame metrologijos dokumentų rengimo veikloje Lietuvoje ir tarptautinėse 

organizacijose. 

Strateginės kryptys, tikslai ir rodikliai  

VMC, vykdydama savo misiją ir atsižvelgdama į išorės ir vidinių veiksnių SSGG analizę bei siekdama 

pagrindinio strateginio tikslo – įmonės vertės didinimo, numatė keturias strategines kryptis, tikslus, bei 

uždavinius kuriuos planuoja įgyvendinti 2019-2022 metų laikotarpyje: 
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Mokymosi ir augimo perspektyva 

Bendrovė didžiuojasi profesionalia ir patyrusia metrologų komanda, tačiau dėl istorinių įmonės įvykių 

(atskiros regioninės bendrovės sujungtos į vieną organizaciją), keliame tikslą kurti motyvuojančią 

darbo aplinką, kuri skatintų dirbti kaip vieninga komanda, tapti kompetentingų žmonių traukos centru. 

Siekiame užtikrinti profesinį augimą, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje ir didinti bendrovės 

žinomumą užsienio metrologijos paslaugų rinkose. Vidinį darbuotojų pasitenkinimą matuosime 

atliekant vertinimą kartą metuose, sieksime kuo efektyvesnio naujų darbuotojų pritraukimo proceso.  

Procesų perspektyva 

Bendrovė siekia tapti moderniu metrologinių paslaugų centru, su išplėtota laboratorijų infrastruktūra ir 

šiuolaikiška etalonine įranga. VMC tikslas – išlaikyti plačiausią rinkoje metrologinių paslaugų spektrą. 

Todėl bus atnaujinama etaloninė ir kita paslaugų teikime naudojama įranga, diegiamos klientų 

valdymo, apskaitos, procesų valdymo informacinės sistemos, skaitmenizuojamos metrologinės 

procedūros.  Vidaus procesus tobulinsime optimizuodami paslaugų teikimui naudojamą infrastruktūrą 

(pastatus), transporto priemonių parką. Didinsime aktyvumą rinkoje, sieksime pritraukti naujus 

klientus, kartu išlaikydami svarbiausius lojalius klientus. 

Klientų perspektyva 

VMC klientams labai svarbus paslaugos teikimo greitis (kol prietaisas aptarnaujamas VMC, klientas 

negali jo naudoti įprastinėje veikloje), todėl vidutinės paslaugos trukmės mažinimas ir paslaugų 

mobilumo didinimas yra mūsų prioritetai klientų perspektyvoje.  Siekiame racionaliai investuoti į naujų 

rinkoje atsirandančių matavimo prietaisų aptarnavimui reikalingą įrangą, naujų paslaugų klientams 

teikimą. 

STRATEGINĖS KRYPTYS STRATEGINIAI TIKSLAI BSC PJŪVIS 

Įmonės vertės didinimas Pelningas augimas FINANSAI 

Paslaugų gerinimas 
Paslaugų asortimento diversifikacija 

Klientų aptarnavimo gerinimas 

Pro aktyvumo rinkoje padidinimas 

KLIENTAI 

Veiklos modernizavimas 

Veiklos organizavimo pagerinimas 
Informacinių sistemų atnaujinimas 

Infrastruktūros atnaujinimas 

Etaloninės įrangos atnaujinimas 

VIDINIAI PROCESAI 

Motyvuojančios darbo 

aplinkos kūrimas 
Darbuotojų motyvacijos padidinimas 

Profesinio augimo užtikrinimas 
MOKYMASIS AUGIMAS 
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Finansinės atskaitomybės dokumentai 

 
Balansas (2018 gruodžio 31d.) 
 

Eil. Nr. Straipsniai 
Pastabos 
Nr. 

 
Ataskaitinis 
laikotarpis  

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis  

  TURTAS       

A. ILGALAIKIS TURTAS   4152690  3562569  

1. NEMATERIALUSIS TURTAS III.2. 23153  20718  

 1.1. Plėtros darbai 
 

0 0 

 1.2. Prestižas 
 

0 0 

 1.3. Programinė įranga 
 

20367  12249  

 1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės 
 

2186  6652  

 1.5. Kitas nematerialusis turtas 
 

600  1817  

 1.6. Sumokėti avansai 
 

0 0 

2. MATERIALUSIS TURTAS III.3. 4090079  3541851  

 2.1. Žemė 
   

 2.2. Pastatai ir statiniai 
 

3146317  2414101  

 2.3. Mašinos ir įranga 
 

754059  874492  

 2.4. Transporto priemonės 
 

154710  186325  

 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 
 

34993  66328  

 2.6. Investicinis turtas 
 

0 0 

2.6.1. Žemė 
 

0 0 

2.6.2. Pastatai  
 

0 0 

 2.7. 
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos 
(gamybos) darbai   

605 

3. FINANSINIS TURTAS   0 0 

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos 
 

0 0 

 3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms 
 

0 0 

 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos  
 

0 0 

 3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos 
 

0 0 

 3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms  
 

0 0 

 3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  
 

0 0 

 3.7. Ilgalaikės investicijos 
 

0 0 

 3.8. Po vienų metų gautinos sumos  
 

0 0 

 3.9. Kitas finansinis turtas 
 

0 0 

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS III.4. 39458 0 

 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 
 

39458 0 

 4.2. Biologinis turtas 
 

0 0 

 4.3. Kitas turtas 
 

0 0 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   2739144  2410023  

1. ATSARGOS III.5. 51054  61325  

 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės  
 

45009  40811  

 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  
 

0 0 

 1.3. Produkcija 
 

0 0 

 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 
 

1072  3412  

 1.5. Biologinis turtas 
 

0 0 

 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti 
 

0 0 

 1.7. Sumokėti avansai  
 

4973  17102  

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  III.6. 241922  309574  

 2.1. Pirkėjų skolos  
 

241887  308454  

 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos  
 

0 0 

 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos 
 

0 0 
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 2.4. Kitos gautinos sumos  
 

35  1120  

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS   0 0 

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos 
 

0 0 

 3.2. Kitos investicijos  
 

0 0 

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI III.7. 2446168  2039124  

C. 
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS 

III.8. 36879  42678  

  TURTO IŠ VISO   6928713  6015270  

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI       

D. NUOSAVAS KAPITALAS III.9. 6346082  5666882  

1. KAPITALAS   4946609  4946609  

 1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 
 

4946609  4946609  

 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–) 
 

0 0 

 1.3. Savos akcijos, pajai (–) 
 

0 0 

2. AKCIJŲ PRIEDAI   0 0 

3. PERKAINOJIMO REZERVAS III.10. 813603 0 

4. REZERVAI III.11. 185352  189871  

 4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas 
 

171889  148825  

 4.2. Savoms akcijoms įsigyti 
 

0 0 

 4.3. Kiti rezervai 
 

13463  41046  

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) III.12. 400518  530402  

 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 
 

201610  461275  

 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 
 

198908  69127  

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS III.14. 39  1699  

F. ATIDĖJINIAI   422885  157924  

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai 
 

17896 26451 

2. Mokesčių atidėjiniai III.15. 402150  131473  

3. Kiti atidėjiniai 
 

2839 0 

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI   159707  188765  

1. 
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

  0 0 

 1.1. Skoliniai įsipareigojimai 
 

0 0 

 1.2. Skolos kredito įstaigoms 
 

0 0 

 1.3. Gauti avansai 
 

0 0 

 1.4. Skolos tiekėjams 
 

0 0 

 1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  
 

0 0 

 1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  
 

0 0 

 1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos  
 

0 0 

 1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 
 

0 0 

2. 
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

III.16. 159707  188765  

 2.1. Skoliniai įsipareigojimai 
 

0 0 

 2.2. Skolos kredito įstaigoms 
 

0 0 

 2.3. Gauti avansai 
 

23768  31955  

 2.4. Skolos tiekėjams 
 

32351  29568  

 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  
 

0 0 

 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  
 

0 0 

 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos 
 

0 0 

 2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai 
 

7184  36983  

 2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 
 

53284  57514  

 2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

43120  32745  
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H. 
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS 

      

  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   6928713  6015270  
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Pelno nuostolių ataskaita (2018 gruodžio 31 d.) 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Pastabos Nr. 
 Ataskaitinis 
laikotarpis  

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis  

1. Pardavimo pajamos  III.17. 3370203  3305726  

2. Pardavimo savikaina 
 

(2013374)  (2006875) 

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis  
   

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1356829  1298851  

5. Pardavimo sąnaudos 
   

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 
 

(1182712) (840105) 

7. Kitos veiklos rezultatai III.17. 104396  87205  

8. 
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos    

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 
   

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos III.17. 426  2  

11. 
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 
sumažėjimas    

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos III.18. (251) (371) 

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   278688  545582  

14. Pelno mokestis   (83434) (84307) 

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   195254  461275  
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Nuosavybės pokyčių ataskaita 
  Apmokėtas 

įstatinis 
arba 
pagrindinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Savos 
akcijos 
(–) 

Perkainojimo rezervas  Įstatymo numatyti 
rezervai 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirstytasis 
pelnas 
(nuostoliai) 

Iš viso 

Ilgalaikio 
materialiojo 
turto 

Finansinio 
turto 

Privaloma- 
sis arba 
atsargos 
(rezervinis) 
kapitalas 

Savoms 
akcijoms 
įsigyti 

1. Likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 

4946609  0 0 0 0 129262  0 31538  495501  5602910  

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas    

      
 

  69127  69127  

3. Esminių klaidų taisymo 
rezultatas    

      
 

  
 

0 

4. Perskaičiuotas likutis 
užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio 
pabaigoje 

4946609  0 0 0 0 129262  0 31538  564628 5672037  

5. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   
      

 
  

 
0 

6. Veiksmingos apsidraudimo 
priemonės vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   
      

 
  

 
0 

7. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas)    

      
 

  
 

0 

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

   
      

 
  

 
0 

9. Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas (nuostoliai)    

      
 

  461275  461275  

10. Dividendai 
   

      
 

  (466430) (466430) 
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11. Kitos išmokos 
   

      
 

  
 

0 

12. Sudaryti rezervai 
   

    19563  
 

41046  (60609) 0 

13. Panaudoti rezervai 
   

      
 

(31538) 31538  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 

4946609  0 0 0 0 148825  0 41046  530402  5666882  

18. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   
813603      

 
  

 
813603 

19. Veiksmingos apsidraudimo 
priemonės vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   
      

 
  

 
0 

20. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas)    

      
 

  
 

0 

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

   
      

 
  6356  6356 

22. Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas (nuostoliai)    

      
 

  195254  195254  

23. Dividendai 
   

      
 

   (336013) (336013) 

24. Kitos išmokos 
   

      
 

  
 

0 

25. Sudaryti rezervai 
   

    23064  
 

13463  (36527) 0 

26. Panaudoti rezervai 
   

      
 

(41046) 41046  0 

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

   
      

 
  

 
0 
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28. Kitas įstatinio arba 
pagrindinio kapitalo 
padidėjimas (sumažėjimas) 

             0 

29. Įnašai nuostoliams 
padengti 

                  0 

30. Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 4946609 0 0 813603 0 171889 0 13463 400518 6346082 
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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)   201610  474348  

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   277267  254499  

1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatų eliminavimas 

  (5867) (1165) 

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 
eliminavimas 

  (175) 369  

1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas   (66799)   

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

      

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

      

1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas 
(padidėjimas) 

   (39458)   

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

   (1858) (20351) 

1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)    12129  4167  

1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)    75493  (44182) 

1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių 
skolų sumažėjimas (padidėjimas)  

      

1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)   1085  3251  

1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas 
(padidėjimas)  

      

1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų 
pajamų sumažėjimas (padidėjimas) 

  5799  (3297) 

1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   264961  (5761) 

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) 

  (5404) 2701  

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) 

  (29800) 3589  

1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  (4230) 5538  

1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  10375  (12530) 

1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių 
pajamų padidėjimas (sumažėjimas)  

    (200) 

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   695128  660976  
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2. Investicinės veiklos pinigų srautai       

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas     (90531) (397983) 

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas   5867  1165  

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   (84664) (396818) 

3. Finansinės veiklos pinigų srautai       

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   (336013) (466430) 

3.1.1. Akcijų išleidimas       

3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti       

3.1.3. Savų akcijų supirkimas        

3.1.4. Dividendų išmokėjimas    (336013) (466430) 

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo 
šaltiniais 

  132587  (369) 

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    132412    

3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas       

3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų 
padidėjimas  

      

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų 
sumažėjimas 

  175  (369) 

  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (203426) (466799) 

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

   6   5  

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  407044  (202636) 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 

  2039124  2241760  

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 

  2446168  2039124  
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2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 23 d. visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų 

savininkui atstovaujančio asmens sprendimu Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“, 

akcinės bendrovės „Kauno metrologijos centras“, akcinės bendrovės „Panevėžio metrologijos centras“, 

akcinės bendrovės „Klaipėdos metrologijos centras“, akcinės bendrovės „Šiaulių metrologijos centras“ 

reorganizavimo ir po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ įstatų 

tvirtinimo, 2016 m. sausio 4 d. VĮ „Registrų centras“ buvo įregistruoti nauji AB „Vilniaus metrologijos 

centras“ (toliau – Bendrovė arba VMC) įstatai. 

Bendrovės adresas yra: Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius. Bendrovės kodas – 120229395.  

Bendrovės duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre. 

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo 

turtu. VMC veiklos trukmė yra neribota. Patronuojančių įmonių Bendrovė neturi. 

Bendrovę galima apibūdinti kaip teisinei, mokslinei bei industrinei metrologijai priskirtų objektų patikros, 

bandymų ir kalibravimo laboratoriją, aprūpintą šiuolaikine, su nacionaliniais ir Europos Sąjungos etalonais 

susieta, etalonine ir bandymų įranga. Bendrovės veikla metrologijos srityje yra akredituota, todėl atliktų 

matavimų bei bandymų rezultatai pripažįstami Europos Sąjungos šalyse. 

Kaip valstybės valdoma įmonė Bendrovė vykdo tik komercines funkcijas, specialių įpareigojimų neturi. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovėje pasikeitė generalinis direktorius. 

VMC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Bendrovės akcijos nėra platinamos ir jomis 

nėra prekiaujama viešai. 

 

Bendrovės akcininkas 

2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Akcinis kapitalas, 
Eur 

% Akcinis kapitalas, Eur % 

     

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

4946609  100 4946609   100 

 

2018 m. gruodžio 31 d.  vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius – 133, 2017 m. gruodžio 31 d. – 

143. 

Vadovaudamasi 2018 m. kovo 7 d. su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašyta 

pavedimo vykdymo sutartimi Nr. 8-26, per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė vykdė jai pavestą, valstybei 

nuosavybės teise priklausančių valstybės etalonų programos priemonę „Kurti ir išlaikyti valstybės etalonus 

ir valstybines laboratorijas“. Priemonės įgyvendinimui buvo gauti asignavimai, kuriais buvo 

kompensuojamos priemonės vykdymo sąnaudos. 
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II. APSKAITOS POLITIKA 

Apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Bendrovės apskaitai tvarkyti ir 

finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti. 

Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintoje Apskaitos politikoje nustatyti apskaitoje taikomi būdai ir 

metodai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Bendrovės vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai 

atspindėti jos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

Bendrovės finansinių atskaitų rinkinys yra parengtas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius Lietuvos 

Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymą, Verslo apskaitos standartus bei kitus apskaitą reglamentuojančius teisės aktus. 

Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių 

ataskaita, pinigų srautų ataskaita (sudaroma netiesioginiu būdu), aiškinamasis raštas. 

Balanse Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai parodomi balanso paskutinio ataskaitinio 

laikotarpio dienai. 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos visos uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos ir sąnaudos, 

patirtos toms pajamoms uždirbti. 

 Pinigų srautų ataskaita apima pinigų įplaukas ir išmokas iš Bendrovės pagrindinės veiklos bei finansinės ir 

investicinės veiklos. 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikti visi su nuosavo kapitalo pasikeitimu susiję atvejai. 

Visos Bendrovės ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai 

surašomi ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibaigus. Bendrovės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių 

duomenys registruojami apskaitos registruose ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal apskaitos 

dokumentus chronologine, sistemine tvarka. Apskaitos registrai rengiami kompiuteriu. 

 Informacija finansinėje atskaitomybėje pateikta Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta eurais (Eur). 

Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu. 

Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą.  

2018 metais Bendrovės apskaitos politika buvo keičiama. Plačiau apie rašoma skyriuje „Ilgalaikis materialusis 

turtas“. 

Bendrovės finansinėje apskaitoje reikšminga suma laikoma 0,5% metinės paslaugų apimties. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės reikalavimais Bendrovė rengia pilną 

finansinių ataskaitų rinkinį. 

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant finansinę AB 

„Vilniaus metrologijos centras“ atskaitomybę buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, 

kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

Atsižvelgiant į 2011-04-22 LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos 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 

finansinius ir nefinansinius kriterijus ir tai, kad Bendrovės finansinės ataskaitos nėra pateikiamos tarptautinio 

mąsto vartotojams, 2018 m. apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus. 

Apskaitos duomenys pagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Inventorizacija atlikta 2018 

m. spalio 31 d. būklei vadovaujantis 2018 m. spalio 8 d. AB „Vilniaus metrologijos centras“ generalinio 

direktoriaus įsakymu Nr. V-93 „Dėl metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“. 

Inventorizacijos rezultatai, išvados ir pasiūlymai patvirtinti 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-08. 
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Inventorizacijos dokumentai saugomi Bendrovės archyve Lietuvos archyvų departamento prie LRV nustatyta 

tvarka. 

II.1. Nematerialusis turtas 

Bendrovės nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. 

Mažiausia nematerialiojo turto vertė – 60,00 Eur. Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas 

apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos 

atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 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. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, 

sąnaudomis. 

II.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal 12-ąjį verslo apskaitos 

standartą. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį AB „Vilniaus metrologijos centras“ valdo ir 

kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei 

vienerius metus, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą 

minimalią turto vertę. Minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2018 m. gegužės 21 d. generalinio 

direktoriaus įsakymu buvo padidinta nuo 150,00 Eur iki 500,0 Eur, nustatyta likvidacinė vertė 0,00 Eur liko 

nepakeista.  Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 

metodas. Atskiroms turto grupėms taikomi skirtingi apskaitos būdai: įsigijimo savikainos arba perkainotos 

vertės.  

Pasirinkus įsigijimo savikainos būdą,  ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. 

 Pasirinkus perkainotos vertės būdą,  ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, vėliau 

perkainojamas ir apskaitoje registruojamas perkainota verte, o balanse parodomas perkainota verte, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą. 

2018 m. balandžio 27 d. generalinio direktoriaus įsakymu buvo patikslintos turto grupės ir jų apskaitymo 

būdai: 

Aukščiau paminėti apskaitos politikos pakeitimai išsamiau aprašomi aiškinamojo rašto pastabų III.1.1. ir 

III.1.2. dalyse. 

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 
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Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomi ir sumokėti avansai, ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai. 

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 

patirtos, savikainos 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 balansinė 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 pripažinimo 

beviltiškomis įrodymai,  

 dėl atostoginių ar pan. kaupimo finansinėje ir mokesčių apskaitoje.  

Nuo skirtumo tarp apskaitinių ir mokestinių sumų apskaičiuojamas ir pripažįstamas atidėtojo pelno mokesčio 

turtas. Jis apskaitoje registruojamas tik tada, kai ateityje tikimasi uždirbti pakankamai apmokestinamojo pelno. 

Registruojant reikšmingas atidėtojo pelno mokesčio sumas bei pelno mokesčio sąnaudas apskaitoje ir šiuos 

straipsnius pateikiant finansinėse ataskaitose, taikomas kaupimo principas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

apskaičiuojamas taikant pelno mokesčio tarifą, koks jis bus ateinančiais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, 

dėl kurių atsirado atidėtas pelno mokestis, išnyks. 

II.4. Atsargos 

Atsargos apskaitoje registruojamos pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą.  

Bendrovės atsargos – tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba bei pirktos 

prekės, skirtos perpardavimui), kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti. Registruojant atsargas 

apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš 

jų yra mažesnė. 

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai (išskyrus 

tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios 

išlaidos.  

Bendrovė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t.y. apskaitoje registruoja 

kiekvieną atsargų operaciją. 

Apskaičiuodama sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą, VMC taiko FIFO būdą. 

II.5. Gautinos sumos 

 AB „Vilniaus metrologijos centras“ prie gautinų sumų priskiria pirkėjų įsiskolinimus ir kitas gautinas sumas.  

Bendrovės gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos 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. Tada balansinė gautinų sumų 

vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimo sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai 

jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. 

Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką (kai skola vėluoja 12 mėnesių arba atsirado 

kitų aplinkybių, kurios rodo, kad skola yra abejotina). Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinas ar beviltiškas skolas, atgautos sumos 
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pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pajamomis. 

Beviltiškomis skolos pripažįstamos ir nurašomos visiškai surinkus faktus ir dokumentus apie skolos 

beviltiškumą. Per vienus metus gautinos sumos balanse parodomos amortizuota savikaina atėmus abejotinas 

skolas. 

II.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Bendrovės pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai 

likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio 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, skirtumas pripažįstamas pajamomis, jei sumažėja 

– skirtumas pripažįstamas sąnaudomis. Pelno (nuostolių) ataskaitoje tokie pokyčiai atvaizduojami finansinės ir 

investicinės veiklos straipsnyje. 

II.7. Atidėtasis pelno mokestis 

Atidėtasis pelno mokestis Bendrovėje 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, 

susidariusių skirtumų. Tokie skirtumai vadinami laikinaisiais. 

Apmokestinamieji laikinieji skirtumai atsiranda tada, kuomet turto balansinė vertė yra didesnė arba 

įsipareigojimo balansinė vertė yra mažesnė už jo mokesčio bazę.  

Bendrovė gali gauti ekonominės naudos iš atidėtojo mokesčio tik tada, kai ateityje tikisi uždirbti pakankamai 

apmokestinamojo pelno, iš kurio bus galima atimti įskaitomuosius laikinuosius skirtumus kaip leidžiamus 

atskaitymus. 

Apmokestinamieji laikinieji skirtumai sukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimą, o įskaitomieji laikinieji 

skirtumai – atidėtojo mokesčio turtą. 

Atidėtasis mokestis apskaičiuojamas pagal formulę: atidėtasis mokestis = laikinasis skirtumas x pelno 

mokesčio tarifas. 

II.8. Pajamos 

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju verslo apskaitos standartu kaupimo ir palyginimo 

principu. Pajamomis laikomos visų suteiktų paslaugų pardavimo pajamos, ekonominės naudos padidėjimas. 

Pajamos priskiriamos tipinei ar netipinei veiklai.  

Tipinės veiklos pajamoms priskiriama: 

 pirminė ir periodinė patikra; 

 EB patikra (pirminė neautomatinių svarstyklių patikra); 

 kalibravimas; 

 bandymai; 

 atitikties įvertinimas; 

 perparduotų prekių, kurioms kartu atliekama patikra, pajamos. 

Netipinės veiklos pajamoms priskiriama: 

 turto pardavimas; 

 turto nuoma; 
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 turto priežiūra ir remontas; 

 pajamos už papildomas paslaugas (pvz. atvykimą į vietą, prietaisų siuntimą ir pan.); 

 mokymai, konsultacijos.  

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama:  

 banko palūkanos;  

 delspinigiai;  

 užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. 

Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas bei 

visa su prekėmis ir paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda  perduodama pirkėjui. 

Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis, taip pat iš pirkėjų gauti avansai ir kiti išankstiniai 

mokėjimai, išskyrus atvejus, kai prekė nepatiekiama/paslauga nesuteikiama per tris metus nuo avanso iš 

pirkėjo gavimo dienos. Gautas avansas pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamas to laikotarpio, kurį suėjo 

trejų metų terminas, kitos veiklos pajamomis. 

II.9. Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standartu kaupimo ir palyginimo 

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms 

uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse pateikiamos kaip trumpalaikis turtas.  

Tipinės veiklos sąnaudoms AB „Vilniaus metrologijos centras“ priskiria pardavimo savikainą ir veiklos 

sąnaudas. Pardavimo savikainai priskiriamos su metrologija susijusių paslaugų teikimo, perparduotų prekių, 

kurioms kartu atliekama patikra, savikainos sąnaudos. Veiklos sąnaudoms priskiriamos bendrosios ir 

administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis susijusi su tipine Bendrovės veikla, 

sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. 

Paprastai bendrųjų sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. 

Sąnaudos mažinamos gaunamų kompensacijų sumomis, kurias Bendrovei suteikia ar sumoka kiti asmenys, 

jei pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos“ šios sumos arba jų dalis nepriskiriama pajamoms. 

II.10. Nuosavas kapitalas 

AB „Vilniaus metrologijos centras“ nuosavam kapitalui priskiriama:  

 Bendrovės savininko kapitalas (įstatinis kapitalas),  

 privalomasis rezervas,  

 perkainojimo rezervas,  

 kiti rezervai,  

 nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 

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. Bendrovės akcinį kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, kuris padalytas į paprastąsias vardines akcijas.  

Įstatinis kapitalas gali būti padidinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik įstatymų nustatyta tvarka. 

Jei savininkų sprendimas didinti (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 centras“ privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Šis rezervas 
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sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka. Sudarant rezervą apskaitoje registruojamas 

paskirstytinojo pelno sumažėjimas ir privalomojo rezervo padidėjimas. Šis rezervas negali būti mažesnis kaip 

1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo 

dalis, viršijanti 1/10 įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną, gali būti perskirstyta. Atskaitymai į 

privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus 

pasiektas numatytas privalomojo rezervo dydis. AB „Vilniaus metrologijos centras“ privalomojo rezervo 

nuostoliams dengti nenaudoja, nes dirba pelningai.  

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Visuotiniam 

akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo 

padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinat) nepaskirstytąjį pelną. Savininkas sprendžia 

kokius ir kam skiriamus rezervus Bendrovė gali sudaryti. 

Kai apskaičiuojama visa premijų, tantjemų ir kitų išmokų (ar jų dalies), kurioms savininkų sprendimu buvo 

sudarytas rezervas, suma, ji priskiriama ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms ir parodoma laikotarpio pelno 

(nuostolių) ataskaitoje, o rezervas panaikinamas savininkų sprendimu didinat nepaskirstytąjį pelną. Akcinių 

bendrovių įstatyme nustatyta, kad, skirstydamas pelną, akcininkas gali paskirti pelno dalį dividendams 

išmokėti ir pelno dalį darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Akcininkų susirinkimo skirtos sumos darbuotojų 

premijoms registruojamos kitų rezervų sąskaitose, o dividendai – įsipareigojimų sąskaitose. 

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkas priima sprendimą pelną paskirstyti, 

neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad visuotinis akcininkų 

susirinkimas, patvirtinęs metines finansines ataskaitas, turi paskirstyti pelną (nuostolius). Pelno (nuostolių) 

paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkų susirinkimas jį paskirsto. Nepaskirstytojo pelno 

didinimas registruojamas apskaitoje, kai registruojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas, taip pat 

priėmus sprendimą mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervus, registruojant 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 

akcinių bendrovių įstatyme nustatytą privalomojo rezervo dydį.  

Nepaskirstitynojo pelno mažinimas registruojamas apskaitoje, kai registruojami visuotinio akcininkų 

susirinkimo priimti sprendimai – formuojami rezervai, registruojami mokėtini dividendai. Vadovaujantis LRV 

1997 metų sausio nutarimu Nr. 20 (su vėlesniais pakeitimais) valstybės valdoma akcinė bendrovė 

dividendams išmokėti turi skirti paskirstytinojo pelno dalį priklausomai nuo pasiektos kapitalo grąžos pagal 

lentelėje pateiktus dydžius: 

Pasiekta nuosavo kapitalo 
grąža 

<1% 1%–3% 3%–5% 5%–10% 10%–15% ˃15% 

Paskirstytinojo pelno dalis, 
skiriama dividendams 

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

II.11. Įsipareigojimai 

Finansiniai įsipareigojimai Bendrovės apskaitoje registruojami ir pripažįstami pagal 18-ąjį, 31-ąjį ir kitus verslo 

apskaitos standartus. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos Bendrovė privalės 

atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai parodomi balanso mokėtinų 

sumų ir įsipareigojimų dalies straipsnyje „Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai“. 

Bendrovė, vadovaudamasi 31-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis už nepanaudotas kasmetines 

atostogas darbuotojams apskaičiuotą ir sukauptą atlygį pripažįsta baigiamojo ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis ir atostogų kaupiniais. 
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II.12. Poataskaitiniai įvykiai 

Poataskaitiniai įvykiai finansinėse ataskaitose atskleidžiami vadovaujantis 19-ojo verslo apskaitos standarto 

reikalavimais. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną 

(koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atskleidžiami. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

II.13. Susiję asmenys 

Su Bendrove susiję asmenys nustatomi ir informacija apie juos bei jų sandorius su Bendrove finansinėse 

ataskaitose atskleidžiama vadovaujantis 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ reikalavimais. 

Asmuo laikomas susijęs su Bendrove, kai jis turi galimybę kontroliuoti Bendrovę arba gali daryti reikšmingą 

įtaką priimant Bendrovei reikšmingus finansinius ir veiklos sprendimus.  

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

III.1. Apskaitos politikos keitimas 

III.1.1. Materialaus turto apskaitos būdo keitimas 

Bendrovės sprendimu 2018 m. balandžio mėnesį buvo pakeista ilgalaikio materialaus turto apskaitos 

politika – patikslintos ilgalaikio materialiojo turto grupės bei pakeisti minėto turto apskaitos būdai: 

Turto grupė Apskaitos būdas  
po apskaitos politikos 

pakeitimo 

Apskaitos būdas  
 iki apskaitos politikos 

pakeitimo 

Pastatai Perkainota verte Perkainota verte 

Infrastruktūros ir kiti statiniai Įsigijimo savikaina  

Mašinos ir įrenginiai Įsigijimo savikaina Įsigijimo savikaina 

Transporto priemonės Įsigijimo savikaina Perkainota verte 

Baldai ir biuro įranga Įsigijimo savikaina  

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  Perkainota verte 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas Įsigijimo savikaina Įsigijimo savikaina 

Pagal pakeistą apskaitos politiką finansinių ataskaitų duomenų keitimas atliktas retrospektyviai. 

Retrospektyvinis būdas – apskaitos politikos keitimo būdas, kai keitimai daromi ne tik ataskaitinį 

laikotarpį ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais, bet taisoma ir lyginamoji finansinių ataskaitų 

informacija. 

Dėl apskaitos politikos keitimo 2017 m. lyginamojoje informacijoje padidėjo:  

1. ilgalaikio materialiojo turto vertė 107565 Eur, 

2. nepaskirstytas pelnas 91430 Eur,  

3. mokesčių atidėjiniai 16135 Eur. 

Nepaskirstytojo pelno perskaičiavimo rezultatas – 91430 Eur – atvaizduotas nuosavo kapitalo pokyčių 

ataskaitos apskaitos politikos keitimo rezultato eilutėje. 
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Apskaitos politikos keitimo poveikis AB „Vilniaus metrologijos centras“  

2017 m. gruodžio 31 d. balanso ataskaitos duomenims 

Eil.Nr. Straipsniai 

Lyginamoji 
informacija po 
apskaitos politikos 
pakeitimo (2017-12-31) 

Lyginamoji informacija iki 
apskaitos politikos pakeitimo 
(2017-12-31) 

2. MATERIALUSIS TURTAS 3541851 3434286    

2.3. Mašinos ir įranga 874492 769363  

2.4. Transporto priemonės 186325 185218 

2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 66328 64999 

 TURTO IŠ VISO 6015270 5907705 

D. NUOSAVAS KAPITALAS 5666882 5575452    

5. 
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

530402 438972         

5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 69127 (22303)       

F. ATIDĖJINIAI 157924 141789     

2. Mokesčių atidėjiniai 131473 115338      

 
NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 

6015270 5907705 

Apskaitos politikos keitimo poveikis AB „Vilniaus metrologijos centras“ 

2017 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenims  

Eil.Nr. Nepaskirstytasis pelnas 

Lyginamoji 
informacija po 
apskaitos politikos 
pakeitimo (2017-12-
31) 

Lyginamoji informacija iki 
apskaitos politikos pakeitimo 
(2017-12-31) 

1. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 473198 473198   

2. 
Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas 

91430  

4. 
Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 

564628 473198 

9. 
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai) 

  

17. 
Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 

530402 438972      

 

III.1.2. Apskaitinio įvertinimo (turto minimalios vertės) keitimas 

Atsižvelgdama į akcininko planus leisti privatizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės 

bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijas, vykdomos specifinės veiklos pobūdį, turimo 

ilgalaikio materialiojo turto įvairovę ir vertę bei teikiamą jo tiesioginę ekonominę naudą, į nuolat 

besikeičiančias technologijas, Bendrovės sprendimu 2018 metų gegužės mėn. iki 500 Eur buvo 

padidinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (iki keitimo buvo 150 Eur). 
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Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės keitimo rezultatas apskaitoje registruotas ir finansinėse 

ataskaitose parodytas perspektyviniu būdu pagal 7-ajame verslo apskaitos standarte „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytą apskaitinio įvertinimo keitimo 

tvarką. Perspektyvinis būdas – apskaitos politikos ir apskaitinio įvertinimo keitimo būdas, kai keitimai 

daromi ataskaitinį laikotarpį ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais. 

Patvirtinus didesnę minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, į sąnaudas nurašyto turto likutinė vertė 

– 47872 Eur. Kontrolės tikslais nurašytas turtas užregistruotas nebalansinėse sąskaitose. 

III.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė: 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Įsigijimo vertė:   

Likutis sausio 1 d. 126298 133089 

Įsigijimai 15530 2319 

Nurašymai (6417) (9110) 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 135411 126298 

Sukaupta amortizacija:   

Likutis sausio 1 d. 105580 94178 

Amortizacija per laikotarpį 13095 20507 

Nurašymai (6417) (9105) 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 112258 105580 

   

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 20718 38911 

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23153 20718 

 

Rodikliai Licencijos Programi
nė įranga 

Kitas 
nematerial

usis 
turtas 

Iš viso 

          

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 6652 12249 1817 20718 

          

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina 34931 86347 5020 126298 

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje         

  Finansinių metų pokyčiai:         

  –  turto įsigijimas   15530   15530 

  –  kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (–) (5865) (552)   (6417) 

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

          

  Finansinio periodo pabaigoje 29066 101325 5020 135411 

          

b) Amortizacija         

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 28279 74098 3203 105580 

  Finansinių metų pokyčiai:         

  –  finansinių metų amortizacija 4466 7412 1217 13095 

  –  atstatantys įrašai (–)         

  –  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (–) 

(5865) (552)   (6417) 

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

          

  Finansinio periodo pabaigoje 26880 80958 4420 112258 

          

c) Vertės sumažėjimas         

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje         
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  Finansinių metų pokyčiai:         

  –  finansinių metų vertės sumažėjimas         

  –  atstatantys įrašai (–)         

  –  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (–)         

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

          

  Finansinio periodo pabaigoje         

          

d) Likutinė vertė finansinio periodo pabaigoje (a) – (b) – (c) 2186 20367 600 23153 

Bendrovė neturi pačios susikurto ilgalaikio nematerialiojo turto.  

Dalis VMC ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2018 m. gruodžio 31 d. lygi 78492 Eur 

(2017 m. gruodžio 31 d. lygi 85721 Eur), buvo visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje: 

  
Turto grupė 

 
2018 m. gruodžio 31 d. 

 
2017 m. gruodžio 31 d. 

Patentai, licencijos, sertifikatai 22365 3478 

Programinė įranga 52307 63971 

Kitas nematerialusis turtas 3820 7756 

Iš viso: 78492 85721 

2018 m. pabaigoje VMC turėjo nepradėto naudoti veikloje ilgalaikio nematerialaus turto: 2018 m. 

gruodžio 20 d. Bendrovė įsigijo programinę įrangą – klientų valdymo sistemą CRM. 

III.3. Ilgalaikis materialusis turtas  

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė: 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Įsigijimo vertė:   

Likutis sausio 1 d. 8798115 8495051 

Įsigijimai 75001 396831 

Nurašymai/perleidimai 
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
Vertės padidėjimas/sumažėjimas 

(14080) 
(605) 

781184 

(93767) 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9639615 8798115 

Sukauptas nusidėvėjimas:   

Likutis sausio 1 d. 5363829 5217427 

Nusidėvėjimas per laikotarpį 265771 239002 

Nurašymai/perleidimai (80064) (92600) 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5549536 5363829 

   

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3434286   3277624 

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

4090079 3434286 
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Rodikliai Pastatai Mašinos 
ir įranga 

Transpo
rto 

priemon
ės 

Kiti 
įrengini

ai, 
prietaisa

i ir 
įrankiai 

Statiniai Sumokė
ti 

avansai 

Iš viso 

                

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

2414101 769363 185218 64999   605 3434286 

                

a) Įsigijimo savikaina               

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1269855 4868152 557343 352912 110072 605 7158939 

  Finansinių metų pokyčiai:               

  –  turto įsigijimas   71119   3882     75001 

  –  perleistas turtas (–)               

  –  nurašytas turtas (–) (2070) (230677) (86634) (120720)    (440101) 

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

          (605) (605) 

  Finansinio periodo pabaigoje 1267785 4708594 470709 236074 110072   6793234 

b) Perkainojimas               

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2065197 (387585) 11484 (29498) (20422)   1639176 

  Finansinių metų pokyčiai:               

  –  vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) + / (–) 

781184           781184 

  –  kitiems asmenims perleisto turto 
(–) 

              

  –  nurašyto turto (–)   387585 (11484) 29498 20422   426021 

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

              

  Finansinio periodo pabaigoje 2846381 0 0 0 0    2846381 

c) Nusidėvėjimas               

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 976443 3711204 383609 258415 34158   5363829 

  Finansinių metų pokyčiai:               

  –  finansinių metų nusidėvėjimas 14351 162609 31613 13257 2933   224763 

  –  atstatantys įrašai (–)               

  –
   

  nurašyto turto nusidėvėjimas (-) (1366) 88072 (98825) (70560) 2615   (80064) 

  –   perkainoto turto nusidėvėjimas 
(–) 

48897 (7350) (398) (31) (110)   41008 

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

              

  Finansinio periodo pabaigoje 1038325 3954535 315999 201081 39596   5549536 

d) Vertės sumažėjimas               

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje               

  Finansinių metų pokyčiai:               

  –  finansinių metų vertės (tikrosios 
vertės) sumažėjimas 

              

  –  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) 

3075841 754059 154710 34993 70476   4090079 
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė savo veikloje naudoja pilnai nusidėvėjusio ilgalaikio 

materialaus turto už 3476978 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. už 3577710 Eur): 

Turto grupė 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Pastatai ir statiniai (2017 m.) 
Pastatai (2018 m.) 
Infrastruktūros ir kiti statiniai (2018 m) 

 
74125 

74125 

Mašinos ir įranga (2017 m) 
Mašinos ir įrenginiai (2018 m) 

 
2992565 

3014982 

Transporto priemonės 241803 243077 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai (2017 m.) 
Baldai ir biuro įranga (2018 m.) 
Kitas ilgalaikis materialusis turtas (2018 m.) 

 
 

168485 

245526 

Iš viso: 3476978 3577710 

2018 metų pabaigoje Bendrovė neturėjo įsigyto, bet nepradėto naudoti veikloje, ilgalaikio materialaus 

turto. 

III.4. Kitas ilgalaikis turtas 

Kito ilgalaikio turto sąskaitoje – atidėtojo pelno mokesčio turtas – 39458 Eur susidarė dėl: 

 2018-09-07 ilgalaikio materialaus turto (IMT) įvertinimo žemesne nei mokesčio bazė verte, 

 2018-12-31 priskaičiuotų įsipareigojimų (pelno mokesčio – PM) nuo atostoginių kaupinių, 

pensijinių ir kitų atidėjinių, kurie leidžiamais atskaitymais bus ateinančiais laikotarpiais, 

 nurašytų abejotinų skolų. 

PAVADINIMAS IŠ VISO 

Dėl IMT  
2018-09-07 
perkainavimo 
susidariusių 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų PM 

Atostoginių 
kaupinių  
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 
PM 

Nurašytų 
abejotinų 
pirkėjų 
skolų 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 
PM 

Pensijinių 
atidėjinių  
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 
PM 

Kitų 
atidėjinių 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų 
PM 

Likutis 2018-09-07 27519 27519         

Perkainoto IMT nusidėvėjimo PM  213 213         

Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (balanso eilutė A.4.) 

39458 27306 7993 1049 2684 426 

III.5. Atsargos 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. VMC atsargas sudarė: 

Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių 
įsigijimo vertė:  

2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Likutis sausio 1 d. 40811 19129 

Įsigijimai 122260 123027 

Nurašymai 118062 101345 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(balanso eilutė B.1.1.) 

 
45009 

 
40811 

 

Pirktų prekių, skirtų perparduoti įsigijimo vertė:  2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Likutis sausio 1 d. 3412 4743 

Įsigijimai 3938 11596 

Nurašymai 6278 12927 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (balanso 
eilutė B.1.4.) 

 
1072 

 
3412 
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 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Sumokėti avansai (balanso eilutė B.1.7.) 4973 17102 

Atsargos iš viso (balanso eilutė B.1.): 51054 61325 

 

III.6. Per vienus metus gautinos sumos 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės per vienerius metus gautinų sumos 

sudarė: 

Straipsniai 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Pirkėjų skolos (balanso eilutė B.2.1.) 241887 308454 

Kitos gautinos sumos (balanso eilutė B.2.4.): 
 – išankstiniai mokesčių mokėjimai 
 –  kitos gautinos sumos 

45628 
 
0 
35 

1120 
 
 
1120 

Iš viso (balanso eilutė B.2.): 241922 309574 

Didžioji pirkėjų skolų dalis yra trumpalaikės skolos. 

Visos gautinos sumos atvaizduotos atėmus nuvertėjimą, t.y. abejotinas gautinas sumas. 

III.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d.  pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Pinigai banke 2444074 2037064 

Pinigai kasose 2094 2060 

Iš viso (balanso eilutė B.4.): 2446168 2039124 

III.8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidarė, kai Bendrovė per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius 

sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas už turto, verslo ir kt. 

draudimus, elektroninių informacinių leidinių prenumeratą, leidimų užsiimti leistina veikla išdavimą ir 

pan., už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, kai jos bus patirtos.  

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (balanso eilutė C): 36879 42678 

 

III.9. Nuosavas kapitalas 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4946609 

Eur.  Bendrovės akcinis kapitalas buvo padalintas į 17057272 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių 

kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.  

Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos 

akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. 

Bendrovė šį reikalavimą atitiko. 

2018 m. gegužės 30 d. visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui 

atstovaujančio asmens sprendimu Nr. (2.45-101)52-132-08 patvirtinus 2017 metų finansinių ataskaitų 

rinkinį ir pelno paskirstymą, nuosavo kapitalo apskaitoje padaryti nauji įrašai. Iš viso 480018 Eur 

paskirstytinojo pelno: 

 23064 Eur pervesta į privalomą rezervą,  

 13463 Eur pervesta į kitus rezervus, skirtus darbuotojų premijoms, 

 336013 Eur dividendų valstybei perkelta į įsipareigojimų dalį, 

 107478 Eur nepaskirstyto pelno buvo perkelti į 2018 finansinius metus. 
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2018 m. gegužės 31 d. mokėtini dividendai buvo sumokėti į valstybės biudžetą. 

Ataskaitiniais 2018 metais Bendrovė uždirbo 278688 Eur ikimokestinio pelno arba 201610 Eur 

grynojo audituoto pelno ir suformavo perkainojimo rezervą.  VMC kapitalas laikotarpio pabaigoje 

sudarė 6346082 Eur, lyginant su metų pradžia padidėjo 679200 Eur – dėl per laikotarpį sumokėtų 

dividendų ir uždirbto grynojo pelno skirtumo bei suformuoto perkainojimo rezervo sumų. 

III.10. Perkainojimo rezervas 

Perkainojimo rezerve apskaitomas ilgalaikio materialaus turto grupės „Pastatai“ turto vertės 

padidėjimas  2018 m. rugsėjo 7 d. atlikus minėtos turto grupės perkainavimą. Bendrovės apskaitos 

politikoje numatytas pastatų perkainojimas numatytas dėl to, kad dauguma pastatų yra senos 

statybos ir neatitinka realios dabartinės rinkos vertės. 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės perkainojimo rezervą sudarė: 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Perkainojimo rezervas  
(balanso eilutė D.3.) 

813603 0 

 

III.11. Rezervai 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės rezervus sudarė: 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

   

Privalomasis rezervas 171889 148825 

Kiti rezervai 13463 41046 

Rezervai (balanso eilutė D.4.) 185352 189871 

Įgyvendinus 2018 m. gegužės 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl 2017 metų pelno 

paskirstymo, į įstatymų numatytą rezervą pervesta 5 proc. 2017 metų paskirstytinojo pelno.  

Kituose rezervuose apskaitoma konkretiems Bendrovės tikslams iš paskirstytinojo pelno skirta pelno 

dalis (darbuotojų premijoms). 

III.12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį laikotarpį bei ankstesniais 

laikotarpiais uždirbtas ir dar nepaskirstytas pelnas (nuostoliai). 

 
2018 m. gruodžio 31 
d. 

2017 m. gruodžio 31 
d. 

2016 m.  

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
ankstesnių metų 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
einamųjų metų 

 
198908 
 
201610 

 
69127 
 
461275 

 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 
(balanso eilutė D.5.) 

400518 530402  
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III.13. Pelno paskirstymo projektas  

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 

praėjusių finansinių metų pabaigoje 
198908 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – 

pelnas (nuostoliai) 
195254 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 
6356 

Pervedimai iš rezervų 13463 

Paskirstytinas pelnas 413981 

Pelno paskirstymas: 413981 

– į įstatymo numatytus rezervus (privalomas 

rezervas) 
99 101 

– pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 

valdybos nariams, darbuotojų premijoms, 

socialinėms, kultūrinėms reikmėms  

4394 

– pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 310486 

– kita – 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – 

finansinių metų pabaigoje 
0 

 

III.14. Dotacijos, subsidijos 

AB „Vilniaus metrologijos centras“ gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas 

balanso straipsnis „Dotacijos ir subsidijos“ tiek, kiek to turto nudėvima ir mažinamas atitinkamas 

sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis. Balanse dotacijų ir subsidijų likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 

yra 39 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 1699 Eur.  

III.15. Atidėtasis pelno mokestis 

2018 m. gruodžio 31 d. grynasis pelnas buvo padidintas 10511 Eur atidėtojo pelno mokesčio 

pajamomis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, dėl atliktų materialaus turto perkainojimo procedūrų, 

atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai padidėjo ir sudarė 402150 Eur. 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas įmonėje buvo priskaičiuotas po 2007 m. atlikto ilgalaikio 

materialaus turto perkainojimo, padidėjus turto vertei bei buvo koreguojamas atlikus ilgalaikio 

materialaus turto (toliau IMT) perkainojimą 2008, 2011 ir 2018 metais, o taip pat buvo koreguojamas  

priklausomai nuo Perkainojimo rezervo mažėjimo (iki 2011 metų ir nuo 2018 metų spalio mėnesio) dėl 

IMT perkainotos vertės nusidėvėjimo. Šis įsipareigojimas pripažintas ilgalaikiu Bendrovės 

įsipareigojimu (nuo 2018 metų – 43 metams). 

PASTABA 

Atidėtojo pelno 
mokesčio 
įsipareigojimas 
(APMĮ), Eur 

Likutis 2016-12-31 121099 

Perkainoto IMT nusidėvėjimo PM  (5761) 

Likutis 2017-12-31 (iki 2018 m. apskaitos politikos keitimo veiksmų) 115338 

APMĮ koregavimas retrospektyviai, atsižvelgiant į apskaitos politikos keitimą, susijusį su 
turto grupių apskaitos būdo keitimu (pastaba III.1.1.) 

16135 

Likutis 2017-12-31 (po 2018 m. apskaitos politikos keitimo veiksmų) 131473 

APMĮ koregavimas, atsižvelgiant į apskaitos politikos keitimą, susijusį su turto grupių 
apskaitos būdo keitimu (pastaba III.1.1.) 

(1156) 
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Priskaičiuotas APMĮ po turto perkainojimo 2018-09-07 144699 

APMĮ mažinimas dėl ankstesnių metų turto perkainojimo veiksmų (4156) 

2018 m. perkainoto IMT nusidėvėjimo PM  (1122) 

APMĮ koregavimas, atsižvelgiant į 2007-2011 metais IMT perkainotos vertės sumažėjimo ir 
padidėjimo skirtumo likutį 2018 metų pabaigai 

132412 

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (balanso eilutė F.2.) 402150 

 

III.16. Trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

2018 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. trumpalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus 

sudarė: 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Gauti avansai 23768 31955 

Skolos tiekėjams 32351 29568 

Pelno mokesčio įsipareigojimai 7184 36983 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 53284 57514 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

43120 32745 

Iš viso (balanso eilutė G.2.) 159707 188765 

Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitomi mokėtini mokesčiai valstybei 

(PVM – 38536 Eur, nekilnojamo turto – 4402 Eur, aplinkos taršos mokestis – 181 Eur). 

III.17. Pajamos 

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 3476248 Eur pajamų: 

Pajamų grupė 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Pardavimo pajamos 3370204 3025972 

Kitos veiklos pajamos 105618 95899 

Finansinės veiklos pajamos 426 938 

Iš viso: 3476248 3122809 

Tipinės veiklos pajamų detalizacija 

Rodikliai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 
metai 

Pokytis 

Matavimo prietaisų metrologinė patikra 2508216 2446545 61671 

Matavimo prietaisų kalibravimas 795396 771115 24281 

Matavimo prietaisų bandymai, ekspertizė 39082 59640 (20558) 

Atitikties įvertinimas 27509 28426 (916) 

VISO: 3370204 3305726 64476 

Kitos veiklos pajamų detalizacija 

Rodikliai 
Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 
metai 

Pokytis 

Matavimo prietaisų remontas, priežiūra, paruošimas patikrai 31842 29128 2714 

Įvairūs pardavimai 12027 21585 (9558) 

Nekilnojamo turto nuoma 14486 18036 (3550) 

Kitos 47263 18457 28806 

VISO: 105618 87206 18412 
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizacija 

Rodikliai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 
metai 

Pokytis 

       

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS 
VEIKLOS PAJAMOS 

426 2 
 
424 

teigiamas valiutos kurso pasikeitimas 158 2 156 

banko palūkanos      

delspinigiai 268   268 

kitos      

 

III.18. Pardavimo savikaina, veiklos sąnaudos ir finansinės veiklos sąnaudos 

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė patyrė 3197559 Eur sąnaudų, t.y. 350208 Eur daugiau nei 2017 

metais. Sąnaudų augimui didžiausią įtaką turėjo aktyvūs apskaitos politikos keitimo veiksmai (aprašyti 

pastabų III.1.1. ir III.1.2. dalyse) bei patirtos ilgalaikio materialaus turto perkainojimo sąnaudos dėl 

turto vertės sumažėjimo.  

1)Pardavimo ir veiklos sąnaudos:  

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 1414552 1408848 

Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 438311 436202 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos 278866 259509 

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

564752 543722 

Veiklos mokesčių sąnaudos 27292 43424 

Kitos sąnaudos: 
Iš jų:  
Nurašyta turto su likutine verte: 
dėl apskaitos politikos keitimo 
Turto vertės po perkainavimo sumažėjimo sąnaudos 
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos  
Abejotinų skolų sąnaudos 
Žalos VSDFV biudžetui ir atleistai darbuotojai atlyginimo 
sąnaudos 

Kitos sąnaudos 

473535 
 
51609 
47872 
183474 
90676 
6995 
 
13349 
127702 

155275 

Iš viso: 3197308 2846980 

 

2) Finansinės veiklos sąnaudos 251 371 

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 251 371 

neigiamas valiutos kurso pasikeitimas 219 365 

delspinigiai 32 6 

Bendrovė, 2018 metais įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

strateginio veiklos plano Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonę „Kurti ir 

išlaikyti valstybės etalonus ir valstybines laboratorijas“, iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skiriamų 

valstybės biudžeto lėšų 2018 m. gavo 31300 Eur, 2017 m. – 31300 Eur asignavimų. Gautais 

asignavimais buvo mažinamos su valstybės etalonų išlaikymu susijusios sąnaudos: 
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Sąnaudų grupė 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Darbo užmokesčio sąnaudos 11000 11000 

Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 3400 3400 

Komunalinių paslaugų sąnaudos 
Komandiruočių sąnaudos 
Ilgalaikio materialiojo turto remonto sąnaudos 

2100 
5100 
 

2100 
3600 
2000 

Gamybinių žaliavų, inventoriaus įsigijimo sąnaudos 200 136 

Kalibravimo paslaugų  sąnaudos 8840 7968 

Kitos sąnaudos 660 1096 

Iš viso: 31300 31300 

 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Finansinių ataskaitų auditas ir konsultacijos 2660 6000 

Kitos paslaugos (gamybinis auditas) 9620 8185 

Iš viso: 12280 14185 

III.19. Pelno mokesčio sąnaudos 

Taikant kaupimo principą, per 2018 metus priskaičiuota 278688 Eur ikimokestinio neaudituoto pelno ir 

87589 Eur pelno mokesčio.  

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno 

mokestį. 

2018 metų pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos pelno 

mokesčio įstatymą. 

 2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Ataskaitinių metų pelno mokestis 87589 90068 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (10511) (5761) 

Pelno mokestis, apskaičiuotas pelno (nuostolių) 
ataskaitoje 

77078 84307 

III.20. Dividendai 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu patvirtino 

Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias 

Bendrovės akcijas išmokėti 336013 Eur. 

Dividendų gavėjas 

2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Dividendų 
suma Eur 

% nuo 
paskirstytinojo 
pelno 

Dividendų 
suma Eur 

% nuo 
paskirstytinojo 
pelno 

     

Lietuvos Respublika, 
atstovaujama LR ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos 

336013 70,0 466430 88,5 

  

III.21. Kita reikšminga informacija  

2018 m. kovo 7 d. vykusio pasitarimo metu LR Vyriausybė nusprendė, kad VMC saugomi 

nacionaliniai matavimo vienetų etalonai turi būti perduoti pasirinktam valstybės kontroliuojamam 

juridiniam asmeniui, o VMC akcijos privatizuotos. Patvirtinus ir paskyrus pasirinktus valstybės 

kontroliuojamus juridinius asmenis, kuriems turėtų būti perduodami VMC saugomi nacionaliniai 

matavimo vienetų etalonai, bei išsprendus visus teisinius, organizacinius ir finansavimo klausimus, 

etalonai turi būti perkeliami pagal suderintą su paskirtosiomis organizacijomis planą. 
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2018-06-04 LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktame Bendrovės valdybai rašte „Dėl etalonų 

perdavimo“ pranešama apie akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ išlaikomų nacionalinių 

matavimo vienetų etalonus sudarančią matavimo ir susijusios įrangos iškėlimą į kitų juridinių asmenų 

patalpas iki 2018 m. gruodžio 31 d.  

III.22. Finansiniai ryšiai su vadovaujančiais darbuotojais 

Bendrovės pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai yra generalinis direktorius, jo pavaduotojai ir 

valdybos nariai. 

Bendrovės valdymo organas yra valdyba, kurią 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 nariai.  

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą yra nustatytas 

fiksuotas atlygis už dalyvavimą valdybos posėdyje. Kitiems valdybos nariams 2018 m. nebuvo 

mokami jokie atlyginimai, jų priedai ar kitos išmokos. Bendrovė valdymo organų nariams 2018 m. 

neskyrė paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas.  

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, jis nėra valdybos narys. Bendrovės generaliniam 

direktoriui buvo mokamas nustatytas atlyginimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nuostatas.  2018 m. Bendrovės generaliniam direktoriui buvo išmokėta iš 2017 m. metų pelno premija, 

lygi generalinio direktoriaus 4-iems mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiams.  

Priedai ar kitos piniginės lėšos Bendrovės generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams 2018 m. 

nebuvo mokamos. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. VMC generalinės direktorės pareigas pradėjo eiti Rūta Klevėnė. 

  2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

1. 
Vadovaujančių asmenų skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį, iš jų: 

8 8 

1.1. Valdybos narių 5 5 

 Iš jų nepriklausomų valdybos narių 3 3 

1.2. Bendrovės vadovų 3 3 

2. 
Vadovaujantiems asmenims per ataskaitinį 
laikotarpį apskaičiuotos sumos (Eur): 

95997 68262 

2.1. Nepriklausomiems valdybos nariams 8700 1740 

2.2. 
Bendrovės vadovams su darbo santykiais 
susijusios sumos: 

87297 66522 

2.2.1. Pagrindinis darbo užmokestis 67366 58567 

2.2.2. Premija iš praėjusių metų Bendrovės pelno 6731 7955 

2.2.3. Išeitinės kompensacijos 13200  

III.23. Nebalansinis turtas 

Nebalansinėse sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoma turto už 1552783 Eur. Iš jų: 

 valstybės etalonai pagal panaudos sutartį už 997008 Eur, 

 žemė pagal nuomos, panaudos sutartis už 555775 Eur. 

Kitas turtas, registruotas nebalansinėse sąskaitose, apskaitomas kiekine išraiška.  

III.24. Poataskaitiniai įvykiai 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 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 panaikinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių 

matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, Nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų 

paskyrimo pakeitimo“, AB „Vilniaus metrologijos centras“  ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija 2019 m. sausio 31 d. pasirašė susitarimą dėl 2014 m. rugjūčio 26 d. Valstybės 

turto panaudos sutarties Nr. 8-143 nutraukimo. 
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2019 m. sausio 31 d. visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui 

atstovaujančio asmens sprendimu „Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valdybos 

narių atšaukimo ir naujų valdybos narių rinkimo“ buvo paskirti 2 nauji valdybos nariai. 

2019-02-19 AB Vilniaus Metrologijos centras yra išregistruota iš CVP IS, kaip neatitinkanti 

perkančiosios organizacijos statuso. 

2019 m. vasario 25 d. LR Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-110 „Dėl „Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių 

patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  AB „Vilniaus 

metrologijos centras“ vykdytos Patikros metodikų fondo funkcijos perduotos įgaliotai institucijai – 

Lietuvos metrologijos inspekcijai. 

2019 m. kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akcijų savininką atstovaujančio asmens) 

sprendimu keičiami bendrovės įstatai:  keičiasi bendrovės veiklos tikslai. Išbraukiami tikslai „kurti, 

saugoti, naudoti ir tobulinti valstybinius etalonus“ ir  „vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas“ . 

 

 

 

 




