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1. Bendrovės veiklos apžvalga 

Tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.  

Tarpiniame pranešime yra nurodoma akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau – 

AB VMC arba Bendrovė) pagrindinė veikla, pagrindiniai įvykiai per 2018 m. I pusmetį, finansinės 

veiklos rezultatai, bendrovės žmogiškieji ištekliai, bendrovės klientai, bendrovės teikiamos paslaugos bei 

bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams. 

Bendrovės misija - teikti plataus spektro metrologines paslaugas, užtikrinant ir kritinių sričių, 

matavimų vienovę, saugoti ir vystyti valstybinius etalonų vienetus.  

Bendrovės vizija - klientų vertinamas inovatyvių metrologinių paslaugų kompetencijos centras. 

Vertybės: 

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

paslaugų kokybę. 

 Kompetencija – puikiai išmanome savo darbą, esame kvalifikuoti, turime sukaupę žinių ir 

technines galimybes teikti metrologines paslaugas. 

 Nešališkumas – gebame objektyviai ir be išankstinio nusistatymo įvertinti pateiktų matavimo 

priemonių techninių parametrų atitiktį. 

 Dinamiškumas – plėtojame matavimų technologijas Bendrovėje. 

 Bendradarbiavimas – dalyvaujame tarptautinių metrologijos organizacijų veikloje. 

2. AB VMC pagrindinė veikla  

Bendrovės įstatuose numatyti Bendrovės veiklos tikslai yra: 

 Kurti, saugoti ir tobulinti valstybinius etalonus; 

 Vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas; 

 Teikti paslaugas metrologijos srityje (matavimo priemonių patikra, kalibravimas, bandymai, 

atitikties įvertinimas, tipo įvertinimas). 

Bendrovė, vadovaudamasi tarp AB VMC ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pasirašyta 

Valstybės turto panaudos sutartimi, kuria, saugo ir tobulina galinio ilgio mato, masės ir slėgio 

valstybinius etalonus.  

2017 m. kovo 7 d. su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasirašyta sutartis „Dėl valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo priemonei „Kurti ir išlaikyti valstybės etalonus ir valstybines laboratorijas“ 

vykdyti“.  

Sutartyje numatyti svarbiausi 2018 m. valstybės etalonų veiklos darbai: 

1. gauti teigiamus palyginimų rezultatus, dalyvaujant tarptautiniuose valstybinių etalonų 

palyginimuose; 

2. dalyvauti tarptautinių metrologijos organizacijų techninių komitetų veikloje; 
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3. perduoti etalonų vertes žemesnio metrologinio lygmens etalonams (607 kalibravimai). 

2018 metų liepos 02 dieną VMC adresuotame lūkesčių laiškė, buvo pažymėta, kad Lietuvos 

Respulikos Vyriausybės sprendimu VMC saugomi nacionaliniomatavimo vienetų etalonai turi būti 

perduoti pasirinktam Valstybės kontroliuojamam asmeniui, o VMC akcijos privatizuotos. Ryšium su tuo 

Bedrovės tikslas kūrti, saugoti ir tobulinti etalonus nebetenka prasmės.  

Bendrovė, Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu pavedus atlikti patikros 

metodikų fondo funkcijas, (privatizavimo atveju VMC turėtų nebevykdyti šios funkcijos, valstybės 

institucijoms priėmus sprendimą dėl šios funkcijos perdavimo kitai organizacijai) saugo patikros 

metodikų kopijas ir teikia informaciją patikros metodikų rengėjams ir suinteresuotiems fiziniams ir 

juridiniams asmenims apie patikros metodikų fonde esančias patikros metodikas, jų pakeitimus ir naujas 

patvirtintas patikros metodikas. 

Vadovaujantis Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo 2018 

birželio 7 d. priimta nauja redakcija, numatyta, kad nuo šiol Patikros metodikų fondas atlieka šias 

funkcijas: saugo patikros metodikų kopijas (33.1.); teikia informaciją patikros metodikų rengėjams ir 

suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims apie Patikros metodikų fonde esančias patikros 

metodikas, jų pakeitimus ir naujas patvirtintas patikros metodikas. Patikros metodikų (jų pakeitimų) 

kopijos ar nuorašai patikros metodikų rengėjams ir kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams 

asmenims gali būti teikiamos tik rašytiniu patikros metodikos (jų pakeitimų) projektų rengėjų sutikimu 

(33.2.).  

Bendrovė teikia paslaugas metrologijos srityje: atlieka matavimo priemonių patikrą, kalibravimą, 

bandymus  ir matavimo priemonių kontrolę pagal galiojančius patikros metodikų, kalibravimo, bandymo 

bei kontrolės procedūras ir norminių dokumentų reikalavimus. Šias paslaugos Bendrovė teikia pagal Ūkio 

ministerijos paskyrimą atlikti matavimo priemonių patikrą ir produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų 

tūrio patikrinimus bei Nacionalinio akreditacijos biuro išduotą kalibravimo laboratorijos akreditacijos 

pažymėjimą LA.02.023, bandymų laboratorijos akreditacijos pažymėjimą LA.01.057 ir kontrolės įstaigos 

akreditacijos pažymėjimą LA.06.064 ir/arba laikantis LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir/arba LST EN 

ISO/IEC 17020:2012 standartų reikalavimų. 

3. Valdymo organai 

 

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis 

direktorius. 

Bendrovės visų akcijų savininkas yra Lietuvos Respublika, valstybei priklausančių akcijų valdytoja 

yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. 
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Valdybos nariai: 

1 lentelė. Informacija apie AB VMC valdybos narius 

Vardas, Pavardė AB VMC vadovybė Darbovietė, einamos 

pareigos 

Darbovietės adresas, 

įmonės kodas 

Mantas 

Andriuškevičius 

Valdybos pirmininkas 

(nepriklausomas narys) 

UAB „Kiwa inspekta“ 

generalinis direktorius 

Beliūnų g. 1, Vilnius 

Įm. k. 302515952 

Lineta Jakimavičienė Valdybos narys (Ūkio 

ministerijos atstovė) 

Ūkio ministerijos 

vyriausioji patarėja 

Gedimino pr. 38/2, 

Vilnius. 

Įm. k. 188621919 

Daina Čiudarienė Valdybos narys (Ūkio 

ministerijos atstovė) 

Ūkio ministerijos 

strateginio planavimo 

departamento Projektų 

valdymo skyriaus vedėja 

Gedimino pr. 38/2, 

Vilnius. 

Įm. k. 188621919 

Kęstutis Motiejūnas Valdybos narys 

(nepriklausomas narys) 

UAB „Investicijų ir 

verslo garantijos“ 

(INVEGA) vadovas 

Konstitucijos per. 7., 

Vilnius. 

Įm. k. 110084026 

Laimis Jančiūnas Valdybos narys 

(nepriklausomas narys) 

UAB „Bonus socius“  

direktorius 

Saulėtekio alėja 15., 

Vilnius. 

Im. k. 302546905 

 

4. AB VMC pagrindiniai įvykiai per 2018 m. I pusmetį 

 Bendrovė įregistruota kaip perkančioji organizacija (2018 m. vasario 9 d. valdybos sprendimu 

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. 

 AB VMC gavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2018 m. liepos 2 d. raštą Nr. (37.10-171)-

3-2759 Dėl valstybės lūkesčių, susijusių su akcine bendrove „Vilniaus metrolgoijos centras“. Jame 

be pagrindinės veiklos aprašymo, lūkesčių ir vertinimo bei bendrovei keliamų tikslų yra 

pateikiama informacija dėl VMC saugomų nacionalinių matavimo vienetų etalonų: „Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo metu buvo nuspręsta, kad VMC saugomi 

nacionaliniai matavimo vienetų etalonai 2018 metais turi būti perduoti pasirinktam valstybės 

kontroliuojamam juridiniam asmeniui, o VMC akcijos privatizuotos. Bendrovė ruošiasi VMC 
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saugomų nacionalinių matavimo vienetų etalonų perkėlimui. LR Vyriausybei galutinai oficialiai 

patvirtinus ir paskyrus pasirinktus valstybės kontroliuojamus juridinius asmenis, kuriems turėtų 

būti perduodami VMC saugomi nacionaliniai matavimo vienetų etalonai bei išsprendus visus 

teisinius, organizacinius bei finansavimo klausimus, etalonai bus perkeliami pagal suderintą su 

paskirtosiomis organizacijomis planą. 

 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 (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vadovo 

pavaduotojas). 

 Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. AK-50 buvo 

išplėsta AB VMC kontrolės veiklos akreditavimo sritis kaip A tipo kontrolės įstaigos bei 

notifikuotos įstaigos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvą 

2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, 

suderinimo bei Fasuotų prekių ir matavimo indų techninį reglamentą, patvirtintą LR Ūkio ministro 

2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 ir turi teisę įvertinti automatinės pavienių produktų 

svarstyklių, automatinių fasavimo pagal masę svarstyklių, pertraukiamo veikimo sumuojamųjų 

svarstyklių, nepertraukiamojo veikimo sumuojamųjų svarstyklių ir fasuotų prekių kiekio bei 

matavimo indų tūrio kontrolės sistemų atitiktį. Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2018 

m. vasario 27 d. įsakymu Nr. AK-49 buvo išplėsta AB VMC kalibravimo veiklos sritis fizikinių-

cheminių, optinių-fizikinių, temperatūros, judesio parametrų ir jėgos matavimų srityse. 

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. AK-48 buvo 

patvirtinta AB VMC bandymų veiklos akreditavimo sritis. Akreditavimo pažymėjimų Nr.: 

LA.02.023, LA.01.057, LA.06.064. Notifikuotos įstaigos identifikavimo Nr.1398. 

 Nuo 2018 m. balandžio 10 d. vandens ir šilumos skaitiklių kontrolės veikla, vykdoma UAB 

„Axioma Metering“ patalpose ir su nuomojama įranga, priskirta AB VMC Kauno regiono 

laboratorijos atsakomybei. 2018 m. gegužės 3 d. Nacionalinis akreditacijos biuras atliko neplaninį 

šios veiklos auditą remiantis AB VMC 2018 m balandžio 23 d. raštu Nr. S-396 dėl veiklos 

pasikeitimų. Audito metu nustatytos 8 veiklos neatitiktys. Parengtas, Nacionalinio akreditacijos 

biuro patvirtintas ir yra vykdomas korekcinių veiksmų planas. 

 Nacionaliniam akreditacijos biurui pateikta paraiška AB VMC bandymų veiklos akreditavimui iš 

naujo standarto LST EN ISO/IEC17025: 2005 atitikčiai. Numatoma audito data – 2018 m. spalio 

23 d. 
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 Dalyvaujant papildomuose COOMET projekto 589/UA-a/12 manometrinio slėgio etalonų 

palyginimuose, atlikti matavimai ir apskaičiuoti kalibravimo rezultatai išsiųsti į pilotinę 

laboratoriją NSC IM,Ukraina. Pagal palyginimų grafiką ataskaita planuojama š.m. IV ketv. 

 AB VMC, būdamas Lietuvos paskirtasis metrologijos institutas, organizavo dvišalius 

tarplaboratorinius palyginimus su UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo diagnostikos 

laboratorija. AB VMC parengė techninę instrukciją, atliko matavimus, apskaičiavo palyginimų 

rezultatus ir parengė tarplaboratorinių palyginimų ataskaitą. 

 AB VMC masės ir slėgio valstybinių etalonų darbuotojai 2018 metų balandžio 16 – 19 dienomis 

dalyvavo EURAMET Masės ir susijusių dydžių techninio komiteto posėdyje Dubline, Airijoje. 

Susitikimo metu buvo pristatytas vykdomų projektų progresas, aptartos aktualijos masės ir slėgio 

srityse. BIPM atstovas pristatė projektus, kurie vyksta kuriant naują kilogramo apibrėžimą. PTB, 

METAS ir NPL mokslininkai skaitė pranešimus Avogadro eksperimento bei Kilogramo naujo 

apibrėžimo tema. Posėdžio metu aptarti EURAMET vykdomų ir organizuojamų projektų 

tarplaboratorinių palyginimų masės ir slėgio srityje bei slėgio žmogaus akyje tiriamieji darbai. 

Komiteto pirmininkė pristatė informaciją, susijusią su EURAMET organizacijos naujovėmis, 

galimybėmis plėtoti gebėjimus metrologijos srityje ir organizuojamais EURAMET mokymais. 

 Kalibruoti 5 masės vieneto valstybinio etalono komparatoriai ir galinių ilgio matų valstybinio 

etalono komplekso sudėtyje esantis etaloninis galinių ilgio matų kontaktinis komparatorius. 

 Užtikrinant sieties perdavimą Lietuvoje, AB 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, taip pat atlikti 59 neplaniniai vidiniai palyginimai tarp kiekvieno regiono 

laboratorijos darbuotojų naujų darbuotojų mokymo ir naujų sričių įsisavinimo tikslais. 

 2018 m. I pusmetį dalyvauta tarptautiniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose optinių-fizikinių 

matavimų, geometrinių dydžių, masės, elektrinių dydžių ir elektros energijos skaitiklių bandymų  

srityse. 2018 m. I pusmetį gauti teigiami tarplaboratorinių palyginimų, kuriuose buvo dalyvauta 

2017 m., rezultatai temperatūros, slėgio, geometrinių dydžių ir tūrio matavimo srityse. 

 Pagal Bendrovės patvirtintą vidinių auditų planą atlikti 2 regionų laboratorijų auditai. Nustatytos 5 

veiklos neatitiktys, parengtas korekcinių veiksmų planas. 

 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 
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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 17025:2016 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai 

keliami bendrieji reikalavimai“ taikymas“. 

 Per šių metų pirmą pusmetį buvo organizuoti vidiniai AB 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.  

 2018 m. kovo 28 d. Bendrovės atstovai dalyvavo II-me Lietuvos, Latvijos ir Estijos metrologijos 

institutų susitikime Memorandumo dėl bendradarbiavimo rėmuose. Priimti sprendimai dėl trišalių 

tarplaboratorinių palyginimo organizavimo, pasikeitimo informacija ir patirtimi įvairiose 

metrologijos srityse.Siekiant užtikrinti sklandžią komercinę veiklą AB VMC regionuose 2018 

metais buvo paruoštas AB VMC rinkodaros ir komercijos ir marketingo skyriaus veiklos planas, 

įdiegta nauja veiklos strategija. 2018 m. I ketvirtį Bendrovė taikė diferencijuoto marketingo 

strategiją: skirtingiems klientų segmentams buvo pasirenkamos atitinkamos rėmimo priemonės. 

Strategija yra ciklinio pobūdžio, kas mėnesį marketingo strategija įgyvendinama pagal vieningą 

planą, jos vykdymas patvirtinamas ataskaitomis, kurios yra nuolat analizuojamos ir sisteminamos. 

5. AB VMC pagrindiniai įvykiai po 2018 m. I pusmečio 

 

 2018 m. liepos 2 d. Bendrovė gavo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos raštą Dėl valstybės 

lūkesčių, susijusių su akcine bendrove „Vilniaus metrologijos centras“ Nr. (37.10-171)-3-2759, 

kuriame nurodyti valstybės keliami lūkesčiai Bendrovei, įvardijant Bendrovės pagrindinę ir kitas 

veiklas, veiklos prioritetus, esminius veiklos vertinimo rodiklius, atskaitomybės poreikius, 

įgyvendinamus valstybei svarbius ekonominius projektus. 

 2018 m. liepos 11 d. Bendrovės valdyba vykdė kandidatų į Bendrovės generalinio direktoriaus 

poziciją atranką, 2018 m. rugpjūčio 7 d. valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta į Bendrovės 

generalinio direktoriaus poziciją paskirti Rūtą Klevėnę, nustatant, kad Rūta Klevėnė Bendrovės 

generalinės direktorės pareigas pradės eiti nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. 
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6. Užsakovams atliktos paslaugos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Atliktų darbų kiekis per 2018 m. 6 mėnesius ir pokytis (proc.), lyginant su 2017 metų 

atitinkamų laikotarpiu 

Atliktų darbų kiekis (vnt.) 

 2017 m. (6 mėn.) 2018 m. (6 mėn.) Pokytis proc. 

Atitikties įvertinimas 12 12 0 
Bandymai 509 483 -5 
EB patikra 1099 1508 37 
Ekspertizė 35 28 -20 
Kalibravimas 10086 10594 5 
Patikra 185437 188527 1 
Kita 18035 14061 -22 

VISO 215213 217538 1,08 

 

Remiantis 1 paveikslo duomenimis AB VMC darbų kiekis padidėjo 1,08 proc. EB patikros darbų 

kiekis padidėjo 37 proc.  

AB VMC atliktų paslaugų skaičiaus pokytis procentais pavaizduota 1 pav. 

 

 
 

1 pav. Atliktų paslaugų kiekio pokytis 2018 m. I pusm., lyginant su 2017 m. I pusm. (proc. ) 

0 

-5,11 

37,22 

-20 

5,04 
1,67 

-22,03 

1,08 

Atliktų darbų kiekio pokytis (%) pagal veiklos sritis 

2017/2018 m.     

 masės; 

 jėgos;  

 laiko ir dažnio; 

 elektrinių dydžių;  

 medicinos prietaisų;  

 slėgio;  

 temperatūros;  

 judesio parametrų;  
 

 optinių ir optinių – fizinių, 

jonizuojančiosios 

spinduliuotės; 

 akustinių ir vibracijos; 

 fizikinių ir cheminių;  

 skysčio ir dujų kiekio;  

 geometrinių parametrų; 

 notifikuotos veiklos 
neautomatinių svarstyklių 

sritis.  
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7. Informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą 

 

2018 m. kovo 29 d. Ūkio ministro, visų AB VMC akcijų savininkui atstovaujančio asmens 

sprendimu Nr. (2.45-101)52-132-4 „Dėl audito įmonės išrinkimo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

auditui atlikti akcinėje bendrovėje „Vilniaus metrologijos centras“, bendrovės 2017 metų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti buvo išrinkta audito įmonė – apskaitos ir kontrolės uždaroji 

akcinė bendrovė „Auditas“. Už paslaugas buvo sumokėta 2600 Eur be PVM. 2018 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio auditui atlikti audito įmonė dar nėra išrinkta. 

 

8. Finansinės veiklos rezultatai 

AB VMC 2018 m. I pusmečio veikla sėkminga. Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintas siektinas 

nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklis 2018 metams – 8,60 proc. Faktinis 2018-06-30 ROE rodiklis – 

3,32 proc. ROE rodiklio reikšmės pokyčiui daugiausia įtakos turėjo: 

1) Bendrovės sprendimu atlikti apskaitos politikos keitimo veiksmai: 

a) pakeisti ilgalaikio materialiojo turto grupių (išskyrus pastatų grupę) apskaitos būdai (iš 

perkainojimo į įsigijimo savikainos); 

b) iki 500 Eur padidinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (iki keitimo buvo 150 

Eur); 

2) padidėjusios sąnaudos dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 8 proc. 

3 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų dinamika per 3 metus 

FINANSINIAI RODIKLIAI 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 

Grynasis pelningumas, % 10,6 13,6 12,4 

Bendrasis pelningumas, % 13 37 35 

EBITDA marža, % 21 24 23 

Bendrasis likvidumo koeficientas 6,08 12,81 13,54 

Turto apyvartumas 0,28 0,57 0,53 

Ilgalaikio turto apyvartumas 0,51 0,98 0,91 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % 3,32 8,3 6,93 

Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,31 0,59 0,53 

 

Per 2018 m. I pusmetį AB VMC uždirbo 183,3 tūkst. EUR grynojo pelno, t. y. 72 tūkst. EUR 

mažiau nei 2017 metais per tą patį ataskaitinį laikotarpį. Per 2017 metų I pusmetį AB VMC grynasis 

pelnas buvo 255,3 tūkst. EUR.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės grynasis pelningumas – 10,6 proc. 2017 m. I pusmečio grynojo 

pelningumo rezultatas – 15,2 proc. 
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Grynojo pelno ir pelningumo rezultatų mažėjimui įtaką padarė Bendrovės apskaitos politikos 

keitimo rezultatai: ilgalaikio materialaus turto (išskyrus pastatus) apskaitos būdo keitimas iš perkainavimo 

į savikainą bei ilgalaikio materialaus turto pripažinimo vertės didinimas iki 500 EUR. 

 

8.1. Balansas 

Per 2018 m. I pusmetį Bendrovės turtas didėjo 1,6 proc. (96,8 tūkst. EUR) ir sudarė 6112 tūkst. 

EUR. AB VMC turte labiausiai – apie 19,5 proc. – augo gautinos sumos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas 

(pirkėjų skolos), pagrinde dėl padidėjusios pardavimų apyvartos, neženkliai įtakojo ir vėluojantys klientų 

atsiskaitymai , apie 8 proc. – piniginės lėšos banko sąskaitoje.  

 

2 pav. 2018 birželio 30 d. turto struktūra 

AB VMC nuosavas kapitalas, lyginant su 2017 m. 6 mėnesiais, sumažėjo 2,7 proc. ir 2018 m. 

birželio 30 d. sudarė 5514,2 tūkst. EUR. Sumažėjimas įvyko dėl 336 tūkst. EUR dividendų į valstybės 

biudžetą išmokėjimo įgyvendinus 2018-05-30 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą paskirstant 

2017 metų pelną. 

Įsipareigojimai didėjo 249,5 tūkst. EUR. Didžiausią augimo dalį nulėmė neišmokėtas atlyginimas 

Bendrovės darbuotojams už praėjusį mėnesį (atlyginimas mokamas kito mėnesio 10-12 dienomis), 

darbdavio ir darbuotojo nesumokėtos įmokos Sodrai, mokėtinas PVM, išaugusios skolos tiekėjams už 

gautas paslaugas.   

 

4 lentelė. Finansinės būkles ataskaita (2017 - 2018 m. 6 mėnesių lyginamoji analizė) 

Straipsniai 2018-06-30 2017-12-31 

ILGALAIKIS TURTAS 3408 3563 

TRUMPALAIKIS TURTAS 2663 2410 

tame tarpe: pinigai ir pinigų 

ekvivalentai 

 

2203 

 

2039 

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ   

3408; 56% 

2663; 44% 

2018 m. turto struktūra  

ILGALAIKIS TURTAS

TRUMPALAIKIS

TURTAS
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SĄNAUDOS 41 442 

TURTAS IŠ VISO: 6112 6015 

NUOSAVAS KAPITALAS 5514 5667 

ĮSIPAREIGOJIMAI 439 190 

ATIDĖJINIAI 159 158 

NUOSAVO KAPITALO IR 

ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 
 

6112 

 

6015 

 

8.2. Pajamos 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 1732,2 tūkst. EUR pajamų ir šioms pajamoms uždirbti 

patyrė 1504,1 tūkst. EUR sąnaudų (įvertinus dalies sąnaudų – 12,5 tūkst. EUR – kompensavimą iš 

biudžeto gautais asignavimais valstybės etalonų išlaikymui).  

 

5 lentelė. Pajamų pokytis pagal pajamų grupes (2017 m. I pusm. ir 2018 m. I pusm. palyginimas) 

PAJAMŲ GRUPĖ 2018 m. I pusm. 

(tūks. EUR) 

2017 m. I pusm. 

(tūks. EUR) 

POKYTIS (%) 

Metrologinė patikra 1213,7 1185,8 2,4  

Kalibravimas 409,8 393,9 4,0 

EB patikra 29,8 26,4 12,7 

Bandymų pajamos 18,1 24,2 -25,2 

Patalpų nuoma 7,4 5,4 37,0 

Kitos pajamos 53,4 47,3 12,9 

PAJAMOS VISO 1732,2 1683,0 2,9 

 

AB VMC gautų pajamų paskirstymas pagal bendrovės veiklos sritis pateiktas 3 pav.  

 

2,4 
4 
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-25,2 

37 

12,9 
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3 pav. AB VMC pajamų pokytis pagal veiklos sritis (proc.) (2017/2018 metų 6 mėnesių lyginamoji 

analizė) 

 

4 pav. AB VMC pajamų pokytis pagal veiklos sritis (EUR) (2017/2018 metų 6 mėnesių lyginamoji 

analizė) 

 

4 paveikslo duomenimis, pajamos, gautos parduodant metrologinės patikros paslaugas 2018 m. 1 

pusmetį sudarė 70 proc. visų AB VMC gautų pajamų, tai 1 proc. mažiau nei 2017 m. 1 pusmetį.  

Pajamos, teikiant bandymų paslaugas sumažėjo todėl, kad bandymai nėra teisinės metrologijos 

sritis: paklausą sudėtinga prognozuoti ir galimi dideli paslaugų apimties svyravimai. 

 

8.3. Sąnaudos 

Veiklos sąnaudos per 2018 m. 6 mėnesius, lyginant su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu didėjo apie 

20 proc. Veiklos sąnaudų augimą daugiausia sąlygojo Bendrovės apskaitos politikos keitimo rezultatas, 

nurašius į sąnaudas naudotą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė iki apskaitos politikos 

pakeitimo buvo iki 500 EUR ir darbo užmokesčio bei socialinio draudimo sąnaudų augimas 2018 metais 

kovo mėnesį 8 proc. padidinus darbuotojų darbo užmokestį.   

6 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. EUR) 

Straipsniai 2018-06-30 2017-06-30 

PARDAVIMO PAJAMOS 1690 1642 

PARDAVIMO SAVIKAINA (1021) (984) 

BENDRASIS PELNAS 669 658 

VEIKLOS SĄNAUDOS (482) (400) 

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 41 41 

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 228 299 

PELNO MOKESTIS (45) (44) 

GRYNASIS PELNAS 183 255 

1213,7; 

70% 

409,8; 

24% 

29,8; 2% 

18,1; 1% 

7,4; 0% 
53,4; 3% 

2018 m. I pusm. (tūks. EUR) 

Metrologinė

patikra

Kalibravimas

EB patikra

Bandymų

pajamos

Patalpų nuoma

1185,8; 

71% 

393,9; 

23% 

26,4; 2% 

24,2; 1% 

5,4; 0% 

47,3; 3% 

2017 m. I pusm. (tūks. EUR) 

Metrologinė

patikra

Kalibravimas

EB patikra

Bandymų

pajamos

Patalpų nuoma
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9. AB VMC žmogiškieji ištekliai (2018 m. 1 – 6 mėn.) 

2018 m. birželio 30 dienai AB VMC dirbo 132 darbuotojai. 

 

5 pav. AB VMC darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigų kategorijas 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal Bendrovės regionus ir pareigų kategorijas 2018 m. 1 – 6 mėn. 

pateiktas 7 lentelėje.  

7 lentelė. AB VMC darbuotojų pasiskirstymas pagal bendrovės regionus ir pareigų kategorijas 

                                     Darbo vieta 

Pareigų kategorija 
Vilniaus 

regionas 

Kauno 

regionas 

Klaipėdos 

regionas 

Šiaulių 

regionas 

Panevėžio 

regionas 

Aukščiausia vadovybė 3 - - - - 

Vadovaujantys darbuotojai 6 2 1 2 2 

Administracijos darbuotojai 14 2 3 2 2 

Metrologai 39 22 10 8 11 

Aptarnaujantys darbuotojai 1 1 - - 1 

VISO: 63 27 14 12 16 

 

2018 m. 1 – 6 mėn. AB VMC buvo atleista 16 darbuotojų* ( žr. 8 lentelę). 

8 lentelė. AB VMC atleistų darbuotojų pasiskirstymas regionuose per 2018 m. 1 – 6 mėn. 

                                     Darbo vieta 

Pareigų kategorija 

Vilniaus 

regionas 

Kauno 

regionas 

Klaipėdos 

regionas 

Šiaulių 

regionas 

Panevėžio 

regionas 

Aukščiausia vadovybė 1 - - - - 

Vadovaujantys darbuotojai 1 - 1 - - 

Administracijos darbuotojai 1 1 - - - 

Metrologai 1 - - 3 - 

Aptarnaujantys darbuotojai 4 - 2 1 - 

VISO: 8 1 3 4 - 

 

2% 

10% 

18% 

68% 

2% 

Aukščiausia vadovybė (3

darbuotojai)

Vadovaujantys darbuotojai (13

darbuotojų)

Administracijos darbuotojai

(23 darbuotojai)

Metrologai (90 darbuotojų)

Aptarnaujantys darbuotojai (3

darbuotojai)
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*3 darbuotojai atleisti darbuotojo prašymu; 2 darbuotojai šalių susitarimu; 2 darbuotojai darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo 

kaltės; 9 darbuotojai atleisti darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. 

 

2018 m. 1 – 6 mėn. buvo priimti 5 darbuotojai (žr. 9 lentelę): 

9 lentelė. AB VMC priimtų darbuotojų pasiskirstymas regionuose per 2018 m. 1 – 6 mėn. 

                                     Darbo vieta 

Pareigų kategorija 

Vilniaus 

regionas 

Kauno 

regionas 

Klaipėdos 

regionas 

Šiaulių 

regionas 

Panevėžio 

regionas 

Aukščiausia vadovybė 1 - - - - 

Vadovaujantys darbuotojai - - - - - 

Administracijos darbuotojai 1 - - - - 

Metrologai - - - - 3 

Aptarnaujantys darbuotojai - - - - - 

VISO: 2 - - - 3 

 

2018 m. birželio 30 dienai AB VMC dirbo 132 darbuotojai, iš jų kvalifikaciją kėlė bei žinias tobulino 

67 darbuotojai, o tai sudaro 50,8 % visų Bendrovėje dirbančių darbuotojų. 

10 lentelė. AB VMC darbuotojų kėlusių kvalifikaciją pasiskirstymas regionuose 2018 m. 1 – 6 mėn.)  

                                Darbo vieta 

     

 Pareigų kategorija 

Darbuotojų skaičius 

Vilniaus 

regionas 

Kauno 

regionas 

Klaipėdos 

regionas 

Šiaulių 

regionas 

Panevėžio 

regionas 

Aukščiausia vadovybė 2 - - - - 

Vadovaujantys darbuotojai 3 1 1 2 2 

Administracijos darbuotojai 6 1 - - - 

Metrologai 23 11 1 8 6 

Aptarnaujantys darbuotojai - - - - - 

VISO: 34 13 2 10 8 

 

10 lentelės duomenimis AB VMC darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pagal pareigų kategorijas: 

 Kvalifikaciją kėlė 2 aukščiausios vadovybės  darbuotojai (viso yra 3 darbuotojai) , o tai sudaro 

66,7 proc.; 

 Kvalifikaciją kėlė 9 vadovaujantys darbuotojai (viso yra 13 darbuotojų) o tai sudaro 69,2  proc.; 

 Kvalifikaciją kėlė 7 administracijos darbuotojai (viso yra 23 darbuotojai), o tai sudaro 30,4  proc. ; 

 Kvalifikaciją kėlė 49 metrologai (viso yra 90 darbuotojų) , o tai sudaro 54,4 proc.; 

 Aptarnaujantys darbuotojai (viso yra 3 darbuotojai) kvalifikacijos nekėlė. 

AB VMC dirba aukštą kvalifikaciją turintis personalas: 

 106 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą (80,3 proc.); 

 17 darbuotojų turi aukštesnįjį išsilavinimą (12,9 proc.) 

 9 darbuotojai turi vidurinį išsilavinimą (6,8 proc.). 

AB VMC personalo išsilavinimo lygio pasiskirstymas pagal pareigų kategorijas pavaizduotas 7 pav.  
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6 pav. AB VMC personalo išsilavinimo lygio pasiskirstymas pagal pareigų kategorijas 

 

Bendrovė didelį dėmesį skiria naujo kvalifikuoto personalo paieškai, tampriai bendradarbiaujama su 

Kauno technologijos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu bei kitomis aukštosiomis 

mokyklomis.  

Darbuotojams užtikrinamas nuolatinis mokymasis, siekiant plėsti Bendrovės personalo 

kompetencijas, užtikrinant personalo rotacijos neigiamo poveikio Bendrovės veiklai mažinimą. Didelis 

dėmesys skiriamas vidiniams darbuotojų mokymams, t.y. darbuotojų patirties dalijimuisi su kolegomis.  

10. Darbo vietų modernizavimas ir būtinųjų sąlygų užtikrinimas 

Vykdant teisės aktais nustatytus DSS darbe užtikrinimo reikalavimus, bei atsižvelgiant į teisės aktų 

pasikeitimus rengiamos ir atnaujinamos DSS instrukcijos ir pareiginės instrukcijos, taip pat Bendrovės 

darbuotojams organizuojami mokymai bei privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai. 
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Siekiant užtikrinti būtinų ergonominių sąlygų vykdymą, darbuotojų pasitenkinimą darbu didinti, 

kelti personalo darbo efektyvumą ir kokybę modernizuojamos darbo vietos. 2018 metais bus 

ergonomiškai pagerintos 35 darbo vietos.   

11. Veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės veiklos tikslams 

AB VMC veiklos rezultatai atitinka pagrindinius Bendrovės tikslus nurodytus AB VMC 2018 – 

2020 metų strateginiame plane, sudaro visas prielaidas toliau vykdyti veiklą, užtikrinant teikiamų 

paslaugų kokybę. 

AB VMC 2018 – 2021 metų strateginiame plane iškelti 5 pagrindiniai tikslai, kurie siekiami 

vykdant eilę uždavinių: 

Strateginių tikslų įvykdymas 

Atliekamų paslaugų patikimumo 

didinimas 

Dalinai pasiektas 

Veiklos efektyvumo didinimas Dalinai pasiektas 

Bendrovės klientų pasitenkinimo 

didinimas 

2 ketvirčiui užduočių nebuvo 

Bendrovės darbuotojų pasitenkinimo 

didinimas 

Dalinai pasiektas 

Matavimo vienetų Valstybinių etalonų 

vystymas 

Dalinai pasiektas 

12. Bendrovės teikiamos paslaugos, paslaugų rinkos, konkurentai 

AB VMC teikia paslaugas metrologijos srityje - matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai 

pirminę ir periodinę patikrą, kalibravimą, bandymus bei atitikties įvertinimą.  

Kadangi AB VMC teikia plačiausią metrologinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Bendrovė užima reikšmingą 

rinkos dalį: paslaugos teikiamos apdirbamosios gamybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, 

didmeninės ir mažmeninės prekybos, elektros, dujų, vandens, garo tiekimo, statybos, švietimo, krovinių 

pervežimo ir saugojimo, viešojo valdymo, gynybos, privalomojo socialinio draudimo, žemės ūkio, 

miškininkystės, žuvininkystės, sveikatos priežiūros ir kitose srityse.  

Buvo bandoma nustatyti Lietuvos rinkos dydį, Statistikos departamente VMC veiklai priskirtas 

EVRK kodas 712060, tačiau pajamas galima matyti tik pagal EVRK kodą 7120, kur įtrauktos ir kitos 

veiklos. Buvo bandoma išanalizuoti ir konkurentų pajamas iš metrologinės veiklos, tačiau daugumos 

konkurentų veikla yra platesnio spektro nei tik metrologinės paslaugos ir finansinėse ataskaitose, 

aiškinamuosiuose raštuose metrologinė veikla, kaip atskira,  nėra išskirta. 

Bendrovės konkurentai – kalibravimo ir bandymų laboratorijos ir paskirtosios įstaigos: 

1. valstybės valdomų bendrovių ir įmonių bei privačių bendrovių metrologines paslaugas 

teikiančios laboratorijos; 

2. ES šalių metrologijos laboratorijos; 

3. mokslo įstaigų metrologijos laboratorijos. 
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AB VMC užima lyderio pozicijas Lietuvos metrologinių paslaugų rinkoje, tačiau konkurentų 

skaičius nuolat auga, daugėja privačių laboratorijų, dirbančių patikros ir kalibravimo srityse. Didžiausią 

neigiamą įtaką konkurentai daro temperatūros, debito, slėgio, masės, tūrio, jėgos, elektrinių dydžių ir 

virpesių priemonių matavimų srityse. Dėl to AB VMC nuolat tobulina savo veiklą, didelį dėmesį skiria 

paslaugų kokybei, darbų atlikimo terminams, plečia teikiamų paslaugų asortimentą, kuria naujas patikros 

metodikas, bendradarbiauja su užsienio metrologijos laboratorijomis, organizuoja tarptautinius metrologų 

susitikimus, siekiant įgyti naujų žinių, susipažinti su naujomis matavimo priemonių patikros ir 

kalibravimo metodikomis.  

Didelis Bendrovės dėmesys skiriamas atliekamų paslaugų kokybei, todėl įmonėje dirba 

kvalifikuotas personalas, turintis techninį išsilavinimą ir ilgametę patirtį metrologijos srityje. Paslaugų 

kokybę užtikrina ir nuolatinis įrangos atnaujinimas: įranga modernizuojama, perkami nauji etalonai, 

kuriamos šiuolaikinės patikros metodikos.  

13. Bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės  

Pagrindiniai AB VMC klientai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos 

Respublikoje, tačiau bendrovės paslaugomis 2018 m. I pusm. naudojosi ne tik Lietuvos, bet Latvijos, 

Danijos, Estijos, Švedijos, Kipro, Turkmėnistano bendrovės.  

11 lentelė. AB VMC atliktos paslaugos pagal valstybes (2018 m. I pusm. ir 2017 m. I pusm.) 

Valstybė Klientų aptarnautų prietaisų 

skaičius 2018 m. I pusm. 

Klientų aptarnautų prietaisų 

skaičius 2017 m. I pusm. 

Lietuva 217061 214860 

Danija 1 1 

Estija 2 1 

Latvija 462 335 

Švedija 1 1 

Turkmėnistanas 61 - 

Ispanija - 1 

Kipras 1 - 

Lenkija 4 - 

IŠ VISO 192160 215199 

 

AB VMC pajamų paskirstymas pagal kliento grupes procentais pateiktas 7 paveiksle. 82 procentai 

klientų yra juridiniai asmenys, 7 procentai yra valstybinės biudžetinės įmonės, 7 procentai – valstybės 

valdomos įmonės (žr. 8 pav.) 
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7 pav. Užsakymų vykdymas procentais pagal veiklos sferas (2017 m. I pusm.) 

AB VMC marketingo tikslai 

2018 m. I pusmetį buvo sukurtas naujas marketingo planas. Strategija yra ciklinio pobūdžio, kas 

mėnesį marketingo strategija įgyvendinama pagal vieningą planą, jos vykdymas patvirtinamas 

ataskaitomis, kuriuos yra nuolat analizuojamos ir sisteminamos. Pagrindiniai AB VMC marketingo plano 

tikslai: 

1. Naujų klientų pritraukimas; 

2. Buvusių klientų sugrąžinimas; 

3. Klientų lojalumo didinimas; 

4. Kainodaros peržiūra; 

5. Bendrovės klientų pasitenkinimo didinimas; 

6. Įmonės žinomumo didinimas.  

Kiekvieno regiono komercijos vadovas yra atsakingas už savo regiono klientų aptarnavimą, 

asmeninį bendradarbiavimą su klientais, naujų klientų paiešką.  

Bendrovė savo veikloje aktyviai naudoja pardavimo skatinimo priemones, glaudžiai 

bendradarbiauja su užsakovais, taiko skatinimo priemones.  

Bendrovės informatyvumo lygis didinamas keliant rinkos edukacijos lygį apie metrologiją (AB 

VMC organizuoja seminarus, plečiant klientų žinias metrologijos srityje), bendradarbiaujant su 
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stambiomis organizacijomis, universitetais, mokslinėmis laboratorijomis, dalyvaujant tarptautiniuose 

metrologijos asociacijų susirinkimuose.  

Bendrovė nuolat stebi rinką ir jos pokyčius, analizuoja klientų poreikius, siekiant plėsti Bendrovės 

siūlomų paslaugų spektrą ir patenkinti savo klientų lūkesčius.  

Siekiant sustiprinti VMC pardavimus ir marketingą buvo nuspręsta samdyti išorinius konsultantus, 

kurie atliks įmonės pardavimų ir marketingo analizę ir paruoš siūlymus dėl šių funkcijų stiprinimo ir 

strategijos. 

14.  Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi 

Vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, atitinkama 

informacija apie Bendrovės tikslus ir užduotis, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, 

Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinę algą, finansinius ir kitus veiklos rezultatus skelbiama AB 

VMC internetinėje svetainėje ir (ar) tarpiniuose bei metiniuose pranešimuose, ataskaitose, kurios 

periodiškai teikiamos valstybės valdomų įmonių koordinavimo centro funkcijas vykdančiai įstaigai. 

 

 

 

AB „Vilniaus metrologijos centras“ generalinis direktorius   Algis Skiauterė 
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