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Pagrindiniai duomenys apie bendrovę
 Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau - VMC arba Bendrovė) 
tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 
d.
Pagrindiniai duomenys apie įmonę:

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, kali-
bravimo 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.

Akcijų skaičiaus ir įstatinio kapitalo pasikeitimai
 2020 m. gegužės 13 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. AS1-2 akcinės bendrovės 
„Vilniaus metrologijos centras“ įstatinis kapitalas sumažintas 1.501.408,88 eurų, anuliuo-
jant 5.177.272 vnt. 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Įstatinis kapitalas sumažintas sieki-
ant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Pranešimas apie sprendimą sumažinti įstatinį 
kapitalą paskelbtas VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje Nr. 2020-148 (2020 
gegužės 27 d.).  Pakeisti įstatai įregistruoti 2020 rugpjūčio 3 d.  Bendrovės lėšos 
akcininkams (t.y. į biudžetą) išmokėtos 2020 rugpjūčio 7d. 
Bendrovė turi klientų aptarnavimo skyrius ir laboratorijas didžiausiuose Lietuvos miestu-
ose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

Įmonės pavadinimas AB „Vilniaus metrologijos centras
Įmonės kodas 120229395
Įmonės pavadinimas Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius
Įstatinis kapitalas, Eur 3 445 200
Akcijų skaičius (vnt.) 11 880 000
Telefono numeris (8 5) 230 6276
El. paštas vmc@vmc.lt
Interneto tinklapis www.vmc.lt
Įmonės pavadinimas

Akcijų nominali vertė 2020 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.

AB „Vilniaus metrologijos centras
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VMC savo veiklą, misijos įgyvendinimą bei vizijos siekimą grindžia šiomis vertybėmis:

Patikimumas – turime ilgametę patirtį, įgūdžius, gebėjimus, kurie garantuoja mūsų atlieka-
mų paslaugų kokybę.
Orientacija į klientą – didiname klientui teikiamų paslaugų vertę, geriname klientų aptar-
navimo kokybę, plečiame paslaugų spektrą.
Bendradarbiavimas – dalyvaujame metrologijos dokumentų rengimo veikloje Lietuvoje ir 
tarptautinėse organizacijose.

Pagrindinė veikla ir svarbiausi 2020  metų I pusmečio įvykiai
 Bendrovės veikla - teisinei, mokslinei bei industrinei metrologijai priskirtų objektų 
patikros, bandymų ir kalibravimo laboratorija, aprūpinta šiuolaikine, su nacionaliniais ir Euro-
pos Sąjungos etalonais susieta, etalonine ir bandymų įranga. Bendrovės veikla metrologijos 
srityje yra akredituota, atliktų matavimų bei bandymų rezultatai pripažįstami Europos Sąjun-
gos 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 matavimo indų bandy-
mams 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.

2020 m. I pusmečio pagrindiniai VMC įvykiai
• Pradėtos įmonės privatizavimo procedūros. Šiuo metu vyksta įmonės akcijų paketo vertini-
mas.
• 2020-05-13 d. priimtas sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą siekiant akcininkams 
išmokėti bendrovės lėšas. 
• 2020 I pusmetį bendrovė tęsė nenaudojamų ar nebetinkamų naudoti pastatų pardavimą. 
Visi pastatų pardavimai vyko aukciono būdu, per VĮ Registrų centras 
e-varžytinės.lt sistemą. Per 2020 I pusmetį parduoti pastatai:
 • Palangoje, Liepų takas 6 (poilsio paskirties pastatas kartu su žemės sklypu) pardavi-
mo kaina 236 666 eur. Aukcionas įvyko 2020-06-04d. Pirkimo pardavimo sutartis sudaryta 
2020-07-30 d.
 • Klaipėdoje, Tomo g. 24 (administracinės paskirties pastatas kartu su žemės sklypu) 
pardavimo kaina – 429 000 EUR. Pirkimo pardavimo sutartis sudaryta 2020-01-23.
 • Šiauliuose, Sodo g. 2C (administracinės paskirties pastatas ir garažas, kartu su 
žemės sklypu), pardavimo kaina - 117 000 EUR. Pirkimo pardavimo sutartis sudaryta 
2020-01-30.
• Klaipėdos regiono laboratorijos veiklai, kuri anksčiau buvo vykdoma parduotuose pastatu-
ose Tomo g. 24, Klaipėdoje ir Liepų takas 6, Palangoje, išnuomotos patalpos Liepų g. 54, 
Klaipėda.  Patalpos išnuomotos 5 metų laikotarpiui, įrengtos ir pritaikytos laboratorijos 
veiklai. Naujose patalpose Klaipėdos regiono laboratorija veikia nuo 2020 birželio 15 d.
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 2020 I pusmečio veiklos rezultatus įtakojo nuo  2020 m. kovo 16 d. paskelbtas karan-
tinas dėl pasaulinės COVID - 19 pandemijos. 

 VMC veikla nėra įtraukta į uždraustų karantino metu veiklų sąrašą, tad įmonės veikla 
buvo tęsiama. Siekiant sumažinti galimus nuostolius dėl sumažėjusios apyvartos daliai dar-
buotojų buvo paskelbtos prastovos, kita dalis naudojo metines atostogas, nedarbingumą, 
buvo palikti tik tie darbuotojų pajėgumai, kurie yra reikalingi esančiam užsakymų srautui 
įvykdyti. 

 Užsakymų srautas pradėjo mažėti nuo kovo vidurio ir per karantino laikotarpį buvo iki 
24% mažesnis nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.  Pagal metrologines matavimų sritis užsa-
kymų srautas mažėjo nevienodai.  Prekybos, maitinimo, švietimo įstaigų užsidarymas 
karantino laikotarpiu įtakojo masės (svarstyklės) ir temperatūros matavimo prietaisų užsa-
kymų mažėjimą. Taip pat visų sveikatos įstaigų veiklos apribojimai nulėmė šių klientų užsa-
kymų sumažėjimą.

 Pasibaigus karantinui, gegužės ir birželio mėnesio užsakymų srautas padidėjo. Me-
trologinės paslaugos, priklausančios teisines metrologijos sričiai  yra reglamentuojamos 
įstatymu, kuriame nurodytas griežtai apibrėžtas matavimo prietaisų patikros periodas.  
Todėl dalį prietaisų, kuriems patikros galiojimas baigėsi karantino metu, klientai atvežė 
gegužės ir birželio mėn.  2020 m. I pusmečio pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos 
sudarė 98% lyginant su 2019 I pusmečiu.
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 VMC teikia plačiausią metrologinių paslaugų asortimentą, atliekant matavimus 14 
prietaisų grupėms:

 Pagrindinė ir pelningiausia Bendrovės veikla yra patikros paslaugų teikimas bei me-
trologinių prietaisų kalibravimas. Bandymai, atitikties įvertinimas, bendrosios pajamos yra 
taip pat labai svarbios Bendrovės  veiklos sritys, suteikiančios VMC išskirtinumą, pridėtinę 
vertę metrologinių paslaugų rinkoje, tačiau pajamų prasme, šios veiklos generuoja iki 5 pro-
centų pajamų.

AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS” TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SRITYS
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
skysčių ir dujų kiekio
geometrinių parametrų
notifikuotos veiklos neautomatinių svarstyklių sritis
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2018 I pusmetis

2018 I pusmetis

2019 I pusmetis

2019 I pusmetis

2020 I pusmetis

2020 I pusmetis

Matavimo
prietaisų
patikra

Matavimo
prietaisų

kalibravimas

Matavimo
prietaisų

bandymai

Atitikties
įvertinimas

Kitos
pajamos

1 222 268 € 410 838 € 18 115 € 18 163 €

18 279 €

27 938 €

84 581 €

60 487 €

57 290 €

10 891 €

7 450 €

410 838 €

464 064 €

1 277 615 €

1 206 697 €
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Patikrų skaičiaus dinamika.  
 Metrologinių patikrų skaičius 2020 metų I pusmetį, lyginant su 2019 metų I pusmečiu, 
sumažėjo 5,55 %, kai ankstesniais, 2018 – 2019 metais, augo 4,53%. Patikros pajamų 
sumažėjimą lėmė karantino laikotarpiu galioję veiklos apribojimai mažai matavimo prietaisų 
turintiems klientams, kurie perka tik privalomos patikros paslaugas (maitinimo įstaigos, 
prekybos įmonės, švietimo ir  sveikatos įstaigos).

1 300 300 €

1 280 000 €

1 260 000 €

1 240 000 €

1 220 000 €

1 200 000 €

1 180 000 €

1 160 000 €

1 222 268 €

2018 I pusmetis

Patikros paslaugų  atlikta

2019 I pusmetis 2020 I pusmetis

1 277 615 €

1 206 697 €

Patikros paslaugų atlika

Patikros paslaugų atlikta
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Kalibravimo skaičiaus dinamika. 
 Kalibravimo paslaugų apyvarta augo 6,29%, augimas nuoseklus, 2018-2019 kali-
bravimo paslaugos augo 6,27%.  

Atitikties įvertinimo skaičiaus dinamika. 
 Lyginant su 2019 metų I pusmečiu, atitikties įvertinimo paslaugos augo ženkliai – 
35% (kai lyginant 2018 – 2019 I pusmetį augimas buvo 1%). Tai sietina su bendrovės vykdo-
mais pokyčiais ir patikimumo, žinomumo augimu.

410 838 €

2018 I pusmetis

436 608 €

2019 I pusmetis

464 064 €

2020 I pusmetis

18 163 €

2018 I pusmetis

18 279 €

2019 I pusmetis

27 938 €

2020 I pusmetis

Kalibravimo paslaugų atlikta

Atitikties įvertinimo paslaugų atlikta

 470 000 €

460 000 €

450 000 €

440 000 €

430 000 €

420 000 €

410 000 €

400 000 €

390 000 €

380 000 €

30 000 €

25 000 €

20 000 €

15 000 €

10 000 €

5 000 €

- €
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Bandymų skaičiaus dinamika.
 Vilniaus metrologijos cento atliekamų bandymų kiekis per 2020 metų I pusmetį 
mažėjo lyginant su ankstesniais metais. 

18 115 €

10 891 €

7 450 €

2018 I pusmetis 2019 I pusmetis 2020 I pusmetis

Bandymų paslaugų atlikta
20 000 €

18 000 €

16 000 €

 14 000 €

12 000 €

10 000 €

8 000 €

6 000 €

4 000 €

2 000 €

- €
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AB VMC 2020 metų I-o pusmečio veikla buvo pelninga.
Faktinis 2020 metų I-o pusmečio grynojo pelningumo rodiklis – 5,2 %.
Bendrovei numatyta siektina vidutinė metinė nuosavo kapitalo kaina – 7,8 %. Faktinis 2020 
metų I-o pusmečio nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklis – 1,5 %.

 Per 2020 metų 6 mėnesius dėl Covid-19 įtakos, bei dėl laikinai padidėjusių darbo 
užmokesčio sąnaudų (per laikotarpį atleisti 27 darbuotojai) AB VMC uždirbo tik 90,8 tūkst. 
EUR grynojo pelno, t. y. 162 tūkst. EUR (64%) mažiau nei 2019 metais per tą patį ataskaitinį 
laikotarpį. Per 2019 metų I pusmetį AB VMC grynasis pelnas buvo 252,3 tūkst. EUR.

Pajamos
 Per 2020 metų 6 mėnesius Bendrovė uždirbo 1757,7 tūkst. EUR, gauta 3,4 tūkst. EUR 
daugiau pajamų nei per tą patį laikotarpį 2019 metais. 
Bendrovė per I pusmetį pardavė du administracinės paskirties pastatus už 548 tūkst. EUR, 
netipinės veiklos pajamose atsispindi ir pajamos iš nuomos ir kito ilgalaikio turto pardavimo.

FINANSINIAI RODIKLIAI 2020-06-03 2019-06-03 2018-06-03
Pardavimo pajamos, tūkst. EUR 1757,7 1754,3 1690,1

510,7 656,5 668,9
98,6 311,2 228,1
240,4 451,3 370,1
90,8 252,3 183,3

7129,9 7080,5 6112
6228,6 6287,9 5514,2
611,3 375,7 438,3
5,2 14,4 10,8
13,7 25,7 21,9
1,5 4 3,3
0,28 0,28 0,31
0,25 0,25 0,28
0,25 0,43 0,5
5,75 7,92 6,17
5,69 7,72 5,97
0,09 0,05 0,07

3612,6 4105,9 3407,8
3517,3 2974,6 2704,2

Bendrasis pelnas, tūkst. EUR
Veiklos pelnas, tūkst. EUR
EBITDA, tūkst. EUR
Grynasis pelnas, tūkst. EUR
Ilgalaikis turtas, tūkst. EUR
Trumpalaikis turtas ir ateinančių 
laikotarpių sąnaudos, tūkst. EUR
Turto iš viso, tūkst. EUR
Nuosavas kapitalas, tūkst. EUR
Trumpalaikiai įsipareigojimai, tūkst. EUR
Grynasis pelningumas, %
EBITDA marža, %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Bendrasis likvidumo koeficientas
Kritinis likvidumo koeficientas
Skolos/turto santykis
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PAJAMŲ GRŪPĖ 2020 m. I pusm. 
(tūkst. EUR)

2019 m. I pusm. 
(tūkst. EUR) POKYTIS (%)

1183,9 1296,6 -8,7
480,7 435,4 10
26,3 11,9 121
7,5 10,9 -31

2315,6 1802,2 28,5

557,7 6,3 88
59,5 41,1 45

Metrologinė patikra
Kalibravimas
Pirminė patikra
Bandymų pajamos
Netipinės veiklos pajamos
Kitos pajamos

11,4 14,3 -20Veiklos mokesčių sąnaudos
325,7 230,0 42Kitos sąnaudos
1 725  1 490 16VISO:

VISO:

SĄNAUDŲ GRŪPĖ 2020 m. I pusm. 
(tūkst. EUR)

2019 m. I pusm. 
(tūkst. EUR) POKYTIS (%)

1104,9 921,3 20

141,8 138,7 2,2

141,3 187,6 -25

Darbo užmokesčio ir darbdavio 
socialinio draudimo įmokų sąnaudos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amor-
tizacijos sąnaudos
Metrologinių paslaugų teikimo sąnau-
dos
(gamybinių medžiagų, žaliavų, įrangos 
nuomos, subrangos, kalibravimo, 
patikros, akreditacijos ir audito, koman-
diruočių, kuro sąnaudos)

Sąnaudos
 Per 2019 metų 6 mėnesius Bendrovė patyrė 2 216,9 tūkst. EUR sąnaudų, iš kurių yra 
491,9 tūkst. EUR netipinės veiklos sąnaudos. Tipinės veiklos sąnaudų įmonė patyrė
1 725 tūkst. EUR t.y. 16 proc. daugiau nei praeitais metais per tą patį laikotarpį.
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Balansas (6 mėnesių, 2020 birželio 30d.)

TURTAS
ILGALAIKIS TURTASA. 3 612 635 4 109 193
NEMATERIALUSIS TURTAS1. 71 669 56 510
Plėtros darbai1.1. 3 200 3 200
Prestižas1.2. 0 0
Programinė įranga1.3. 66 495 50 725
Koncesijos, patentai, licencijos, 
prekių ženklai ir panašios teisės

1.4. 1 974 2 585

Kitas nematerialusis turtas1.5. 0 0
Sumokėti avansai1.6. 0 0
MATERIALUSIS TURTAS2. 3 509 653 4 037 787
Žemė2.1.
Pastatai ir statiniai2.2. 2 502 058 3 013 802
Mašinos ir įranga2.3. 755 977 829 112
Transporto priemonės2.4. 143 659 157 161
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai2.5. 107 959 37 712
Investicinis turtas2.6. 0 0
Sumokėti avansai ir vykdomi 
materialio turto statybos (gamybos)
darbai

2.7.

FINANSINIS TURTAS3. 0 0
Įmonių grupės įmonių akcijos3.1. 0 0
Paskolos įmonių grupės įmonėms3.2. 0 0
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 3.3. 0 0
Asocijuotųjų įmonių akcijos3.4. 0 0
Paskolos asocijuotosioms įmonėms 3.5. 0 0
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 3.6. 0 0
Ilgalaikės investicijos3.7. 0 0
Po vienų metų gautinos sumos 3.8. 0 0
Kitas finansinis turtas3.9. 0 0
KITAS ILGALAIKIS TURTAS4. 31 313 14 896
Atidėtojo pelno mokesčio turtas4.1. 23 198 14 896
Biologinis turtas4.2. 0 0
Kitas turtas4.3. 8 114 0
TRUMPALAIKIS TURTASB. 3 429 105 2 948 523
ATSARGOS1. 37 979 29 125
Žaliavos, medžiagos ir 
komplektavimo detalės 

1.1. 6 423 18 576

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 1.2. 0 0
Produkcija1.3. 0 0
Pirktos prekės, skirtos perparduoti1.4. 905 911
Biologinis turtas1.5. 0 0
Ilgalaikis materialusis turtas, 
skirtas parduoti

1.6. 0 0

Sumokėti avansai 1.7. 30 651 9 638
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 2. 498 196 331 030
Pirkėjų skolos 2.1. 487 993 329 330
Įmonių grupės įmonių skolos 2.2. 0 0
Asocijuotųjų įmonių skolos2.3. 0 0
Kitos gautinos sumos 2.4. 10 203 1 700

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis 
(2020.06.30)

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 
(2019.12.31)

Straipsniai
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TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 0 0
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos

3.1.
3.

0 0
0 0

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
3.2.

2 892 930 2 588 368
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

C.
4.

88 159 44 595

TURTO IŠ VISO 7 129 899 7 102 311

NUOSAVAS KAPITALAS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALASD. 6 228 567 6 444 553
KAPITALAS1. 4 946 609 4 946 609
Įstatinis (pasirašytasis) 
arba pagrindinis kapitalas

1.1. 4 946 609 4 946 609

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)1.2. 0 0
Savos akcijos, pajai (–)1.3. 0 0
AKCIJŲ PRIEDAI2. 0 0
PERKAINOJIMO REZERVAS3. 663 609 788 687
REZERVAI4. 402 471 275 385
Privalomasis rezervas arba 
atsargos (rezervinis) kapitalas

4.1. 393 372 270 991

Savoms akcijoms įsigyti4.2. 0 0
Kiti rezervai4.3. 9 099 4 394
NEPASKIRSTYTASIS 
PELNAS (NUOSTOLIAI)

5. 215 878 433 872

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)5.1. 215 878 433 872
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)5.2. 0 0
DOTACIJOS, SUBSIDIJOSE. 0
ATIDĖJINIAIF. 290 045 358 783
Pensijų ir panašių įsipareigojimų 
atidėjiniai

1. 0 0

Mokesčių atidėjiniai2. 290 045 358 783
Kiti atidėjiniai3. 0 0
MOKĖTINOS SUMOS IR 
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

G. 611 288 296 480

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS 
IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1. 0 0

Skoliniai įsipareigojimai1.1. 0 0
Skolos kredito įstaigoms1.2. 0 0
Gauti avansai1.3. 0 0
Skolos tiekėjams1.4. 0 0
Pagal vekselius ir čekius 
mokėtinos sumos 

1.5. 0 0

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos 
sumos 

1.6. 0 0

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos 
sumos 

1.7. 0 0

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 
įsipareigojimai

1.8. 0 0

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis 
(2020.06.30)

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 
(2019.12.31)

Straipsniai

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Straipsniai
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Pelno nuostolių ataskaita (6 mėnesių, 2020 birželio 30 d.)

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS 
SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

2. 611 288 296 480

Skoliniai įsipareigojimai2.1. 0 0

Pardavimo savikaina2. (1 246 945)III.15 (1 097 812)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 3.
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)4. 510 709 656 514
Pardavimo sąnaudos5.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos6. (478 025)III.15 (392 351)
Kitos veiklos rezultatai7. 65 749 III.14 ir III.15 46 548 
Investicijų į patronuojančiosios, 
patronuojamųjų ir asocijuotųjų 
įmonių akcijas pajamos

8.

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos9.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos10. 220 III.14 504 
Finansinio turto ir trumpalaikių i
nvesticijų vertės sumažėjimas

11.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

Pelno mokestis

12. (50)III.15 (62)

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ

13.

14.

98 603 311 153 

(7 803)III.17 (58 869)
Skoliniai įsipareigojimai15. 90 800 252 284

Skolos kredito įstaigoms2.2. 0 0
Gauti avansai2.3. 55 966 92 922
Skolos tiekėjams2.4. 129 406 100 462
Pagal vekselius ir čekius 
mokėtinos sumos 

2.5. 0 0

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos 
sumos 

2.6. 0 0

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos 
sumos

2.7. 0 0

Pelno mokesčio įsipareigojimai2.8. 41 311 2 356
Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai

2.9. 312 866 100 740

Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai

2.10. 71 739 0

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR 
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

H. 0 2 495

NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

7 129 899 7 102 311

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis Straipsniai

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis
(2020.01.01 -
2020.06.30)

Praėjęs
Ataskaitinis laikotarpis

(2019.01.01 -
2019.12.31)

Straipsniai
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Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalias

4 946 609 6 346 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

1

813 603 171 889 400 51813 4630 00 0

4 946 609

4 946 609

6 346 082

6 444 553

813 603

788 687

-125 078 -125 078

-24 916 -24 916

24 91624 916

408 956

408 956

125 078 125 078

-306 786

-131 4809 099

-306 786

90 800

4 394-4 394

90 800

408 956

-310 486 -310 486

171 889

270 991

122 381

99 102 4 394

4 394

-13 463 13 463
-103 495

400 51813 4630

0

0

0

0 0

0 0

1. Likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 
2. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas
3. Esminių klaidų 
taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas 
likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 
5. Ilgalaikio 
materialiojo turto 
vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)
6. Veiksmingos 
apsidraudimo 
priemonės vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas)
7. Savų akcijų 
įsigijimas 
(pardavimas)
8. Pelno (nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)

9. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)
10. Dividendai
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai
14. Įstatinio kapitalo 
didinimas 
(mažinimas) arba 
pajininkų įnašai 
(pajų grąžinimas)
15. Kitas įstatinio arba 
pagrindinio kapitalo 
padidėjimas 
(sumažėjimas)
16. Įnašai 
nuostoliams padengti

18. Ilgalaikio 
materialiojo turto 
vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)
19. Veiksmingos 
apsidraudimo 
priemonės vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas)
20. Savų akcijų 
įsigijimas 
(pardavimas)
21. Pelno (nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)
22. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)
23. Dividendai
24. Kitos išmokos
25. Sudaryti rezervai
26. Panaudoti rezervai

17. Likutis praėjusio 
ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Kiti rezervai Nepaskirstytas 
pelnas
(nuostoliai)

Iš viso
Ilgalaikio
materialiojo
turto

Finansinio
turto

Perkainojimo rezervas
Privalomasis
arba atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Savoms
akcijoms

įsigyti

Įstatymo numatyti rezervai
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Pinigų srautų ataskaita (6 mėnesių, 2020 birželio 30 d.)

Pagrindinės veiklos pinigų srautai1.
Grynasis pelnas (nuostoliai) 90 800 258 7871.1.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 141967 136 976 1.2.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 
turto perleidimo rezultatų eliminavimas

(65 954) (1 480)1.3.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 
eliminavimas

(170) 442 1.4.

Kitų nepiniginių sandorių rezultatų 
eliminavimas

6 484 (3 532)1.5.

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

1.6.

Kitų po vienų metų gautinų sumų 
sumažėjimas (padidėjimas) 

(8 114)1.7.

Atidėtojo pelno mokesčio turto 
sumažėjimas (padidėjimas)

(8 303) 5331.8.

Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, 
sumažėjimas (padidėjimas) 

12 159 12 8001.9.

Sumokėtų avansų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

(21 013) 3011.10.

Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) (158 663) (121 550)1.11.
Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų 
įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.12.

Kitų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas)

(8 503) (52 693)1.13.

Trumpalaikių investicijų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

1.14.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir 
sukauptų pajamų sumažėjimas 
(padidėjimas)

(43 564) 2 006 1.15.

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis
(2020.01.01 -
2020.06.30)

Praėjęs
Ataskaitinis laikotarpis

(2019.01.01 -
2019.06.30)

Straipsniai

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalias

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

28. Kitas įstatinio 
arba pagrindinio 
kapitalo padidėjimas 
(sumažėjimas)
29. Įnašai 
nuostoliams 
padengti
30. Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Kiti rezervai Nepaskirstytas 
pelnas
(nuostoliai)

Iš viso
Ilgalaikio
materialiojo
turto

Finansinio
turto

Perkainojimo rezervas
Privalomasis
arba atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Savoms
akcijoms

įsigyti

Įstatymo numatyti rezervai

0

0

0

4 946 609 6 228 567663 609 215 879393 372 9 0990 00 0
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Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)1.16.

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

1.19.

Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 
padidėjimas (sumažėjimas)

(68 738) (5 895)
1.17.

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

1.18

Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų 
avansų padidėjimas (sumažėjimas)

(8 012) 32 103 1.20.

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

1.21.

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

1.22.

Pelno mokesčio įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

38 955 54 715 1.23.

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis
(2020.01.01 -
2020.06.30)

Praėjęs
Ataskaitinis laikotarpis

(2019.01.01 -
2019.06.30)

Straipsniai

Su darbo santykiais susijusių 
įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

212 126 109 069 1.24.

Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

71 739 20 078 1.25.

Sukauptų sąnaudų ir ateinančių 
laikotarpių pajamų padidėjimas 
(sumažėjimas) 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, 
įsigijimas 

(2 495) 258 787

180 701 442 660 

(121 538) (94 172)

1.26.

2.
2.1.

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, 
perleidimas

552 185 1 480 2.2.

Ilgalaikių investicijų įsigijimas 2.3.
Ilgalaikių investicijų perleidimas2.4.

Paskolų suteikimas2.5.

Paskolų susigrąžinimas2.6.
Gauti dividendai, palūkanos2.7.

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų 
padidėjimas 
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų 
sumažėjimas

2.8.

2.9.
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Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

Eil. 
Nr.

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis laikotarpis
(2020.01.01 -
2020.06.30)

Praėjęs
Ataskaitinis laikotarpis

(2019.01.01 -
2019.06.30)

Straipsniai

Finansinės veiklos pinigų srautai
430 647 (92 692)

3.
Pinigų srautai, susiję su įmonės 
savininkais

(306 786) (310 486)3.1.

Akcijų išleidimas3.1.1.
Savininkų įnašai nuostoliams padengti3.1.2.
Savų akcijų supirkimas 3.1.3.
Dividendų išmokėjimas (306 786) (310 486)3.1.4.
Pinigų srautai, susiję su kitais 
finansavimo šaltiniais

3.2.

Finansinių skolų padidėjimas 3.2.1.
Paskolų gavimas 3.2.1.1.
Obligacijų išleidimas3.2.1.2.

Finansinių skolų sumažėjimas3.2.2.
Paskolų grąžinimas3.2.2.1.
Obligacijų supirkimas3.2.2.2.
Sumokėtos palūkanos 3.2.2.3.
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 3.2.2.4.
Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 3.2.3.
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas3.2.4.
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų 
padidėjimas 

3.2.5.

Kitas finansinės veiklos pinigų srautų 
sumažėjimas

3.2.6.

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (306 786) (310 486)
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų 
pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui

4.

Grynasis pinigų srautų padidėjimas 
(sumažėjimas)

304 562 39 482 5.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje

2 588 368 2 446 168 6.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje

2 892 930 2 485 650 7.
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I. BENDROJI DALIS
 AB „Vilniaus metrologijos centras” (toliau VMC arba Bendrovė) yra Lietuvos Respub-
likoje registruota akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ juri-
dinių asmenų registre.
 Bendrovės adresas yra: Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius. Bendrovės kodas – 
120229395. 
 Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles 
Bendrovė atsako tik savo turtu. VMC veiklos trukmė yra neribota.
 AB „Vilniaus metrologijos centras” turi klientų aptarnavimo skyrius ir laboratorijas 
didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
 Bendrovės veikla –  teisinei, mokslinei bei industrinei metrologijai priskirtų objektų 
patikros, bandymų ir kalibravimų laboratorija, aprūpinta šiuolaikine etalonų ir bandymų 
įranga. Bendrovės veikla metrologijos srityje yra akredituota, atliktų matavimų bei bandymų 
rezultatai pripažįstami Europos Sąjungos šalyse. 
 VMC finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
 Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. 

 2020 m. gegužės 13 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. AS1-2 AB  buvo nuspręsta 
sumažinti AB “Vilniaus metrologijos centras” įstatinį kapitalą iki 3 445 200 EUR, anuliuojant 
5.177.272 vnt. 0,29 EUR nominalios vertės akcijų. Įstatinis kapitalas sumažintas siekiant 
akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Pranešimas apie sprendimą sumažinti įstatinį kapi-
talą paskelbtas VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje Nr. 2020-148 (2020 gegužės 27 
d.). Pakeisti įstatus ir išmokėti pinigus planuojama 2020 m. rugpjūčio mėn.
 2020 m. birželio 30 d.  vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius – 122 

2020 metų 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

   
Bendrovės akcininkas

2020 m. birželio 30 d.

Akcinis kapitalas, Eur

4 946 609

% Akcinis kapitalas, Eur %

100 4 946 609 100

2019 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublika, 
atstovaujama VĮ Turto bankas
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II. APSKAITOS POLITIKA
 Apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Ben-
drovės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti.
 Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintoje Apskaitos politikoje nustatyti apskai-
toje 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 2020 m. birželio 30 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. Ben-
drovės 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. 
 Per 2020 m. I pusmetį Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama. 
 Bendrovės finansinėje apskaitoje reikšminga suma laikoma 0,5% metinės paslaugų 
apimties.
 Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės reikalavimais Ben-
drovė 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.
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II.1. Nematerialusis turtas
 Bendrovės nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo verslo apskaitos 
standarto reikalavimais. Mažiausia nematerialiojo turto vertė – 500 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. Visas nematerialusis turtas yra amortizuojamas naudojant tiesi-
oginį nusidėvėjimo metodą.
 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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 būsimai-
siais 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 - 500,0 Eur, nustatyta likvidacinė vertė 0,00 Eur.  
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas 
(tiesinis) metodas. Atskiroms turto grupėms taikomi skirtingi apskaitos būdai: įsigijimo sav-
ikainos arba perkainotos vertės. 

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

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 Tarp-
tautinių apskaitos standartų taikymo įmonėse finansinius ir nefinansinius kriterijus ir tai, kad 
Bendrovės finansinės ataskaitos nėra pateikiamos tarptautinio mąsto vartotojams, 2020 m. 
apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Eil. Nr.

1.

2.

3.

5

2

2

Programinė įranga

Patentai ir licencijos*

Kitas nematerialusis turtas

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

Turto grupė Amortizacijos laikas (metais)
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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 įsigiji-
mo savikaina, vėliau perkainojamas ir apskaitoje registruojamas perkainota verte, o balanse 
parodomas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.
 Nustatytos šios materialiojo turto grupės amortizacijos normatyvai:

 Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomi ir sumokėti avansai, ir vykdomi materialiojo turto 
statybos darbai.
 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laiko-
tarpio, 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.

Eil. Nr.

1.

2.

3.

Perkainota verte 5-80

 5-20

 3-10
 8-11
 3-10
 4-6
 5-6 

Įsigijimo savikaina

Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikaina

Pastatai

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai
6. Baldai ir biuro įranga
7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupė Apskaitos būdasNaudingo tarnavimo
laikas (metais)
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Registruojant reikšmingas atidėtojo pelno mokesčio sumas bei pelno mokesčio sąnaudas 
apskaitoje ir šiuos straipsnius pateikiant finansinėse ataskaitose, taikomas kaupimo princip-
as. Atidėtojo pelno mokesčio turtas apskaičiuojamas taikant pelno mokesčio tarifą, koks jis 
bus ateinančiais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, dėl kurių atsirado atidėtas pelno mokes-
tis, 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 įver-
tinamos kaip nebeatgautinos.
 Abejotinu 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 pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio 
pajamomis.
 Beviltiškomis skolos pripažįstamos ir nurašomos visiškai surinkus faktus ir doku-
mentus apie skolos beviltiškumą. Per vienus metus gautinos sumos balanse parodomos 
amortizuota savikaina atėmus abejotinas skolas.
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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, netipinei veiklai ir 
finansiniai ir investiciniai veiklai.
 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 avan-
sai ir kiti išankstiniai mokėjimai, išskyrus atvejus, kai prekė nepatiekiama/paslauga nesu-
teikiama per tris metus nuo avanso iš pirkėjo gavimo dienos. Gautas avansas pelno (nuos-
tolių) ataskaitoje pripažįstamas to laikotarpio, kurį suėjo trejų metų terminas, kitos veiklos 
pajamomis.
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II.9. Sąnaudos
 Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standar-
tu kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo uždirbamos su jomis 
susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskai-
tinio 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 sąnau-
dos. Veiklos sąnaudoms priskiriamos bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitin-
io 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 atsk-
leidžiama aiškinamajame rašte.
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 AB „Vilniaus metrologijos centras“ privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytino 
pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka. Sudarant rezervą 
apskaitoje registruojamas paskirstytino pelno sumažėjimas ir privalomojo rezervo padidė-
jimas. Šis rezervas negali būti mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudo-
jamas 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“ privalo-
mojo 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 rezer-
vus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma 
mažinant (didinat) nepaskirstytąjį pelną. Savininkas sprendžia kokius ir kam skiriamus rezer-
vus Bendrovė gali sudaryti.
 Kai apskaičiuojama visa premijų, tantjemų ir kitų išmokų (ar jų dalies), kurioms sav-
ininkų 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 priskiria-
ma 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 nusta-
tytą privalomojo rezervo dydį. 
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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 įsipa-
reigojimai 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 nepa-
naudotas kasmetines atostogas darbuotojams apskaičiuotą ir sukauptą atlygį pripažįsta 
baigiamojo ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir atostogų kaupiniais.

II.12. Po ataskaitiniai įvykiai
 Po ataskaitiniai įvykiai finansinėse ataskaitose atskleidžiami vadovaujantis 19-ojo 
verslo apskaitos standarto reikalavimais.
 Po ataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sud-
arymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atskleidžiami.
 Po ataskaitiniai 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 stan-
darto „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. 

 Nepaskirstyto pelno mažinimas registruojamas apskaitoje, kai registruojami visuotin-
io 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 paskirstyto pelno dalį 
priklausomai nuo pasiektos kapitalo grąžos pagal lentelėje pateiktus dydžius:

Pasiekta nuosava kapitalo grąža <1%

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

1%-3% 3%-5% 5%-10% 10%-15% 10%-15%

Paskirstyto pelno dalis, skiriama
dividendams
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Įsigijimo vertė

2020 m. birželio 30 d.

147 763 135 410 
23 392 47 042

0 (37 587)
0 2 898

171 155 147 763

2019 m. gruodžio 31 d.

Likutis sausio 1 d.

Įsigijimai

Nurašymai

Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Sukaupta amortizacija:

91 253 112 257
8 233 12 199

0 (36 142)
0 2 898

99 486 91 253 

Likutis sausio 1 d.

Įsigijimai

Nurašymai
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
56 510 23 153  

71 669 56 510

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

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

III.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą 
sudarė:

Visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje ilgalaikis nematerialusis turtas:

Turto grupė

Patentai, licencijos, sertifikatai

Programinė įranga

Kitas nematerialusis turtas

8 001

63 176

0

8 001

63 676

0

Iš viso: 71 17771 677

2020 m. birželio 30 d.
Įsigijimo savikaina

2019 m. gruodžio 31 d.
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Įsigijimo vertė

2020 m. birželio 30 d.

9 451 616 9 639 615
88 152 283 851

537 213 (473 558)

9 002 555 9 451 616

2019 m. gruodžio 31 d.

Likutis sausio 1 d.

Įsigijimai

Nurašymai/perleidimai

Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą
1 708Vertės padidėjimas/sumažėjimas

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Sukauptas nusidėvėjimas:

5 413 828 112 257
133 540 12 199

54 466 (36 142)

5 492 902 91 253 

Likutis sausio 1 d.

Nusidėvėjimas per laikotarpį

Nurašymai/perleidimai

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
4 037 788 4 090 079  

3 509 653 4 037 788

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

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

III.2. Ilgalaikis materialusis turtas 
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą 
sudarė:

 Bendrovėje  perkainavimas atliekamas ne rečiau, kaip kas penkerius metus. Prieš tai 
bendrovėje pastatų perkainavimas buvo atliktas 2011, 2015 ir 2018 m.  Pastatų perkainavi-
mai atliekami siekiant balanse esantį turtą parodyti tikrąją turto verte.  Ataskaitiniu laikotar-
piu, kaip ir 2019 m. pastatų perkainavimas nebuvo atliekamas.
 Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė tęsė nenaudojamų ir/arba netinkamų naudoti 
pastatų pardavimą buvo parduota: Klaipėdoje, tomo g. 24 ir Šiauliuose sodo g. 2C esantys 
administracinės paskirties pastatai.
 Visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje ilgalaikis materialusis turtas:

Turto grupė

Pastatai

Statiniai

Mašinos ir įranga

62 750

5 124

1 995 449

61 428

5 124

2 031 247

Transporto priemonės 109 93180 478
Kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai 1 047 1111 170 929
Iš viso: 3 220 3653 282 654

2020 m. birželio 30 d.
Įsigijimo savikaina

2019 m. gruodžio 31 d.
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IŠ VISOPavadinimas

Likutis 2018-12-31

Turto mokesčio mažinimas 
išnykus (-), 
didinimas atsiradus (+) 
laikiniesiems skirtumams 

PM užskaitymas 
ir/arba 
atidėjinio perklasifikavimas

Likutis 2019-12-31

Dėl IMT 
perkainavimo 
susidariusių
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų PM

Dėl IMT 
perkainavimo 
susidariusių 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų PM

Atostoginių 
kaupinių 
įskaitomų
laikinųjų 
skirtumų PM

Nurašytų 
abejotinų 
pirkėjų skolų 
įskaitomų
laikinųjų 
skirtumų PM

Pensijų 
atidėjinių 
įskaitomų 
laikinųjų 
skirtumų PM

Kitų atidėjinių 
įskaitomų
laikinųjų 
skirtumų PM

14 896 9 753 01 049 00 4 094

-25 359 1 760 -2 684-24 435

797 -426-2 871 4 094

39 458 7993 2684 1049  42627 306 0

Turto mokesčio 
mažinimas išnykus (-), 
didinimas atsiradus (+) 
laikiniesiems skirtumams 

8303 10 002 0-1 018 00 -681

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

23 199 19 755 031 00 3413

III.3. Kitas ilgalaikis turtas
 Kito ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomas atidėtojo pelno mokesčio turtas susidarė 
dėl: 
 –atostoginių kaupinių, kurie leidžiamasi atskaitymais bus pripažinti ateinančiais laiko-
tarpiais (per 2020 I pusmetį fiksuotas kaupinių padidėjimas); 
 –abejotinų skolų (per 2020 I pusmetį atgavus iš pirkėjų abejotinas skolas mažinamas 
pelno mokesčio turto atidėjinys);
 –2018 m. nurašyto ilgalaikio materialaus turto kai padidėjo minimali IMT vertė (per 
2020 m. I pusmetį išnykus laikiniesiems skirtumams fiksuojamas pelno mokesčio turto 
sumažėjimas).

III.4.  Atsargos
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. VMC atsargas sudarė:

Žaliavų, medžiagų ir 
komplektavimo detalių įsigijimo vertė: 2020 m. birželio 30 d.

18 594 45 009
15 529 109 203

27 681 135 618

6 442 18 594

2019 m. gruodžio 31 d.

Likutis sausio 1 d.
Įsigijimai
Nurašymai

Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (balanso eilutė B.1.1.)
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Pirktų prekių, skirtų 
perparduoti įsigijimo vertė: 2020 m. birželio 30 d.

911 1 072
17

6 185

905 911

2019 m. gruodžio 31 d.

2020 m. birželio 30 d. 2019 m. gruodžio 31 d.

Likutis sausio 1 d.
Įsigijimai
Nurašymai

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

Straipsniai 2020 m. birželio 30 d.

487 993 336 325
-206 -6 995

10 203 1700

7 021 1700
3 182 0

498 196 331 030

2019 m. gruodžio 31 d.

Pirkėjų skolos (balanso eilutė B.2.1.)
Iš jų abejotinos skolos

Kitos gautinos sumos (balanso eilutė 
B.2.4.):
 – išankstiniai mokesčių mokėjimai
–  kitos gautinos sumos
Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (balanso eilutė B.1.4.)

30 651 9 638Sumokėti avansai 
(balanso eilutė B.1.7.)

37 979 29 125Atsargos iš viso 
(balanso eilutė B.1.):

III.5.  Per vienus metus gautinos sumos
2020 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. bendrovės per vienerius metus gautinų 
sumos sudarė:

 Atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės 2020 06 30 d. yra 0 
EUR; 2019 12 31 d. 0 EUR.

 Didžioji pirkėjų skolų dalis yra trumpalaikės skolos.
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo pirkėjų skolų kita 
valiuta
išskyrus eurais.
 Visos gautinos sumos atvaizduotos atėmus nuvertėjimą.
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III.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
 2020 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. bendrovės per vienerius metus 
gautinų sumos sudarė:

III.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
 Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidarė, kai Bendrovė per ataskaitinį ir ankstesnius 
laikotarpius sumokėjo už sąnaudas, kurios faktiškai bus patirtos ateinančiais laikotarpiais 
(tęstinės paslaugos, metinės, pusmetinės licencijos ir t.t..)

III.8. Nuosavas kapitalas    
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo 
lygus 4 946 609 Eur ir padalintas į 17 057 272 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvien-
os nominali vertė 0,29 Eur. 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo 
pilnai apmokėtos. 
 Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis 
nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. 
gruodžio 31 d. Bendrovė šį reikalavimą atitiko.
 2020 m. gegužės 13 d. visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų 
savininkui atstovaujančio asmens sprendimu Nr. (2.45-82)52-9 patvirtinus 2019 metų 
finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymą, nuosavo kapitalo apskaitoje padaryti nauji 
įrašai. 
Iš viso 438 266 Eur paskirstytino pelno:
  -122 381 Eur pervesta į privalomą rezervą, 
  -9 099 Eur pervesta į kitus rezervus, 
  -306 786  Eur pervesta dividendų valstybei.

2020 m. birželio 30 d.

2 881 016
11 915

2 584 401
3 967

2 892 931 2 588 368

2019 m. gruodžio 31 d.

Pinigai banke
Pinigai kasose

2020 m. birželio 30 d.

88 159 44 595

2019 m. gruodžio 31 d.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos               
(balanso eilutė C):

Iš viso (balanso eilutė B.4.):

 Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų 
laikotarpiui.
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III.9. Perkainojimo rezervas
 Perkainojimo rezerve apskaitomas ilgalaikio materialaus turto grupės „Pastatai“ turto 
vertės padidėjimas  2018 m. rugsėjo 7 d. atlikus minėtos turto grupės perkainojimą. Per 
2020 I Q buvo parduoti perkainoti pastatai, tad jų perkainavimo verte buvo sumažintas per-
kainojimo rezervas.
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės perkainojimo rezervą 
sudarė:

III.10.  Rezervai
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės rezervus sudarė:

III.11. Atidėjiniai
 Atidėtasis pelno mokestis 
 Atidėtasis pelno mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipa-
reigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės 
pripažinti. 
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atidėjiniai sudarė 290 045 Eur, 2019 m. gruodžio 31 d. 
buvo 358 783 EUR. 
 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo judėjimas:

 Įgyvendinus 2020 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl 
2019 metų pelno paskirstymo, į įstatymų numatytą rezervą pervesta 28 proc. 2019 metų 
paskirstyto pelno. 
 Kituose rezervuose apskaitoma konkretiems Bendrovės tikslams iš paskirstytino 
pelno skirta pelno dalis (vadovo premijai).

2020 m. birželio 30 d.

663 609 788 687

2019 m. gruodžio 31 d.

Perkainojimo rezervas 
(balanso eilutė D.3.)

2020 m. birželio 30 d.

393 372
9 099

270 991
4 394

402 471 185 352

2019 m. gruodžio 31 d.

Privalomasis rezervas
Kiti rezervai

Rezervai (balanso eilutė D.4.)
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PASTABA

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo 
sumažėjimas išnykus laikiniesiems skirtumams

358 783

(3 673)

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas 
dėl parduoto perkainoto IMT

(65 065)

Iš viso: 290 045

Atidėtojo pelno 
mokesčio įsipareigojimas 
(APMĮ), Eur

2020 m. birželio 30 d.

  55 966
  55 966

92 922
100 462

41 311 2 356

611 288 296 481

2019 m. gruodžio 31 d.

Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pelno mokesčio įsipareigojimai

312 866 100 741Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
71 739 0Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai
Iš viso (balanso eilutė G.2.)

2020 m. birželio 30 d.Pajamų grupė

1 757 654 
557 654

1 754 326
47 380

220 504
2 315 528 1 802 210

2019 m. gruodžio 31 d.

Pardavimo pajamos
Kitos veiklos pajamos
Finansinės veiklos pajamos
Iš viso:

III.12.  Trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. trumpalaikes mokėtinas sumas ir 
įsipareigojimus sudarė:

III.13.   Tipinės veiklos, kitos veiklos pajamos už suteiktas paslaugas ir finansinės veik-
los pajamos
 Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 3 616 938 Eur pajamų:
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2020 m. birželio 30 d.1) Pardavimo ir veiklos sąnaudos

1 084 970

19 891

905 148
16 130

141 773 137 015

50 62

2019 m. gruodžio 31 d.

Darbo užmokesčio sąnaudos

Darbdavio socialinio draudimo įmokų 
sąnaudos

11 357 14 274Veiklos mokesčių sąnaudos

325 695 230 003Kitos sąnaudos

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/
amortizacijos sąnaudos

141 773 187 594Metrologinių paslaugų teikimo sąnaudos
(gamybinių medžiagų, žaliavų, įrangos 
nuomos, subrangos, kalibravimo, patikros, 
akreditacijos ir audito, 
komandiruočių, kuro sąnaudos) 

2) Finansinės veiklos sąnaudos 
491 905 8323) Kitos veiklos sąnaudos

1 724 969 1 490 164Iš viso:

III.15.   Pardavimo savikaina, veiklos sąnaudos ir finansinės veiklos sąnaudos
 Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė patyrė 2 216 924 Eur sąnaudų iš jų:

III.16. Pelno, pelno mokesčio sąnaudos
 Praėjusio ataskaitinio  mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos sudarė 87 
589 EUR. Atidėtojo pelno mokesčio pajamų suma praėjusiais finansiniais metais sudarė 4 
155 EUR. Ataskaitinio  mokestinio laikotarpio pelno mokesčio  sąnaudos sudaro 84 844 
EUR. Atidėtojo pelno mokesčio pajamų suma finansiniais metais sudarė 77 041 EUR. Ben-
drovei yra taikomas 15% pelno mokesčio tarifas.

III.17. Dividendai
 Vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendinančio VĮ Turto bankas 2020 m. 
gegužės 13 d. sprendimu buvo patvirtintas Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinki-
nys ir paskirti dividendai - 306 786 EUR už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas.

Mokėtini dividendai buvo sumokėti į valstybės biudžetą 2020 m. birželio 10 d.

   
Dividendų gavėjas

2020 m. birželio 30 d.

Dividendų suma 
tūkst. Eur

306 786

% nuo 
paskirstytinojo 
pelno

70,0

Dividendų suma 
tūkst. Eur

310 486

% nuo 
paskirstytinojo 
pelno

75,0

2019 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublika, 
atstovaujama VĮ Turto bankas
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III.19. Po balansiniai įvykiai
 2020 m. liepos mėn. 30 d. parduotas Bendrovei priklausantis poilsio paskirties pasta-
tas esantis Liepų takas 6, Palanga už 236 666 EUR.

Generalinė direktorė             Rūta Klevėnė

Vyriausioji finansininkė        Aušra Šmaižytė


