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Gerbiami kolegos, 

Vilniaus metrologijos centras toliau žengia savo 
veiklos efektyvinimo ir atsinaujinimo keliu. Pokyčiai 
reikalingi tam, kad būtų galima užtikrinti tolimesnį 
įmonės augimą. Jais siekiame užtikrinti dar didesnį 
mūsų turimų klientų lojalumą ir pritraukti naujus 
rinkos žaidėjus, kurie padėtų išlaikyti lyderystę 
metrologinių paslaugų sektoriuje. 

Didžiausias įmonės turtas - darbuotojai, kurie kartu 
su įmone yra jau ne vieną dešimtmetį ir puikiai 
padeda į įmonės veiklą įsilieti naujiems komandos 
nariams, kuriuos apdovanoja savo neįkainojama 
patirtimi.

Įmonės viduje nuolatos yra diegiamos darbą efek-
tyvinančios programos ir procesai, padedantys 
taupyti visų brangų laiką ir suteikia galimybę dar 
efektyviau aptarnauti augantį klientų skaičių. Labai 
svarbu palaikyti tolygų augimą ir prisitaikyti prie 
klientų poreikių, kurie šiuo metu yra itin įvairūs. 
 

Vilniaus metrologijos centro ateitis – šiuolaikiška, 
inovatyvi bendrovė, nuolatos siekianti kurti 
patrauklias darbo sąlygas geriausiems šalies spe-
cialistams. Turint gerą komandą, mes galime 
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir savo klientus 
aptarnauti dar efektyviau. 

KĘSTUTIS MOTIEJŪNAS
VALDYBOS PIRMININKAS

V a d o v y b ė s  ž o d i s
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V a d o v y b ė s  ž o d i s

Mieli kolegos, 

Galime teigti, kad po daugiau nei 100 metų veik-
los Lietuvoje Vilniaus metrologijos centras šiuo 
metu išgyvena savo laikų renesansą.

Nuolatos vykdomi pokyčiai yra orientuoti į klientų 
besikeičiančius poreikius, rinkos diktuojamas 
taisykles ir žinoma jus, mūsų darbuotojus. Mūsų 
tikslas yra dirbti darniai ir tapti vienu iš patraukli-
ausių darbdavių. Todėl į veiklos procesus ir 
pokyčius nuolatos stengiamasi įtraukti kaip 
įmanoma platesnę darbuotojų grupę, nes kiekvi-
eno indelis įmonėje yra labai svarbus, dar svarbi-
au, kad dabuotojas jaustųsi saugus ir motyvuo-
tas.

Diegiame vis daugiau technologinių sprendimų. 
Jie palengvina darbuotojo darbo dieną ir didina 
veiklos efektyvumą, kas padeda paslaugas 
suteikti ženkliai greičiau.  

Taip pat reikėtų nepamiršti ir mus supančios 
aplinkos. Visi suprantame, kad šiame šimtmetyje 
itin turime tausoti savo aplinką, todėl atsisakome 
popierinių dokumentų ir diegiame sistemas, 
kurios leidžia skaitmenizuoti dokumentus.

Darome viską, kad taptume lankstesni, patraukle-
sni, labiau įsimenantys ir užtikrintume atliekamų 
paslaugų kokybę. Investuojame į darbuotojų kom-
petencijas, aptarnavimo procesą, kad vizitai pas 
mus taptų dar malonesni, nes tik taip galėsime 
užtikrinti savo lyderystę patikros, kalibravimo bei 
bandymų srityse. Visada smagiau kai darbai kalba 
patys už save.  

Įmonės stabilumas yra matuojamas pagal jos 
finansinius rodiklius, todėl siekiame kiek įmanoma 
optimizuoti veiklos sąnaudas, ieškome inovatyvių 
sprendimų, kurie padėtų efektyviai naudoti turimą 
įmonės turtą bei užtikrinti visas galimybes 
tolimesniam augimui.

Pabaigai, visus šiuos tikslus yra žymiai lengviau 
pasiekti, kai mūsų klientai yra laimingi, patenkinti 
mūsų atliekamų darbų rezultatais, nes geras žodis 
ir rekomendacija kitam, geriausia atspindi mūsų 
teikiamų paslaugų kokybę. 

RŪTA KLEVĖNĖ
GENERALINĖ DIREKTORĖ



V e i k l o s  a p ž v a l g a

Bendrovė turi klientų aptarnavimo skyrius didžiausiuose 
Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliu-
ose, Panevėžyje. VMC neturi filialų ar atstovybių.

Valdymas ir struktūra

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

Įmonės valdymo struktūrą sudaro: 
• Visuotinis akcininkų susirinkimas
• Valdyba, sudaryta iš 3 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui 
• Vadovas – generalinis direktorius

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

• dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 
1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, 
nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
• dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 
1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos 
(skaičiuojama bendra sandorių suma);
• dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 
bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garan-
tavimo;
• įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 
bendrovės įstatinio kapitalo.

Pagrindinės visuotinio akcininkų susirinkimo ir 
valdybos funkcijos

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo 
sušaukimo tvarka, valdybos kompetencija, valdybos narių 
rinkimo ir atšaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo 
kompetencija, jo rinkimo bei paskyrimo ir atšaukimo bei 
atleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų LR akcinių 
bendrovių įstatyme. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo teises įgyvendina VĮ 
Turto bankas kaip visų VMC akcijų valdytoja. VMC visuo-
tinio akcininkų susirinkimo sprendimus atitinka VĮ Turto 
bankas generalinio direktoriaus įsakymai ar sprendimai.
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Pagrindiniai duomeys apie bendrovę
Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau - VMC arba Bendrovė) metinis pranešimas parengtas už laikotarpį 
nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

Įmonės pavadinimas Vilniaus Metrologijos Centras
Įmonės kodas 120229395
Buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius

Įstatinis kapitalas, Eur 4 946 609

Akcijų skaičius (vnt.) 17 057 272

Telefono numeris (8 5) 230 6276
El. paštas vmc@vmc.lt

Interneto tinklapis www.vmc.lt

Akcijų skaičius ir nominali vertė 2019 m. nepasikeitė
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės akcijų įsigjimo ir perleidimo sandorių nebuvo.
VMC veiklos kodas pagal EVRK (2 red.) klasifikatorių: 7120 - techninis tikrinimas ir analizė
VMC nevykdo tyrimų ir plėtros veiklos
VMC nevykdo, neturi specialiųjų įsipareigojimų.

Pagrindiniai duomenys apie įmonę:



V a l d y b a

VMC vadovas

VMC vadovą – generalinį direktorių renka ir atšaukia 
valdyba. VMC vadovas yra atsakingas už bendrovės 
veiklos organizavimą, veiklos prioritetų ir planuojamų 
pasiekti rezultatų įgyvendinimą. Vadovui yra pavesta atlik-
ti visas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų įmonės 
vadovui nustatytas funkcijas.

Nuo 2018 rugsėjo 4 d. pradėjo dirbti konkurso būdu atrink-
ta generalinė direktorė Rūta Klevėnė. Rūta Klevėnė turi 
verslo vadybos magistro kvalifikaciją, vadovaujamo darbo 
patirtį inžinerinių paslaugų ir konsultacijų versle.

Valdyba

VMC valdyba buvo išrinkta 2017 lapkričio mėn. Per 2019 
metus įvyko 13 VMC valdybos posėdžių. Juose buvo svar-
stoma eilė klausimų, susijusių su VMC veikla: dėl 2019 – 
2021 metų strateginio plano,   VMC statuso viešuosiuose 
pirkimuose, 2018 m. veiklos plano įvykdymo ataskaitos, 
2018 m. metinio pranešimo, valdymo struktūros ir pareigy-
bių sąrašo tvirtinimo, 2019 m. 6 mėn. tarpinio pranešimo, 
2020-2023 VMC strateginio plano projekto, nekilnojamojo 
turto klausimų, 2020 m. biudžeto projekto, darbuotojų 
motyvacinės sistemos, ir kt.

2019 metais valdybos nariais buvo: 

•Mantas Andriuškevičius, valdybos pirmininkas, nepriklau-
somas narys (iki 2019-01-31d.)
• Lineta Jakimavičienė, valdybos narė, LR Ekonomikos ir 
inovacijų  ministerijos atstovė (iki 2019-01-31 d.)
• Darius Grebliauskas, valdybos narys, LR Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos atstovas (nuo 2019-01-31 iki 2019 
08 07)
• Lina Jakimavičienė, valdybos narė, LR Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos atstovė (nuo 2019-01-31 iki 2019 07 
16)
• Kęstutis Motiejūnas, valdybos narys, nepriklausomas (iki 
dabar, valdybos pirmininkas nuo 2019-02-11)
• Laimis Jančiūnas, valdybos narys, nepriklausomas (iki 
dabar).
• Girda Valiulytė, VĮ Turto bankas atstovė (nuo 2019-08-07 
iki dabar)

2019 gruodžio 31 d. valdyboje buvo 3 nariai. 

2019 m. sausio 31 dieną Lietuvos Respublikos ekono-
mikos ir inovacijų sprendimu buvo atšaukti VMC valdybos 
nariai: UAB „Kiwa inspecta“ generalinis direktorius Mantas 
Andriuškevičius ir valstybės tarnautoja Ekonomikos ir 
inovacijų ministro patarėja Lineta Jakimavičienė. Vado-
vaujantis tuo pačiu sprendimu buvo išrinkti du nauji VMC 
valdybos nariai: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departa-
mento vyresnysis patarėjas Darius Grebliauskas ir Įmonių 
politikos departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja 
Lina Jakimavičienė. 2019-02-11 valdybos sprendimu 
valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos 
narys Kęstutis Motiejūnas.

Pasikeitus visų akcijų savininką atstovaujančiam asmeni-
ui, naujoje VMC įstatų redakcijoje (2019-08-19 d.) numa-
tyta, kad VMC valdyba sudaroma iš trijų narių, renkamų 
ketverių metų laikotarpiui.

2019-08-07 vienintelio akcininko sprendimu Nr. AS1-34 
valdybos narys Darius Grebliauskas buvo atšauktas ir 
2019-08-07 sprendimu Nr. AS1-35 nuo 2019-08-20 
paskirta nauja valdybos narė VĮ Turto bankas Privatizavi-
mo skyriaus vadovė Girda Valiulytė. 

Du iš trijų valdybos narių atitinka LR Vyriausybės 2015 m. 
birželio 17 d. nutarime Nr. 631 įvardintus nepriklausomu-
mo kriterijus.

Informacija apie šio metinio pranešimo tvirtinimo metu 
veikiančią valdybą pateikiama lentelėje kitame puslapyje:
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UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius, Konstitucijos pr. 7, 
Vilnius. Įm. k. 110084026

VMC valdybos narys nuo 2017 m. 11 

mėn., valdybos pirmininkas nuo 

2019-02-11

2019 metais dalyvavo  visuose 13 

posėdžių.

VMC valdybos narys nuo 2017 m. 11 

mėn.

Valdybos nare paskirta nuo 

2019-08-07

Valdybos nario dalyvavimas kitų 

įmonių valdybose (stebėtojų tarybose)

Kvalifikacija

Valdybos nario dalyvavimas kitų 

įmonių valdybose (stebėtojų tarybose)  

Kvalifikacija

Valdybos nario dalyvavimas kitų 

įmonių valdybose (stebėtojų tarybose)  

Kvalifikacija

Valdybos nario patirtis valdybos 

veikloje

Kvalifikacija

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos narys

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

UAG DPB “Aviva Lietuva” valdybos narys 
 AB „Smiltynės perkėla“ valdybos narys

UAB „Buhalterės.lt“ generalinis direktorius 
Saulėtekio alėja 15, Vilnius. Im. k. 302546905

VĮ Turto bankas Privatizavimo skyriaus vadovė, Kęstučio g. 45, Vilnius, į. k. 112021042

VĮ Regitra valdybos narys
Lietuvos Marketingo asociacija valdybos narys

VU tarptautinė mokykla, magistras

-

-

Kęstutis Motiejūnas

Valdybos pirmininikas

(nepriklausomas narys)

 

Darbovietė, einamos pareigos, į

monės adresas, įmonės kodas

Darbovietė, einamos pareigos, į

monės adresas, įmonės kodas

Darbovietė, einamos pareigos, į

monės adresas, įmonės kodas

Valdybos nario patirtis valdybos 

veikloje

Valdybos nario patirtis valdybos 

veikloje

2019 m. dalyvavo visuose 13 posėdžių

Kvalifikacija 1998-2004 Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Ekonomikos bakalauras ir magistras 

2016-2018 Psichologijos akademija, Praktinės psichologijos studijos 

 

2019 m. dalyvavo 6 posėdžiuose

VĮ Regitra valdybos narys

UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė valdybos narys

Lietuvos Marketingo asociacija valdybos narys

Laimis Jančiūnas

Valdybos narys    

(nepriklausomas narys)

Girda Valiutytė



Pagrindinė veikla ir svarbiausi 2019 metų įvykiai

2019 m. pagrindiniai VMC įvykiai

Bendrovės strategijos formavimui ir  jos veiklai didelę įtaką 
padarė 2019 metais priimti su Bendrovės valdymu ir veikla 
susiję sprendimai: 
• 2019 m. sausio 31 d. VMC, vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 
10 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 
25 d. nutarimo Nr. 595“, perdavė nacionalinį masės vieneto 

Pagrindinė veikla ir svarbiausi 2019 metų įvykiai

Pagal veiklos rodiklius (darbuotojų skaičius ir apyvarta) 
VMC priskiriama vidutinių įmonių kategorijai (123 darbuo-
tojų, 3,6 mln. Eur. pardavimo paslaugų apimtis). Valsty-
binės įmonės kategorija – IV (darbuotojų skaičius 
mažesnis už 1000 ir pardavimo paslaugų apimtis 
mažesnė už 8,69 mln. Eur.) 
Pagrindinė veikla - paslaugos metrologijos srityje (matavi-
mo priemonių patikra, kalibravimas, bandymai, atitikties 
įvertinimas, tipo įvertinimas).
  
Bendrovės veikla - teisinei, mokslinei bei industrinei 
metrologijai priskirtų objektų patikros, bandymų ir 
kalibravimo laboratorija, aprūpinta šiuolaikine, su nacion-
aliniais ir Europos Sąjungos etalonais susieta, etalonine ir 
bandymų įranga. Bendrovės veikla metrologijos srityje yra 
akredituota, atliktų matavimų bei bandymų rezultatai 
pripažįstami Europos Sąjungos šalyse

Bendrovės veikla akredituota pagal tarptautinius standar-
tus 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 bandymams atlikti. Teikdama metrolog-
ines paslaugas, Bendrovė išduoda kalibravimo liudijimus 
atitinkančius CIPM MRA (tarptautinio pripažinimo) 
susitarimo sąlygas, bandymų protokolus ir atitikties serti-
fikatus, kurie pripažįstami visose Europos Sąjungos 
šalyse.

VMC veikla vykdoma konkurencingoje aplinkoje - Lietuvo-
je yra virš 40 Bendrovių, užsiimančių metrologine veikla.

ir galinio ilgio mato etalonus Valstybiniam mokslinių 
tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui bei 
nacionalinį slėgio vieneto etaloną Lietuvos energetikos 
institutui. VMCir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacijų ministerija 2019 m. sausio 31 d. pasirašė 
susitarimą dėl 2014 m. rugpjūčio 26 d. Valstybės turto 
panaudos sutarties Nr. 8-143 nutraukimo.
• Nuo 2019 metų Bendrovė nebegauna valstybės biudžeto 
asignavimų, kurie buvo skirti LR ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos 2019-2021 metų ekonomikos plėtros ir 
konkurencingumo didinimo programos priemonei „Kurti ir 
išlaikyti valstybės etalonus ir valstybines laboratorijas“. 
• 2019-02-19 VMC išregistruota iš CVP IS, kaip neatitink-
anti perkančiosios organizacijos statuso. 
• VMC 2013-12-23 Valstybinės metrologijos tarnybos 
direktoriaus įsakymu Nr. V-187 priskirtos Patikros meto-
dikų fondo funkcijos 2019 vasario 25 d. perduotos Lietu-
vos metrologijos inspekcijai.
• 2019 m. kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akci-
jų savininką atstovaujančio asmens) sprendimu VMC 
įstatai buvo keičiami, keičiant Bendrovės veiklos tikslus 
(išbraukti tikslai „Kurti, saugoti ir tobulinti valstybinius 
etalonus“ ir „Vykdyti patikros metodikų fondo funkcijas“).
• 2019 birželio 21 d. VMC įtraukta į privatizuojamų objektų 
sąrašą ir 2019 liepos 22 d. 100% akcijų paketas perduotas 
valstybės įmonei Turto bankas (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, nutarimas Nr. 589, 2019-06-12, paskelbta TAR 
2019-06-20, i. k. 2019- 09925, Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl 
Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavi-
mo). 
• Pasikeitus valstybę atstovaujančiam asmeniui, 2019 
rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre įregistruota 
nauja VMC įstatų redakcija.
• 2019 lapkričio mėn. VĮ Turto bankas  atnaujino VMC 
skirtą lūkesčių laišką. Jame nurodoma, kad Turto bankas, 
perėmęs valdyti Įmonės akcijas pagal patikėjimo teisę, 
pradėjo vykdyti Įmonės 100 proc. valstybei nuosavybės 
teise priklausančių akcijų privatizavimo viešo aukciono 
būdu procedūras.  
• 2019 lapkričio mėn. užbaigtas VĮ Turto bankas užsakytas 
ir nepriklausomo vertintojo atliktas VMC  įmonės vertini-
mas.  
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Pagrindinė veikla ir svarbiausi 2019 metų įvykiai
Bendrovės veiklos tikslų pokyčiai
 
Bendrovės įstatuose numatyti Bendrovės veiklos tikslai 
yra siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir vykdyti veiklą 
pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir 
socialinės atsakomybės standartus. 

Bendrovės veiklos objektas yra plataus spektro metrolog-
inės paslaugos. 

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Veiklos rezultatai ir verslo modelio aprašymas

VMC veikia kaip akredituota kontrolės įstaiga bei kalibravi-
mo ir bandymų laboratorija. Akredituotos įstaigos statu-
sas reiškia, kad Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras 
reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina VMC 
kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos 
veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti 
atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.
VMC veiklą vykdo didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilni-
uje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Šiuose 
miestuose yra klientų aptarnavimo skyriai ir laboratorijos.  
Administracija įsikūrusi Vilniuje.
Klientai užsakymus pateikia telefonu, klientų aptarnavimo 
linija, el. paštu ar pildydami užklausos formą interneto 
svetainėje.  Dalis klientų paslaugas užsako atvykę į klientų 
aptarnavimo padalinus.  Klientų prietaisai priimami visu-
ose regionuose. Dalis paslaugų teikiamos išvykose – 
metrologai klientų prietaisus aptarnauja jų naudojimo 
vietose. Prietaisus klientai gali atvežti patys ar atsiųsti. 
Visi prietaisai priimami visuose regionuose, VMC patys 
perveža klientų prietaisus į kito regiono laboratoriją pagal 
poreikį. Pagal poreikį VMC darbuotojai paima prietaisus iš 
klientų veiklos vietos ir atveža į laboratoriją.
Dalis veiklų nuolat vykdoma pas klientus, naudojant ten 
įrengus patikros stendus. Tokios veiklos vietos yra įtrauk-
tos į VMC akreditacijos sritis (https://vmc.lt/akredituo-
ta-veikla/ ).

Metrologines paslaugas sudaro dvi pagrindinės dalys – 
prietaiso patikrinimas ir patikrinimo rezultatus patvirti-
nančių dokumentų parengimas. Dokumentai įsigyjami, 
apskaitomi ir išduodami vadovaujantis Lietuvos 
metrologijos inspekcijos viršininko įsakymu „Dėl  doku-
mentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios 
formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, 

Metrologinė patikra

Metrologinės paslaugos, priklausančios teisinės 
metrologijos sričiai, yra reglamentuojamos įstatymu, 
kuriame nurodytas griežtai apibrėžtas matavimo prietaisų 
patikros periodas. 
Metrologinės patikros paslaugos teikiamos srityse, 
kurioms VMC turi paskirtosios įstaigos statusą1, paslau-
gos teikiamos vadovaujantis bendrosiomis ar specialiosi-
omis patikros metodikomis2 .

Metrologinės patikros paslaugos pakaitalais galima 
vadinti naujus prietaisus su pirmine patikra, kuriuos pirkė-
jui finansiškai naudingiau nusipirkti, nei turimus tikrinti ar 
kalibruoti.  

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

Kalibravimo paslaugos. 

Kalibravimas yra ir matavimo priemonių atitikties įvertini-
mo būdas. Atliekamas tada, kai norima įsitikinti, kad 
prietaisas yra tikslus. Kalibravimo būdu užtikrinama, kad 
visi atliekami matavimai yra susieti su atitinkamų fizikinių 
dydžių tarptautiniais etalonais nenutrūkstama sieties 
grandine, todėl kalibravimas yra pagrindinis metrologinės 
sieties įrodymas. Atliekant prietaiso kalibravimą, jam yra 
sukuriamos aplinkos sąlygos, atitinkančios matavimo 
metodo reikalavimus. Atlikus kalibravimą yra išduodamas 
kalibravimo liudijimas.
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gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, 
dingimo įforminimo ir likvidavimo tarkos aprašo patvirtini-
mo“.

1. (http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/istaigu-paskirtuju-atlikti-matavimo-priemoniu-patikra-sarasas )
2 .

(https://metrinsp.lrv.lt/uploads/metrinsp/documents/files/2020-03-05_Galiojancios_PM_(11V-161_isakymas).docx )



Veiklos rezultatai ir verslo modelio aprašymas
VMC teikia plačiausią metrologinių paslaugų 
asortimentą, atliekant matavimus 14 prietaisų 
grupėms:

1. Masės 
2. Optinių ir optinių – fizinių 
3. Jonizuojančiosios spinduliuotės
4. Jėgos
5. Akustinių ir vibracijos
6. Laiko ir dažnio 
7. Fizikinių ir cheminių
8. Elektrinių dydžių
9. Skysčio ir dujų kiekio
10. Geometrinių parametrų
11. Slėgio
12. Temperatūros
13. Judesio parametrų 
14. Notifikuotos veiklos neautomatinių svarstyklių sritis

Pagrindinė ir pelningiausia Bendrovės veikla yra patikros 
paslaugų teikimas ir metrologinių prietaisų kalibravimas. 
Bandymai, atitikties įvertinimas ir EB patikra irgi labai 
svarbios Bendrovės  veiklos sritys, suteikiančios VMC 
išskirtinumą metrologinių paslaugų rinkoje, tačiau pajamų 
atžvilgiu, šios veiklos kuria tik pridėtinę vertę. 
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Matavimo prietaisų metrologinė patikra

Matavimo prietaisų kalibravimas

Matavimo prietaisų bandymai, ekspertizė

Atitikties įvertinimas

Kitos pajamos

2019 metų pajamų struktūra

72%

23%

1% 1% 3%

Patikrų skaičiaus dinamika.  

VMC paslaugų pajamos sistemingai auga. Metrologinių 
patikrų skaičius 2019 metais  pasiekė 403642 vnt. 
Lyginant 2017 metus ir 2018 metus, augimas 6,43 proc. 
Atitinkamai ir 2018 metus lyginant su 2019 metais 
augimas 4,52 proc. 

Kalibravimo skaičiaus dinamika. 

Kalibravimo paslaugų skaičius per 2017 - 2019 metų 
laikotarpį nesumažėjo. Kalibravimo paslaugos augo  2017 
- 2018 metais  - 2,24 proc.  2018 – 2019 metais augo tik 
0,59 proc. Nežymiai augo ir šios veiklos pajamos.

 

2017

362631

386171

2018

Patikrų kiekis

403642

2019 

 

2017

20079

20523

2018

Kalibravimo kiekis

20644

2019 

2,21%

6,43%

0,59%

4,52%



Atitikties įvertinimo skaičiaus dinamika.
  
Atitikties įvertinimo paslaugų skaičius lyginant 2018 ir 
2019 metų duomenis padidėjo 26%, tačiau vis dar lieka 
mažesnis nei buvo 2017 m. Paklausa šiai paslaugai 
priklauso nuo to, kiek įvairių matavimo prietaisų tiekėjai ar 
gamintojai tais metais siekia pradėti teikti Lietuvos rinkai 
naujų tipų matavimo prietaisų – atitikties įvertinimas 
reikalingas, kad naujas prietaisas būtų įtraukas į matavi-
mo prietaisų registrą ir jį būtų galima oficialiai naudoti 
Lietuvoje kaip matavimo prietaisą.

Bandymų skaičiaus dinamika 
  
VMC atliekamų bandymų skaičius 2018 metais, lyginant 
su 2017 metais sumažėjo 59,25 proc. Vertinant 2018 
metus ir 2019 metus, mažėjimas neženklus
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2017

29

19

24

2018

Atitikties įvertinimo kiekis

2019 

-34,48

4,52%

 

2017

1995

813 812

2018

Bandymų kiekis

2019 

-59,85

-0,12%

Veiklos rezultatai ir verslo modelio aprašymas



Veiklos strategijos įgyvendinimas
  
VMC 2019-2022 metų veiklos strategijoje 2019 metais 
numatyti veiklos tikslai, rodikliai ir strateginiai projektai.  

Prielaidas esminiams strateginiams pokyčiams sudaro tai, 
kad 2019 metais keitėsi bendrovės veiklos tikslai. 
Bendrovės įstatuose numatyti Bendrovės veiklos tikslai 
yra siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir vykdyti veiklą 
pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir 
socialinės atsakomybės standartus. Bendrovėje vyksta tik 
komercinė veikla, vykdoma konkurencingame metrologi-
jos paslaugų sektoriuje.  Įgyvendinant 2019 strateginius 
projektus  VMC įvyko daug pokyčių: 

• Atnaujinta etaloninė įranga. 2019 metais atnaujintos 
investicijos į etaloninę įrangą kompensavo maždaug 3 
metų trukmės pauzę ir įvyko esminis įrangos atnaujini-
mas.  Įsigyti masės, slėgio, elektros,  chemijos ir kitų sričių 
etalonai. 
• Atnaujinta IT infrastruktūra: duomenų saugykla, tinklo 
įranga, dalies darbo vietų kompiuterinė įranga. Visose 
darbo vietose atnaujinta programinė įranga – įdiegta 
Microsoft O365.  Įdiegta CRM užsakymų valdymo sistema, 
įdiegta nauja  su CRM integruota apskaitos programa. 
• 2018-2019 m. visose regionų laboratorijose standarti-
zuotos kalibravimo procedūros ir skaičiuoklės. Veikla 
tęsiama – standartizuojamos patikros ir kitų metrologinių  
paslaugų skaičiuoklės, ruošiamasi metrologinių procesų 
skaitmenizavimo projektams.
• Pradėta nauja tarplaboratorinių palyginimų organizavimo 
veikla, paslauga. 
• Klientų aptarnavimo srityje – sukurtas ir įdiegtas klientų 
aptarnavimo standartas, klientų aptarnavimo telefonu 
linija, per CRM diegimą įdiegta nauja paslauga – klientų 
informavimas apie matavimo prietaisų patikros galiojimo 
pabaigą.  Įmonės t inklapis atnaujintas, pritaikant klientų 
poreikiams. 
• Bendrovė išgyvena natūralų kartų kaitos laikotarpį. 2018 
m. darbuotojų amžiaus vidurkis buvo 52 metai, o 2019 
metais tuo pačiu metu, darbuotojų amžiaus vidurkis - 47 
metai. Per  2019 metus į VMC pavyko pritraukti 22 jaunų 
inžinierių į metrologų pozicijas. 

Klientų perspektyva - Paslaugų gerinimas
  
VMC klientams labai svarbus paslaugos teikimo greitis 
(kol prietaisas aptarnaujamas VMC, klientas negali jo 
naudoti įprastinėje veikloje), todėl vidutinės paslaugos 
trukmės mažinimas ir paslaugų mobilumo didinimas buvo 
2019 m. mūsų prioritetai klientų perspektyvoje.  Siekiame 
racionaliai investuoti į naujų rinkoje atsirandančių matavi-
mo prietaisų aptarnavimui reikalingą įrangą, naujų 
paslaugų klientams teikimą.  Lentelėje pateikiami tik svar-
biausi, tiksliai apskaičiuojami rodikliai: 

2019 m. įgyvendinti projektai ir strateginės 
iniciatyvos  

1. 2018 m. pabaigoje parengta ir nuo 2019 m. įgyvendina-
ma pardavimų strategija, rinkodaros ir komunikacijos 
planas  
2. Sukurtas naujas VMC logotipas, stiliaus knyga, atnau-
jinta dauguma reklamos priemonių 
3. Atnaujinta interneto svetainė 
4. Sukurtas ir įdiegtas klientų aptarnavimo standartas, 
vyko mokymai darbuotojams 
5. Skytex CRM programos pagrindu sukurta ir pradėta 
naudoti klientų informavimo sistema (klientų informavi-
mas apie besibaigiantį jų matavimo prietaisų patikros 
galiojimo terminą) 
6. Pradėta teikti nauja paslauga – tarp laboratorinių paly-
ginimų organizavimas. 
7. Įsigyta etaloninė įranga naujos paslaugos teikimui – 
pamatinių medžiagų kalibravimui. 
8. Buvo organizuojami mokymai klientams apie metrolog-
ines paslaugas. 
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Klientų 
aptarnavimo 
gerinimas

Vidutinė 
paslaugos 
trukmė, d.d.

7 6 6 Tikslas 
pasiektas

52% 55% 98% Tikslas 
pasiektas 
177%

Proaktyvumo 
rinkoje 
padidinimas

Klientų 
rekomendacijų 
santykis % 
(NPS)

Netaikoma 10% 21% Tikslas 
pasiektas 
210%

Klientų 
užklausų 
skaičiaus 
augimas, %

Aktyvinti 
komunikaciją
rinkoje

Tikslas Rodiklis
2018 
duomenys

Siektina 
vertė 2019

Pasiektas 
rodiklis Komentaras



Procesų perspektyva. Veiklos modernizavimas
  
Bendrovė siekia tapti moderniu metrologinių paslaugų 
centru, su išplėtota laboratorijų infrastruktūra ir šiuolaikiš-
ka etalonine įranga. VMC tikslas – išlaikyti plačiausią 
rinkoje metrologinių paslaugų spektrą. Todėl 2019 m. buvo 
atnaujinama etaloninė ir kita paslaugų teikime naudojama 
įranga, diegiamos klientų valdymo, apskaitos, procesų 
valdymo informacinės sistemos, ruošiamasi metrologinių 
procedūrų skaitmenizavimui. Vidaus procesus tobulinome 
optimizuodami paslaugų teikimui naudojamą infrastruk-
tūrą (pastatus), transporto priemonių parką. 

* VMC turi perteklinių pastatų, per didelį ir neefektyviai išnaudojamą 

pastatų plotą Vilniuje (apie 92 kv. m. vienam darbuotojui), todėl ilguoju 

laikotarpiu tikslas sumažinti infrastruktūros kaštus, tenkančius vienam 

darbuotojui per metus, yra tinkamas. 2019 metams nustatant siektiną 

rodiklio reikšmę neįvertinta, kad lyginant su 2018 metais sparčiau mažės 

darbuotojų skaičius, o perteklinių pastatų pardavimas ir laboratorijų 

perkėlimo projektai užtruks. 
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Veiklos 
organizavimo 
pagerinimas: 
didinti pas 
užsakovus 
teikiamų 
paslaugų apimtis

Paslaugų 
mobilumas, % 18% 20% 20% Tikslas 

pasiektas

netaikoma 2 2

Nuo 2019 II 
pusmečio pradėta 
nauodoti apskaitos 
programa Rivilė. 
Nuo 2019 08 mėn. 
pradėta naudoti 
Skytex CRM 
programa

Tikslas nepasiektas. 
Netinkamai 
nusistatytas tikslas 
pagal 2018 m. 
duomenis

Tikslas nepasiektas, 
nes dalis įrangos buvo 
grąžinta tiekėjams dėl 
kokybės neatitikimų, 
dalis įrangos tiekimo 
vėlavo

Informacinių 
sistemų 
atnaujinimas

Įdiegta klientų ir 
procesų valdymo 
informacinė 
sistema. 
Atnaujinta 
apskaitos 
programa 

1245

15

67

1250

15

280

2048

19

165

*Infrastruktūros 
kaštai vienam 
darbuotojui Eur, 
metams

Transporto kaštai 
Eur /100 km 

Investicijos, tūkst. 
Eur 

Infrastruktūros 
atnaujinimas. 
Laboratorijų 
perkėlimo 
projektai.

Infrastruktūros 
atnaujinimas. 
Autoūkio 
optimizavimas

Etaloninės 
įrangos 
atnaujinimas 

Tikslas Rodiklis 2018 duomenys
Siektina vertė 
2019 Pasiektas rodiklis Komentaras

2019 m. įgyvendinti projektai ir strateginės 
iniciatyvos  

1. Veiklos procesų, pareiginių nuostatų peržiūra ir tobulini-
mas. Projektas derinamas su klientų ir procesų valdymo 
programos diegimu, taip pat ruošiantis atnaujinto ISO 
17025 diegimui ir akreditacijai pagal šį procesinio požiūrio 
standartą. Kaip papildomas rezultatas: 2019 m. pakeista 
VMC organizacinė struktūra. 
2. CRM ir procesų valdymo programos diegimas 
3. Apskaitos programos keitimas.  
4. Laboratorijų perkėlimo projektai. 2019 m. 

tikslas – pasiruošti laboratorijų perkėlimo planą. Rezulta-
tas: gautas pritarimas perteklinio nekilnojamo turto 
pardavimui (šio metinio pranešimo rengimo metu parduoti 
3 iš 4 pastatų), 2020 vasarą numatytas Klaipėdos regiono 
laboratorijos perkėlimas į naujai įrengtas patalpas 
(patalpų nuoma). 
5. Autoūkio optimizavimo projektas. 2018 metais įmonėje 
buvo 35 automobiliai, iš jų 24 nusidėvėję, senesni nei 8 
metų, dalis nebetinkami eksploatavimui.  Po autoparko 
optimizavimo projekto įmonėje liko  25 automobiliai, iš jų 7 
vnt. veiklos nuoma, 2 vnt., įsigyti ir pritaikyti dujų balionų 
bei svarsčių vežiojimui, 16 palikta naudoti iš senųjų. 

Mokymosi ir augimo perspektyva. Motyvuo-
jančios darbo aplinkos kūrimas   

Bendrovė didžiuojasi profesionalia ir patyrusia metrologų 
komanda, tačiau dėl istorinių įmonės įvykių (atskiros 
regioninės bendrovės sujungtos į vieną organizaciją), 
regionų padaliniuose išliko daug skirtingų praktikų. 
Iškėlėme tikslą kurti motyvuojančią darbo aplinką, kuri 
skatintų dirbti kaip vieninga komanda, tapti kompetent-
ingų žmonių traukos centru. Per 2019 metus pavyko 
ženkliai sumažinti skirtumus tarp regionų ir paskatinti 
bendradarbiavimą. Dalyvavimas VGTU Karjeros dienose 
padėjo pritraukti naujų darbuotojų su tinkamu inžineriniu 
išsilavinimu.  

Darbuotojų 
vertinimo ir 
motyvacinės 
sistemos 
sukūrimas

Darbuotojų 
pasitenkinimas, 
balais (10 balų 
skalėje) 

6,8 6,5
Nėra 

duomenų. 

2019 10 mėn. 
atnaujinus 
strategiją, nuspręsta 
neatlikti vidinės 
darbuotojų 
apklausos, pakeisti 
išoriniu darbuotojų 
įsitraukimo 
vertinimu. 

netaikoma 30 32 
Tikslas pasiektas 

94% 

Naujų 
darbuotojų 
adaptacijos 
sistemos 
sukūrimas 

Terminas per kiek 
laiko randamas 
naujas 
darbuotojas, d.d. 

netaikoma 40% 99% Tikslas pasiektas 

Mokymai, 
dalyvavusių 
darbuotojų % (20 
val. laboratorijų 
darbuotojams ir 
14 val. kitiems)

Profesinio 
augimo 
užtikrinimas  

Tikslas Rodiklis 2018 duomenys Siektina vertė 2019 Pasiektas rodiklis Komentaras



2019 m. įgyvendinti projektai ir strateginės 
iniciatyvos: 

1. Darbuotojų veiklos vertinimo ir motyvacinės sistemos 
sukūrimas 
2. Iš dalies įgyvendintas, per 2019 neužbaigtas: naujų 
darbuotojų adaptacijos sistemos sukūrimas 
3. Dalyvavimas išoriniuose mokymuose.  VMC darbuotojai 
dalyvavo įvairių temų išoriniuose mokymuose: KTU 
metrologijos instituto organizuojamuose metrologų 
mokymuose, teminiuose įvairių sričių metrologijos temos 
mokymuose.  
4. Vidinių mokymų organizavimas. Lietuvos mokymo 
įstaigos neberuošia metrologų. Todėl VMC labai svarbi 
vidinių mokymų programa. 2019 metais VMC sėkmingai 
pradėta taikyti mentorystės programa, kurios tikslas – 
naujus darbuotojus įmonėje išmokyti, patikrinti žinias ir 
suteikti įgaliojimus matavimo prietaisų patikrai bei 
kalibravimui atlikti.  Taip pat vyko vidiniai klientų aptar-
navimo standarto, CRM naudojimo, rizikos valdymo ir 
procesų pagal atnaujintą ISO 17025 standartą mokymai.  
VMC 2019 metais pasinaudojo paramos priemone “Kom-
petencijų vaučeris“, pardavimų skyriaus darbuotojams 
vyko mokymai įvairiomis su pardavimais ir klientų aptar-
navimu susijusiomis temomis.

2019 m. įgyvendinti projektai ir strateginės 
iniciatyvos  

1. Veiklos procesų, pareiginių nuostatų peržiūra ir tobulini-
mas. Projektas derinamas su klientų ir procesų valdymo 
programos diegimu, taip pat ruošiantis atnaujinto ISO 
17025 diegimui ir akreditacijai pagal šį procesinio požiūrio 
standartą. Kaip papildomas rezultatas: 2019 m. pakeista 
VMC organizacinė struktūra. 
2. CRM ir procesų valdymo programos diegimas 
3. Apskaitos programos keitimas.  
4. Laboratorijų perkėlimo projektai. 2019 m. 
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Ataskaitiniais metais VMC veikla buvo sėkminga buvo uždirbta 480 tūkst. EUR pelno prieš apmokestinimą. 2019 m. 
lyginant su 2018 m. buvo uždirbta 141 tūkst. daugiau pajamų ir patirta 61 tūkst. mažiau sąnaudų, tai įtakojo 72,4 procentų 
pelno prieš apmokestinimą padidėjimą. 

Pajamos

2019 m. VMC iš viso uždirbo 3 617 tūkst. EUR. pajamų. Iš jų 3486 tūkst. EUR. tipinės veiklos pajamos ir 130 tūkst. EUR. 
netipinės veiklos pajamos ir 1 tūkst. EUR finansinės veiklos paramos.  

Nuo 2016 m. pastebimas uždirbamų pajamų kilimas. 

Palyginus su 2018 m. tipinių veiklos pajamų uždirbta 2019 m. 3,44 % daugiau nei 2018 m. ir net 5,44 % daugiau nei 2017 m. 
Kitos veiklos pajamų 2019 m. uždirbta daugiau 22,64 % nei 2018 m. ir  49,43 % nei 2017 m.  
Kitos veiklos pajamų padidėjimą 2019 m. įtakojo parduotas ilgalaikis materialusis turtas. 
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FINANSINIAI 
RODIKLIAI

2019 m.  
tūkst. EUR

2018 m. 
tūkst. EUR  

Pokytis
+/- %

Pajamos, Eur 3617 3476  4,1+141
Sąnaudos, Eur 3137 3198 -1,9-61
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, Eur 480 279 72+201
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur 409 195 109

-

-

+214
Grynasis pelningumas, % 11,7% 5,8% +5,9
Bendrasis pelningumas, % 36,7% 40,3% -3,6
EBITDA, Eur 762 558 36,6+204

+5,3

+3,2

EBITDA marža, % 21,9% 16,6%
Nuosavas kapitalas, Eur 6445 6346 1,6+99
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % 6,3% 3,1% -
Ilgalaikis turtas, Eur 4109 4153 -1,1-44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,81 4,9+0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,53 1,9+0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas 10,0 17,1 -41,5-7,1

3123

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

3393

3476

3617

AB Vilniaus metrologijos centras apyvarta 2017-2019 metais, tūkst.Eur
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Sąnaudos 

2019 m. VMC patyrė 3 137 tūkst. EUR sąnaudų iš kurių 66 tūkst. EUR yra ilgalaikio materialaus turto pardavimo sąnaudos. 
Didžiausia sąnaudų dalis – 61 % susidaro iš darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Lyginant 2019 su 2018 m. 
iš viso sąnaudų patirta 2 % mažiau nei 2018 m.

Straipsniai

Pokytis 
2018-2019 

EUR % 

Pokytis 
2017-2018

EUR % 
Tipinė veikla 5,44% 3,44% 
Netipinė veikla

Iš viso Pajamų

2019 m. 
3486 

2018 m.   
3370 

2017 m.   
3306 

49,43% 22,64%130 106 87 

6,57% 4,03%3616 3476 3393 

Sąnaudų rūšis
2019 m., tūkst. 

Eur
2018 m., tūkst. 

Eur
Darbuotojų darbo užmokestis 14151924
Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos

Viso:

43834

Veiklos mokesčių sąnaudos 2727

Kitos sąnaudos 473421

*Per 2019 m. išaugo rinkodaros ir kitos personalo sąnaudos dėl 2019 m. vykdytų strateginių projektų. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos 279283
Metrologinių paslaugų teikimo sąnaudos (gamybinių medžiagų, žaliavų, įrangos nuomos, subrangos, 
kalibravimo, patikros, akreditacijos ir audito, komandiruočių, kuro sąnaudos) 565448

31973137

Turto struktūra 2019-2017 m., tūkst. Eur.

Per 2019 metus Bendrovės turtas padidėjo 2,5 %: 2019 m. 
gruodžio 31 d. buvo 7102 tūkst. Eur, 2018 m. gruodžio 31 
d. – 6 929 tūkst. Eur.

Didžiąją dalį bendrovės viso turto - 58 % sudaro ilgalaikis 
turtas, 42 % -trumpalaikis turtas ir 0,6 % kitas turtas.   Per 
2019 m. ilgalaikis turtas sumažėjo 0,6 proc., tam įtakos 
turėjo perteklinio turto pardavimas. Ilgalaikio turto 
sumažėjimą sumažino investicijos į nematerialų turtą, 
kuris per 2019 m. padidėjo 144 %.  

Bendrovės piniginės lėšos sudaro 88 % viso trumpalaikio 
turto. Trumpalaikis turtas 2019 metais padidėjo 8 % dėl 
išaugusių pirkėjų skolų.  Pirkėjų skolos išaugo, nes daugi-
au laimėta viešųjų pirkimų konkursų, šie klientai turi 
ilgiausią atidėjimo terminą. Aktyviau sudaromos sutartys 
su klientais, leidžiančios atsiskaitymą pagal išrašytas 
sąskaitas faktūras po paslaugos suteikimo, mažinamas 
atsiskaitymas grynaisiais pinigais. 

Turto struktūra 2017-2019 m. tūkst. EUR

 Ilgalaikis turtas
 Trumpalaikis turtas
 Kitas turtas

2019 

4109
4153

2948
2739

3563

2410

45 37 43

2018 2017
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Bendrovės nuosavas kapitalas per 2019 m. padidėjo 1,6% 
ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 6 445 tūkst. Eur.
  
Įsipareigojimai padidėjo 86 %, padidėjimui didžiausią įtaką 
padarė iš pirkėjų gautų avansų padidėjimas, kurie 2019 m. 
padidėjo 69 tūkst. EUR ir skolų tiekėjams padidėjimas –  
68 tūkst. EUR.  Iš pirkėjų gautų avansų padidėjimą įtakojo 
pardavimų strategijos įgyvendinimas: mažinamas atsis-
kaitymas grynaisiais ir sutarčių neturintiems klientams 
išrašoma daugiau išankstinių sąskaitų, kurios apmoka-
mos pavedimu iki prietaiso atsiėmimo.

Skolų tiekėjams padidėjimą sąlygojo metų pabagioje 
gauta etaloninė ir kalibravimo įranga.  

Bendrovės generaliniam direktoriui buvo mokamas nusta-
tytas atlyginimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 
„Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 
bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.  2019 m. 
Bendrovės generaliniam direktoriui buvo paskirta išmokėti 
iš 2018 m. metų pelno premija, lygi generalinio direktori-
aus 2-iems mėnesinės algos pastoviosios dalies 
dydžiams – 4394 Eur.

VMC darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį sudaro 
pastovioji ir kintama dalis. Kintama dalis tiesiogiai priklau-
so nuo Bendrovės veiklos rodiklių vykdymo ir individua-
laus darbuotojo darbo rezultato.  Per 2019 m. Bendrovės 
darbuotojams priskaičiuota  1 923 674 Eur darbo 
užmokesčio sąnaudų, 2018 m. – 1 414 552 Eur. Vidutinis 
mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2019 m. –  
1116 Eur, t.y. 3  % didesnis negu 2018 m. – 884 Eur. 

Apmokėjimas valdymo organų nariams, vado-
vaujantiems ir kitiems darbuotojams 

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

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdy-
bos nario pareigų atlikimą, vadovaujantis visų VMC akcijų 
savininkui atstovaujančio asmens 2015 m. liepos 31 d. 
sprendimu  patvirtintu Bendrovės atlygio nustatymo 
valdybos nariams aprašu, yra nustatytas fiksuotas atlygis 
už dalyvavimą valdybos posėdyje. Mėnesinis nepriklauso-
mo valdybos nario atlygis negalėjo viršyti ¼ dalies VMC 
vadovui nustatyto vieno mėnesio atlyginimo (be kintamo-
sios dalies) dydžio. 2019 metais nepriklausomiems valdy-
bos nariams buvo priskaičiuota 6347 Eur atlygio. Kitiems 
valdybos nariams 2019 m. nebuvo mokami jokie atlygini-
mai, jų priedai ar kitos išmokos. Bendrovė valdymo organų 
nariams 2019 m. neskyrė paskolų, nesuteikė garantijų ir 
laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių vykdymas.

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius. Už darbą 
VMC generaliniam direktoriui mokamas darbo užmokestis 
pagal darbo sutartį. Generalinio direktoriaus mėnesinį 
darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintama dalis. 

Nuosavybės, atidėjinių ir įsipareigojimų, struktūra 
2017-2019 m., tūkst. Eur

 Nuosavybė

 Atidėjiniai

 Kiti įsipareigojimai

2019 

6445

359
298

6346

423

160

2018

5667

158
189

2017

Nuosavybės, atidėjinių ir įsipareigojimų, struktūra
2017-2019 m, tūkst. Eur
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Pareigybės pavadinimas

Aukščiausia vadovybė** 21733071
Pardavimų skyriaus darbuotojai

Pareigybių skaičius vnt.
Vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, EUR
2019 m.   

2

2018 m.   2019 m.   2018 m.   
2,5

915128222 17
Administracijos darbuotojai 913134312 16
Laboratorijos darbuotojai 858104691 91

Rizika
Nepakankamas klientų srautas per metus Šios rizikos veiksnys gali lemti sumažėjusias 

pajamas 
Per 2019 m. buvo pritaikyti aktyvūs veiksmai 
siekiant suaktyvinti rinkodarą bei tiesioginius 
pardavimus, kuriuos ketinama taikyti ir 2020 
m., bei papildomai ketinama didinti VMC 
žinomumą rengiant svetainės ir reklamines 
kompanijas, gerinti ir greitinti suteikiamų 
paslaugų kokybę modernizuojant prekybos 
vietas.

Klientų nemokamus susidarius nepalanki-
ai ekonominiai situacijai 

Šis rizikos veiksnys gali lemti dideles 
beviltiškų skolų sąnaudas 

Buvo priimtas sprendimas nesuteikti paslaugų 
nesutartiniams klientams be išankstinio 
apmokėjimo, šio principo laikytis ketinama ir 
2020 m., taip pat jau  suaktyvinta klientų skolų 
priežiūra suteikiant klientų aptarnavimo skyriui 
galimybę matyti einamas klientų skolas, taip 
užkertant galimybei teikti paslaugas klientams  
su praterminuotomis skolomis. 

Palūkanų normos, kapitalo kainos 
padidėjimas

Rizikos veiksnys gali daryti įtaką investicinių 
projektų įgyvendinimui 

Šiuo metu Bendrovė turi stabilią finansinę 
būklę, žemą finansinio sverto rodiklį, skolintų 
lėšų nenaudoja, turi pakankamai apyvartinių 
lėšų įgyvendinti visus nusimatytus 
strateginius projektus. Atsiradus nenumaty-
toms force majeure sąlygom ir atsiradus 
poreikiui įmonė turėtų galimybę skolintis 
mažomis palūkanų normomis. 

Medžiagų, energetinių kaštų rinkos kainų 
didėjimas 

Šis rizikos veiksnys gali lemti sumažėjusius 
finansinius rodikliust

2019 m. pabaigoje Bendrovė vis dar turėjo 
daug perteklinio nekilnojamo turto, todėl 
energetinių kaštų kainos didėjimas yra aktuali 
rizika. 2020 metais planuojama toliau mažinti 
perteklinio nekilnojamo turto. 

Rizikos aprašymas Priemonės rizikos valdymui

* Lentelėje parodytas metinis pareigybių skaičius ir vidutinis tų pareigybių darbo užmokestis per mėnesį. 
**Generalinis direktorius ir jo pavaduotojai. Nuo 2019 m. rugpjūčio 31 d. atleistas VMC generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Finansinės rizikos veiksniai ir jų valdymas 

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

2019 m. Bendrovė nesudarė sandorių, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Už šios politikos įgyvendinimą 
atsakinga Bendrovės vadovybė.  

Savo veikloje Bendrovė, įgyvendindama strateginius tikslus, susiduria su įvairiais rizikos veiksniais. Pagrindiniais įvardija-
mi ekonominiai, politiniai ir finansiniai rizikos veiksniai. Strategijos įgyvendinimo rizikos, jų įtaka strateginių tikslų pasiek-
imui bei numatomi rizikų valdymo principai pateikiami lentelėje

Pagrindinių finansinių rodiklių pasiekimo rizika

Duomenys apie VMC atskirų pareigybių grupių darbuotojų skaičių 
ir jų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį
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Bendrovė, vadovaudamasi VMC akcijų savininkui 
atstovaujančio asmens 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu, 
2019 metais išmokėjo valstybei 75 % Bendrovės 2018 m. 
paskirstytino pelno dydžio dividendus – 311 tūkst. Eur 
2018 metais - 70% Bendrovės 2017 m. paskirstytino pelno 
dydžio dividendus - 336 tūkst. Eur, 2017 metais – 88,5% 
Bendrovės 2016 m. paskirstytino pelno dydžio dividendus 
-  466 tūkst. Eur.  

Investicijos 2019 metais, reikšmingiausi vyk-
domi ar planuojami investicijų projektai 

Visos VMC investicijos skiriamos ilgalaikių Bendrovės 
strateginių tikslų įgyvendinimui.  

2019 m. Bendrovė investavo į ilgalaikį materialųjį ir nema-
terialųjį turtą 365 tūkst. Eur, (2018 m. – 91 tūkst. Eur). 

Iš jų: 
• į nematerialųjį turtą – 50 tūkst. Eur (CRM, internetinės 
svetainės ir naujos buhalterinės programos įsigijimas); 
• į materialųjį turtą – 315 tūkst. Eur (etaloninės, kalibravi-
mo ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas). 

2019 metų laikotarpiu reikšmingiausios VMC investicijos 
buvo numatytos technologiškai pasenusios įrangos 
keitimui į technologiškai pažangesnę bei inovatyvesnę 
įrangą bei naujos etaloninės įrangos įsigijimui (veikla 
tęstinė), verslo valdymo sistemos (CRM) ir naujos apskai-
tos sistemų įsigijimui, kompiuterinės įrangos moderniza-
vimui. Investicijų finansavimo šaltinis – Bendrovės lėšos. 

2020 -2023 metais investicijų į etaloninės įrangos atnau-
jinimą reikės mažiau, iki  100 tūkst. Eur kasmet. 

2020 metais bus tęsiamos investicijos į kompiuterinės 
įrangos darbo vietose atnaujinimą, informacinių sistemų 
kūrimą (CRM plėtra, savitarnos svetainė, metrologinių 
dokumentų skaitmenizavimas).

Informacija apie atliktą metinių finansinių 
ataskaitų auditą

2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui 
atlikti  išrinkta audito įmonė UAB „Audito pulsas“. Už 
paslaugas audito įmonei bus mokama 2450 Eur (be 
pridėtinės vertės mokesčio). 

Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi

Bendrovė apie nustatytus tikslus ir užduotis, finansinius ir 
kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, 
darbuotojų atlyginimus skelbia Bendrovės interneto 
svetainėje ir tarpiniuose bei metiniuose pranešimuose, 
kitose ataskaitose, periodiškai pateikiamose valstybės 
valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro funkcijas 
vykdančiai institucijai.  

VMC interneto svetainė buvo atnaujinta  2019 m. atsižvel-
giant į naujausius skaidumo gairių reikalavimus. 
https://vmc.lt/ pateikiami ir nuolat atnaujinami visi 
duomenys ir informacija, nurodyta Skaidrumo gairėse. 
VMC nerengia atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos 
ir bendrovių valdymo ataskaitos. 

Atsižvelgdama į 2011-04-22 Lietuvos Respublikos Ūkio 
ministerijos rašte Nr. (37.4-35)-3-228 „Dėl valstybės 
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 
aprašo nuostatų dėl tarptautinių apskaitos standartų 
taikymo“ pateiktas rekomendacijas, kurios apibrėžia Tarp-
tautinių apskaitos standartų taikymo įmonėse finansinius 
ir nefinansinius kriterijus ir tai, kad Bendrovės finansinės 
ataskaitos nėra pateikiamos tarptautinio mąsto vartoto-
jams, 2019 m. apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos 
Verslo apskaitos standartus. Bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius 
audito standartus.

Dividendų politika 

VMC dividendų mokėjimo politika vykdoma vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 metų sausio 14 d. 
nutarimu Nr. 20 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl dividendų 
už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių 
akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“. Pagal minėtą 
nutarimą Bendrovės skiriama dividendams suma tiesiogi-
ai priklauso nuo praėjusiais ataskaitiniais metais pasiekto 
nuosavo kapitalo grąžos lygio bei uždirbto grynojo pelno. 
Tokia dividendų politika skatina Bendrovę siekti geresnių 
finansinių rezultatų bei kurti grąžą savo akcininkui. VMC 
visų akcijų savininko įgaliotas asmuo, vykdantis visuotinio 
akcininkų susirinkimo funkcijas, nėra patvirtinęs ilgalaikės 
dividendų mokėjimo politikos.  
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Po ataskaitiniai įvykiai 

• 2020-01-08 vykusio elektroninio aukciono metu buvo 
parduotas VMC nuosavybės teise priklausantis nekilnoja-
masis turtas – administracinės paskirties pastatas, kurio 
unikalus numeris 2995-4020-0016, garažas, kurio 
unikalus Nr. 2995-4020-0027, kartu su žemės sklypo, 
kurio unikalus numeris 2901-0006-0525, nuomos teise, 
esantys adresu Šiauliai, Sodo g. 2C, už bendrą 117 000,00 
Eur pardavimo kainą. Pirkimo – pardavimo sutartis sudar-
yta 2020-0130. 
• 2019-12-19 vykusio elektroninio aukciono metu buvo 
parduotas VMC nuosavybės teise priklausantis nekilnoja-
masis turtas – administracinės paskirties pastatas, kurio 
unikalus numeris 2192-4000-4010, kartu su žemės 
sklypu, kurio unikalus numeris 4400-2082-0197, nuomos 
teise, esantys adresu Tomo g. 24, Klaipėda, už bendrą 429 
000,00 Eur pardavimo kainą. Pirkimo – pardavimo sutartis 
sudaryta 2020-01-23. Savo paslaugas ir toliau teiksime 
šiame pastate, esančiame Tomo g. 24, Klaipėdoje iki 2020 
m. vidurio. 
• 2020 m. planuojama parduoti VMC nuosavybės teise 
priklausančius 394,06 kv. m. ploto pastatą-poilsio namus, 
kurio unikalus numeris yra 2597-4000-7017, Liepų takas 
6, Palangoje eksploatuojamą 0,0796 ha ploto kitos 
paskirties žemės sklype, kurio unikalus numeris yra 
25010028-0161, dėl kurio sudaryta panaudos sutartis 
(terminas iki 2101-10-28). 2020 sausio mėn. paskelbtas 
pirmas ir vasario 24 d. paskelbtas pakartotinis elektroninis 
aukcionas neįvyko.  
• 2020 vasario 20 d. sudaryta patalpų nuomos sutartis, dėl 
428 kv.m. ploto patalpų adresu Liepų g. 54, Klaipėda, 
nuomos 5 metų laikotarpiui. Nuomotojas patalpas 
pritaikyti laboratorijos veiklai įsipareigojo iki  2020 
gegužės 1 d., šio metinio parnešimo rengimo metu įrengi-
mo darbai vyksta, bet galimas vėlavimas dėl šalyje 
paskelbto karantino. 
• dėl COVID-19 viruso plitimo 2020 kovo 13 d. paskelbus 
karantiną VMC veikla nesustabdyta. Dauguma VMC 
darbuotojų neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu, paslau-
gos teikimui reikalingos laboratorijos patalpos ir etaloninė 
įranga. Dalis VMC klientų sustabdė veiklą, todėl užsakymų 
srautas ženkliai sumažėjęs. Atitinkamai, dalis VMC 
darbuotojų turi nedarbingumą dėl epideminės situacijos. 
Daliai darbuotojų paskelbta prastova arba dalinė prastova.  
Dalis pardavimų skyriaus ir administracijos darbuotojų  
dirba nuotoliniu būdu. 



22 

D a r n u m a s  i r  s o c i a l i n ė  a t s a k o m y b ė
2019 m. pradžioje VMC valdyba patvirtinto VMC Etikos 
kodeksą, Korupcijos prevencijos politiką, Pirkimų politiką.

VMC veikia kaip akredituota kontrolės įstaiga bei kalibravi-
mo ir bandymų laboratorija. Atitinkamų standartų laiky-
masis reikalauja papildomų priemonių tiek pirkimų 
procese, tiek darbuotojų nešališkumo užtikrinime.  VMC 
visi darbuotojai teikia ir kasmet atnaujina interesų 
deklaracijas pagal galiojančias įmonės tvarkas.

Socialinė gerovė

Stengiamės užtikrinti saugią aplinką savo darbuotojams ir 
klientams. Esame draugiški atvykstantiems klientams, 
todėl įmonės teritorijoje, prie pat įėjimo, esame rezervavę 
Jums automobilių stovėjimo vietas, bei visuomet 
stengiamės maloniai aptarnauti klientus. Kuriame malonią 
darbo aplinką, dalindamiesi su kolegomis teigiamomis 
emocijomis, bei emocine parama. Stengiamės užtikrinti 
lyčių bei sąžiningo darbo užmokesčio lygybę. Skatiname 
bendruomeniškumą, todėl dalinamės savo vidiniu gyveni-
mu socialiniuose tinkluose, bei organizuojame mokymus ir 
išvykas kartu su kolegomis. 

Žmogaus teisių užtikrinimas

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

Taip pat 2018 m. patvirtinta Privatumo politika, kuri regla-
mentuoja VMC asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir 
saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo 
tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali 
susipažinti su asmens duomenimis. 

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

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

Aplinkos apsauga

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

Ekonominė gerovė

Mes remiamės idėja, kad skaidri, atvira ir efektyvi veikla 
skatina pažangą ekonominėje srityje, todėl savo veikloje 
diegiame skaidrumo ir etikos standartus. Mūsų darbuoto-
jams privalomi aukščiausi etikos, sąžiningumo ir veiklos 
skaidrumo principai. Įmonės viduje netoleruojame korup-
cijos jokiomis jos formomis ir imamės prevencinių 
priemonių, siekdami užkirsti tam kelią. Bendrovėje 
taikome ir viešai deklaruojame šiuos korupcijos prevenci-
jos būdus: 

•  Teisės aktų, nuostatų bei elgesio normų laikymasis; 
•  Informacijos atskleidimas ir skaidri apskaita; 
• Prekybos poveikiu, kyšininkavimo ir neteisėtų dovanų 
draudimas; 
•  Interesų konfliktų vengimas; 
•  Skaidrus pirkimų procesas; 
• Objektyvi ir nešališka darbuotojų atrankos ir vertinimo 
procedūra. 

Visi mūsų darbuotojai įsipareigoję vadovautis Etikos 
kodeksu, kuriame pateiktų taisyklių laikymasis yra viena 
esminių bendradarbiavimo ir darbo santykių sąlygų. Mes 
siekiame, kad etiško elgesio nuostatas įgyvendintų ir 
mūsų tiekėjai bei partneriai.

Darnumas ir socialinė atsakomybė



2019 m. atsisakyta popierinės darbų saugos doku-
mentacijos ir instruktavimo versijos, kuri buvo ypač nepa-
togi VMC dirbant penkiuose regionuose. Pakeitus organi-
zacinę struktūrą neliko Personalo skyriaus, sumažintas 
administracijos darbuotojų skaičius, o darbų saugos klau-
simai perduoti išoriniam paslaugų tiekėjui UAB „Tuvlita“. 
Darbų saugos instruktavimo procesas nuo 2020 m. 
perkeltas į elektroninę erdvę, naudojama EMA PRO platfor-
ma. 

• 2019 m. buvo priimta 39 darbuotojai (Vilnius – 22; 
Kaunas – 11; Klaipėda -2, Šiauliai – 2; Panevėžys – 2) 

VMC darbuotojai 

2019 m. gruodžio 31 dienai VMC dirbo 118 darbuotojų: 

• 2019 m. VMC buvo atleisti 44 darbuotojai: 17 darbuotojų 
atleisti darbuotojo iniciatyva; 1 darbuotojas buvo atleistas 
pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai; 16 darbuotojų 
buvo atleisti šalių susitarimu; 1 darbuotojas esant nepat-
enkinamam išbandomojo laikotarpio rezultatui ir 9 
darbuotojų atleisti darbdavio iniciatyva. 
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VMC darbuotojų kaitai didžiausią įtaką 2019 metais turėjo 
įmonėje vykstantys pokyčiai, taip pat natūrali kaita dėl 
darbuotojų amžiaus. Naujų darbuotojų paieškai ir 
pritraukimui aktyviai dalyvaujame universitetų organizuo-
jamose karjerų dienose. Sėkmingai sudalyvavę VGTU 
Karjeros dienose 2019 metais įdarbinome ne vieną 
darbuotoją, o studentų srautas jaučiamas iki šiol. Siekiant 
užtikrinti nenutrūkstamą žinių perdavimą, per Motyvacinę 
tvarką įgyvendiname mentorystės programas. 

Administracijos darbuotojų skaičius labiausiai sumažėjo 
pastaraisiais metais (-30%) ir šiuo metu sudaro 7% nuo 
visų darbuotojų. 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2019 m. - 121.

VMC dirba aukštą kvalifikaciją turintis personalas: 

• 102 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą (86,44 proc.); 
• 10 darbuotojų turi aukštesnįjį išsilavinimą ( 8,48 proc.); 
• 6 darbuotojai turi vidurinį išsilavinimą (5,08 proc.). 

Bendrovė nuosekliai rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimu. 2019 metais darbuotojai dalyvavo Lietuvoje orga-
nizuojamuose įvairiuose mokymuose, seminaruose, 
konferencijose taip pat buvo organizuojami vidiniai 
darbuotojų mokymai. Darbuotojai dalyvavo tarptautinės 
metrologijos organizacijos COOMET techninio komiteto 
posėdžiuose ir organizuojamuose mokymuose tūrio, 
masės, akustikos, vibracijos ir  ilgio matavimų srityse.  
2019 metais VMC skyrė daug dėmesio darbo sąlygų 
pagerinimui, darbų saugai. Darbo sąlygų pagerinimas 
apėmė tiek darbo priemonių atnaujinimą, tiek aplinkos 
pagerinimą (apšvietimas, vėdinimas ir pan.).  

74%

7%

2%

17%

 Laboratorijos darbuotojai

 Administracijos darbuotojai

 Pardavimų skyriaus darbuotojai

 Aukštasis (102)

 Aukštesnysis (10)

 Vidurinis (6)

 Aukščiausia vadovybė

VMC darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigų 
kategorijas 

Aukščiausia 
Vadovybė

Pardavimų 
skyriaus

2 8

8

76

2

16

Administracija Laboratorijos 
darbuotojai
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2019 gruodį atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas. 23% 
darbuotojų yra įsitraukę, 58% - patenkinti darbu VMC. 
Darbuotojų įsitraukimo lygis organizacijoje yra stiprinti-
nas. 

Vadovaujantis 2019 m. pradžioje VDI atlikto patikrinimo 
rekomendacijomis, VMC užsakė ir atliko profesinės rizikos 
vertinimą įtraukiant psichosocialinių rizikos veiksnių verti-
nimą. Rekomendacijų pagrindas: paskutinis toks vertini-
mas Vilniaus regione buvo atliktas  2014 m., kituose regio-
nuose nebuvo atliktas. Atlikus išorinį vertinimą, rizikos 
veiksnių nenustatyta. 

 iki 30 metų

 31-40

 41-50

 51-60

 61 ir daugiau

 Laboratorijos darbuotojai

 Administracijos darbuotojai

 Pardavimų skyriaus darbuotojai

 Aukščiausia vadovybė

VMC personalo pasiskirstymas pagal amžių 

VMC personalo pasiskirstymas pagal darbo stažą 

26%

26%
19%

11%

18%

2

13

29

7

iki 3 metų

4

17

4-10 metų

13

11-20 metų

11

2
1

21-30 metų

18

1

daugiau kaip 31 metai

D a r n u m a s  i r  s o c i a l i n ė  a t s a k o m y b ė



Strateginės kryptys Tikslai
Įmonės vertės didinimas Pelningas augimas

Pelningų paslaugų plėtra 
Klientų aptarnavimo pagerinimas 
Proaktyvumo rinkoje padidinimas 

Paslaugų gerinimas 

Veiklos organizavimo pagerinimas 
Informacinių sistemų atnaujinimas 
Infrastruktūros atnaujinimas 
Etaloninės įrangos atnaujinimas 

Veiklos modernizavimas

Darbuotojų motyvacijos padidini-
mas
Profesinio augimo užtikrinimas 

Motyvuojančios darbo aplinkos 
kūrimas
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S t r a t e g i j o s  n u o s t a t o s  2 0 2 0  m e t a m s  
2020-2023 metų VMC strateginis planas buvo patvirtintas 
valdybos 2020-01-09 d.  
VMC strategija siekiama sukurti prielaidas bendrovės 
vertės didinimui ir suinteresuotų šalių lūkesčių tenkinimui.  
VMC strategija remiasi paslaugų klientams patikimumu, 
lankstumu ir greičiu, nuolatiniu veiklos tobulinimu ir tech-
nologinių sprendimų atnaujinimu, vieningos organizacinės 
kultūros kūrimu.

Misija: Teikti patikimas plataus spektro 
metrologines paslaugas

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

Vizija: klientų vertinamas inovatyvus metrolog-
inių 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 inova-
tyvius matavimo prietaisus. 

2020-2023 metams numatytos strateginės kryptys akcen-
tuoja įmonės vertės didinimą, klientams teikiamų 
paslaugų vertę (užtikrinant klientų veikloje naudojamų 
matavimų tikslumą), bendrovės orientaciją į aukštos koky-
bės paslaugas, tikslą pirmauti atsiliepiant į rinkos poreiki-
us, aptarnaujant inovatyvius matavimo prietaisus. 

Svarbiausi strateginiai projektai 2020 metams

Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas 
1. Vidinės VMC mokymų akademijos sukūrimas (bus 
tęsiamas ir 2021 m.) 
2. Naujų darbuotojų adaptacijos sistemos sukūrimas 
(tęsimas 2019 m. projektas) 
3. Vidurinės grandies vadovų kompetencijų stiprinimas. 

Veiklos modernizavimas: 
4. Veiklos procesų išgryninimas, standartizavimas ir 
trumpinimas (pagal matavimų sritis). (bus tęsiamas ir 
2021 m.) 
5. Informacinių sistemų atnaujinimas: 
 a. Savitarnos svetainės sukūrimas 
 b. Metrologinių dokumentų skaitmenizavimas 
 c. Klientų pasirašymo sistemos sukūrimas 
(įgyvendintas metinio pranešimo rengimo metu) 
6. Infrastruktūros atnaujinimas: Laboratorijos perkėlimo 
projektas (Klaipėda, Palanga) 
7. Etaloninės įrangos atnaujinimas: Technologinis auditas 
ir įrangos atnaujinimo planas. 

Paslaugų gerinimas:  
8. Klientų aptarnavimo gerinimas: Slapto kliento tyrimas 
(2019 m. įdiegto klientų aptarnavimo standarto monitorin-
gas) 
9. Tinkamo verslo modelio - kaip dirbti su aptarnavimo 
sferos partneriais - suradimas.  

VMC strateginės kryptys ir tikslai



Įmonių grupės įmonių akcijos

Straipsiniai
Eil. 
nr.

A.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
B.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUS TURTAS

Plėtros darbai
Prestižas

Programinė įranga

Koncesijos,  patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

Kitas nematerialusis turtas

Sumokėti avansai

MATERIALUSIS TURTAS

Žemė

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai. prietaisai ir įrankiai

Investicinis turtas
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai

FINANSINIS TURTAS

Paskolos įmonių grupės įmonėms

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

Asocijuotųjų įmonių akcijos

Paskolos asocijuotosioms įmonėms

3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

3.7. Ilgalaikės investicijos
3.8. Po vienų metų gautinos sumos

Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Biologinis turtas
Kitas turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Prudukcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų skolos

Įmonių grupės įmonių skolos

Asocijuotųjų įmonių skolos

Kitos gautinos sumos

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Įmonių grupės įmonių akcijos

Kitos investicijos

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos
Nr.

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

4 109 193
56 510III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

III.6

3 200

0

50 725

2 585

0

0

4 037 787

- 

3 013 802

829 112
157 161

4 152 690
23 153

0

0

20 367

2186

600

0

4 090 079

3 146 317

3 146 317

754 059
154 710

37 712

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

14 896
14 896

0
0

2 948 523
29 125

18 576

0
0

34 993

39 458
39 458

0

911 1 072
0

0

9 638

331 030

329 330

0

0

1 700

0

0

4 973

241 922

241 887

0

0

35

0

0

0

2 588 368

0

0

0

2 446 168

0

2 739 144
51 054

45 009

0
0
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ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS

Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

Savos akcijos, pajai (-)

AKCIJŲ PRIEDAI

PERKAINOJIMO REZERVAS

REZERVAI
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti

Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

Mokesčių atidėjiniai

Kiti atidėjiniai

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai 

Skolos kredito įstaigoms

Gauti avansai

Skolos tiekėjams

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms

Gauti avansai

Skolos tiekėjams

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

Pelno mokesčio įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

44 595
7 102 311

6 444 553
4 946 609

4 946 609

0

0

0

788 687

275 385
270 991

36 879
6 928 713

6 346 082
- -

4 946 609

4 946 609

0

0

0

813 603

185 352
171 889

0

4 394

433 872

433 872

0

358 783
0

358 783

0

13 463

400 518

201 610

198 908

39
422 885
17 896       

402 150

2 839

296 480
0
0

0

0

0

0

0

0

0

159 707
0
0

0 0
296 480

0

0

92 922

100 462

0

0

0

159 707

0

0

23 768

32 351

0

0

0

2 356

100 740

0

7 184

53 284

2 495
7 102 311 6 928 713 

0
43 120

0

0

0

0

0

0
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Eil. 
nr.
C.

D. 
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
E.
F.
1.
2.
3. 

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
H.

G.
1.
1.1.

Pastabos 
Nr.Straipsiniai

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

III.7

III.8

III.9
III.10

III.12

III.13



Straipsiniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Pastabos
Nr.

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

(2 206 283)
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 279 873
Pardavimo sąnaudos

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina

Bendrosios ir administracinės sąnaudos (864 393)
Kitos veiklos rezultatai 64 213
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

Kitos palūkanų ir panašios pajamos 504
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (121)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTININIMĄ 480 077
Pelno mokestis (71 121)

(2 013 374)

3 486 156 3 370 203

1 356 829

(1 182 712)

104 396

426

(251)

278 688
(83 434)

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 408 956 195 254
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Pelno nuostolių ataskaita (2019 gruodžio 31 d.)

Eil. 
nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

III.14
III.15

III.15

III.14

III.17

III.15

III.14 ir III. 15
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Nuosavybės pokyčių ataskaita

7. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas) 
8. Pelno (nuos-
tolių) ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio 
laikotarpio 
grynasis pelnas 
(nuostoliai) 
10. Dividendai
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai 

0

0
0-36 52713 463
041 046-41 046

23 064 

6 356

195 254

-336 013-336 013

195 254

6 356

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas 

1. Likutis 
užpraėjusio 
ataskaitinio 
(metinio) 
laikotarpio 
pabaigoje

4 946 609 148 825 41 046 530 402 5 666 882 

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

4 946 609 148 825 41 046 530 402 5 666 882 0

813 603 813 603

0 0

2. Apskaitos 
politikos 
pakeitimo 
rezultatas 

Akcijų 

priedai Savos akcijos (–) 

Perkainojimo rezervas 

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto 

Finansinio 

turto 

Įstatymo numatyti rezervai
Privalomasis arba 

atsargos (rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti 
Kiti rezervai Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) 

Iš viso 

14.Įstatinio kapitalo 
didinimas (mažini-
mas) arba pajininkų 
įnašai (pajų grąžini-
mas) 

0

3. Esminių 
klaidų 
taisymo 
rezultatas 
4. Perskaičiuo-
tas likutis 
užpraėjusio 
ataskaitinio 
(metinio) 
laikotarpio 
pabaigoje 
5. Ilgalaikio 
materialiojo turto 
vertės padidė-
jimas (sumažė-
jimas
6. Veiksmingos 
apsidraudimo 
priemonės vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 



27. Įstatinio kapitalo 
didinimas (mažini-
mas) arba pajininkų 
įnašai (pajų grąžini-
mas) 

28. Kitas įstatinio 
arba pagrindinio 
kapitalo padidė-
jimas (sumažė-
jimas)
29.  Įnašai 
nuostoliams 
padengti 
30. Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

0

0

0

0 0 4 394 433 8724 946 609 270 991 6 444 553788 678 0 0

20. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas) 

21. Pelno (nuos-
tolių) ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)

0

24 91624 916
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22. Ataskaitinio 
laikotarpio 
grynasis pelnas 
(nuostoliai) 
23. Dividendai
24. Kitos išmokos
25. Sudaryti rezervai
26. Panaudoti rezervai 

15. Kitas įstatinio 
arba pagrindinio 
kapitalo padidė-
jimas (sumažė-
jimas)

16. Įnašai 
nuostoliams 
padengti 

17. Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje
18. Ilgalaikio 
materialiojo 
turto vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas)

19. Veiksmingos 
apsidraudimo 
priemonės vertės 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 

0
1(103 495)4 394

13 463

0

0

0

0

13 463

400 518

(13 463)
99 102

408 956

(310 486)(310 486)

408 956

0 04 946 609 171 889 6 346 082813 603

(24 916) (24 916)

0 0

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas 

Akcijų 

priedai Savos akcijos (–) 

Perkainojimo rezervas 

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto 

Finansinio 

turto 

Įstatymo numatyti rezervai
Privalomasis arba 

atsargos (rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti 
Kiti rezervai Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) 

Iš viso 



Straipsiniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

408 956
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas 
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Kitų nepiniginių sandorių rezultatų tveliminavimas (1 667)

(13 165)
(383)

(5 867)
(175)

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

Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  

Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) 

Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)

Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)

26 594

12 129

24 562 (39 458)

Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) 

Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) 

(87 443)

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) 

Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)
Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)

Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)

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

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

Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) 

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

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

Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) 
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) 

Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

Ilgalaikių investicijų įsigijima

Ilgalaikių investicijų perleidimas

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

Akcijų išleidimas

Savininkų įnašai nuostoliams padengti

Savų akcijų supirkimas

Paskolų suteikimas

Paskolų susigrąžinimas

Gauti dividendai, palūkanos

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas  

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai

201 610

282 131 277 267

(66 799)

(1 858)
(4 665)

75 493

(1 665) 1 085

(7 716) 5 799

(64 102) 264 961

137 265 -5 404

701 478 695 128

(330 893) (90 531)

(248 753) (84 664) 

(310 486) (336 013)

82 140 5 867

(4 828 ) -29 800

47 457 -4 230
-43 120

2 495

10 375
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Pinigų srautų ataskaita

Pastabos
Nr.

Eil. 
nr.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

1.16.



Dividendų išmokėjimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais 

Finansinių skolų padidėjimas 
Paskolų gavimas
Obligacijų išleidimas

Finansinių skolų sumažėjimas
Paskolų grąžinimas
Obligacijų supirkimas

Sumokėtos palūkanos 
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas  
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas  

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui 
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje
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Straipsiniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

(310 486) 
(39)

(39)

(336 013)

(310 525) (203 426)

142 200 407 044
2 446 168 2 039 124
2 588 368 2 446 168

6

132 587

132 412

175

Pastabos
Nr.

3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.3
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

4.
5.

7.
6.



33 

F I N A N S I N I Ų  ATA S K A I T Ų  
A I Š K I N A M A S I S  R A Š TA S  

 
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 valsty-
bei. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės akcijų įsigijimo ir 
perleidimo sandorių nebuvo.

2019 m. gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės 
darbuotojų skaičius - 121 (vadovai - 18 ir specialistai - 
104), 2018 m. gruodžio 31 d. - 133 (vadovai - 19, special-
istai - 111 ir darbininkai - 3).
2019 m. liepos 23 d. valstybės nekilnojamąjį turtą valdan-
tis bei valstybės įmonių privatizavimą vykdantis Turto 
bankas privatizavimui perėmė akcinę bendrovę (AB) „Vilni-
aus metrologijos centras“. Perimta 100 proc. įmonės 
akcijų iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. 

I. Bendroji dalis

AB „Vilniaus metrologijos centras” (toliau VMC arba 
Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų 
centras” juridinių asmenų registre.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 
m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 10 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl 
Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, 
tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir 
Nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtini-
mo, Nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų insti-
tutų paskyrimo pakeitimo“, AB „Vilniaus metrologijos 
centras“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 
ministerija 2019 m. sausio 31 d. pasirašė susitarimą dėl 
2014 m. rugjūčio 26 d. Valstybės turto panaudos sutarties 
Nr. 8-143 nutraukimo.

2019 m. vasario 25 d. LR Ekonomikos ir inovacijų ministro 
įsakymu Nr. 4-110 „Dėl „Lietuvos Respublikos ūkio minis-
tro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 4-329 „Dėl Matavi-
mo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ AB „Vilniaus 
metrologijos centras“ vykdytos Patikros metodikų fondo 
funkcijos perduotos įgaliotai institucijai – Lietuvos 
metrologijos inspekcijai.

2019 m. kovo 7 d. Ekonomikos ir inovacijų ministro (akcijų 
savininką atstovaujančio asmens) sprendimu VĮ „Registrų 
centras” buvo įregistruoti nauji Bendrovės įstatai: 
pasikeitė Bendrovės veiklos tikslai. Išbraukti tikslai „kurti, 
saugoti, naudoti ir tobulinti valstybinius etalonus” ir „vyk-
dyti patikros metodikų fondo funkcijas”.

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 aptarnavi-
mo skyrius ir laboratorijas didžiausiuose Lietuvos miestu-
ose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos 
metodai ir taisyklės, skirti Bendrovės apskaitai tvarkyti ir 
finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti.

Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintoje Apskaitos 
politikoje nustatyti apskaitoje taikomi būdai ir metodai, 
kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Bendrovės vykdo-
mas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti jos finan-
sinę būklę bei veiklos rezultatus.

Bendrovės finansinių atskaitų rinkinys yra parengtas pagal 
2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius Lietuvos Respublikos 
Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos 
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, Verslo apskai-
tos 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.

Bendrovės akcininkas Akcinis kapitalas,
Eur

4 946 609 100 4 946 609 100

% Akcinis kapitalas,
Eur

%

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublika, 
atstovaujama VĮ Turto 
bankas

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas



II. Apskaitos politika

Balanse Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipa-
reigojimai parodomi balanso paskutinio ataskaitinio laiko-
tarpio 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 inves-
ticinės veiklos.

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

Visos Bendrovės ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįs-
ti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai 
surašomi ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibai-
gus. Bendrovės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys 
registruojami apskaitos registruose ūkinės operacijos ar 
ūkinio įvykio dieną pagal apskaitos dokumentus 
chronologine, sistemine tvarka. Apskaitos registrai rengia-
mi 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. 
2019 metais Bendrovės apskaitos politika nebuvo keičia-
ma. 

Bendrovės finansinėje apskaitoje reikšminga suma laiko-
ma 0,5% metinės paslaugų apimties.

Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės reikalavimais Bendrovė rengia pilną finan-
sinių ataskaitų rinkinį.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisi-
ais 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.

II.1. Nematerialusis turtas

Bendrovės nematerialusis turtas apskaitomas vadovau-
jantis 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.

II.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruoja-
mas apskaitoje pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą. 
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį AB 
„Vilniaus metrologijos centras“ valdo ir kontroliuoja, iš 
kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laiko-
tarpiais, 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 proporc-
ingas (tiesinis) metodas. Atskiroms turto grupėms taikomi 
skirtingi apskaitos būdai: įsigijimo savikainos arba perka-
inotos vertės. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos pripažįsta-
mos 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 vartoto-
jams, 2019 m. apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos 
verslo apskaitos standartus.

34 

Programinė įranga 5

Turto grupė Amortizacijos laikas (metais)

Patentai ir licencijos*

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

2
Kitas nematerialusis turtas 2

F I N A N S I N I Ų  ATA S K A I T Ų  
A I Š K I N A M A S I S  R A Š TA S  

 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas



35 

II.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Pasirinkus įsigijimo savikainos būdą,  ilgalaikis turtas 
apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse 
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą.

Pasirinkus perkainotos vertės būdą,  ilgalaikis turtas 
apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, vėliau 
perkainojamas ir apskaitoje registruojamas perkainota 
verte, o balanse parodomas perkainota verte, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės amortizacijos 
normatyvai:

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 gauna-
mi 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 apmokestinamo-
jo pelno.

Registruojant reikšmingas atidėtojo pelno mokesčio 
sumas bei pelno mokesčio sąnaudas apskaitoje ir šiuos 
straipsnius pateikiant finansinėse ataskaitose, taikomas 
kaupimo principas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 
apskaičiuojamas taikant pelno mokesčio tarifą, koks jis 
bus ateinančiais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, dėl 
kurių atsirado atidėtas pelno mokestis, išnyks.

II.4. Atsargos

Atsargos apskaitoje registruojamos pagal 9-ąjį verslo 
apskaitos standartą. 

Bendrovės atsargos – tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir 
komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba bei pirktos 
prekės, skirtos perpardavimui), kurį Bendrovė sunaudoja 
pajamoms uždirbti. Registruojant atsargas apskaitoje, jos 
įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo reali-
zavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

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

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos 
pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 
patirtos, savikainos arba veiklos sąnaudomis.

Išlaidos, patirtos ilgalaikio turto remontui, kuris nepageri-
no turto naudingųjų savybių ir neprailgino jo naudingo 
tarnavimo laikotarpio, yra priskiriamos sąnaudoms to 
ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos.

Pastatai 5-80 Perkainota verte

Įsigijimo savikaina

Įsigijimo savikaina

Įsigijimo savikaina

Įsigijimo savikaina

Įsigijimo savikaina

Įsigijimo savikaina

5-20

3-10

8-11

3-10

4-6

5-6

Ilgalaikio materialiojo
turto grupė

Naudingo tarnavimo
laikas (metais)

Naudingo tarnavimo
laikas (metais)

Infrastruktūros ir kiti statiniai

Mašinos ir įrengimai

Transporto priemonės

Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai

Baldai ir biuro įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas



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 naudo-
jant vertės sumažėjimo sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos 
sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos 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 dokumentus apie skolos beviltiškumą. 
Per vienus metus gautinos sumos balanse parodomos 
amortizuota savikaina atėmus abejotinas skolas.

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 įsipareigoji-
mo 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 įskaito-
muosius laikinuosius skirtumus kaip leidžiamus atskaity-
mus.

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.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Bendrovės pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskai-
tose. 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 padidė-
ja, skirtumas pripažįstamas pajamomis, jei sumažėja – 
skirtumas pripažįstamas sąnaudomis. Pelno (nuostolių) 
ataskaitoje tokie pokyčiai atvaizduojami finansinės ir 
investicinės veiklos straipsnyje.

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.
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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 apskai-
toje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas bei visa 
su prekėmis ir paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir 
būsima nauda  perduodama pirkėjui.

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

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 kapita-
las, kuris padalytas į paprastąsias vardines akcijas. 
Įstatinis kapitalas gali būti padidinamas visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik įstatymų nusta-
tyta tvarka.

Jei savininkų sprendimas didinti (mažinti) įstatinį kapitalą 
jau priimtas, bet pakeisti įstatai dar neįregistruoti, infor-
macija apie sprendimą didinti (mažinti) įstatinį kapitalą 
turi būti atskleidžiama aiškinamajame rašte.

II.9. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uo-
ju verslo apskaitos standartu kaupimo ir palyginimo 
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo uždirbamos 
su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išlei-
dimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotar-
pio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsi-
maisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir 
balanse pateikiamos kaip trumpalaikis turtas. 

Tipinės veiklos sąnaudoms AB „Vilniaus metrologijos 
centras“ priskiria pardavimo savikainą ir veiklos sąnau-
das. Pardavimo savikainai priskiriamos su metrologija 
susijusių paslaugų teikimo, perparduotų prekių, kurioms 
kartu atliekama patikra, savikainos sąnaudos. Veiklos 
sąnaudoms priskiriamos bendrosios ir administracinės 
sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis 
susijusi su tipine Bendrovės veikla, sudarančia sąlygas 
ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

Paprastai bendrųjų sąnaudų dydis nėra susijęs su parda-
vimų 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.
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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 padidėjimas. Šis 
rezervas negali būti mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo 
dydžio ir gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams 
padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 įstatin-
io kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną, gali būti 
perskirstyta. Atskaitymai į privalomąjį rezervą turi sudaryti 
ne mažiau kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų 
pelno, kol bus pasiektas numatytas privalomojo rezervo 
dydis. AB „Vilniaus metrologijos centras“ privalomojo 
rezervo nuostoliams dengti nenaudoja, nes dirba pelnin-
gai.

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymų ir 
Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Visuotiniam akcininkų 
susirinkimui priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti 
rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas 
(sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinat) nepa-
skirstytąjį pelną. Savininkas sprendžia kokius ir kam skiri-
amus rezervus Bendrovė gali sudaryti.

Kai apskaičiuojama visa premijų, tantjemų ir kitų išmokų 
(ar jų dalies), kurioms savininkų sprendimu buvo sudary-
tas 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 paskir-
ti 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 sąskai-
tose.

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai 
savininkas priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvel-
giant 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 susir-
inkimas jį paskirsto. Nepaskirstytojo pelno didinimas 
registruojamas apskaitoje, kai registruojamas ataskaitinio 
laikotarpio grynasis pelnas, taip pat priėmus sprendimą 
mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervus, 
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatą, perkainojimo rezervo sumą, kuri 
priskiriama perkainoto turto nudėvėtai daliai bei kitais 
teisės aktų nustatytais atvejais. Į Bendrovės nepaskirs-
tytąjį pelną (nuostolius) turi būti pervedami nepanaudoti 
rezervai ir rezervai, kurių nenumatoma panaudoti, išskyrus 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nusta-
tytą privalomojo rezervo dydį. 

Nepaskirstyto pelno mažinimas registruojamas apskaito-
je, kai registruojami visuotinio akcininkų susirinkimo 
priimti sprendimai – formuojami rezervai, registruojami 
mokėtini dividendai. Vadovaujantis LRV 1997 metų sausio 
nutarimu Nr. 20 (su vėlesniais pakeitimais) valstybės 
valdoma akcinė bendrovė dividendams išmokėti turi skirti 
paskirstyto pelno dalį priklausomai nuo pasiektos kapitalo 
grąžos pagal lentelėje pateiktus dydžius:

Pasiekta nuosavo 
kapitalo grąža <1%

85%

1%-3%

80%

3%-5%

75%

5%-10%

70%

10%-15%

65%

5-80

60%

Paskirstyto 
pelno dalis, 
skiriama 
dividendams
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II.11. Įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai Bendrovės apskaitoje regis-
truojami ir pripažįstami pagal 18-ąjį, 31-ąjį ir kitus verslo 
apskaitos standartus.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiria-
mi įsipareigojimai, už kuriuos Bendrovė privalės atsiska-
ityti per vienerius metus nuo balanso datos. Trumpalaikiai 
įsipareigojimai parodomi balanso mokėtinų sumų ir įsipa-
reigojimų dalies straipsnyje „Per vienus metus mokėtinos 
sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“.

Bendrovė, vadovaudamasi 31-ojo verslo apskaitos stand-
arto nuostatomis už nepanaudotas kasmetines atostogas 
darbuotojams apskaičiuotą ir sukauptą atlygį pripažįsta 
baigiamojo ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir atos-
togų kaupiniais.

II. 12. Po ataskaitiniai įvykiai

Po ataskaitiniai įvykiai finansinėse ataskaitose atskleidži-
ami vadovaujantis 19-ojo verslo apskaitos standarto 
reikalavimais.

Po ataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia informacijos apie 
Bendrovės padėtį balanso sudarymo 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. 
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2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

Likutis sausio 1 d. 135 410 126 298 
Įsigijimai 47 042 15 530
Nurašymai (37 587) (6 418)
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 2 898
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 147 763 135 410

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Sukaupta amortizacija

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Likutis sausio 1 d. 112 257 105 580
Amortizacija per laikotarpį 12 199 13 095
Nurašymai (36 142) (6 418)
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 2 898
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 91 253

     23 153   20 718  

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(balanso eilutė A.2.) 56 510   23 153

112 257 

Rodikliai Licensijos
Programinė 

įranga

Kitas 
nematerial-
usis turtas

Plėtros 
darbai Iš viso

Likutinė vertė 2017 m. pabaigoje 6 652 12 249

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo 
savikaina

34 931 86 347

2017 metų pabaigoje

2018 metų pokyčiai

1 817

5 020

20 718

126 298

- turto įsigijimas 15 530
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-)

-5 866 -552

15 530

  2018 m. pabaigoje 29 065 101 325 5 020 135 410

-6 418

2019 metų pokyčiai

- turto įsigijimas 3 669 40 173
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-)

-21 064 -16 317 -206

3 200 47 042
-37 587

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

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–) 7 712 -4 814 2 898
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III. Aiškinamojo rašto pastabos

III.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė:
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2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Įsigijimo vertė

Likutis sausio 1 d. 9 639 615 8 798 115
Įsigijimai 283 851 75 001
Nurašymai (473 558) (14 080)

(605)Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą
Vertės padidėjimas/sumažėjimas 1 708 781 184
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 451 616 9 639 615

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Sukauptas nusidėvėjimas

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Likutis sausio 1 d. 5 549 536 5 363 829
Nusidėvėjimas per laikotarpį 270 321 265 771
Nurašymai (406 029) (80 064)
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5 413 828

4 090 079 3 434 286  

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(balanso eilutė A.2.) 4 037 788 4 090 079

5 549 536

Rodikliai Licensijos
Programinė 

įranga

Kitas 
nematerial-
usis turtas

Plėtros 
darbai Iš viso

2019 m.  pabaigoje

b) amortizacija
11 670 132 892

2017 metų pabaigoje 28 279 74 098
2018 metų pokyčiai

0

3 203

3 200 147 763

105 580

- finansinių metų amortizacija 4 466 7 412
- atstatantys įrašai (–)

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

1 217 13 095

Turto grupė
Įsigijimo savikaina

2018 m. gruodžio 31 d.2019 m. gruodžio 31d. 
Patentai, licenzijos, sertifikatai

Programinė įranga
8 001

Kitas nematerialusis

Iš viso:

22 365

63 176 55 922
0 205

71 177 78 492

  2018 m. pabaigoje 26 879 80 958 4 420 112 257

2019 metų pokyčiai

1 871 10 028 300 12 199

- atstatantys įrašai (–)

- finansinių metų amortizacija

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto amortizacija (–)

-19 665 -16 231 -246 -36 142

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (–)

-5 866 -552 -6 418

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–) 7 372 -4 473 2 898

2019 m. pabaigoje 9 085 82 168 0 91 253
c) Likutinė vertė finansinio periodo pabaigoje 2 585 50 724 0 3 200 56 510

III.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

Visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje nematerialusis turtas: 
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Rodikliai Pastatai
Mašinos ir 

įranga
Transporto 
priemonės

Kiti įrenginiai, 
prietaisai ir 

įrankiai Statiniai
Sumokėti 
avansai

Likutinė vertė 2017.12.31 d. 2 414 101 769 363

a) Įsigijimo savikaina
2017.12.31 d. pabaigoje

185 218 605

2018 metų pokyčiai

- turto įsigijimas

- nurašytas turtas (–)

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (–) -605

2018.12.31 d. pabaigoje

- turto įsigijimas

2019 metų pokyčiai

- perleistas turtas (-) -23 082 -163 751

- perleistas turtas (–)

- nurašytas turtas (-) -172 981

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) -5 282 -919 388
2019.12.31 d. pabaigoje 1 241 864 3 859 672 339 414

64 999

-48 562

916 490

1 109 506

110 072

1 269 855 4 868 152

71 119

557 343 605352 912

2 444 243 448 32 457 5 503

-2 070 -230 677 -86 634 -120 720

3 882

110 072

1 267 785 4 708 594 470 709 0236 074 110 072

-5 282

5 282

110 072 0
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b) perkainojimas

c) Nusidėvėjimas

2 065 197

781 184

-387 585 11 484 0

2018 metų pokyčiai

2017.12.31 d. pabaigoje

2017.12.31 d. pabaigoje

2018 metų pokyčiai

-2018 metų nusidėvėjimas

-kitiems asmenims perleisto turto (-)

-atstatantys įrašai (-)

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)

- kitiems asmenims perleisto turto (-)

- nurašyto turto (-)

- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

- perkainoto turto nusidėvėjimas (-)

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

2018.12.31 d. pabaigoje

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

-29 498 -20 422

387 585 -11 484 29 498 20 422

2018.12.31 d. pabaigoje 2 846 381 0 0 0 0 0

2019 metų pokyčiai

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) 1 708

- kitiems asmenims perleisto turto (-) -57 003

- nurašyto turto (-)

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

2019.12.31 d. pabaigoje 2 791 087 0 0 0 0 0

976 443 3 711 204 383 609 258 415 34 158

14 351 162 609 31 613 13 257 2 933

-1 366 88 072 -98 825 -70 560 2 615

48 897 -7 350 -398 -31 -110

1 038 325 3 954 535 315 999 201 081 39 596

0

0

Iš 
viso:

3 544 358

7 158 939

6 793 234

6 660 528

1 639 176

2 846 381

2 791 087

5 363 829

5 549 536
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Turto grupė
Įsigijimo savikaina

2018 m. gruodžio 31 d.2019 m. gruodžio 31d. 
Pastatai

Statiniai
62 750

Mašinos ir įranga

Transporto priemonės

74 125

5 124 0
1 995 449 2 076 075

109 931 241 803

Kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai

Iš viso:
1 047 111 1 084 975

3 220 365 3 476 978

III.3. Kitas ilgalaikis turtas

Kito ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomas atidėtojo pelno mokesčio turtas susidarė dėl: 
–2018 m. ilgalaikio materialaus turto (IMT) įvertinimo mažesne nei balansine verte, 2019 m. ši suma buvo nurašyta užskai-
tant atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą, kuris buvo suformuotas dėl to pačio IMT perkainavimo į teigiamą pusę.
–2018-12-31 priskaičiuotų įsipareigojimų (pelno mokesčio – PM) nuo atostoginių kaupinių, pensijų ir kitų atidėjinių, kurie 
leidžiamais atskaitymais bus ateinančiais laikotarpiais, 2019 m. išnykus laikiniesiems skirtumams sumos buvo nurašytos 
ir/arba sumažintos.
–nurašytų abejotinų skolų;
–2018 m. nurašius ilgalaikį materialų turtą dėl padidėjusios minimalios IMT vertės, atidėtojo pelno mokesčio turtas fiksuo-
jamas 2019 m.. kadangi nebuvo suformuotas 2018 m.
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2018 m. rugsėjo mėn. buvo atliktas Bendrovei priklausančių pastatų turto grupės perkainojimas, 2019 m. pastatų perkaina-
vimas nebuvo atliekamas.

Bendrovėje perkainavimas atliekamas ne rečiau, kaip kas penkerius metus. Prieš tai bendrovėje pastatų perkainavimas 
buvo atliktas 2011 m. ir 2015 m. Pastatų perkainavimai atliekami siekiant balanse esantį turta parodyti tikrąją turto verte.

Visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje ilgalaikis materialusis turtas.

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Finansinių metų pabaigoje

- finansinių metų vertės (tikrosios vertės) sumažėjimas

- atstatantys įrašai (-)

- kitiems asmenims perleisto turto (-)

- nurašyto turto (-)

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

Finansinio periodo pabaigoje

e)  Likutinė vertė finansinio perodo 
pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)

-2019 metų nusidėvėjimas

-kitiems asmenims perleisto turto (-)

-atstatantys įrašai (-)

- nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

- perkainoto turto nusidėvėjimas (-)

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

2019.12.31 d. pabaigoje

13 122 156 543 27 272 10 179 3 436

-3225 -909 058 906 161 3 225

-21 751 -161 017 -3 279

2019 m. pokyčiai

-171 459 -45 627

59 770

1 086 241 3 030 560 182 253 1 071 793 42979 0

2 946 710 829 112 157 161 37 712 67 092 0

5 413 827

4 037 788

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas



2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Likutis sausio 1 d. 45 009 40 811
Įsigijimai 109 203 122 260
Nurašymai 135 618 118 062
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(balanso eilutė B.1.1.) 18 594 45 009

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Likutis sausio 1 d. 1 072 3 412
Įsigijimai 7 4 938
Nurašymai 185 6 278
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(balanso eilutė B.1.4.) 894 1 072

2019 m. gruodžio 31 d.Straipsniai 2018 m. gruodžio 31 d.
Atsargų vertė pripažinta pardavimo savikainos 
sąnaudomis

135 803 124 340

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.

Atsargos iš viso (balanso eilutė B.1.): 29 125 51 054

Sumokėti avansai (balanso eilutė B.1.7.) 9 638 4 973

III.4. Atsargos

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. VMC atsargas sudarė:

Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo vertė:

Atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavo vertės 2019 12 31 d. yra 0 EUR; 2018 12 31 d. 0 EUR.
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Pavadinimas Iš viso

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

Likutis 2018-12-31 27 519 27 519

7 993 1 049 2 684

Turto mokesčio mažinimas 
išnykus laikiniesiems skirtumams

Likutis 2018-12-31

-213 -213 -426

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

797 -2 871

-24 435

-426

39 458 27 306 0

4 094

4 094

426

PM užskaitymas ir/arba atidėjinio 
perklasifikavimas

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

-25 359 1 760 -2 684

14 896 0 9 753 01049 0

Pirktų prekių, skirtų perparduoti įsigijimo vertė: 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas



2019 m. gruodžio 31 d.Straipsniai 2018 m. gruodžio 31 d.
Pirkėjų skolos (balanso eilutė B.2.1.)
Iš jų abejotinos skolos

336 325
-6 995 -6 995

248 917

Kitos gautinos sumos (balanso eilutė B.2.4.): 1 700 0

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke 2 584 401 2 444 074
Pinigai kasose 3 967 2 094

išankstiniai mokesčių mokėjimai 1 700 0
kitos gautinos sumos 0 0

Iš viso (balanso eilutė B.2.): 331 030 241 922

Suėjęs apmokėjimo
 terminas 1-30 31-60 > 60Straipsnis

Pirkėjų skolos
Abejotinos skolos

82 657 18 878

18 878

57 234

57 234

177 556

177 556

-6 995
Kitos gautinos sumos 1 700
Iš viso: 77 362

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 
 (balanso eilutė C): 44 595 36 879

Iš viso (balanso eilutė B.4.): 2 588 368 2 446 168

III.5. Per vienus metus gautinos sumos

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės per vienerius metus gautinų sumos sudarė:

III.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 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 tęstinio 
pobūdžio paslaugas (turto, verslo ir kt. draudimus, leidinių prenumerata, leidimų užsiimti leistina veikla išdavimas ir kt.), 
kurios į sąnaudas bus pripažintos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, tai yra kai faktiškai bus patirtos. 

III.8. Nuosavas kapitalas    

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4 946 609 Eur ir padalintas į 17 
057 272 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 
31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. 

Didžioji pirkėjų skolų dalis yra trumpalaikės skolos.

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo pirkėjų skolų kita valiuta
išskyrus eurais.

Visos gautinos sumos atvaizduotos atėmus nuvertėjimą.

Gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. pagal grąžinimo terminus:
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Bendrovė neturi pinigų, kurių naudojimas apribotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.
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2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Perkainojimo rezervas 
(balanso eilutė D.3.) 788 687 813 603

2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Privalomasis rezervas 270 991 171 889
Kiti rezervai 4 394 13 463

Rezervai (balanso eilutė D.4.) 275 385 185 352
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III.10. Rezervai

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės rezervus sudarė:

III.11. Dotacijos, subsidijos

AB „Vilniaus metrologijos centro“ gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, mažinamas balanso straipsnis „Dotaci-
jos ir subsidijos“ tiek, kiek to turto nudėvima ir mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis. Balanse 
dotacijų ir subsidijų likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 0 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 39 Eur (pokytis 39 Eur). 

III.12. Atidėjiniai

Atidėtasis pelno mokestis 
Atidėtasis pelno mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finan-
sinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės pripažinti. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atidėjiniai sudarė 358 783 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 402 150 EUR.

Įgyvendinus 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl 2018 metų pelno paskirstymo, į 
įstatymų numatytą rezervą pervesta 25 proc. 2018 metų paskirstyto pelno.
 
Kituose rezervuose apskaitoma konkretiems Bendrovės tikslams iš paskirstytino pelno skirta pelno dalis (vadovo premi-
jai).

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. 

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.  Bendrovės perkainojimo rezervą sudarė:

Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto 
įmonės įstatuose. 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovė šį reikalavimą atitiko.

2019 m. balandžio 30 d. visų akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens 
sprendimu Nr. (2.45-82)52-9 patvirtinus 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymą, nuosavo kapitalo 
apskaitoje padaryti nauji įrašai. 

Iš viso 413 981 Eur paskirstytino pelno:
- 99 101 Eur pervesta į privalomą rezervą, 
– 4 394  Eur pervesta į kitus rezervus, 
– 310 486  Eur pervesta dividendų valstybei.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas



Pastaba
Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimas (APMĮ), Eur

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

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

Apskaičiuotas APMĮ po turto perkainojimo 2018-09-07

APMĮ mažinimas dėl ankstesnių metų turto perkainojimo veiksmų

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

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

115 338

16 135

131 473

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 402 150

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas išnykus laikiniesiems skirtumams (9 388)
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimas dėl parduoto perkainoto IMT (9 544)

Užskaitymas su pelno mokesčio turtu (24 435)
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (balanso eilutė F.2.) 358 783

(1 156)

144 699

(4 156)

2018 m. perkainoto IMT nusidėvėjimo PM (1 122)

APMĮ koregavimas, atsižvelgiant į 2007-2015 metais IMT perkainotos vertės sumažėjimo ir padidėjimo 
skirtumo likutį 2018 metų pabaigai

(132 412)

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo judėjimas:
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2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.
Gauti avansai   92 922 23 768
Skolos tiekėjams 100 462 32 351
Pelno mokesčio įsipareigojimai 2 356 7 184
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 100 741 53 284
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 0 43 120

Iš viso (balanso eilutė G.2.): 296 481 159 707

III.13. Trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. trumpalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė:

2019 m. gruodžio 31 d.Pajamų grupė 2018 m. gruodžio 31 d.
Pardavimo pajamos 3 486 156 3 370 203
Kitos veiklos pajamos 130 278 105 618
Finansinės veiklos pajamos 504 426
Iš viso: 3 616 938 3 476 248

III.14. Tipinės veiklos, kitos veiklos pajamos už suteiktas paslaugas ir finansinės veiklos
pajamos

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 3 616 938 Eur pajamų:



Ryšiai su pagrindiniais vadovaujančiais darbuotojais:

1. Administracijos darbuotojai
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2019 m. gruodžio 31 d.1) Pardavimo ir veiklos sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d.
Darbo užmokesčio sąnaudos 1 923 674 1 414 552

Darbdavio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 34 214 438 311

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos 281 756 278 866

Veiklos mokesčių sąnaudos 27 212 27 292

Kitos sąnaudos 420 852 473 535

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

448 268 564 752

Iš viso:

2) Finansinės veiklos sąnaudos  

3 136 740

121

3 197 308

Finansiniai metaiRodikliai Praėję finansiniai metai
Asmenų skaičius 2 3

Išmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais 64 487,67 66 641,65

Išmokėtos tantjemos

Sugrąžinta suteiktų paslaugų suma

Gautų paskolų suma

Sugrąžinta gautų paskolų suma

Išmokėtų palūkanų sumos

Pagrindinės paskolų sąlygos, palūkanų normos

Turto įgijimai

Gauti kiti įsipareigojimai

Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma

251

III.15. Pardavimo savikaina, veiklos sąnaudos ir finansinės veiklos sąmata

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė patyrė 3 135 590 Eur sąnaudų iš jų:

III.16. Apmokėjimas valdymo organų nariams ir pagrindiniams vadovams

Bendrovės valdymo organas yra valdyba, kurią 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 nariai.
 
Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą, vadovaujantis visų AB „Vilniaus 
metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens 2015 m. liepos 31 d. sprendimu  patvirtintu Bendrovės 
atlygio nustatymo valdybos nariams aprašu, yra nustatytas fiksuotas atlygis už dalyvavimą valdybos posėdyje. Mėnesinis 
nepriklausomo valdybos nario atlygis negalėjo viršyti ¼ dalies VMC vadovui nustatyto vieno mėnesio atlyginimo (be kinta-
mosios dalies) dydžio. 

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius. Už darbą VMC generaliniam direktoriui mokamas darbo užmokestis pagal 
darbo sutartį. Generalinio direktoriaus mėnesinį darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintama dalis. Bendrovės generalin-
iam direktoriui buvo mokamas nustatytas atlyginimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 
23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ bei kitais Lietuvos Respublikos teisės 
aktais.  

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
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2. Valdybos nariai

Finansiniai metaiRodikliai Praėję finansiniai metai
Asmenų skaičius 3 3

Išmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais 6 347,3 8 700

Išmokėtos tantjemos

Sugrąžinta suteiktų paslaugų suma

Gautų paskolų suma

Sugrąžinta gautų paskolų suma

Išmokėtų palūkanų sumos

Pagrindinės paskolų sąlygos, palūkanų normos

Turto įgijimai

Gauti kiti įsipareigojimai

Suteiktų garantijų neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma

III.17. 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 89 926 EUR. Atidėtojo pelno mokesčio pajamų suma finansiniais metais sudarė 18 804 EUR. Bendrovei 
yra taikomas 15% pelno mokesčio tarifas.
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III.18. Dividendai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu patvirtino Bendrovės 2018 
metų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 310 486 
Eur.

2019 m. gegužės 13-14 d. mokėtini dividendai buvo sumokėti į valstybės biudžetą.

2019 m. gruodžio 31 d.

Dividendų suma 
tūkst. Eur

Dividendų 
gavėjas

% nuo 
paskirstytino-

jo pelno

Dividendų 
suma tūkst. Eur

% nuo 
paskirstytino-

jo pelno

2018 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR 
ekonomikos ir inovacijų ministerijos

310 486 75,0 336 013 70,0



III.20. Po balansiniai įvykiai

LRV 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną visoje Lietu-
vos Respublikoje dėl pasaulinės COVID - 19 pandemijos 
ekonomika pradėjo lėtėti. Tai sukelia papildomas grėsmes 
Lietuvos Respublikos įmonėms. 

AB „Vilniaus metrologijos centro“ veikla nėra įtraukta į 
uždraustų karantino metu veiklų sąrašą, tad įmonės veikla 
toliau tęsiama..
 
Bendrovė turi pakankamai apyvartinių lėšų tolimesnei 
veiklai vykdyti, net ir esant nepalankiai ekonominiai 
situacijai - 2020 m. kovo 31 d. pinigų likutis įmonėje – 3 
192 tūkst. EUR.,

Bendrovės vadovybė jau ėmėsi aktyvių veiksmų siekiant 
sumažinti prognozuojamus nuostolius dėl sumažėjusios 
apyvartos: daliai darbuotojų yra paskelbtos prastovos, kita 
dalis naudoja metines atostogas, nedarbingumą, palikti tik 
tie darbuotojų pajėgumai, kurie yra reikalingi esančiam 
užsakymų srautui įvykdyti.

Per ateinančius tris mėnesius planuojama, kad vidu-
tiniškai pajamos sumažės apie 58,35 proc. nuo biudžete 
suplanuotų pajamų - pardavimo pajamos būtų apie 429 
tūkst. EUR nemažinant sąnaudų pagal biudžetą įmonė 
patirtų 460 tūkst. EUR nuostolį. Jei įvertintume sąnaudų 
mažinimą ir jau priimtus sprendimus dėl prastovų planuo-
jamas trijų mėnesių nuostolis galėtų sumažėti iki 243 
tūkst. EUR. 

Bendrovėje 2020 m. kovo 31 d. apie 86 proc. viso 
trumpalaikio turto  sudaro labai likvidus turtas –  
pinigai, bendrovė neturi jokių skolų kredito įstaigoms, 
trumpalaikiai įsiskolinimai yra skolos tiekėjams, 
darbuotojams, mokesčiams ir gauti avansai iš pirkėjų, 
kurie yra apmokami visada laiku ir kurių bendra suma 
yra  apie 13 proc. visų turimų apyvartinių lėšų, tad 
galima teikti, kad net ir užsitęsus karantinui, bei 
įmonei dirbant nuostolingai likvidumo rizikos nėra. 

Papildomos grėsmės su kuriomis gali susidurti AB 
„Vilniaus metrologijos centras“ dėl pratęsto karanti-
no:

1)Gali nuvertėti turimas ilgalaikis turtas, tačiau įmonė 
turi gana didelį perkainavimo rezervą, kuris tokiu 
atveju būtų mažinamas nuvertėjimo suma. 

2) Dėl ekonomikos sulėtėjimo ir paskelbto karantino 
bankrutuos - likviduosis įmonės, gali susidaryti 
gautinų sumų nuvertėjimas. Jau priimti aktyvūs 
veiksmai siekiant sumažinti šią riziką: nesutartinių 
klientų prašoma susimokėti avansus, bei 
aktyvinamas skolų išieškojimas. 

Bendrovė 2019 m. pasirašė automobilių nuomos sutartis pagal kurias nuomojasi 7 automobilius: 5 automobilių bendra 
vertė 92 100 EUR, nuomos laikotarpis 36 mėn., mėnesinis nuomos mokestis už vieną automobilį - 311,57 EUR, 2 automo-
bilių bendra vertė 30 446,28 EUR, nuomos laikotarpis 48 mėn., mėnesinis nuomos mokestis už vieną automobilį 319,87 
EUR.

Generalinė direktorė

Vyriausioji finansininkė

Rūta Klevėnė

Aušra Šmaižytė

III.19. Nuoma
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