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Bendroji dalis 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Įmonė arba UAB „Vilniaus vystymo kompanija”), buvęs 
pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybės valstybinė įmonė „Kapitalinė statyba” ir Uždaroji akcinė Įmonė „Vilniaus 
kapitalinė statyba“, įregistruota 1995 m. balandžio 19 d., adresu Gedimino pr. 37, Vilnius. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-1531 pakeistas UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ 
buveinės adresas, kuris yra Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 30-243 „Dėl UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ pavadinimo pakeitimo ir įstatų 
patvirtinimo“ Įmonės pavadinimas 2010 m. balandžio 2 d. pakeistas į UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 

Naujausia Įmonės įstatų redakcija įregistruota 2021 m. vasario 25 d. Įmonės kodas – 120750163. PVM mokėtojo kodas 
LT100000005418.  
 
Įmonės steigėja ir vienintelė akcininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įmonės kodas – 188710061. 
 
2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas yra 20 014 701 eurai. Jis atitinkamai padalintas į 69 016 210 
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Įmonės valdymo organai yra visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės direktorius.  
 
Pagrindinė Įmonės paskirtis ataskaitiniu laikotarpiu – vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės investicinius projektus, o 
pagrindinė veikla – patalpų nuoma ir projektų valdymo, statinio projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo bei 
statinio statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programas 
pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 1-1863, ir su Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija 2019 m. sausio 9 d. sudarytą Paslaugų sutartį Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2) (vidaus sandoris). 
.Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 1-682, vidaus sandoris papildytas sąlygomis 
dėl konsultavimo paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybei ir tretiesiems asmenims už valandinį (35 Eur/val.) 
paslaugų įkainį. Taip pat Įmonė gauna pajamų iš turto pardavimo ir valdymo. Pagrindinė rizika, su kuria Įmonė gali 

susidurti, tai statybos procesų stabdymas, ar pradžios vėlinimas dėl rangovų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, 
bankrutavimo ar ekstremalių situacijų atsiradimo, kurios siejamos su visos šalies ekonomikos kritimu. 
 
Valdymo struktūra ir darbuotojai  
 
Įmonėje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 60 darbuotojai (2020 m. gruodžio 31 d. – 66 darbuotojas, per 2021 m. buvo 
priimta 25 darbuotojai, atleista – 31 darbuotojų.  
 
Įmonės valdymo struktūrą sudaro: 
 

- Valdyba, kurį susideda iš 5 narių, iš jų 2 Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai ir 3 nepriklausimi nariai. 

Vardas, 
pavardė 

Pozicija ir 
nepriklausomumas 

Užimamos pareigos 
(pagrindinėje darbovietėje) 

Įmonės 
kodas  Buveinė 

Lina Melianienė Pirmininkas (narys) 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Investicinių projektų 
valdymo skyriaus vedėja 

 188710061 

 Konstitucijos 
pr. 3 Vilnius 

Aurimas Tomas 
Staškevičius Nepriklausomas narys LTL Kredito unija kreditų skyriaus 

vadovas 
302791356 

Sporto g. 18, 
Vilnius 

Dalius Gedvilas Nepriklausomas narys Lietuvos statybininkų asociacija, 
direktorius 

121895674 

Lukiškių g. 
5-501 Vilnius 

Edvardas 
Varoneckas Narys 

Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos teisės grupės 
vadovas 

188710061 

Konstitucijos 
pr. 3 Vilnius 

Robertas 
Vyšniauskas Nepriklausomas narys 

UAB Valstybės investicinis kapitalas 
generalinis direktorius 
  

305611945 

Gedimino pr. 
38 Vilnius 

 
- Įmonės direktorius (Nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2021 m. balandžio 19 d. šias pareigas ėjo Rasa Čeponytė). 

Niekur kitur vadovaujančių pareigų paskirta direktorė neturėjo. Nuo 2021 m. balandžio 20 d. direktorės pareigas 

laikinai paskirta Vaida Šopytė. Nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. direktoriaus pareigas paskirtas Saulius Barauskas. 
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Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė  
 
Įmonės socialinės atsakomybės politika apima šias kryptis: korupcijos prevenciją, darbuotojų ugdymą, žmogaus teises, 

lygybę ir įvairovę, profesinę saugą ir sveikatą bei abipusį pasitikėjimą ugdančius santykius su susijusiais asmenimis.  

 

• Įmonė taiko priemones, užtikrinančias, kad pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų ir nepripažįsta sukčiavimo, 

kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų. 

• Įmonė netoleruoja korupcijos, šeimos narių, giminių, draugų protegavimo ar bet kokių kitų prekybos poveikiu 

formų, nuosekliai ir sistemiškai įgyvendina įmonės bei privačių interesų konfliktų prevenciją. Įmonė diegia 

priemones, kurios skatintų darbuotojus ir kitus susijusius asmenis nesibaiminant neigiamų pasekmių pranešti 

apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį. 

• Įmonė kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas 

galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, rasės, tautybės, socialinės padėties, amžiaus, 

negalios, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religinių įsitikinimų ar lytinės orientacijos. 

Netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios ar 

naudojimasis užimama padėtimi. 

• Įmonė užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų Lietuvos Respublikoje taikomus teisės aktus, tarptautinius 

standartus ir rekomendacijas bei siekia sukurti orias darbo sąlygas, susijusias su darbo valandomis, savaitiniu 

poilsiu, atostogomis, darbuotojų sauga ir sveikata, motinystės apsauga bei tinkamu darbo bei šeiminių 

santykių balansu. 

• Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, kompetencijų ugdymu, apmokėjimu už darbą ar kitomis išmokomis, 

paaukštinimu pareigose Įmonėje yra priimami atsižvelgiant į objektyvius kriterijus ir veiksnius be 

diskriminacijos. 

• Darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą mokamas toks pats atlyginimas. Darbo užmokesčio dydis 

potencialiam ar esamam darbuotojui nustatomas vadovaujantis objektyviais kriterijais, susijusiais su 

darbuotojo gebėjimais, kompetencija, kvalifikacija, turima patirtimi ir žiniomis. Vadovaujantis Darbo 

užmokesčio mokėjimo nuostatais, skatinama tinkamai atlyginti tikslus pasiekiantiems ir lūkesčius 

viršijantiems darbuotojams. 

• Įmonė skiria tinkamą dėmesį darbuotojų saugai darbe, sveikatos apsaugai. 

• Įmonė yra įdiegusi ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemą,. BUREAU Veritas 

Certification Holding SAS - UK Branch kasmet vertina UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ vadybos sistemos 

įgyvendinimą. 

• Įmonė naudoja sprendimus, kurie leistų mažinti energetinių išteklių naudojimą ir sumažintų gamtai daromą 

poveikį. 

 
2021 m. finansinės ataskaitos paruoštos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES), Lietuvos Respublikos įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymą, kitus galiojančius įstatymus ir norminius aktus.  
 
Finansinių veiklos rezultatų analizei pateikiami finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų 
ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai lyginant 2021 finansinius metus su praėjusiais 2020 finansiniais metais.  
 
2021 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos pagrindiniai straipsniai ir 
straipsnių pokyčiai 
 
Analizuojant Įmonės 2021 m. bendrųjų pajamų ataskaitą, matyti, kad 2021 m., lyginant su 2020 m., pardavimo pajamos 
sumažėjo -14%. Pagrindinės veiklos pajamos kito neženkliai (projektų valdymo, statinio projektavimo ir statybos 
valdytojo funkcijų vykdymo bei statinio statybos techninės priežiūros paslaugos -4%; turto nuomos pajamos -1%), o 
pardavimo pajamų pokytį lėmė mažesnės pajamos dėl turto pardavimo (-43%).  
 
Pardavimo savikainos pagrindinės sąnaudų sudedamosios dalys yra projektų valdymą bei statinio statybos techninę 
priežiūrą vykdančių projektų vadovų, bei kitų prie šių paslaugų užtikrinimui reikalingų darbuotojų darbo užmokesčio 
sąnaudos, draudimo sąnaudos, reikalingos šioms funkcijoms vykdyti, nuomojamo nekilnojamojo turto nusidėvėjimo 
sąnaudos, parduoto turto savikaina bei kitos sąnaudos reikalingos šioms pajamoms uždirbti. Lyginant 2021 m. ir 2020 m. 
pardavimo savikainą, 2021 m. ji padidėjo. Šį padidėjimą lėmė darbo užmokesčio sąnaudų augimas, susiformavęs dėl 
didesnio darbuotojų skaičiaus, parduoto turto savikainos sąnaudų bei kitų sąnaudų. 
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Lyginant su 2020 m. - veiklos sąnaudų struktūra, 2021 m. liko nepakitusi.  
 
Analizuojant Įmonės finansinę ir investicinę veiklą, pastebima, kad finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2021 m. 
padidėjo. Šį rezultatą lėmė Įmonės gautos palūkanos pagal susitarimą su Įmonės akcininke dėl apmokėjimo rangovams, 
bei gautos baudos iš sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. 
 

STRAIPSNIAI 2021 m. 2020 m. Pokytis 
  
PARDAVIMO PAJAMOS 4 359 285 5 095 781  (736 496) 

Pardavimo savikaina (3 073 471) (3 092 
503)  (19 032) 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 285 814 2 003 278  (717 464) 

Bendrosios administracinės sąnaudos (1 819 231) (1 363 
223)  456 008 

Kitos veiklos pajamos  1 710 975 3 452 837  (1 741 862) 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 177 558 4 092 892  (2 915 334) 
Finansinės veiklos rezultatas 90 528 121 700  (31 172) 
Pelnas prieš apmokestinimą 1 268 086 4 214 592  (2 946 506) 
Pelno mokestis (2 029) (288 564)  (286 535) 
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 266 057 3 926 028  (2 659 971) 
Iš viso bendrųjų pajamų 1 266 057 3 926 028  (2 659 971) 

 
Įmonės ilgalaikio turto sudėtis ir struktūra pateikiama aiškinamajame rašte (4,5 ir 6 pastabos). 
 
Iš finansinės būklės ataskaitos straipsnių pokyčių reikėtų išskirti trumpalaikį turtą bei mokėtinas sumas ir įsipareigojimus. 
Įmonės trumpalaikis turtas 2021 m., lyginant su 2020 m., padidėjo. Pinigų straipsnio padidėjimą lėmė pirkėjų ir kitų 
skolų padengimas metų pabaigoje. 
 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos trumpalaikio turto straipsnių pokyčiai 
 

STRAIPSNIAI 2021 m. 2020 m. Pokytis 
  
TRUMPALAIKIS TURTAS 18 604 439 14 949 082  3 655 357 

Atsargos ir ilgalaikis materialusis turtas skirtas parduoti 4 426 513 4 757 874  (331 361) 
Prekybos ir kitos gautinos sumos 4 381 647 4 602 501  (220 855) 
Išankstiniai apmokėjimai 39 272 48 318  (9 049) 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 757 007 5 540 389  4 216 618 

 
Ilgalaikė dalys „Prekybos ir kitų gautinų sumų“ Finansinės būklės ataskaitoje yra parodyta prie Ilgalaikio turto straipsnio 
„Prekybos ir kitos gautinos sumos po vienerių metų“. Gautina suma 2021 m. gruodžio 31 d. įmonėje nebebuvo prekybos 
ir kitų gautinos sumų po vienerių metų. 
 

STRAIPSNIAI 2021 m. 2020m. Pokytis 

 
ILGALAKIS TURTAS 

   

Prekybos ir kitos gautinos sumos po vienerių metų - 2 562 251   

 
2021 m. einamųjų metų pelno mokesčio suma yra 2 029 Eur. 
 
Po UAB „Start Vilnius“ reorganizavimo (prijungiant prie UAB „Vilniaus vystymo kompanija), Įmonė 2018 m. perėmė ir 
2020 m. toliau tęsia įsipareigojimus dėl Dotacijų ir subsidijų.  
 
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų detalizavimas pateiktas aiškinamajame rašte (15 pastaba). 
 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnių pokyčiai 
 
  
STRAIPSNIAI 

  
2021 m. 

  
2020 m. 

  
Pokytis 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2 603 598 1 752 810  850 788 
Nuomos įsipareigojimai 1 337 556 420 581  916 975 
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Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimas 1 229 877 1 296 064  (66 187) 
Dotacijos ir subsidijos 36 165 36 165  - 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 1 561 792 1 688 424  (126 631) 
Nuomos įsipareigojimai 266 584 51 664  214 920 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 1 117 745 1 152 425  (34 680) 
Einamųjų metų pelno mokestis 68 216 360 515  (292 299) 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 109 247 123 820  (14 573) 

 
2021 m. pagrindiniai veiklą apibūdinantys rodikliai (pelningumo, mokumo, turto panaudojimo efektyvumo) 

 
RODIKLIO PAVADINIMAS 2021 m. 2020 m. Pokytis REIKŠMĖ PASTABOS* 

PELNINGUMO RODIKLIAI 

EBITDA pelningumas (%) 51 96  (45) 

Parodo Įmonės gebėjimą 
apmokėti skolas ir 
sumokėti pelno mokestį 
bei vykdyti pagrindinę 
įmonės veiklą 

Norma > 10. Turi 
būti kuo didesnis 

Grynasis pelningumo 
koeficientas (%) 

29 77  (48) 
Kiek vienas pardavimų 
euras duoda eurų 
grynojo pelno 

Norma > 0. Turi 
būti kuo didesnis 

MOKUMO RODIKLIAI 

Bendrasis mokumo koeficientas 6 7  (1) 
Kiek vienam įmonės 
skolos eurui tenka 
nuosavo kapitalo 

Norma 0,5 > 1. 
Virš 2 labai gerai 

Įsiskolinimo koeficientas 0,13 0,12  0,01 
Kiek vienam turto eurui 
tenka skolų 

Norma < arba = 
0,5. Virš 0,7 
nepatenkinama 

TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

Apyvartinio kapitalo apyvartumo 
rodiklis 

0,26 0,38  (0,12) 
Parodo apyvartų skaičių 
per metus 

Negatyvi reikšmė 
rodo potencialų 
apyvartinio 
kapitalo poreikį 

Pirkėjų skolų apyvartumas 0,99 1,11  (0,12) 

Parodo pirkėjų skolos 
dydžio apyvartą kartais,  
t. y. kiek kartų 
„apsiverčia“ pirkėjų skola 
lyginant su pardavimais 
per periodą  

Turi būti kuo 
didesnis 

Skolų tiekėjams dienomis 
apyvartumo rodiklis (dienomis) 

133 136  (3) 

Parodo kelių dienų 
įmonės pardavimai 
atitinka skolų tiekėjams 
dydį 

Kuo didesnis, bet 
ne taisyklė 

 

* normų šaltinis http://www.auditum.lt/index.php/finansiniu-rodikliu-skaiciuokles 
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Esminiai 2021 vykdyti projektai: 
 
 
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ per 2021 metus užbaigtos 66 valdomos  pasirašytos rangos ir projektavimo sutartys, 
pasirašytos naujos - 69.  

  
Baigti projektai:  
   
Žirmūnų trikampis. Vykdant šį didelės apimties projektą viename seniausių Vilniaus rajonų, Žirmūnuose, sutvarkytas 
ten esantis daugiabučių kvartalas – „Žirmūnų trikampis“. Įgyvendinus šį projektą, Žirmūnų, Minties ir Tuskulėnų gatvių 
teritorijoje  įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, sporto aikštelė, skveras su poilsio zona, vaikų žaidimų ir sporto 
aikštelėmis,  atnaujintos apšvietimo, vaizdo stebėjimo bei paviršinių lietaus nuotekų sistemos, eismo reguliavimas. 
Ypatingas dėmesys skirtas ir teritorijos apželdinimui – kvartale pasodinta daug naujų medžių ir krūmų, apjungiančių 
žaliąsias erdves. „Žirmūnų trikampis“ – pirmas kompleksinis didelio kvartalo erdvių sutvarkymas Vilniaus miesto 
moderniojoje istorijoje. Įgyvendinus projektą buvo kokybiškai atnaujinta Žirmūnų viešoji erdvė ir visuomeninės 
paskirties infrastruktūra, turinti įtakos bendruomenės pasitenkinimui gyvenamąja aplinka bei kurianti geresnes sąlygas 
verslo plėtojimui, investicijų pritraukimui, gyventojų gyvenimo kokybei.  
   
Valstybinis Trakų Vokės parkas. Įgyvendinus šį projektą, Valstybinis Trakų Vokės dvaro sodybos parkas buvo 
sutvarkytas, pritaikytas lankymui ir tausojančiam naudojimui. Atliktas centrinės parko dalies takų dangų remontas, 
atnaujintos apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemos, įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, 
dviračių stovai, informaciniai stendai), restauruota baliustrada, baseinas ir fontanas, Pietų, Vakarų ir Šiaurės vartų 
fragmentai bei tvoros. Atlikus minėtus darbus  atkurtas parko autentiškumas bei vertingosios jo savybės, sukurta ir 
pritaikyta lankymui turizmo infrastruktūra, sudarytos sąlygos parko lankytojų bei turistų srautų didėjimui.  
   
Medinės architektūros paveldo muziejus Vilniuje. Vykdant šį projektą, sutvarkytas pastatas, esantis adresu Polocko 
g. 52, Vilniuje, jame įkurtas Medinės architektūros paveldo muziejus. Objekte atlikti tvarkomieji statybos ir 
paveldosaugos darbai:  sutvarkytas pagrindinis pastatas, jame įrengta muziejaus ekspozicijų erdvė, renginių ir laikinųjų 
ekspozicijų erdvė, multifunkcinė edukacijų erdvė, kavinė, konsultacinis medžio centras su duomenų baze, taip pat 
suremontuotas pagalbinis ūkio pastatas ir kiemo rūsys. Šiuo projektu pagerinta Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos 
teikiamų kultūros paslaugų kokybė, jų įvairovė, padidinti muziejaus lankytojų srautai.  
   
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija. Įgyvendinant šį projektą, mokymo įstaigoje atlikti vidaus apdailos 
atnaujinimo darbai, atnaujinti vidaus ir lauko inžineriniai tinklai, sutvarkytas gerbūvis, apšiltintas stogas ir fasadas, 
pakeisti langai ir lauko duris, įrengti lauko laiptai ir keltuvai neįgaliesiems.  
   
Vilniaus Žemynos progimnazija, sporto salė. Pastatytas 4,2 tūkst. kv. m. sporto paskirties kompleksas, kuriame  
įrengtos trys integruotos krepšinio salės, treniruoklių salė bei pagalbinės patalpos. Naujajame pastate sporto varžybas 
gali stebėti iki 1300 žiūrovų, įrengtos išstumiamos tribūnos, sutvarkyta infrastruktūra neįgaliesiems, įrengta erdvi 
automobilių statymo aikštelė. Salėmis gali naudotis Žemynos progimnazijos moksleiviai, o po pamokų vyksta „Vilniaus 
krepšinio mokyklos“ auklėtinių bei kitų sporto klubų treniruotės. Įgyvendinus projektą pagerinta neformalaus švietimo 
paslaugų kokybė, plėtra ir prieinamumas Vilniaus mieste.  
   
VšĮ Naujininkų poliklinikos Salininkų filialas. Įgyvendinant šį projektą, VšĮ Naujininkų poliklinikai priklausantis 
Salininkų filialo pastatas nugriautas, vietoje jo iškilo vieno aukšto netaisyklingos formos ambulatorija. Moderniame 
gydymo paskirties pastate  įrengtas tambūras, registratūra/laukiamasis, du gydytojų kabinetai, procedūrų kabinetas, 
laboratorija, odontologo kabinetas, sterilizacinė, personalo poilsio kambarys, sanitariniai mazgai, įrengtas automobilių 
parkingas, sutvarkytas pagrindinis pėsčiųjų priėjimas iki poliklinikos ir kt.  
   
Centrinės gatvės bulvaras Paplaujos rajone. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota Manufaktūrų gatvė ir viešoji 
erdvė prie jos: pakeista gatvės danga, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, lietaus nuotekų tinklai, mažosios architektūros 
elementai, apšvietimas, vaikų žaidimų aikštelė, atliktas medžių tvarkymas ir naujų želdinių įrengimas, viešoji teritorija 
pritaikyta žmonėms su negalia, įrengti renginiams ir rekreacijai skirta aikštė su rekreacine įranga, įrengtas šviesoforinis 
eismo reguliavimas.  
   
Neries Senvagė. Projekto įgyvendinimo metu erdvėje prie Neries senvagės įrengta rekreacinė infrastruktūra su 
aktyvaus poilsio, pėsčiųjų bei dviračių trasomis. Vykdant šį projektą atkarpoje nuo Linkmenų g. 26 iki Ozo g.  atnaujintos 
vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų sistemos, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, vaikų žaidimų bei šunų 
treniravimo aikštelės, paruošta vieta sezoninei lauko kavinei, įrengtas viešas tualetas, sutvarkyti esami želdiniai ir 
suformuoti nauji. Taip pat atnaujinti ir Neries Senvagės vandens telkiniai: sutvirtintas šlaitas, įrengti mediniai laiptai ir 
pėsčiųjų takai ant vandens.  
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Reformatų sodas. Siekiant reprezentuoti kultūrinį – istorinį reformacijos paveldą, atkurtas ir sutvarkytas Reformatų 
sodas. Projekto metu atnaujinti sodo želdiniai (pašalinti menkaverčiai augalai, pasodinti nauji medžiai ir krūmai, 

suformuotos gyvatvorės), išvalyta teritorija, sutvarkyti lietaus, nuotekų ir vandens tinklai, atlikti architektūros, 
konstrukcijų ir kiti statybiniai darbai. Reformatų sode pastatyta ir vaikų žaidimo aikštelė, įrengtos naujos poilsio zonos 
bei inžineriniai tinklai, skirti sezoninei lauko kavinei, sutvarkytas apšvietimas.  
 
Vykdomi projektai:  
   
Lengvosios atletikos maniežas. Vykdant šį didelės apimties projektą, Žirmūnuose, adresu Žirmūnų g. 1H, planuojama 
pastatyti naują, apie 10 tūkst. kv. m. užimantį, lengvosios atletikos maniežą. Naujajame sporto statinyje galėtų 
treniruotis apie 500 lengvaatlečių ir kitų sporto šakų atstovų. Vilniuje toks maniežas yra ypač reikalingas vėsiuoju ir 
šaltuoju metų laiku. Įgyvendinus projektą, miesto gyventojams ir sportininkams būtų sukurtos kokybiškos sporto 
infrastruktūros sąlygos. Šiuo metu vyksta techninio projekto, kurio pagrindu bus statomas lengvosios atletikos maniežas, 
pirkimo procedūros. Objekto numatoma vertė – 15 mln. eurų.  
   
Pilaitės gimnazija. Projekto metu Vilniaus Pilaitės mikrorajone, adresu Tolminkiemio g. 2D, statoma nauja modernaus 
dizaino bei išplanavimo gimnazija. Naujoji mokykla bus keturių aukštų ir užims beveik 12 tūkst. kv. m. plotą, ją galės 
lankyti apie 1000 moksleivių. Šiuolaikinės patalpos išsiskirs savo erdvine struktūra: holą, aktų ir sporto salės branduolį 
sups klasių žiedas. Žiedo viduje iš sporto ir renginių salės bus sudaryta pastato „šerdis“ – centrinė aikštė, kurioje 
mokyklos bendruomenė galės susitikti, bendrauti, valgyti ir dirbti. Įgyvendinus šį didelės apimties projektą, sparčiai 
augančiame Pilaitės mikrorajone bus padidintas ugdymo paslaugų prieinamumas, užtikrinta šiuolaikiška ir inovatyvi 
aplinka tiek vaikams, tiek mokyklos personalui bei suteiktos galimybės pagerinti bendrąjį švietimo ir popamokinės veiklos 
lygį. 
   
Neries krantinė kairė.  Įgyvendinant šį projektą planuojama atnaujinti Neries kairiąją krantinę – atkarpą nuo Žvėryno 
iki Žirmūnų. Atliekami darbai bus suskaidyti į du etapus: pirmojo etapo metu bus sutvarkytos atkarpos nuo Žvėryno tilto 
iki Baltojo tilto bei nuo Vilnelės tilto iki Šilo tilto prieigų, o antrojo etapo metu – tarp Baltojo ir Vilnelės tiltų. Numatoma 
rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų takus bei laiptus, įrengti mažosios architektūros elementus, apšvietimo ir lietaus nuotekų 
sistemas, sutvarkyti ir suformuoti naujus želdynus. Įgyvendinus šį projektą, šiaurinės miesto dalies gyventojai galės 
kokybiškai ir aktyviai leisti laisvalaikį, bus pagerintos verslo aplinkos sąlygos tikslinėje teritorijoje įsikūrusiems verslo 
atstovams, pagerės gyvenimo gerovė mažiausiai 60 tūkst. gyventojų, kurių turimo nekilnojamojo turto kainos padidės 
dėl projekto metu sutvarkytos aplinkos.  
   
Tauro kalno projektas. Įgyvendinant šį projektą, planuojama kompleksiškai sutvarkyti viešąją erdvę prie Tauro kalno 
parko ir taip šią teritoriją integruoti į dinamišką miesto gyvenimą. Šio tikslo įgyvendinimui Tauro kalno parke numatoma 
sukurti vientisą miesto žaliųjų erdvių jungtį, kuria iš Vingio parko būtų galima pasiekti senamiestį. Taip pat yra 
projektuojamas pėsčiųjų viadukas virš Tauro g., saugiai sujungsiantis Tauro kalno parką ir P. Cvirkos skverą. Projekto 
metu planuojama renovuoti senąją vaikų žaidimo aikštelę bei pastatyti naują, įrengti ramaus poilsio ir sporto zonas su 
lauko treniruokliais, automobilių stovėjimo aikštelę šalia Pamėnkalnio g., sutvarkyti esamus želdynus bei suformuoti 
naujus žemaūgių medžių masyvus. Kalno šlaito centrinėje dalyje numatoma išsaugoti žiemos pramogų zoną, o centinėje 
parko dalyje įrengti multifunkcinę veiklų erdvę, kurią šiltojo sezono metu būtų galima naudoti kaip kiną po atviru 
dangumi. Vienas iš prioritetinių šio projekto tikslų yra užtikrinti visiems tinkamą patekimą į viršutinę Tauro kalno parko 
terasą nuo Pamėnkalnio g., tad projektuojama pėsčiųjų takų sistema yra pritaikyta žmonėms su negalia, tėvams su 
vaikų vežimėliais bei dviratininkams. Atnaujinta ir modernizuota Tauro kalno parko teritorija taps patraukliu poilsio ir 
kultūros objektu, derėsiančiu prie būsimos Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“.  
   
Nacionalinė koncertų salės statyba. Įgyvendinant šį didelės apimties projektą ant Tauro kalno planuojama pastatyti 
nacionalinę koncertų salę, pavadinimu „Tautos namai“ . Numatyta įrengti iki 1,7 tūkst. vietų didžiąją, 500 vietų mažąją 
ir dvi papildomas sales, erdves barams, knygyną, vestibiulį su vaizdu į miesto panoramą bei patalpas kitai įvairiai 
kultūrinei veiklai. Didžioji koncertų salė bus pritaikyta klasikinės (simfoninės ir kamerinės) muzikos koncertams bei kitų 
žanrų muzikos renginiams. Mažąją, daugiafunkcę, 500 vietų salę planuojama naudoti pačių įvairiausių meno žanrų 
pristatymui. Trečioji „Tautos namų“ salė turėtų būti skirta edukacinei veiklai, ekspozicijoms ir renginiams. Ketvirtoji salė 
bus reikalinga kasdieninei veiklai, t.y. muzikantų ir atlikėjų repeticijoms. Ypatingas dėmesys nacionalinėje koncertų 
salėje „Tautos namai“ bus skirtas akustikai. Ši užduotis patikėta pasaulinio garso specialistams – akustikos inžinerijos 

įmonei iš Japonijos „Nagata Acoustics“, kuri ieškodama geriausių akustinių sprendinių naudoja unikalią metodiką bei 
kartu sėkmingai taiko kompiuterines technologijas.  
   
Daugiafunkcis Lazdynų sveikatingumo centras. Naujas Daugiafunkcis Lazdynų sveikatinimo centras bus 
moderniausias baseinas Lietuvoje, atitinkantis aukščiausius tarptautinius FINA reikalavimus. 11 tūkst. kv. m. ploto 
pastate planuojama įrengti du baseinus: aštuonių takelių 50 metrų baseiną, skirtą plaukimui, o 25 metrų – skirtą ne tik 
plaukimui, bet ir šuoliams į vandenį.  
Lazdynų sveikatinimo komplekse bus įrengtos treniruočių salės, sveikatinimosi centrai, pirčių zonos. Šalia plaukimo 
baseinų bus įrengtos sėdimos tribūnos žiūrovams. Pačiame centre – persirengimo kambariai, pagalbinės patalpos kitoms 
sporto šakoms, dušai, automobilių stovėjimo aikštelė.  
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Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir įstatinis kapitalas 
2021 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis pasirašytas kapitalas yra lygus 20 014 701 eurams. (Neapmokėta pasirašyto 

kapitalo dalis – 1072 eurų) Akcinis kapitalas atitinkamai padalintas į paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali 
vertė yra 2,90 euro.  
 
Per 2021 m. ir 2020 m. Įmonė nebuvo įsigijusi savo akcijų.  
 
Paprastųjų akcijų turėtojai turi teisę gauti dividendus, kai jie paskelbiami, ir vieno balso teisę vienai akcijai Įmonės 
metiniuose ir visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Už kiekvieną akciją suteikiama vienoda teisė dalyvauti skirstant 
likusį turtą Įmonės likvidavimo atveju.  
 
Pagal Lietuvos aukščiausio teismo nutartį įstatinio kapitalo dalis 1072 eurai buvo atvaizduota apskaitoje prie pasirašyto 
neapmokėto kapitalo dalies. Per artimiausius metus numatomas įstatinio kapitalo mažinimas šiai sumai bei dėl kitų 
galimų atvejų, susijusių su galimais teismų sprendimais dėl Savivaldybės turto investavimo į Įmonės akcinį kapitalą. 
Finansinės būklės ataskaitoje yra parodytas tik pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas 20 013 629 eurai. 
 
Įmonė neturi oficialiai patvirtintos dividendų mokėjimo politikos, tačiau visais atvejais dėl dividendų mokėjimo 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Įmonės patvirtintais įstatais bei akcininko sprendimais.  
 
2021 metais akcininkas patvirtino valdybos siūlomą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą. 
 
Įmonės filialai ir atstovybės  
 
2021 m. Įmonė neturėjo nei filialų nei atstovybių. 
 
Įmonės patronuojamosios Įmonės: 
 
UAB „Vilniaus sporto projektai“ – 100 proc. akcijų; 
 

UAB „Air Lituanica Club“- 2 proc.; 

 
UAB „Vilniaus namai Maskvoje“ (rus. ООО «Вильнюсский дом в Москве») – 50 proc. 
 
2020 m. gruodžio 23 d. registro tvarkytojas inicijavo UAB „Air Lituanica Club“ likvidavimą.  
 
Įmonė rengia ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 
  
Įmonės veiklos planai, plėtros veikla ir prognozės 
 
Įmonė 2022 m. ir toliau atliks savo paskirtį – įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės 2022 m. investicijų programos 
projektus ir vykdys projektų valdymo, statinio projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo ir statinio statybos 
techninės priežiūros funkcijas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 1-1863. 
 
Pagal turimus duomenis, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2022 m. planuoja gauti apie 7,5 mln. eurų pajamų, iš jų 
apie 2,9 mln. eurų sudarys pajamos už projektų valdymą bei statinio projektavimo, statinio statybos valdytojo ir statinio 
statybos techninės priežiūros funkcijų vykdymą, pajamos iš turto nuomos ir pardavimo sudarys apie 4,6 mln. eurų. 
 
 
Finansinės rizikos valdymas 

 
Įmonė vykdydama veiklą patiria finansinę riziką, t. y. kredito riziką, likvidumo riziką bei rinkos riziką (užsienio valiutos 
riziką, palūkanų normų riziką). Valdydama šias rizikas, Įmonė siekia sumažinti veiksnių įtaką, galinčių neigiamai paveikti 
Įmonės finansinius veiklos rezultatus.  

Kredito rizika yra Įmonės finansinio nuostolio rizika, jei klientas ar partneris neįvykdo finansinės priemonės sutartinių 
įsipareigojimų. Kredito rizika yra iš esmės susijusi su sumomis, gautinomis iš Įmonės klientų.  

Kredito rizika, susijusi su likvidžiomis lėšomis (pinigai ir terminuoti indėliai) bankuose, yra ribota, nes Įmonė atlieka 
operacijas su bankais, turinčiais aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.  

Išskyrus likvidžias lėšas, Įmonės apskaitinė finansinio turto vertė be vertės sumažėjimo nuostolių, atspindi maksimalią 
Įmonės kredito riziką, neatsižvelgiant į užstatus ar kitus laikomus kredito užtikrinimus.  

Kredito rizikai valdyti Įmonė taiko apmokėjimo terminus bei procedūrų kontrolę.  

Įmonė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją su Vilniaus miesto savivaldybe.  

Likvidumo rizika atsiranda, kai Įmonė nebegali laiku įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, vykdomų sumokant 
grynuosius pinigus arba perduodant kitą finansinį turtą. Įmonės likvidumo valdymo politika yra palaikyti pakankamą 
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grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų lygį arba turėti pakankamą finansavimą per atitinkamų sumų kreditines 
linijas ir/ar paskolas. 

Likvidumo rizika valdoma vadovaujantis atsargumo principu. Įmonė valdo pinigų srautus ir likvidumo riziką remdamasi 
pinigų srautų prognozėmis.  

Įmonės kapitalo valdymo tikslas yra užtikrinti Įmonės galimybes tęsti veiklą siekiant uždirbti pelno savo akcininkui ir 
palaikyti optimalią kapitalo struktūrą mažinant kapitalo kainą. Be to, Įmonė turi atitikti išorinius kapitalo reikalavimus. 

Įmonė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgiant į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos rizikos 
ypatybes. Siekdama palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Įmonė gali koreguoti akcininkams išmokamų dividendų 
sumą, grąžinti kapitalą akcininkams, išleisti naują akcijų emisiją arba parduoti turtą, kad sumažintų skolas. 2021 m. 
gruodžio 31 d. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Įmonės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 
50 proc. jos įstatinio kapitalo. 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. Įmonė vykdė šį reikalavimą.  

 

 
 
Direktorius         Saulius Barauskas 
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