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Valstybds imon6 REGISTRU CENTRAS

[monds kodas 124 1 10246 Adresas: V.Kudirkos g. I 8, Vilnius

Finansinds ataskaitos uZ metus, pasibaigusius 2010 m. gruodZio 3l d.

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenurodla kitaip)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo m inistro

2011m.AeA/iA men./7 d.

BALANsAs /{L r/y' I 
Tpakvmu Nr'-tEtlQ

TURTAS Pastaboe
Nr. 2010.12.s1 ;H#f:,, 200e.r2.31

A.

L

ta

t.4.

1.5.

il.

il.1.

I.2.

[.3.
il.4.

il.5.

il.6.

n.7.

il.8.

ilr.

il t.3.

tv.

tv.1.

B.

I.

t.1.

t.1 .1 .

t.1.2.

r.1.3.

t.1 .4.

1.1.5.

1.2.

ll.

il.1 .

1t.2.

il.3.

ilt.

ilt.3.

lv.

ILGALAIKIS TURTAS

NEMATERIALUSIS TURTAS

Patentai, licencijos

Programind [ranga

Kitas nematerialusis turtas

MATERIALUSIS TURTAS

Zemb

Pastatai ir statiniai

Ma5inos ir [rengimai
Transporto priemones

Kita [ranga, prietaisai, [rankiai ir frenginiai
Nebaigta statyba

Kitas materialusis turtas

lnvesticinis turtas

FINANSINIS TURTAS

Po vieneriq metq gautinos sumos

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Atidetojo mokesdio turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS

ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

Atsargos

Zaliavos ir komplektavimo gaminiai

Nebaigta gamyba

Pagaminta produkcija

Pirktos prekes, skirtos perparduoti

llgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

lSankstiniai apmokdjimai

Nebaigtos vykdyti sutartys

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkejq [siskolinimas
Dukteriniq ir asocijuottl [moniq skolos

Kitos gautinos sumos

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Kitas trumpalaikis turtas

PtNtGAt tR PtNtGU EKVTVALENTAT

TURTAS IS USO:

61.598.126 68.380.425 66.771.2U

2.999.046 2.306.142 2.306.142

1

1

1

2

2

2

z

z

2

488.217

193.845

2.316.984

56.515.328

104.924 104.924

523.898 523.898

'l .677.320 1.677.320

62.536.462 62.536,462

50.401 .524

2.868.371

5.069

893.686

516.526

1.830.152

54.446.740

3.903.592

8.666

1.217.223

660.462

2.299.779

54.446.740

3.903.592

8.666

1.217.223

660.462

2.299.779

1.93't.640

2.083.7s2 1.537.821

1.931.640

2.083.752

19.564.,t55

1.537.821

16.16'1.635 14.232.991

2.673.304 3.169.929 3.1 69.929

____?,1gl,ggg-.______-2.!?6.031 2.526.03'l

681.s78 1.55e;6;---- 1.5i-e.;e7

5

488.662

1.011.660

491.404

7.271.990

643.898

11.985.269

643.898

10.053.629

234.340 234.340

732.224 732.224

3.809.108

3.462.882

5.470.564

6.514.705

462.626

5.474.564

4.583.065

462.626

9.618.861

81.162.281

462.626

546.811

82.545.060

462.626

546.81 1

81.007.238



Valstyb€s inon6 REGISTRU CENTRAS

lmones kodas 124110246 Adresas: V.Kudirkos g.18, Vilnius

Finansin€s ataskaitos uZ metus, pasibaigusius 2010 m. gruodZio 3 I d.

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenurodyta kitaip)

NUOSAVAS KAPITALAS IR
IStPAREtGOJtMAI

Pastabos
Nr. 2010.12.31 ,:fin*'::* 200s.12.31

c.

t.

il.

ilt.

ilt.1.

ilt.2.

tv.

tv.1.

tv.2.

D.

E.

t.

t.1 .

t.'t .1 .

1.1 .2.

t.4.

il.

il.1.

NUOSAVAS KAPITALAS

[monds savininko kapitalas

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

REZERVAI

Privalomasis

Kiti rezervai

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai)

Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

DOTACTJOS, SUBSTDTJOS

MOKEflNOS SUMOS rR ISTPARETGOJTMAT

PO VTENERTU METU MOKETTNOS SUMOS rR
TLGALATKtAt [StPAREtGOJTMAI

Finansinds skolos

Lizingo (finansinds nuomos) ar panaSUs

[sipareigojimai

Kredito [staigoms
Atidejiniai

PER VIENERIUS METUS MOKETINOS
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
ISTPARETGOJTMAI

llgalaikiq skolq einamqjq metq dalis

52.378.912 51.741.408 50.203.587

20.452.876 20.465.757 20.465.757

26.455.724 25.325.348 25.325.348

9

I
10

5.009.298

21.446.426

5.470.312

5.009.298

20.316.050

5.950.303

5.009.298

20.316.050

4.412.482

11

650.385

4.819.927

6.658.471

22.124.898

1.887.515

4.062.788

7.802.096

23.00,t.556

1.107 .176

3.305.306

7.802.096

23.001.556

9.623.088 10.820.928 10.820.928

9.623.088 10.820.928 10.820.928

12 9.623.088 10.820.928 10.820.928

12.501.810 12.180.628 12.180.628

12 1.197 .840 1 .276.815

1 .1 88.1 53

2.863.058

147.829

6.596.636

81.162.281

1 .1 98.938

2.488.939

6.777.360

438.576

82.545.060

1.276.815

1 .1 98.938

2.488.939

6.777.360

438.576

81.007.239

11.2. Finansin6s skolos

|.2.1 . Kredito [staigoms
11.2.2. Kitos skolos

Skolos tiekejams

Gauti i5ankstiniai apmokejimai

Pelno mokesdio [sipareigojimai
Su darbo santykiais susijg [sipareigojimai
Atidejiniai

Kitos moketinos sumos ir trumoalaikiai
[sipareigojimai

NUOSAVO KAPTTALO rR lStpAREtcOJtMU
1S VISO:

Direktorius

Sudarymo data 201 1.04.11

Kestutis Sabaliauskas

il.3.

11.4.

il.5.

il.6.

|.7.

1t.8.

1?

13

IJ

IJ

13 508.294

6



Valstybts imon6 REGISTRU CENTRAS

lmones kodas 124110246 Adresas: V.Kudirkos g.18, Vilnius

Finansinds ataskaitos uZ metus, pasibaigusius 2010 m. gruodZio 31 d.

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenurodl'ta kitaip)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. az/ic/ men.ft d.
4TisakymuNr.ful.g

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA,trt. FA- *

Eit.

_ x!_
L

il.

ilt.

tv.
tv.1.
tv.2.

v.

vt.
vl.1.
v1.2.

vil.

vil.1.
vil.2.

vilt.

tx.
X.

xl.

xil.

xilt.

Straipsniai

PARDAVIMO PAJAMOS
PARDAVIMO SAVIKAINA
BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLTAT)

VEIKLOS SANAUDOS
Pardavimo
Bendrosios ir administracines
ilPINES VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLTAT)

KITA VEIKLA
Pajamos
SEnaudos
FINANSINE IR INVESTICINE
VEIKLA
Pajamos
Sanaudos
lPirAsfl NEs vErKLos PELNAS
(NUOSTOLTAD

PAGAUTE
NETEKIMAI
PELNAS (NUOSTOLTAT) PRrEs
APMOKESTTNTMA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLTAT)

Pastabos
Nr.

14

15

2009
perskai6iuoti2010 2009

83.765.785
58.335.324

25.430.461

95.737.244
69.676.385

26.060.859

95.737.244
69.676.385

26.060.859

24.614.107 23.911.236 23.911.236
15

15

16

16

66.462
24.547.645

8{6.354

77.661 77.661
23.833.575 23.833.575

2.149.623 2.149.623

445.572 240.936 240.936
483.237
37.665

(410.653)

359.448 359.448
118.512 118.512

(1.146.511) (1.146.511)

75.611
486.264

851.273

79.771
1.226.282

1.24.048

79.771
1.226.282

1.2u.048

851.273 1.24/..048 1.24J'.048

17 200.888

650.385

(643.467)

1.887.515

136.872

1.107.176

Direktorius

Sudarymo data

Kgstutis Sabaliauskas

2011.04.



Valstyb0s imon6 REGISTRU CENTRAS

{mones kodas 124110246 Adresas: V.Kudirkos g.18, Vilnius

Finansines ataskaitos uZ metus, pasibaigusius 2010 m. gruodZio 3l d.

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenurodlta kitaip)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo m inistro

2011 m.Wiai men./Z d.a@nuNi-tE-&9

NUOSAVO KAPTTALO pOKyerU ATASKATTA ,/fr, rNJ

ft,,U11;" 
Privalomasis kitirezervai

Nepaskirstytasis
pelnas 15 viso
(nuostoliai)

Likutis 2008 m.
gruodZio 31 d.

20.664.893 3.765.966 23.279.6U 1.560.860 49.271.403

Esminiq klaidq taisymo
rezultatas
Perskai6iuotas likutis 2008
m. gruodZio 31 d.

20.664.893 3.765.955 23.279.6U

757.482

2.318.U2

757.482

50.028.885

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripaZintas pelnas
(nuostoliai)
Esminiq klaidq taisymo
rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezervai

[statinio kapitalo didinimas
(maZinimas)
Likutis 2009 m.
gruodZio 31 d.

1.243.332 20.316.050
(23.27e.684)

5.009.298 20.316.050

(1ee.136)

20.465.757

24.144

780.339

1.107.176

(21.55e.382)

23.279.684

5.950.303

24.144

780.339

1.107 .176

(1 e9.1 36)

51.741.408

Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

Sudaryti rezervai

Panaudoti rezewai

[statinio kapitalo didinimas
(maZinimas)

Likutis 2010 m.
gruodZio 31 d.

20.265.260

(1e.134.884)

5.009.298 21.4r,6.426

(12.881)

20.452.876

650.385

(20.265.260)

19.134.884

5.470.312

650.385

(12.881)

52.378.912

Direktorius

Sudarymo data 201 1.04.1 1

Kgstutis Sabaliauskas



Valstybds imon6 REGISTRU CENTRAS

[mones kodas 124110246 Adresas: V.Kudirkos g.18, Vilnius

Finansines ataskaitos uZ metus, pasibaigusius 2010 m. gruodZio 3l d.

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo m inistro

2011m. Oea/fu men./Z o.
TisakymuNr.ful$

PfNIGU SRAUTU ATASKAITA /fz.F/y'E

Eil. Nr. Straipsniai pastabos 2009
perskaidiuoti

t.t.
t.2.

t.3.

t.4.

t.5.

t.6.

1.7.

1.8.

to

t.10.

t.11.

t.12.

t.13.

t.14.

t.15.

t.16.

1.17.

t.18.

il.
il.1.

n.2.

il.3.

I.4.
il.5.

il.6.
|.7.
il.8.
il.9.

1il.

It.1.
1il.1.1.

|t.2.
|1.2.'t.
|t.2.1.1 "

|1.2.1 .2.

650.38s

4.193.531

344.13',1

152.494

1.661.456

3.693.886

462.626

287.453

147.829

(180.724)

69.717

(2.84s)

410.653

2.704.412

l/1.595.003

1.887.515

4.822.403

(1.t109.198)

423.162

(356.148)
(101 .618)

67.429

(2.450.411)

(5.8s2)

(4.055.716)

156.733

(1.433)

1.146.s',t1

541.208

96'1.545

1.107.176

4.822.403

(1.1 0e.198)
423.162

(356.148)
(101 .618)

67.429

(2.450.411)

(5.892)

(4.055.716)

156.733

(1.433)

1.146.511

1.321.547

964.545

Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nusiddvejimo ir amortizacijos s4naudos
Po vieneriq metq gautinq sumq (padidejimas)

suma26jimas
Atsarg q (padidejimas) suma26jimas

lSankstiniq apmokejimq (padidejimas) suma26jimas

Nebaigtq vykdyti sutardiq (padid6jimas) sumaZejimas

Pirkejq [siskolinimo (padid€jimas) sumaZdjimas

Kitq gautinq sumq (padidejimas) sumaZ€jimas

Kito trumpalaikio turto (padidejimas) sumaZejimas
llgalaikiq skoh4 tiekejams ir gautq iSankstiniq

apmokdjimq padidejimas (sumaZdjimas)
Trumpalaikiq skolq tiekejams ir gautq iSankstiniq

apmokejimq padidejimas (sumaZejimas)
Pelno mokesdio [sipareigojimq padidejimas

(sumaZejimas)

Su darbo santykiais susijusiq [sipareigojimq
padidejimas (suma2djimas)

Atidejiniq pad idejimas (sum aZejimas)
Kitq moketinq sumtl ir [sipareigojimq padidejimas

(sumaZejimas)
llgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo

rezultatq eliminavimas
Finansinds ir investicinds veiklos rezultatq

eliminavimas

Kitq ne p in ig in i q stra ipsniq e lim inavim as

Grynieji pagrindinds veiklos pinigq srautai

lnvesticin6s veiklos pinigq srautai
llgalaikio turto (iSskyrus investicijas) [sigijimas
llgalaikio turto (i5skyrus investicijas) perleidimas

llgalaikiq investicijq [sigij imas

llgalaikiq investicijq perleidimas

Paskolq suteikimas

Paskolrl susigrqiinimas
Gautos oal0kanos

Kiti investicines veiklos pinigq srautq padidejimai

Kiti investicin€s veiklos pinigq srautq sumaZdjimai

Grynieji investicin6s veiklos pinigq srautai

FinansinAs veiklos pinigq srautai
Pinigq srautai, susijg su [monds savininkais

[monds savininko kapitalo didinimas
Pinigq srautai, susijg su kitais finansavimo Saltiniais

Finansiniq skolq padidejimas

Paskolq gavimas

Obligacijq i5leidimas

1,2

A

o
h

44,

'{?

13

13

16

I,Z
1,2

(3.838.888)

3.405

69.682

5.929

(3.7s9.872)

(3.691.825)

1.547

(3.691.825)

1.547

to
to

(3.690.278) (3.690.278)

(1.763.079) (4.462.430) (4.462.430)



Valstybds imon6 REGISTRU CENTRAS

{mones kodas 124110246 Adresas: V.Kudirkos g.18, Vilnius

Finansines ataskaitos uZ metus, pasibaigusius 2010 m. gruodZio 3l d.

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenwodyta kitaip)

111.2.2. FinansiniqskolqsumaZdjimas
111.2.2.1 . Paskolq grq2inimas

111.2.2.2. Sumoketos palukanos

111.2.2.3. Lizingo(finansinesnuomos)mokejimai
111.2.3. Kitqlmon6s[sipareigojimqpadidejimas
111.2.4. Kitqlmones[sipareigojimqsumaZ€jimas
111.2.5. Kiti finansinds veiklos pinigq srautq padiddjimai

111.2.6. Kiti finansines veiklos pinigq srautq sumaZdjimai
Grynieji finansin6s veiklos pinigq srautai

Ypatingqjq straipsniq pinigq snutai
Ypatingqjq straipsniq pinigq srautq pad idejimas

Ypatingqjq straipsniq pinigq srautq sumaZejimas
Valiutq kurcq pasikeitimo itaka grynqjq pinigq ir
pinigq ekvivalentq likuGiui
Grynasis pinigq srautq padid6iimas (sumalAjimas)

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio prad2ioie

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Direktorius

Sudarymo data 2011.04.11

12
'16

(1.756.623)

(1.276.815)

(47e.808)

(6.456)
(1.763.079)

(4.540.320)

(3.236.71 1)

(1.224.634)

(78.975)

78.593
(703)

(4.462.430)

(4.540.320)

(3.236.711)
(1.224.634)

(78.975)

78.593
(703)

(4.462.430)
16

tv.
tv.1.
lv.2.

v.

vt.

vil.

vilr.

9.072.051

233

(7.r87.930)

233

(7.187.930)

546.81 1

9.618.861

7.734.741

546.811

Kqstutis Sabaliauskas

7.734.741

546.81 1

l0



Valstybės įmonė REGISTRŲ CENTRAS 

Įmonės kodas 124110246 Adresas: V.Kudirkos g.18, Vilnius 

Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2010 m. gruodžio 31 d. 

(visos sumos pateikiamos litais, jeigu nenurodyta kitaip) 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2011 m. gegužės mėn. 17  d. 

įsakymu Nr. 1R-129 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Bendroji informacija 
 
1.1.  Įregistravimo data 
 

Valstybės įmonė Registrų centras įregistruota 1997 m. liepos 30 d. Įmonės kodas 
124110246. Buveinė V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius. 

 
1.2. Filialų ir kitų padalinių skaičius, pavadinimai ir buveinės 

 
Valstybės įmonę Registrų centrą sudaro centrinis padalinys, 11 filialų ir 36 filialų skyriai. 
Centrinio padalinio buveinė yra Vilniuje, V.Kudirkos g. 18. Įmonė turi šiuos filialus: 
         Alytaus, Pušyno g. 51, Alytus; 
         Kauno, E. Ožeškienės g. 12, Kaunas; 
         Klaipėdos, Baltijos pr./Minijos g. 123, Klaipėda; 
         Marijampolės, Laisvės g. 10, Marijampolė; 
         Mažeikių, Laisvės g. 26, Mažeikiai; 
         Panevėžio, P. Puzino g. 7, Panevėžys 
         Šiaulių,  Paukščių takas 2, Šiauliai; 
         Tauragės, Jūros g. 3, Tauragė; 
         Telšių, Iždinės g. 2a/Turgaus a. 15a, Telšiai; 
         Utenos, Kauno g.20, Utena; 
         Vilniaus, Lvovo g. 25, Vilnius. 

 
1.3. Trumpas veiklos apibūdinimas 
 

Vadovaudamasis teisės aktais, Registrų centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir 
Nekilnojamojo turto registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, palaiko ir 
tobulina su šiais registrais susijusias informacines sistemas, teikia viešajam sektoriui 
informaciją iš registrų duomenų bazės, teikia siūlymus dėl įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 
kitų teisės aktų, susijusių su tvarkomų registrų vystymu ir integravimu, projektų rengimu. 
Atstovauja bei pagal savo kompetenciją koordinuoja registrų kūrimą ir integraciją 
tarptautiniuose projektuose, dalyvauja vykdant šiuos projektus. Organizuoja ir rengia 
mokymo kursus, seminarus, kitus profesinius renginius, susijusius su Nekilnojamojo turto 
registru, Nekilnojamojo turto kadastru, Adresų registru, Juridinių asmenų registru, šių registrų 
informacinių sistemų kūrimu bei kitomis įmonės veiklos sritimis. Leidžia teisinę literatūrą, 
vykdo žinynų, žurnalų ir periodinių leidinių leidybą, jų mažmeninę prekybą bei platinimą 
prenumeratos būdu. Teikia  kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatų paslaugas. Išduoda 
pažymas, patvirtinančias jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie 
viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją.  
 

1.4. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba įmonė ir kurios gali paveikti įmonės plėtrą 
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Registrų centro veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl aktų keitimas 
gali veikti įmonės veiklos pajamas, sąnaudas ir plėtrą.  

 
1.5. Vykdomi projektai  

 
. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010-03-23 įsakymu Nr. 1R-57 
„Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2010-2012 metų veiklos strategijos krypčių 
patvirtinimo“ patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro 2010-2012 metų strateginio veiklos 
plano 2 priemone „Elektroninio dokumentų archyvo plėtra ir teikiamų paslaugų 
modernizavimas“  ir  Registrų centro direktoriaus 2010-04-07 įsakymu Nr. v-76 „Dėl asmenų, 
atsakingų už valstybės įmonės Registro centro 2010-2012 metų veiklos strategijos krypčių 
įgyvendinimą, paskyrimo ir ataskaitų pateikimo tvarkos”, parengtas Elektroninio dokumentų 
archyvo informacinė sistemos  reikalavimų analizės aprašas (patvirtintas Registrų centro 
direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. v-177), kuriame numatyta kompiuterizuoti Registrų 
centro popierinių dokumentų tvarkymą ir užtikrinti elektroniniu parašu pasirašytų elektroninių 
dokumentų tvarkymą, įskaitant ir ilgalaikį archyvinį saugojimą, pagal galiojančias 
specifikacijas ADOC-V1.0 bei MDOC-V1.0 ir pagal galiojančių  teisės aktų reikalavimus. 
EDAIS pagrindinis tikslas – šiuolaikinių informacinių technologijų pagrindu sukurti bendrą 
gautų ir Registrų centre rengtų veiklos ir specialios veiklos dokumentų apskaitos ir paieškos 
kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą ir jos infrastruktūrą,  kompiuterizuoti visus 
dokumentų tvarkymo procesus ir maksimaliai perkelti visus Registrų centro dokumentų 
tvarkymo procesus (rengimo, derinimo, redagavimo, tvirtinimo, registravimo, naudojimo, 
saugojimo, publikavimo, archyvavimo ir sunaikinimo) į elektroninę terpę. 2010 metais buvo 
toliau tęsiamas nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos (NETSVEP) 
projekto įgyvendinimas. Jį įgyvendinus, turto sandoriai rengiami naudojant šiuolaikines 
elektronines priemones, tiesiogiai elektroniniu būdu dirbant su Nekilnojamojo turto registro 
centriniu duomenų banku. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje notarai, 
naudodamiesi 2008 metais įdiegtų kvalifikuotų skaitmeninių sertifikatų paslaugomis, tvirtina 
specialiais slaptažodžiais, bei pasirašo patvirtintus sandorius sertifikuotu elektroniniu parašu. 
Projekto sprendimai toliau tobulinami, atsižvelgiant į notarų pastabas ir pasiūlymus. 2010 m. 
toliau vystomos programinės priemonės. Sukurta registro išrašų teikimo registruotiems 
vartotojams taikomoji programa bei registro išrašų, dokumentų kopijų, kurių pagrindu 
įregistruoti Adresų registro objektai, užsakymo internetu taikomoji programa, kurios 
funkcionavimo užtikrinimas yra svarbus kriterijus mažinant laiko darbuotojų sąnaudas, nes 
vartotojai patys gali gauti elektroninius dokumentus nesikreipiant į instituciją.  
Vykdomas  projektas „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga“ (JAREP). Šis 
projektas finansuojamas iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšų.  

 

1.6.  Įmonės savininko kapitalo pakitimai 

 
Kapitalas buvo mažinamas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 31 d.  nutarimu 
Nr. 364 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „ Dėl 
privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ perdavus Valstybės turto fondui dalį 
Kretingoje, Trumpojoje g.2/ Vytauto g.9 esančio administracinio pastato su prekybos 
patalpomis 12131 lito likutine verte ir 2010 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
nutarimu Nr. 215 „Dėl nekilnojamojo turto Klaipėdoje, K. Donelaičio A.5B-4 nurašymo“ 
nurašius pripažintą netinkamu naudoti registrų centro patikėjimo teise valdomą turtą garažą 
750 litų likutine verte. 
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1.7. Vidutinis darbuotojų skaičius 

 
Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2009 metais – 1755 darbuotojai, o 2010 metais – 
1613 darbuotojų. 

 
Apskaitos politika 
 

(a) Apskaitos pagrindas 
 
Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartų 
nuostatomis, galiojusiomis 2010-01-01 dieną. Įmonė sudaro pilną finansinių ataskaitų rinkinį, 
kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, 
netiesioginių pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas. 
 
Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi bendraisiais 
apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis 
kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių 
poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir 
pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.  
 
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Registrų centras neturi ketinimų ar 
poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties. Finansiniai Registrų 
centro metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 

 
(b) Apskaitos politikos pakeitimai 

 
2010 m. Registrų centras pradėjo taikyti 24-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus dėl 
atidėtojo pelno mokesčio turto skaičiavimo, pirmą kartą taikant šio standarto reikalavimus 
finansinėje apskaitoje buhalteriniai įrašai dėl atidėtojo pelno mokesčio turto įrašomi 
retrospektyviai.  

 
(c) Nematerialusis ilgalaikis turtas 

 
Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo 
įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. 
Vadovaujantis 13-ojo apskaitos standarto nuostatomis, nuo 2008 m. sausio 1 d. nustatyta 
nematerialiojo turto minimali vertė – 5000 litų. 
 
Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi 
iš turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima 
patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba 
apriboti teisę juo naudotis kitiems. 
 
Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis 
turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine 
verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės 
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sumažėjimo sumą. Įgyvendinant 23-ojo verslo apskaitos standarto nuostatas dėl turto vertės 
sumažėjimo nustatymo, įmonės Apskaitos politikoje priimta nuostata, kad jei nematerialiojo 
turto lyginamasis svoris ilgalaikiame turte sudaro mažiau kaip 10 proc., atsiperkamoji 
nematerialiojo turto vertė nenustatinėjama. 2010 metų gruodžio 31 d. nematerialusis turtas 
sudarė 2.8 procentus nuo viso ilgalaikio turto balansinės vertės.  
 
Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Amortizacijos sąnaudos 
priskiriamos įmonės gamybos ir veiklos sąnaudoms. 
 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos  laikas: 
 
 
   Turto grupė 

 
 Amortizacijos  
  laikotarpis (metais) 

 Plėtros darbai                3 
 Patentai, licencijos                3 
 Programinė įranga                3 
 Kitas nematerialusis turtas                3 
   
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. 
 
Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro. Plėtros etape 
susidariusios išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu tik tada, kai įmonė turi patikimų 
įrodymų, kad ji: 
a)turi techninių galimybių bei finansinių ir kitų išteklių užbaigti plėtros darbus; 
b)ketina baigti kurti nematerialųjį turtą ir jį naudoti/parduoti; 
c)sugebės naudoti ar parduoti nematerialųjį turtą; 
d)nematerialus turtas ateityje teiks įmonei ekonominės naudos; 
e)gali patikimai įvertinti su nematerialiuoju turtu susijusias išlaidas 
 

 
(d) Materialusis ilgalaikis turtas  
 

Finansinėse ataskaitose visi ekonominiai ištekliai, kuriais disponuoja įmonė, pripažįstami 
turtu, jeigu įmonė tikisi ateityje gauti naudą iš šių išteklių naudojimo bei pastarieji turi vertę, 
kurią galima patikimai išmatuoti.  
 
Ilgalaikis turtas, pateiktas finansinėse ataskaitose, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo arba 
jo pasigaminimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą ir 
pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.  
 
Įgyvendinant 23-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus, įmonėje ilgalaikio materialiojo 
turto vertės sumažėjimas įvertinamas kasmet laikantis Apskaitos politikoje nustatytos 
tvarkos. Ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė pagal atskiras grupes nustatinėjama 
tada, kai jų lyginamasis svoris ilgalaikio turto sudėtyje yra daugiau kaip 10 procentų. 
Ataskaitiniais metais atliktas nekilnojamojo turto įvertinimas, nustatyta atsiperkamoji vertė. Į 
apskaitą įtraukiamos turto vertės sumažėjimo sumos , kurios remiantis reikšmingumo 
kriterijumi sudaro daugiau kaip 5 procentus balansinės objekto vertės. Įmonės turto vertinimo 
sumos peržiūrimos kiekvienos balansinės ataskaitos dieną, siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. 
Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji 
vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių: grynoji realizacinė arba turto naudojimo 
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vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė viršija 
atsiperkamąją vertę. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) 
ataskaitoje. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, kuriai 
priskiriama įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo išlaidos, sumokėti 
negrąžinami mokesčiai, projektavimo, montavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti išlaidos, 
infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos. Materialusis turtas yra priskiriamas ilgalaikiam 
materialiajam turtui, kai jis atitinka šiuos kriterijus: turtas yra naudojamas ilgiau kaip vienerius 
metus, įmonė tikisi gauti iš turto ekonominės naudos, turto įsigijimo savikaina yra ne 
mažesnė už 1000 litų, įmonei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 
 
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso 
nuo šių suteikiamo rezultato: 
a)Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto 
savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte didinama ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. 
b)Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto 
savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio 
laikotarpio sąnaudomis.  
 
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 
mėnesio pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos 
dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo. 
 
Įmonėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
skaičiavimo būdas. Skirtingoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra patvirtinti skirtingi 
nusidėvėjimo normatyvai. 
 

Turto grupės 
Vidutinis naudingo 

tarnavimo laikas (metais) 

Pastatai ir statiniai  80 metų  

Pastatai ir statiniai  30 metų  

Mašinos ir įrengimai  6-14 metų  

Transporto priemonės  6 metai  

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  4-8 metai  

Kitas materialusis turtas  4 - 10 metų  
 
Nurodytos nusidėvėjimo  normos taikomos nuo 2002.01.01 dienos, o tiems ilgalaikio turto 
vienetams, kurie buvo įsigyti iki šio termino, taikomi ankstesniais metais Lietuvos 
Respublikos mokesčių įstatymų nustatytos nusidėvėjimo normos. Turto likvidacinės vertės ir 
naudingo tarnavimo laikotarpiai neperžiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
 
Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant 
gautas pajamas su ilgalaikio materialiojo turto balansine verte ir pripažįstami pelno 
(nuostolio) ataskaitos kitos veiklos pajamų ar sąnaudų straipsnyje. 
 
Visas nenaudojamas ir nusidėvėjęs turtas yra nurašytas. Kiekvienų ataskaitinių metų 
pabaigoje Įmonė atlieka IMT inventorizaciją.  
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(e) Atsargos 

 
Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. 
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo 
savikainą sudaro pirkimo kaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos 
pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus 
atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susiję su atsargų įsigijimu išlaidos. 
Minėtos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei 
sumos yra nereikšmingos.  
 
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 
ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, 
atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. 
 
Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu 
oficialiu LR nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo santykiu atsižvelgiant į 
Incoterms sąlygas.  
 
Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Taikant šį būdą 
daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau. 
 
Atsargų pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, t.y. apskaitoje registruojama kiekviena 
su atsargų pardavimu susijusi operacija. Kiekvieno balanso sudarymo dienai Įmonė peržiūri 
atsargų balansines vertes, siekiant nustatyti ar nėra atsargų nuvertėjimo požymių. Jeigu 
tokie požymiai yra, tada atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gali būti didesnė 
už jų grynąją galimo realizavimo vertę, jeigu atsargos buvo sugadintos, visiškai arba iš dalies 
paseno, jų pardavimo kaina nukrito ar išaugo įvertintos gamybos baigimo arba pardavimo 
išlaidos. Atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės atliekamas pagal 
kiekvieną atsargų vienetą taip, kad atsargų balansinė vertė neviršytų sumos, kurią tikimasi 
gauti pardavus arba sunaudojus atsargas įprastinio įmonės veiklos ciklo metu. Vertės 
sumažėjimo nuostoliai pripažįstami veiklos sąnaudomis, o atsargų vertės sumažėjimo 
nuostolių atstatymas pripažįstamas pajamomis.  

 
(f) Gautinos sumos  
 

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos 
sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos – 
diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Abejotinų skolų sumos 
pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Abejotinomis skolomis laikomos 
skolos, pradelstos ilgiau negu vieneri metai. 
 
Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio 
abejotinų skolų sąnaudos. 
 

(g) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas 
neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
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Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banke, indėliai 
einamojoje sąskaitoje, kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos. 
 

(h) Nuosavas kapitalas ir rezervai 
 

Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:  įmonės savininko kapitalas; turtą, kuris pagal įstatymus 
gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas; privalomasis rezervas; perkainojimo 
rezervas (rezultatai); kiti rezervai;  nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 
 
Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonės savininko jai perduoto turto, jei tai nėra turtas, 
kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė ar dotacija, vertė. 
 
Pelno paskirstymas Įmonės apskaitoje registruojamas tada, kai steigėjas priima sprendimą 
pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Steigėjui priėmus sprendimą 
sudaryti rezervą ar sumažinti, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas ar 
sumažėjimas, ta pačia suma mažinant arba didinant nepaskirstytąjį pelną. 
 
Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius 
laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai. 
 

(i) Įsipareigojimai 
 
Įmonės įsipareigojimais, kurie pripažįstami apskaitoje, yra laikomos prievolės, atsirandančios 
dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kurios turės būti įvykdytos ir kurių dydį galima 
objektyviai nustatyti. Planuojami sandoriai Įmonės įsipareigojimais nepripažįstami. 
Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi tokie įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per 
vieną Įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per vienus metus nuo balanso sudarymo datos. 
Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai apima Įmonės įsiskolinimus bei įsipareigojimus prekybos 
partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams 
asmenims.  
 
Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Įmonė jį įvertina savikaina, t. y. gauto turto 
ar paslaugų verte. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje 
pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, 
jei iki finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad 
įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 
 
Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai iš naujo įvertinami: 
susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota 
savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – savikaina. 
 
Įmonė nurašo finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, 
anuliuojamas ar nustoja galioti. Perleidus ar kitaip panaikinus finansinį įsipareigojimą (ar jo 
dalį), pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis), jei 
toks yra. Kai Įmonė perleidžia dalį arba visą finansinį įsipareigojimą kitiems ir taip sukuria 
naują finansinį turtą ar prisiima naują finansinį įsipareigojimą, perleistasis finansinis 
įsipareigojimas arba jo dalis nurašomi. 
 

(j) Pajamos 
 

Finansinėje apskaitoje paslaugų pardavimo pajamos skirstomos į nekomercinės veiklos 
pajamas – tai pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais pavestos Registrų 
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centrui vykdyti veiklos ir komercinės veiklos pajamas – tai NT objektų kadastriniai matavimai, 
turto vertinimo paslaugos, sertifikatų paslaugos ir leidyba. Pajamos iš nekomercinės veiklos 
yra ne PVM objektas. 2010 metais tokia veikla sudarė 83 procentus visos veiklos. 
Nekomercinės veiklos pajamos apskaitomos pagal aptarnaujamus registrus. 
 
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, 
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte 
atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir 
nukainojimą. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos finansinėse ataskaitose tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali 
būti patikimai įvertinta. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos finansinėse ataskaitose tuomet, kai sandoris yra baigtas, o pajamų suma ir 
sąnaudų suma, susijusi su paslaugų teikimo sandorių ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai 
įvertintos. 
 
Kitos veiklos pajamos yra naudoto ilgalaikio turto pelnas, nuomos pajamos. 
 
Finansinės veiklos pajamos – tai gautos palūkanos, valiutos kurso pasikeitimo įtakos 
rezultatas, gautos baudos ir delspinigiai, kurie nebuvo priskirti veiklos sąnaudoms. 

  
Perleidžiant ilgalaikį turtą, gaunant kompensaciją už patirtus nuostolius ar keičiant užsienio 
valiutą, finansinėse ataskaitose pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas. 

 
(k) Sąnaudos 

 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką.  
 
Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka 
per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. 
 
Sąnaudos skirstomos į prekių pardavimų, paslaugų tiesiogines ir netiesiogines gamybos 
sąnaudas, biudžeto lėšomis dengiamas informacinės plėtros paslaugų sąnaudas, leidybos 
sąnaudas ir veiklos sąnaudas.  
 
Tiesioginių  gamybos sąnaudų sąskaitose apskaitomas pagrindinius  registrus 
aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio, nuo jo priskaičiuoto socialinio draudimo 
sąnaudos, gamybinio ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos, gamybinių 
patalpų išlaikymo, komandiruočių, gamybinio autotransporto sąnaudos. Amortizacijos ir 
nusidėvėjimo sąnaudų dalis yra dengiama iš dotacijų, gautų iš biudžeto ir įvairių projektų 
vykdymo. Atskiroje gamybos sąnaudų sąskaitų grupėje apskaitomos sąnaudos Registrų 
centro vykdomų valstybės pavestų funkcijų užtikrinimui. 
 
Pardavimo savikainą sudaro parduotos produkcijos savikaina, perparduotų prekių savikaina 
ir paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina pripažįstama, registruojama 
apskaitoje ir pateikiama finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai pagaminta 
produkcija yra parduota ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Pagamintos 
produkcijos savikainą sudaro: žaliavos; pakavimo ir kitos pagalbinės medžiagos; kuras, 
degalai, tepalai skirti transportui, mašinoms ir įrengimams; elektros energija; gamybinių 
pastatų , įrengimų, mašinų, transporto priemonių nusidėvėjimo priskaitymai ir eksploatacinės 
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išlaidos; tiesioginis darbo užmokestis su socialinio draudimo priskaitymais; kitų įmonių 
paslaugos tiesiogiai susijusios su gamybos procesu. 
 
Pardavimo sąnaudos – tai Įmonėje per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, 
tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms bei parduotoms prekėms. Į šį 
straipsnį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis, produkcija ir prekėmis, 
parduotomis per ataskaitinį laikotarpį. 
 
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine 
Įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines 
sąnaudas. Pardavimo sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su 
prekių pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. Bendrosios ir administracinės sąnaudos - 
ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Įmonės tipine veikla, sudarančia 
sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Pardavimo, bendrosios ir administracinės 
sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą 
patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. 
 
Veiklos sąnaudoms priskiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su įprastine 
įmonės veikla. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su konkrečiu 
ataskaitinio laikotarpio pajamų uždarbiu, priskiriamos veiklos sąnaudoms. Veiklos 
sąnaudose išskirta sąskaitų, priskiriamų neleidžiamiems atskaitymams sumų  pelno 
mokesčio atžvilgiu surinkimui, grupė. 
 
Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, įmonės sąnaudos iš patalpų nuomos bei kitos 
tipinei veiklai nepriskirtos sąnaudos. 
 
Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos 
kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės pajamos ir sąnaudos. 
 

(l) Atidėjiniai 
 

Atidėjiniai apskaitomi tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įmonė turi teisinį įsipareigojimą 
ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą 
teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi 
kiekvieno balanso sudarymo dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį 
įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjinių suma yra 
išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas 
diskontavimas, atidėjinių padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomos kaip 
palūkanų sąnaudos. 
 

(m) Pelno mokestis 
 

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, ir yra skaičiuojamas pagal Lietuvos 
mokesčių įstatymų reikalavimus. Standartinis Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio 
tarifas 15%. 
 
Atidėtasis pelno mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir 
įsipareigojimų sumų finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo 
mokesčio suma priklauso nuo numatomo turto naudojimo laiko ir įsipareigojimų padengimo 
ateityje ir numatomų tada galiosiančių mokesčių tarifų. Atidėto pelno mokesčio turtas ir 
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atidėto pelno įsipareigojimai sudengiami tarpusavyje  ta dalimi, kuria atidėto pelno mokesčio 
įsipareigojimas bus realizuotas tuo pat metu kaip ir atidėto pelno mokesčio turtas.  

 
 

(n) Skolos biudžetui 
 
Registrų centras moka įstatymų nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės mokestis, pelno 
mokestis, socialinio draudimo įmokos, iš darbuotojų išskaičiuotas ir į biudžetą mokamas 
gyventojų pajamų mokestis, mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, įmokos į 
garantinį fondą, žemės nuomos mokestis. Pridėtinės vertės mokesčio atskaita vykdoma kaip 
atskaita mišrios veiklos atveju. 2010 metais buvo galima atskaityti 17 procentų pirkimo PVM. 
 

 
(o) Dotacijos 

 
Dotacijos bei subsidijos pripažįstamos buhalterinėje apskaitoje ir pateikiamos finansinėje 
atskaitomybėje kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos 
panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. 
Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotos tokiomis sumomis, kokios gauto 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Gautinos dotacijos 
pripažįstamos tada, kai gaunama garantija, kad dotacija tikrai bus gauta.  

 
(p) Valiutos perkainojimas 
 

Valiutinės operacijos registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos 
atlikimo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos 
santykį, išskyrus kaupiamąsias pajamas ir sąnaudas, kurios registruojamos pagal paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir 
užsienio valiutos santykį.  
 
Valiutiniai straipsniai balanse įvertinti pagal atskaitų sudarymo dieną buvusį oficialų lito kursą 
ir Lietuvos banko skelbiamą lito užsienio valiutos santykį. Valiutiniais straipsniais laikoma 
Įmonės turima valiuta, taip pat visos valiuta gautinos bei valiuta mokėtinos sumos.  
 
Pasikeitimai valiutiniuose straipsniuose, susidarę dėl Lietuvos banko skelbiamo lito ir 
užsienio valiutos santykio pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba 
perkainojant anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio 
laikotarpio, kurio metu jie atsirado, finansinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.    
 

(q) Įvertinimų  panaudojimas, rengiant finansines ataskaitas 
 

Rengiant finansines ataskaitas, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, 
kurie įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų 
atskleidimą.  
 
Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima 
nusidėvėjimą, vertės sumažėjimo vertinimus bei atidėjinius, galimus pelno mokesčio 
perskaičiavimus. Mokesčių inspekcija bet kuriuo metu per 5 iš eilės einančius metus po 
ataskaitinių  metų gali patikrinti Įmonės ir jos dukterinių ir asocijuotų įmonių apskaitos įrašus 
ir priskaityti papildomus mokesčius ir baudas. Įmonės vadovybei nėra žinomos aplinkybės, 
dėl kurių galėtų atsirasti reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.  
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Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių 
įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai atsiras. 
 
 
 

(r) Finansinės rizikos valdymas 
 

Įmonės sandoriai vyksta Lietuvoje litais, todėl užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo 
rizika nereikšminga. Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika 
kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Įmonė neturi reikšmingos 
kredito rizikos nei su vienu iš partnerių ar partnerių grupe. Likvidumo rizikos Įmonė išvengia, 
išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėdama finansavimą per 
atitinkamą kreditą, iš anksto planuodama pinigų srautus. Įmonė nesinaudoja jokiais 
finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką. Įmonės paskolas sudaro 
paskolos su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su LIBOR, ir Įmonė nenaudoja jokių 
finansinių priemonių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką. Įmonė 
turi vieno pirkėjo riziką. 

 
(s) Santykiai su susijusiais asmenimis ir šalimis 

 
Įmonė vykdydama savo įprastą veiklą, sudaro sandorius su susijusiomis šalimis. Šie 
sandoriai yra įkainojami rinkos kainomis. Kuomet tokiems sandoriams nėra aktyvios rinkos, 
priimamai sprendimai, siekiant nustatyti, ar sandoriai yra įkainoti remiantis rinkos ar ne rinkos 
kainomis. Tokių sprendimų pagrindą sudaro panašaus pobūdžio sandorių su nesusijusiomis 
įmonėmis kainodara.  
 
Susijusiais asmenimis Įmonėje laikomi: direktorius, vyr. finansininkas, filialų direktoriai (42 
pareigybės) ir jų šeimos nariai, jų kontroliuojamos ir kontroliuojančios įmonės, kuriose 
kontrolė yra didesnė negu 20%  nuosavo kapitalo.  
 

(t) Informacija apie segmentus 
 

Geografiniais segmentais įmonėje laikomi filialai. Segmentų sąnaudų sąskaitose 
apskaitomos tik filialų pagrindinės sąnaudos. Informacinių technologijų, programinės įrangos, 
serverių aptarnavimo išlaidos, centrinės administracijos veiklos sąnaudos, įmokos į garantinį 
fondą, mokesčio už turto naudojimą patikėjimo teise sumos, turto vertės sumažėjimo 
nuostoliai, PVM atskaitos metinės tikslinimo sumos apskaitomos centrinės įmonės sąnaudų 
sąskaitose. 
 
Geografinis segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar 
teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi 
nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje. 
 
Verslo segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję 
produktai ar teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir 
pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių. Įmonė neišskiria veiklos segmentų.  

 
(u) Klaidų taisymas ir perklasifikavimai 

 
Praėjusių ataskaitinių metų klaidos pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu,  jeigu jos yra 
neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas yra 
įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Taisant 
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esmines klaidas, taikomas retrospektyvinis būdas, klaidų taisymas pateikiamas ataskaitinio 
laikotarpio finansinėse ataskaitose koreguojant ankstesniųjų metų rezultatus, taip pat šių 
taisymų informacija pateikiama aiškinamajame rašte.  
 
Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai praėję 
palyginamieji metai taip pat perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai. Įmonė esmine 
klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5%  ataskaitinio laikotarpio pardavimų sumos.  

 
(v) Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas  

 
Neapibrėžtieji įsipareigojimai tai būsimieji įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir 
kuriuos gali patvirtinti arba paneigti nevisiškai Įmonės kontroliuojami neapibrėžti būsimieji 
įvykiai arba iš praeities įvykių atsiradę esami įsipareigojimai. Balanse jie yra nerodomi, nes 
tokių įsipareigojimų suma negali būti patikimai nustatyta arba nėra tikėtina, kad juos reikės 
vykdyti. Informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.  
 
Neapibrėžtasis turtas tai toks turtas, kuris dėl Įmonės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti 
Bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda yra tikėtina apie tai pateikiama 
informacija aiškinamajame rašte.  
 
 

(w) Pobalansiniai įvykiai 
 

Pobalansiniai įvykiai tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki 
datos, kai finansinės ataskaitos yra parengta, pateikta tvirtinimui ir pasirašyta Įmonės 
vadovo. Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį 
balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) finansinėse ataskaitose yra atspindimi. 
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra 
reikšminga. 
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Aiškinamojo rašto pastabos 
 

1. Ilgalaikis nematerialus turtas 
 

Rodikliai 
Patentai, 

licencijos 
Programinė 

įranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 
Iš viso 

Įsigijimo vertė     

2008 m. gruodžio 31 d. 3.903.902 2.472.360 3.119.110 6.376.262 

Įsigyta   711.000 711.000 

Parduota ir nurašyta (-)  (265.226)  (265.226) 

Perklasifikavimai    --- 

2009 m. gruodžio 31 d. 3.903.902 2.207.134 3.830.110 9.941.146 

Įsigyta 641.049  1.842.984 1.179.933 

Parduota ir nurašyta (-)  (10.000)  (10.000) 

Perklasifikavimai (371.780) 371.780  --- 

2010 m. gruodžio 31 d. 4.173.171 2.568.914 5.673.094 11.111.079 

Sukaupta amortizacija     

2008 m. gruodžio 31 d. 3.582.068 1.470.235 1.186.470 6.238.773 

Priskaityta už laikotarpį 216.910 478.227 966.320 1.661.457 

Parduota ir nurašyta (-)  (265.226)  (265.226) 

Perklasifikavimai    --- 

2009 m. gruodžio 31 d. 3.798.978 1.683.236 2.152.790 7.635.004 

Priskaityta už laikotarpį 257.756 330.053 1.203.320 1.791.129 

Parduota ir nurašyta (-)  (10.000)  (10.000) 

Perklasifikavimai (371.780) 371.780  --- 

2010 m. gruodžio 31 d. 3.684.954 2.375.069 3.356.110 9.416.133 

Balansinė vertė     

2008 m. gruodžio 31 d. 321.834 1.002.125 1.932.640 3.256.599 

2009 m. gruodžio 31 d. 104.924 523.898 1.677.320 2.306.142 

2010 m. gruodžio 31 d. 488.217 193.845 2.316.984 2.999.046 

 
Į kitą nematerialųjį turtą yra įtrauktas 1.304.100 Lt išankstinis apmokėjimas už kuriamą programinę įrangą 
AB „Alna“. 
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2.  Ilgalaikis materialusis turtas 

Rodikliai 
Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
materialus 

turtas 
Iš viso 

Įsigijimo vertė       --- 
2008 m. gruodžio 31 d. 60.209.525 24.357.694 47.985 2.984.848 2.447.479 5.664.281 95.711.812 
Įsigyta  461.750  133.484 2.283.806 143.205 3.022.245 
Nurašyta (-) (171.734) (2.577.072)  (93.650)  (17.995) (2.860.451) 
Perklasifikavimai 4.070.823 (4.464)   (4.070.823)  (4.464) 
2009 m. gruodžio 31 d. 64.108.614 22.237.908 47.985 3.024.682 660.462 5.789.491 95.869.142 
Įsigyta  1.279.118  38.644 88.016 24.958 1.430.736 
Nurašyta (-) (13.698) (1.996.915) (33.729) (68.505) (231.952) (11.162) (2.355.961) 
Perklasifikavimai  (2.853) 1 (924)  (48.510) (52.286) 
2010 m. gruodžio 31 d. 64.094.916 21.517.258 14.257 2.993.897 516.526 5.754.777 94.891.631 

Perkainavimas /nuvertėjimas       --- 
2008 m. gruodžio 31 d. (3.403.484)      (3.403.484) 
Perkainota (+), nuvertinta (-) (1.216.129)      (1.216.129) 
Nudėvėta per laikotarpį       --- 
2009 m. gruodžio 31 d. (4.619.613) --- --- --- ---  (4.619.613) 
Perkainota (+), nuvertinta (-) (3.257.748)      (3.257.748) 
Nudėvėta per laikotarpį       --- 
2010 m. gruodžio 31 d. (7.877.361) --- --- --- ---  (7.877.361) 

Sukauptas nusidėvėjimas       --- 
2008 m. gruodžio 31 d. 4.317.729 17.983.675 33.848 1.499.943  2.942.954 26.778.149 
Priskaityta už laikotarpį 747.415 2.847.294 5.472 399.974  555.629 4.555.784 
Nurašyta (-) (22.883) (2.495.475)  (93.800)  (7.529) (2.619.687) 
Iš straipsnio į kitą straipsnį  (1.178)  1.342  (1.342) (1.178) 
2009 m. gruodžio 31 d. 5.042.261 18.334.316 39.320 1.807.459 --- 3.489.712 28.713.068 
Priskaityta už laikotarpį 774.586 2.309.327 3.596 359.794  486.572 3.933.875 
Nurašyta (-) (816) (1.990.113) (33.728) (66.656)  (9.877) (2.101.190) 
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Perklasifikavimai  (4.643)  (386)  (41.782) (46.811) 
2010 m. gruodžio 31 d. 5.816.031 18.648.887 9.188 2.100.211 --- 3.924.625 30.498.942 

Balansinė vertė       --- 
2008 m. gruodžio 31 d. 52.488.312 6.374.019 14.137 1.484.905 2.447.479 2.721.327 65.530.179 
2009 m. gruodžio 31 d. 54.446.740 3.903.592 8.665 1.217.223 660.462 2.299.779 62.536.461 
2010 m. gruodžio 31 d. 50.401.524 2.868.371 5.069 893.686 516.526 1.830.152 56.515.328 

 
Nebaigta statyba 
 

Objekto pavadinimas 
Statybos 
pradžia 

Likutis 
2009.12.31 

d. 
Nurašyta į 
sąnaudas 

Atlikta darbų 
2010 metais 

Likutis 
2010.12.31 d. 

Patalpos Tauragės filialui Jūros 3 g. 2005.12.01 109.545 109.545   

Kaunas , Kėdainiai, arch.tyr. 2007.09.25 122.407 122.407   

Patalpos Marijampolėje, Gedimino g. 27 B, 
statyba 2007.06.14 275.731  88.016 363.747 

V.Kudirkos g. Administracinio pastato 
rekonstrukcija 2008.08.29 124.771   124.771 

Gamybinio pastato statyba Ukmergėje, 
Kęstučio 7 2008 08.01 28.008   28.008 
Iš viso:   660.462 231.952 88.016 516.526 

 
. 
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Pagal 2010 metų vertinimą trijų nekilnojamojo turto objektų t.y. administracinių patalpų 
Švenčionyse, Trakuose ir Šakiuose atsiperkamoji vertė už balansinę buvo mažesnė 
3.257.748 litais. Tokia turto vertės sumažėjimo suma nurašyta į veiklos sąnaudų sąskaitą 
kaip nuostolis  dėl turto vertės sumažėjimo ir sumažinta pastatų balansinė vertė 
 
Pagal lizingo sutartį naudojamo turto likutinė vertė 2010 m. gruodžio 31 d. – 1 litas. Šis turtas 
(tinklinė duomenų saugykla) apskaitomas balanso straipsnyje „Mašinos ir įrengimai“. 2010 
metais pabaigtos pagal šią sutartį mokėti palūkanos 1.488 litai. 

 
 
Ilgalaikio turto įkeitimas 
 

Įkeisto turto pavadinimas 
Balansinė 
vertė (Lt) 

Įkeitimo 
pabaigos 

data 

Visos esamos ir būsimos teisės į žemės sklypą, turintį 0.139 ha bendro ploto, 
unikalus Nr.Nekilnojamojo turto registre 2701-00170125, Panevėžio mieste, 
P.Puzino g.7, 53  Panevėžys.lakštas Nr.04220020002625  2022.06.26 

Pastatas, unikalus Nr.27/988-0023-01-3 su priklausiniais, P.Puzino g.7, 
Panevėžys, lakštas Nr.04120020002623 2.830.122 2022.06.26 

Patalpa, unikalus Nr.7800-2013-0015:0002,administracinės patalpos su rūsiu, 
turičios 1380.99 kv.m. bendro ploto, esančios Turgaus a.15 a, Iždinės g.2a, 
Telšių m., lakštas Nr.0912003000417 2.459.958 2022.06.26 

Patalpa, unikalus Nr.21/997-7724-01-6:0001,administracinės patalpos su 
kavinės patalpomis, turičios 2362.33 kv.m. bendro ploto, esančios Baltijos 
pr.123/Minijos g.123, Klaipėda, lakštas Nr.0312002003730 6.504.085 2022.06.26 

Pakeista į Administracinės patalpos 2724,46 kv.m.ploto, unikalus Nr.4400-1185-
7613:5902, esančių E.Ožeškienės g.12/L.Sapiegos g.5, Kaune, pakeitimo 
lakštas Nr.02120070014591 2.875.326 2022.06.26 

Viso prie kredito sutarties 2002 06 26 Nr.02-004652-IN 14.669.491  

Patalpa, unikalus Nr.1097-9012-7018:0001,administracinės patalpos, turinčios 
4578.18 kv.m. bendro ploto, Kudirkos g.18, pašto kodas 03105, Vilniaus m. 4.281.160 2023.12.31 
Viso prie kredito sutarties Nr.0021-04 IL 4.281.160  

Iš viso įkeista turto: 18.950.651  
Turtas įvertintas turto vertintojų 29.717.515  
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas 
 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo 
savikaina  

Mašinos ir įrengimai 13.588.466 
Transporto priemonės 2.585 
Kita įranga,prietaisai, įrankiai 823.644 
Kitas materialusis turtas 1.789.962 

Iš viso 
        

16.204.657  
 
Panaudai perduotas turtas 
 

Turto pavadinimas 

Panaudai 
perduoto turto 
likutinė  vertė  Laikotarpis 

Kompiuterinė technika ir 
programinė įranga 575 iki pareikalavimo 
Laikmenos notarams, 
Klaipėdos filialas 1.429  
Patalpos Radviliškyje, 
Aušros a.10 7.179  
Įrenginys , Tauragės filialas 180  
Iš viso: 9.363  

 
Įmonė perdavė turtą panaudai su steigėjo žinia. 
 
Išnuomotas ilgalaikis turtas 
 

Turto pavadinimas 
Išnuomoto turto 
likutinė vertė  Laikotarpis 

Patalpos, Druskininkai, M.K. 
Čiurlionio g.60 1.308.000 iki 2015-12-16 
Patalpos Mažeikiuose, Laisvės g. 
26  34.700 neterminuota 

Patalpos Šiauliuose, Dvaro g.50 270.042 iki 2015-09-26 
Biuro patalpos Anykščių g.4, 
Panevėžys 3.208 5 metai. 
Biuro patalpos Anykščių g.4, 
Panevėžys 55.492 5 metai 
Iš viso: 1.671.442  
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3. Atidėtasis pelno mokesčio turtas 
 

Apmokestinamieji ir įskaitomieji 
laikinieji skirtumai 

Atidėtojo 
mokesčio 
turto bazė  

Tarifas  
% 

Atidėtasis 
pelno 

mokesčio 
turtas 

2010.12.31    

Nepanaudotų atostogų kaupimai 4.652.002 15 697.800 
Ilgalaikio materialaus turto vertės 
sumažėjimas 7.877.361 15 1.181.604 

Atsargų vertės sumažėjimas  15 --- 
Beviltiškų ir abejotinų skolų nurašymas 557.549 15 83.632 
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas  804.770 15 120.716 

Iš viso 13.891.682 X 2.083.752 

2009.12.31    
Nepanaudotų atostogų kaupimai 4.028.493 15 604.274 
Ilgalaikio materialaus turto vertės 
sumažėjimas 

4.619.613 15 692.942 

Atsargų vertės sumažėjimas  15 --- 
Beviltiškų ir abejotinų skolų nurašymas 452.452 15 67.868 
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas  1.151.580 15 172.737 

Iš viso 10.252.138 X 1.537.821 

 
 

4. Po vienerių metų gautinos sumos 
 

  

Dotacijos 
JAREP 

projektui 
(turtui) 

Dotacijos 
JAREP 

projektui 
(pajamų 

kompensacija) 

Iš viso 

Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.    0 
Įsigijimai 3.837.433 188.171 4.025.604 

sumažėjimas/perkėlimas į 
trumpalaikį turtą 

2.093.964  2.093.964 

Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.  1.743.469 188.171 1.931.640 

Įsigijimai   0 

sumažėjimas/perkėlimas į 
trumpalaikį turtą 1.743.469 188.171 

 
1.931.640 

Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.  0 0 0 
 
Šio straipsnio sumos perkeltos į kitas gautinas sumas trumpalaikiame turte, laikantis palyginamumo 
principo. 
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5. Atsargos 

 

Rodikliai 
Žaliavos ir 

komplektavimo 
gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Pagaminta 
produkcija Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina     
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1.559.467 234.340 732.224 2.526.031 
Finansinių metų pabaigoje 681.578 488.662 1.011.660 2.181.900 
b) Nukainojimas iki grynosios 
galimo realizavimo vertės 
(atstatymas)     
Praėjusių finansinių metų pabaigoje     
Finansinių metų pabaigoje     
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 
finansinių metų pabaigoje (a) - (b) 681.578 488.662 1.011.660 2.181.900 
Įkainojimo skirtumai, jei buvo 
taikomas LIFO būdas     
Įkeistų atsargų vertė     
Atsargos pas trečiuosius asmenis   118.153 118.153 

 
 

6. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 
 

  2010.12.31 2009.12.31 

Gautinos dotacijos 3.166.464 4.370.228 

Išankstiniai apmokėjimai  158.191 208.344 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 322.412 465.701 

Prekybos gautinos sumos 4.028.814 5.638.513 

Suteiktos pinigines garantijos 179.384 33.250 

Gautinas iš biudžeto 11.598 150.842 

Kontroliuojamos skolos 463.495 558.835 

Kitos  gautinos sumos 116.236 2.392.864 

Atėmus abejotinas gautinas sumas (683.200) (726.784) 

IŠ VISO: 7.763.394 13.091.793 

 
7.  Pinigai  

 
  2010.12.31 2009.12.31 

Pinigai banke 9.535.589 441.126 

Pinigai kasoje 69.325 92.363 

Pinigai kelyje 6.118 6.762 

Pinigai per terminalą 7.829 6.560 

Iš viso: 9.618.861 546.811 
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8. Įstatinio kapitalo struktūra 

 
 suma 

1. Įmonės savininko kapitalas  
Likutis 2008 m. gruodžio 31 d. 20.664.893 
Perduotas turtas LRV 2009-02-04 nut.Nr. 70 -23.235 
Perduotas turtas LRV 2009-08-19 nut.Nr.884 -175.901 
Likutis 2009 m. gruodžio 31 d. 20.465.757 
Perduotas turtas LRV 2010-03-01 nut.Nr. 215 -750 
Perduotas turtas LRV 2010-03-31 nut.Nr.364 -12.131 
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. 20.452.876 
2.   Kapitalo struktūra  
Valstybės kapitalas 20.452.876 

 
 

9. Rezervų sudarymas ir panaudojimas 
 
Metinius atskaitymus į privalomąjį rezervą nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 
institucija. Atskaitymų į privalomąjį rezervą dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytino pelno ir 
priskaičiuojama, kol jo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertės. Kadangi 1/10 įmonės savininko 
kapitalo sudaro 2045288 litus, o privalomojo rezervo suma yra 5009298 litai, todėl 2010 metais sumos iš 
pelno į privalomąjį rezervą  neskiriamos.  

Atskaitymai į specialųjį rezervą, jį kasmet papildant, daromi tol, kol jo dydis sudarys 1/20 įmonės 
savininko kapitalo vertės. 1/20 savininko kapitalo sudaro 1022644 litus, o specialusis rezervas sudaro 
1181166 litus, todėl iš 2010 metų pelno paskirstymo projekte šiam rezervui suma neskiriama.  

Nepaskirstytos į privalomąjį ir specialųjį pelno rezervą sumos paliekamos nepaskirstytame pelne.  

 

  
Likutis 
2009.12.31 

Perkelta 
pelno 
skirstymui Paskirstyta  Panaudota 

Likutis po 
panaudojimo 

Specialus rezervas (draudimo) 1.181.166   (2.639) 1.178.527 

Apyvartinių lėšų papildymas 15.355.154 (15.355.154) 14.128.419  14.128.419 

Socialiniams kultūriniams reikalams 590.583 (590.583) 588.684 (136.906) 451.778 

Premijoms 236.233 (236.233) 250.000 (246.899) 3.101 

Pašalpoms 590.583 (590.583) 588.684 (236.697) 351.987 

Užsienio ekspertų socialinėms reikmėms 2.362.331 (2.362.331) 4.709.473 (3.369) 4.706.104 

Nepaskirstytas  pelnas 4.412.482 (4.412.482) 3.282.106  3.282.106 

viso 24.728.532 (23.547.366) 23.547.366 (626.510) 24.102.022 
 
 

10. Pelno paskirstymo projektas 
 
Registrų centro pelnas skirstomas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka. Įmonės 
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi patvirtinti įmonės metinį finansinių ataskaitų 
rinkinį, taip pat paskirstyti pelną. 
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Suma  

 

Nepaskirstytasis rezultatas 2009 m. gruodžio 31 d. 5.950.303 
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 650.385 
Paskirstytinas rezultatas 2010 m. gruodžio 31 d. 5.470.312 
Pervedimai iš rezervų: (be privalomojo rezervo ir specialiojo pelno 
rezervo) 

20.267.899 

Paskirstytinas pelnas 25.738.211 
Pelno paskirstymas:  
- į įstatymo numatytus rezervus 0 
 į kitus rezervus  25.738.211 
 specialiam pelno rezervui suformuoti ne daugiau 5 proc.; 0 
      40 procentų investicijoms finansuoti; 10.295.284 
      20 procentų nuosavoms apyvartinėms lėšoms papildyti; 5.147.642 
      20 procentų tarptautines programas  ir sutartis vykdančių 
užsienio šalių ekspertų socialinėms reikmėms finansuoti; 

5.147.642 

       5 procentai įmonės darbuotojų premijoms; 1.286.911 
       5 procentai įmonės darbuotojų pašalpoms; 1.286.911 
       5 procentai įmonės darbuotojų socialiniams ir kultūriniams 
poreikiams. 

1.286.911 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų 
pabaigoje 

1.286.911 

 
 

11. Dotacijos 
 

2010 m. gauta dotacija turtui, projektas „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) 
išvystymas“. Šiam projektui vykdyti Iš VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro gauta 213.632 litų 
vertės materialiojo turto ir 641.048 litų vertės nematerialiojo turto. 

  2010 m. programos „Valstybės įmonės Registrų centro vykdomų valstybės pavestų funkcijų 
užtikrinimas“ uždaviniams įgyvendinti gauta 3.670.000 litų dotacija iš biudžeto žemiau išvardintų 
uždavinių vykdymo sąnaudoms kompensuoti. Šios programos uždaviniai: 

• įvertinti masinio vertinimo būdu žemės sklypus, įregistruotus Nekilnojamojo turto registro 
bazėje, mokesčiams ir kitiems teisės aktų numatytiems tikslams; 

• įvertinti masinio vertinimo būdu statinius, įregistruotus Nekilnojamojo turto registro bazėje, 
mokesčiams ir kitiems teisės aktų numatytiems tikslams; 

• užtikrinti efektyvią Adresų registro veiklą. 
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Paramos davėjas Paramos suteikimo pagrindas Paramos rūšis 
Likutis 

2009.12.31 d.  
Gauta parama 

2010 m.  
Panaudota 

2010 m. 

Iškelta į 
gautas 

dotacijas  
Likutis 

2010.12.31d.  

Finansavimas iš biudžeto 

LRV 2005-01-24 nutarimas NR. 64 „Dėl 2005 m. 
LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų 
paskirstymo pagal programas“ Su turtu susijusios 

dotacijos  351.966 - 90.121  261.845 

Finansavimas iš biudžeto 

LRV 2010-01-20 nutarimas NR.70 „Dėl 2010 m. 
LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų 
paskirstymo pagal programas“ 

sąnaudų padengimui  

- 3.670.000 3.670.000  - 
Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 
LRV,VŠĮ Centrinė projektų 
valdyba 

2009-05-22 Juridinių asmenų registravimo 
elektroninė paslauga(JAREP), sutartis VP-3.1-
IVPK-01-V-01-005 

Su pajamomis susijusios 
gautos dotacijos - 78.967 78.967  - 

Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 
LRV,VŠĮ Centrinė projektų 
valdyba 

2009-05-22 Juridinių asmenų registravimo 
elektroninė paslauga(JAREP), sutartis VP-3.1-
IVPK-01-V-01-005 

Su pajamomis susijusios 
gautinos dotacijos 315.837 - 43.530 (78.967) 193.340 

Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 
LRV,VŠĮ Centrinė projektų 
valdyba 

09-05-22 Juridinių asmenų registravimo 
elektroninė paslauga(JAREP), sutartis VP2-3.1-
IVPK-01-V-01-005 

Su turtu susijusios 
gautos dotacijos - 3.044.054 507.953  2.536.101 

Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 
LRV,VŠĮ Centrinė projektų 
valdyba 

09-05-22 Juridinių asmenų registravimo 
elektroninė paslauga(JAREP), sutartis VP2-3.1-
IVPK-01-V-01-005 

Su turtu susijusios 
gautinos dotacijos 5.968.511 -  (3.044.054) 2.924.457 

BPD projektas NETSVEP BPD2004-ERPF-3.3.3.0-02-04/0011-01 
Su turtu susijusios 
dotacijos 1.165.783 - 1.077.419  88.363 

LRV 2010-02-24 nutarimas 
196 „Dėl ilgalaikio materialiojo 
ir nematerialiojo turto 
perdavimo“ 

BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0014-09, projektas 
„Lietuvos geografinės informacijos infastruktūros 
išvystymas“ ( LGII)  Su turtu susijusios 

dotacijos - 854.681 200.316  654.365 

Kiti projektai Darbo biržos dotacijos ir kiti projektai 
Su pajamomis susijusios 
dotacijos  - 28.994 28.994  - 

Iš viso:   7.802.097 7.676.696 5.697.300 (3.123.021) 6.658.471 
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12. Paskolos ir lizingo įsipareigojimai 

 
  2010.12.31 2009.12.31 

Ilgalaikiai įsiskolinimai (virš 5 metų) 3.633.888 4.831.728 

Bankų kredito  paskolos 3.633.888 4.831.728 

Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų) 5.989.200 5.989.200 

Bankų kredito paskolos 5.989.200 5.989.200 

Trumpalaikiai įsiskolinimai 1.197.840 1.276.815 

Swedbank 510.336 510.336 

AB DnB Nord bankas 687.504 687.504 

Danske lizingas  78.975 

IŠ VISO: 10.820.928 12.097.743 

 
 

13. Mokėtinos sumos per vienerius metus 
 

 2010.12.31 2009.12.31 

Prekybos mokėtinos sumos 1.188.153 1.198.938 

Išankstiniai apmokėjimai 2.863.058 2.488.939 

Darbo užmokesčio įsipareigojimai 20.561 950.445 

Atostogų kaupimai 4.652.002 4.028.493 

Socialinio draudimo įsipareigojimai 1.914.887 1.615.382 

GPM įsipareigojimai 9.186 138.024 

Pelno mokesčio  įsipareigojimai 147.829  

PVM įsipareigojimai 347.186 349.807 

Sukauptos sąnaudos 159.584 75.179 

Kitos mokėtinos sumos 1.524 58.606 

IŠ VISO: 11.303.970 10.903.813 

 
14. Pajamos 

 
  2010 2009 
Pardavimo pajamos iš viso: 83.765.785 95.737.244 
Nekomercinių paslaugų pajamos iš 
viso: 69.711.594 76.917.896 
Nekilnojamojo turto registro (NTR): 54.556.247 61.834.378 
Kadastro tvarkymo 4.156.298 4.796.072 
GIS 1.544.829 1.221.888 
Juridinių asmenų registro (JAR): 9.046.560 8.574.241 
Adresų registro 145.998 253.782 
Archyvo 237.173 212.610 
Kitų nekomercinių 24.489 24.925 
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Komercinių paslaugų pajamos iš 
viso: 14.054.191 18.819.348 
NT objektų kadastrinių matavimų 10.033.563 14.417.222 
Turto vertinimo 1.334.755 1.495.947 
Projektavimo 16.056 15.998 
Sertifikatų išdavimo 1.370.979 1.316.792 
Kitų komercinių 1.298.838 1.573.389 

 
 

15. Sąnaudos 
 

  2010 2009 

Dalis 2010 
m. 
sąnaudose 

Palyginus 
2010 su 2009 
m.  

Parduotų prekių ir atliktų darbų 
savikaina 58.335.324 69.676.385 100,0% 83,7% 
Darbo užmokestis  32.776.663 40.099.385 56,2% 81,7% 
Socialinis draudimas  10.235.724 12.371.417 17,5% 82,7% 
Medžiagos  2.182.957 2.889.300 3,7% 75,6% 
Komandiruotės 91.432 103.412 0,2% 88,4% 
Ryšių patarnavimai  1.318.647 1.426.917 2,3% 92,4% 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir 
amortizacija 5.490.891 5.909.236 9,4% 92,9% 
Dotacijų panaudojimas nusidėvėjimui -1.573.834 -1.330.582 -2,7% 118,3% 
Patalpų išlaikymo sąnaudos 2.800.459 3.243.608 4,8% 86,3% 
Automašinų išlaikymo sąnaudos 769.950 800.741 1,3% 96,2% 
Aptarnavimo paslaugų sąnaudos  3.176.554 2.816.997 5,4% 112,8% 
Kitos išlaidos 1.065.881 1.345.954 1,8% 79,2% 
     
Veiklos sąnaudos 24.614.107 23.911.236 100,0% 102,9% 
Darbo užmokestis  10.333.501 11.262.566 42,0% 91,8% 
Socialinis draudimas  3.226.663 3.527.492 13,1% 91,5% 
Įmokos į garantinį fondą 46.248 52.020 0,2% 88,9% 
Medžiagos  200.806 222.137 0,8% 90,4% 
Komandiruotės 85.733 98.009 0,3% 87,5% 
Ryšių patarnavimai  350.451 584.465 1,4% 60,0% 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir 
amortizacija 234.113 308.005 1,0% 76,0% 
Patalpų išlaikymo sąnaudos 490.610 595.457 2,0% 82,4% 
Automašinų išlaikymo sąnaudos 874.480 876.605 3,6% 99,8% 
Aptarnavimo paslaugų sąnaudos 344.324 402.728 1,4% 85,5% 
Mokesčių sąnaudos 2.697.736 4.330.417 11,0% 62,3% 
Audito paslaugos 157.627 160.169 0,6% 98,4% 
Kitos išlaidos 5.571.815 1.491.166 22,6% 373,7% 
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16. Finansinė ir investicinė veikla 
 

 2010 2009 

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
PAJAMOS 75.611 79.771 

Banko palūkanos 69.682 72.563 

Kitos 5.929 7.208 
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
SĄNAUDOS 486.264 1.226.282 

Paskolų palūkanos 479.808 1.224.634 

Kitos 6.456 1.648 

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
REZULTATAS (a - b)  -410.653 -1.146.511 

 
 

17. Pelno mokesčio sąnaudos 
 

  2010 2009 

Pelnas prieš mokesčius 851.273 1.244.048 
Pelno mokesčio tarifas 15% 20% 
Sąnaudos nemažinančios 
apmokestinamojo pelno 4.700.084 2.664.504 

Pajamos nedidinančios 
apmokestinamojo pelno 138.350 2.539.830 

Laikinųjų mokestinių skirtumų 
panaudojimas 407.578  

Mažinamas apmokestinamasis 
pelnas investicijos suma ( ne 
daugiau kaip pusė apmokestinamojo 
pelno) 

26.639 684.361 

Apmokestinamoji pelno mokesčio 
bazė 

4.978.790 684.361 

Deklaruojamas biudžetui mokėtinas 
pelno mokestis 746.819 136.872 

Atidėtojo pelno mokesčio įvertinimas (545.932) (780.339) 
Ankstesniųjų metų koregavimas   
Pelno mokesčio sąnaudos 200.888 (643.467) 
Pelno mokesčio efektyvus tarifas 0,24 (0,52) 
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18. Segmentai 
Alytus Centras Kaunas Klaipėda Marijampolė 

 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 

Pardavimų pajamos 3.534.974 3.921.140 16.878.051 16.917.245 12.367.491 13.879.131 7.956.745 10.167.117 3.558.461 3.572.030 
Pardavimų savikaina 2.080.490 2.634.637 15.379.354 16.414.529 7.355.401 9.191.578 5.522.181 7.022.940 2.420.323 2.613.549 
Veiklos sąnaudos 610.302 680.394 14.062.551 13.320.486 1.964.262 1.731.996 1.414.890 1.495.138 605.984 544.002 

Tipinės veiklos pelnas 844.182 606.109 
-

12.563.854 
-

12.817.770 3.047.827 2.955.557 1.019.674 1.649.039 532.155 414.478 
 

Mažeikiai Panevėžys Šiauliai Tauragė Telšiai 
 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 

Pardavimų pajamos 1.989.422 2.126.730 5.069.312 5.191.707 5.472.224 5.875.890 3.165.330 3.105.671 2.147.873 2.208.954 
Pardavimų savikaina 1.223.644 1.396.996 3.145.716 3.683.998 3.355.333 4.399.550 1.928.839 2.191.303 1.380.503 1.525.663 
Veiklos sąnaudos 445.061 466.098 889.282 942.065 982.936 1.005.471 631.900 556.058 465.741 485.298 
Tipinės veiklos pelnas 320.717 263.636 1.034.314 565.644 1.133.955 470.869 604.591 358.310 301.630 197.993 

 
 
 

Utena Vilnius Iš viso 
 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2009.12.31 

Pardavimų pajamos 3.724.458 4.012.997 17.901.445 24.758.633 83.765.785 95.737.244 
Pardavimų savikaina 2.425.516 2.833.681 12.118.024 15.767.961 58.335.324 69.676.385 
Veiklos sąnaudos 697.503 707.818 1.843.695 1.976.411 24.614.107 23.911.236 
Tipinės veiklos pelnas 601.439 471.498 3.939.725 7.014.261 816.355 2.149.623 
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19. Klaidų taisymas 

 
Taisomo finansinės atskaitomybės 
straipsnio pavadinimas ir klaidos 

aprašymas 

Klaidos 
dydis 

Suma iki 
koregavi-

mo 

Suma po 
koregavimo 

Balansas A.III.3 eilutė 2009.12.31 (1.931.640) 1.931.640 --- 
Balansas B.II.3 eilutė 2009.12.32 1.931.640 4.583.065 6.514.705 
Balansas A.IV.1 2009.12.31 1.537.821 --- 1.537.821 
Pelno (nuostolių) ataskaita XII. Eilutė 
2009.12.31 

(780.339) 136.872 (643.467) 

Balansas C.IV.1 2009.12.31 780.339 1.107.176 1.209.017 
Balansas IV.2 2009.12.31 757.482 3.305.306 4.062.788 
 2.295.303 11.064.059 12.680.864 

 
20. Susijusios šalys   

 
Įmonė 2010 metais 42 vadovams išmokėjo 3.297.621 Lt (t.skč.32.362 Lt premijų), 2009 metais 44 
vadovams 4.135.074 Lt (t.skč. 40.490 Lt premijų ). Visos sumos išmokėtos iki ataskaitinių metų 
pabaigos. Kitų išmokų, garantijų, ryšių su vadovų susijusiomis įmonėmis nebuvo. 

 
21. Trečiųjų asmenų turtas įmonėje 

 

Filialo pavadinimas 
Išsinuomoto 
turto vertė  

Panaudai 
gauto turto 

vertė  

Turtas, 
priimtas 

platinimui Iš viso: 

Centras 7.821.751 492.783 272.702 8.587.236 
Alytaus  293.157 23.372  316.529 
Kauno 1.137.676 38.018  1.175.694 
Klaipėdos 546.884 31.298  578.182 
Marijampolės 460.915 26.012  486.927 
Mažeikių 96.000 1.680  97.680 
Panevėžio 343.901 1  343.902 
Šiaulių 260.165 7.426  267.591 
Tauragės 376.471 17.315  393.786 
Telšių 118.148 3.360  121.508 
Utenos  241.797 235.752  477.549 
Vilniaus 3.823.308 31.860   3.855.168 

viso 15.520.174 908.877 272.702 16.701.753 
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22. Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse 

 

  Suma Galioja iki 

Suteiktos arba neatšaukiamai pažadėtos įmonės 
garantijos (be vekselių) 

163.970 2011.12.31 

Gautos iš trečiųjų šalių garantijos ir laidavimai 188.179 2011.12.31 

Apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai   

Kita (išvardyti)   
 352.149 X 

 
 

23. Pobalansiniai įvykiai 
 

Įmonė neturėjo įvykių po balanso datos, kuriuos turėtų atskleisti pagal Verslo apskaitos 
standartus. 

 
 
 
 
 
 
Direktorius Kęstutis Sabaliauskas 
 
Sudarymo data  2011.04.11 



 

 
 

 


