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Turto vertinimo ataskaita
Nr. N2004S29
Vertinamas objektas: Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos
su parduotuve
Vertinamo turto adresas: Vilnius, Kalvarijų g. 125
Turto rinkos vertės nustatymo data: 2020 m. balandžio mėn. 27 d.
Vertinimo ataskaitos surašymo data: 2020 m. balandžio mėn. 29 d.

TURTO VERTINIMO ATASKAITA NR. N2004S29
VERTINAMAS TURTAS

Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve.
Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve, u.n. 10950014-8103:0003, bendras plotas yra 186.15 kv. m, tikslinė naudojimo
paskirtis - administracinė, reg. aukštas – 1, patalpos yra per du aukštus,
komunikacijos – visos. Turto būklė – gera
Vilnius, Kalvarijų g. 125. Verčių zona: 57.50.

TURTO DETALIZACIJA
TURTO ADRESAS
INDIVIDUALŪS POŽYMIAI

Vertinamo turto individualūs požymiai, aprašymai, būklė yra pateikiama
ataskaitos tekste bei prieduose.

SAVININKAS

UAB “Verkių turtas”, į.k. 304186427.

VERTINIMO UŽSAKOVAI

UAB “Verkių turtas”, į.k. 304186427, reg. adresas Vilnius, Kalvarijų g. 125,
tel. 864100345. Duomenys apie įmonę kaupiami ir laikomi Juridinių asmenų
registre (registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras).

VERTINIMO ATVEJIS

Kai to pageidauja užsakovas. Šis vertinimo atvejis apibrėžiamas Lietuvos
Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672;
2011, Nr. 86-4139) 4-o straipsnio 3-iame punkte.

VERTINIMO TIKSLAS

Turto rinkos vertės nustatymas užsakovo pageidavimu, įkeitimo tikslu, skirta
pateikti sutelktinio finansavimo platformai “NordStreet”.

TURTO APŽIŪROS DATA

2020 m. balandžio mėn. 27 d.

VERTĖS NUSTATYMO DATA

2020 m. balandžio mėn. 27 d.

ATASKAITOS SURAŠYMO DATA

2020 m. balandžio mėn. 29 d.

NAUDOTI VERTINIMO METODAI

Lyginamasis ir pajamų metodai.

Turto vertinimas atliktas ir ši vertinimo ataskaita paruošta NILL NILL, UAB (į.k. 302581169, PVM kodas LT100007325218,
A/s LT457300010125511329, Swedbank AB, buveinės adresas Eišiškių pl. 43-45, LT-02197, Vilnius, turto vertinimo įmonės
kvalifikacijos atestato Nr. 000381) vardu, kuri į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą
įrašyta 2012 m. rugpjūčio 1 d. turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 31d. įsakymu Nr. B1-38.
Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimo Nr. 000023. Turto arba
verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimo polisas
Nr. PCAD 058985, išduotas 2019-05-27, Vilniuje. Galioja nuo 2019-05-28 iki 2020-05-27.

IŠVADA DĖL VERTINAMO
TURTO RINKOS VERTĖS

Vertinamo turto, kurio adresas yra Vilnius, Kalvarijų g. 125, rinkos vertė 2020
m. balandžio mėn. 27 d. nustatyta lyginamuoju metodu yra 266 000 eur (du
šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).

Vertintojas: Jonas Sargautis
Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimas Nr. A 000197, išduotas 2000-07-25
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1.

TEISINIAI, METODOLOGINIAI IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI

Vertinant turtą ir surašant šią ataskaitą buvo naudojami šie teisiniai, metodologiniai ir informacijos šaltiniai:
Teisiniai ir metodologiniai šaltiniai:
ü Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139);
ü Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2003,
Nr. 38-1673);
ü Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymas Nr. 1K-159 "Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos
patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 50-2502);
ü Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymas Nr. 1K-160 "Dėl turto arba verslo vertintojų profesinės
etikos kodekso patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 50-2503);
ü Tarptautinės vertinimo standartų tarybos parengti ir patvirtinti Tarptautiniai turto vertinimo standartai (TVS2020);
ü Europos vertintojų asociacijos grupės parengti ir patvirtinti Europos turto vertinimo standartai (EVS 2016);
ü Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-05-31 įsakymas Nr. 1K-194 „Dėl Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d.
įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 59-2952)“;
ü Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo nr.
205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimų pakeitimo“,

2017-12-20. Nr. 1101;
ü Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374, 2018 m. gegužės 25 d.;
ü Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 2016 m. balandžio 27 d.;
ü Lietuvos Respublikos Konstitucija;
ü Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;
ü Lietuvos vertintojų asociacijos, Turto vertinimo priežiūros tarnybos mokymo kursų, sesijų ir seminarų (2000-2020)
medžiaga;
ü Kiti teisės aktai, kiek jie neprieštarauja aukščiau išvardintiems dokumentams.
Turto apžiūros metu surinkti duomenys, įskaitant apžiūros dieną vertintojo atliktas nuotraukas.
Vertinimo užsakovo ir turto savininkų pateikta informacija apie nekilnojamąjį turtą:
ü

Kadastrinės bylos kopija;

ü

žodinė informacija suteikta apžiūros metu vertinamame objekte;

ü

kt.

Valstybės įmonės Registrų centro medžiaga:
ü

nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

ü

kadastro žemėlapiai;

ü

NT sandorių kainų paieška;

ü

žemės ir statinių vidutinių rinkos verčių paieška ir Bendri Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai.

Nekilnojamojo turto sandorių paieškos sistema ntsandoriai.lt. NILL NILL, UAB duomenų bazės apie nekilnojamojo turto rinkos
konjunktūrą Lietuvoje. Interaktyvūs žemėlapiai:
ü

www.bing.com [žiūrėta 2020 m. balandžio mėn. 27 d.]; www.maps.lt [žiūrėta 2020 m. balandžio mėn. 27 d.];

ü

www.kurgyvenu.lt [žiūrėta 2020 m. balandžio mėn. 27 d.]; www.maps.google.com [žiūrėta 2020 m. balandžio mėn.
27 d.]; www.regia.lt [žiūrėta 2020 m. balandžio mėn. 27 d.].
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2.

VERTINIMO PRIELAIDOS, SĄLYGOS IR APLINKYBĖS

Žemiau yra pateikiamos prielaidos ir sąlygos, kuriomis remiantis buvo atliekamas vertinimas, tarp jų ir sąlygos ir aplinkybės, kurios
galėtų turėti įtakos turto arba verslo vertinimui, ir į kurias nebuvo atsižvelgta:
ü Turtas yra prieinamas atviroje rinkoje;
ü

Turto atžvilgiu nėra jokių turtinių įsipareigojimų (įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus ir pan.), kurie galėtų turėti įtakos
vertinamo turto ar jo dalies nustatytai vertei;

ü

Daroma prielaida, jog turtas yra laisvai prieinamas rinkoje, t.y. turtas nėra įkeistas ar areštuotas, į jį nėra nukreipti jokie trečiųjų
asmenų reikalavimai ir jis nėra suvaržytas jokiomis ataskaitoje nepaminėtomis trečiųjų asmenų teisėmis, t.y. kad nevyksta, neturi
vykti ir negresia joks teisminis procesas, tyrimas ar aiškinimasis, galintis turėti įtakos vertinamam turtui ar jo savininkų teisėms į jį,
taip pat ir neigiamos įtakos vertinamo turto vertei;

ü

Turtas visais esminiais atžvilgiais tenkina visus reikalavimus, t.y. jis yra pastatytas ir eksploatuojamas pagal visus LR įstatymų
keliamus reikalavimus, įskaitant atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, žemės paskirtį, statybos ir suplanavimo
reikalavimus, priešgaisrinės saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, norminius reikalavimus ir reglamentus, nuostatus ir
kodeksus, taikomus valstybės bei savivaldybės valdžios instancijų, turinčių jurisdikciją vertinamo turto atžvilgiu. Vertinamas turtas
privalo tenkinti visus aukščiau išvardintus reikalavimus. Jei jis jų netenkina, tai gali turėti įtakos vertinamo turto vertei;

ü

Užterštumo veiksniai neegzistuoja arba jų nukenksminimo darbų kaštai įtakos vertei neturi. Vertintojas nebuvo supažindintas su
jokia tyrimų medžiaga, informuojančia apie teršalų ar kenksmingų medžiagų buvimą, be to vertintojas nebuvo įpareigotas domėtis
vertinamo turto bei aplinkinių valdų buvusiu ar esamu naudojimu, siekiant nustatyti, ar dėl to jie nebuvo užteršti, todėl remiamasi
tvirtinimu, kad minėti faktoriai neegzistavo ir neegzistuoja. Jeigu vėliau paaiškės, jog vertinamo objekto ribose ar kaimyniniuose
sklypuose egzistuoja tarša, arba turtas naudojamas (numatomas naudoti) veiklai, dėl kurios ši tarša gali atsirasti, tuomet nustatytoji
objekto vertė gali sumažėti;

ü

Vertinamas turtas susideda tiek iš aukščiau paminėtų nekilnojamojo turto objektų, tiek iš šių objektų priklausinių, užtikrinančių
vertinamo turto funkcionavimą, kurie yra aprašyti šios ataskaitos 5-ame skyriuje;

ü

Vertintojai neatliko detalaus vertinamo turto konstruktyvinių elementų tyrimo. Vertintojai nenumato kokių nors paslėptų faktorių
buvimo, kurie gali turėti įtakos vertinamo objekto konstrukcijų būklei;

ü

Vertintojai pažymi, kad neatsako už užsakovo pateiktų duomenų netikslumą, paslėptus defektus ir nustatytą turto vertę, jei
pateiktų duomenų tikslumas turėjo įtakos vertės nustatymui;

ü

Vertintojas neapžiūrėjo lyginamųjų objektų sandorio sudarymo dieną ir detaliai neanalizavo Lyginamajame metode naudojamų
lyginamųjų objektų. Lyginamųjų objektų fizinė būklė nustatyta darant prielaidas pagal VĮ „Registrų centras“ informaciją ir
vertintojo turimus duomenis apie galimą turto būklę sandorio sudarymo dieną. Vertintojas neatsižvelgė į detalias lyginamųjų
objektų charakteristikas, taip pat ir įvairius teritorijų planavimo dokumentus, apribojimus, nuomos sutartis bei aplinkybes, kurioms
esant buvo sudaromas sandoris, ir pan.;

ü

Vertintojai vadovavosi VĮ Registrų centro tvarkomame nekilnojamojo turto registre užregistruotais nuosavybės teises ir prievoles
patvirtinančiais faktais ir atskirai netyrė vertinamo nekilnojamojo turto nuosavybės teisių;
ü dėl COVID-19 grėsmių atsiranda vertintojo nustatytos turto vertės neapibrėžtumas (uncertainty).

Specialiosios sąlygos, prielaidos bei aplinkybės:
Šioje ataskaitoje nebuvo taikyta specialioji sąlyga, prielaida ar aplinkybė.
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3.

TYRIMO APIMTIS

Tyrimų apimties ribojimai:
ü Atsižvelgiant į galiojančius Turto ir verslo metodikos reikalavimus, vertintojas, nustatydamas turto vertę lyginamuoju metodu,
surenka ir turto vertės skaičiavimuose naudoja tik per paskutinius trisdešimt šešis mėnesius įvykusių analogiško arba panašaus
turto sandorių kainas;
ü Teisės į nekilnojamąjį turtą ir kitos susijusios teisės yra nustatomos remiantis VĮ Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto
registre užregistruotais nuosavybės teises ir prievoles patvirtinančiais faktais. Vertintojai atskirai netiria vertinamo nekilnojamojo
turto nuosavybės teisių;
ü Vertintojai neatlieka detalaus vertinamo turto konstruktyvinių elementų tyrimo. Vertintojai nenumato ir neatsakingi dėl kokių nors
paslėptų faktorių buvimo, kurie gali turėti įtakos vertinamo objekto konstrukcijų būklei;
ü Vertinamo objekto plotai yra nustatomi remiantis užsakovo pateiktose kadastrinių matavimų bylose ir VĮ Registrų centro
tvarkomame Nekilnojamojo turto registre užfiksuotais duomenimis. Vertintojai atskirai netiria ar pateikti matavimai ir plotai yra
teisingi;
ü Vertinimas atliekamas remiantis prielaida, kad vertinamas turtas visais esminiais atžvilgiais tenkina visus reikalavimus, t.y. jis yra
pastatytas ir eksploatuojamas pagal visus LR įstatymų keliamus reikalavimus, įskaitant atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo
dokumentams, žemės paskirtį, statybos ir suplanavimo reikalavimus, priešgaisrinės saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
norminius reikalavimus ir reglamentus, nuostatus ir kodeksus, taikomus valstybės bei savivaldybės valdžios instancijų, turinčių
jurisdikciją vertinamo turto atžvilgiu. Vertinamas turtas privalo tenkinti visus aukščiau išvardintus reikalavimus. Jei jis jų netenkina,
tai gali turėti įtakos vertinamo turto vertei;
ü Vertintojai neturi galimybių patikrinti grunto bei pastatų (statinių) pamatų būklės, todėl šis tyrimas nėra atliekamas, o vertinimas
atliekamas remiantis prielaida, kad tiek gruntas, tiek pamatai yra tinkami turto eksploatavimui pagal jo paskirtį;
ü Vertintojai atlieka vertinimą su prielaida, kad užterštumo veiksniai neegzistuoja arba jų nukenksminimo darbų kaštai įtakos vertei
neturi. Vertintojas nežino ar bus supažindintas su tyrimų medžiaga, informuojančia apie teršalų ar kenksmingų medžiagų buvimą,
be to vertintojas nėra įpareigotas domėtis vertinamo turto bei aplinkinių valdų buvusiu ar esamu naudojimu, siekiant nustatyti, ar
dėl to jie nebuvo užteršti, todėl remiamasi tvirtinimu, kad minėti faktoriai neegzistavo ir neegzistuoja. Jeigu vėliau paaiškės, jog
vertinamo objekto ribose ar kaimyniniuose sklypuose egzistuoja tarša, arba turtas naudojamas (numatomas naudoti) veiklai, dėl
kurios ši tarša gali atsirasti, tuomet nustatytoji objekto vertė gali sumažėti;
ü Vertinamą turtą 2020 m. balandžio mėn. 27 d. apžiūrėjo atestuotas vertintojas Jonas Sargautis, pažymėjimo Nr. A 000197 (TV,
NT; 2000-07-25). Turto vertinimą atliko ir ataskaitą surašė atestuotas turto vertintojas Jonas Sargautis, 2020 m. balandžio mėn. 29
d., Vilniuje;
ü dėl COVID-19 grėsmių atsiranda vertintojo nustatytos turto vertės neapibrėžtumas (uncertainty);
ü Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2020-03-11 dieną paskelbė pasaulinę naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemiją, kuri
paveikė ir ateityje gali toliau paveikti pasaulio finansų rinkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020-03-16 dienos nutarė
paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tai irgi paveikė ir ateityje galimai paveiks ekonominę situaciją
Lietuvos Respublikoje. Dėl šios priežasties vertintojai pažymi, kad vertinimo dieną yra susidūrę su precedento neturinčiomis
aplinkybėmis, tad šioje vertinimo ataskaitoje gali kilti vertės neapibrėžtumas, kadangi šioje vertinimo ataskaitoje nustatyta
vertinamo turto rinkos vertė yra paremta istoriniais duomenimis (praeityje įvykusiais rinkos sandoriais) ir rinkos konjunktūra
galiojusia iki 2020-03-16 dienos. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, rekomenduojame šios ataskaitos užsakovams ir vartotojams
žvelgti į šioje vertinimo ataskaitoje nustatytą vertę su didesniu atsargumu nei įprasta. Kadangi vertinimo neapibrėžtumą (t.y. vertės
tikslumą) vertinimo dienai nusakyti nėra įmanoma, o taip pat atsižvelgiant į nenuspėjamą „COVID-19“ poveikį nekilnojamojo
turto rinkai ateityje, esant poreikiui rekomenduojame atlikti šio turto naują įvertinimą, kai ekonominė ir rinkos situacija taps labiau
apibrėžta.
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4.

VERTINAMO TURTO JURIDINĖ CHARAKTERISTIKA

Vertintojas remiasi šia užsakovo pateikiama technine, projektine ir kita dokumentacija, aktualia turto vertinimui: dovanojimo
sutarties kopija, plano kopija, žodine informacija suteikta apžiūros metu vertinamame objekte. Žemiau yra pateikiami vertinamo objekto
pagrindiniai juridiniai – identifikaciniai duomenys. Vertintojai pažymi, kad neatsako už užsakovo pateiktų duomenų netikslumą, paslėptus
defektus ir nustatytą turto vertę, jei pateiktų duomenų tikslumas turėjo įtakos vertės nustatymui.
4.1 lentelė. Vertinamo turto juridinės informacijos aprašymas
1. Adresas
1.1. Vilnius, Kalvarijų g. 125
2. Turto pavadinimas

2.1. Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Įregistravimo pagrindas:
Įrašas galioja:

Nuosavybės teisė
UAB "Verkių turtas", a.k. 304186427
patalpa Nr. 1095-0014-8103:0003, aprašyta p. 2.1.
2016-03-25
Pirkimo
pardavimo
2018-03-30 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2709
Nuo 2018-04-06

sutartis Nr.

2605

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.
Daiktas:
Įregistravimo pagrindas:
Įrašas galioja:

Hipoteka
patalpa Nr. 1095-0014-8103:0003, aprašyta p. 2.1.
2018-03-20 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr.
20120180035128
Nuo 2018-03-20

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
Duomenų šaltinis: Šiame ataskaitos poskyryje buvo naudoti duomenys, pateikti NTR išraše, kurio reg. Nr. 10/142730.
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5.

VERTINAMO TURTO APRAŠYMAS

5.1. VERTINAMO TURTO VIETA
Vertinamo nekilnojamojo turto adresas yra Vilnius, Kalvarijų g. 125.

5.1.1. VIETOVĖS APRAŠYMAS
Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą,
Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir
savivaldybės. Šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorija suskirstyta į 10 apskričių ir
60 savivaldybių. Lietuvos Respublikos teritorijoje yra šios apskritys: Alytaus (centras
– Alytaus miestas); Kauno (centras – Kauno miestas); Klaipėdos (centras –
Klaipėdos miestas); Marijampolės (centras – Marijampolės miestas); Panevėžio
(centras – Panevėžio miestas); Šiaulių (centras – Šiaulių miestas); Tauragės (centras –
Tauragės miestas); Telšių (centras – Telšių miestas); Utenos (centras – Utenos
miestas); Vilniaus (centras – Vilniaus miestas). Vilnius – Lietuvos Respublikos
sostinė, didžiausias ir vienas iš seniausių Lietuvos miestų, įkurtas dviejų upių –
Vilnelės ir Neries santakoje. Atstumas nuo Vilniaus m. iki Kauno m. – apie 101 km, iki Klaipėdos m. – apie 310 km, iki Šiaulių m. – apie
214 km, iki Panevėžio m. – apie 136 km. Vilnius yra Europos šiaurės rytuose, Lietuvos Respublikos pietrytinėje dalyje (54°41" šiaurės
platumos ir 25°17" rytų ilgumos). Vilniaus miesto savivaldybė pietuose, rytuose, šiaurėje ribojasi su Vilniaus rajono, vakaruose – su Trakų
rajono savivaldybe. Vilnius su šalies ir apskrities transporto tinklu sujungtas devyniais magistraliniais ir krašto keliais, iš kurių penki –
tarptautiniai. 2016-ųjų m. pabaigoje buvo atidarytas Vilniaus pietinis ir vakarinis aplinkkelis, kuris žymiai pagerino tiek vietinio tiek ir
tranzitinio transporto eismą Vilniaus mieste.
Nuo 2000 m. kovo 19 d. prie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos buvo prijungta Grigiškių seniūnija, anksčiau priklausiusi Trakų rajono
savivaldybei, tokiu būdu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos plotas nuo 394 kv. km padidėjo iki 401 kv. km, tai yra apie 4,12 proc.
Vilniaus apskrities teritorijos. Vilniaus miesto savivaldybės teritorija suskirstyta į 21 seniūniją: Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių,
Justiniškių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės, Rasų, Senamiesčio, Šeškinės,
Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdės, Viršuliškių, Žirmūnų, Žvėryno. Vilniaus miesto savivaldybės teritorija apima Pavilnių ir Verkių regioninius
parkus, Sereikiškių ir Vingio parką, Bernardinų sodą bei Markučių parką. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra 2 miestai: Vilniaus
miestas (plotas 401 kv. km) ir Grigiškių m. (plotas 7,1 kv. km). Vilnius yra svarbiausias Lietuvos miestas. Vilnius – Lietuvos Respublikos
sostinė, administracinis, kultūrinis, politinis, verslo centras. Čia dirba Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, Aukščiausiasis Teismas, įsikūrusios
diplomatinės tarnybos, švietimo, kultūros, mokslo, gydymo įstaigos, bankai. Tai ekonomiškai išsivystęs, dinamiškas ir atviras miestas,
pasižymintis gerais ryšiais, teikiantis aukšto lygio švietimo ir darbo galimybes, turintis gerą įmonių, inovacijų, gyvenimo kokybės įvaizdį
tarptautiniu mastu bei vaidinantis išskirtinį ekonominį, kultūrinį ir informacinį vaidmenį Baltijos regione. Vilniaus miestas yra didžiausias
turistų traukos centras ne tik apskrities, bet ir visos Lietuvos mastu. Miestui būdinga unikali gamtinė aplinka ir išskirtinės kultūros paveldo
vertybės, įskaitant ir Vilniaus senamiestį. Vilniuje apsilanko apie 80 proc. visų į Lietuvą atvykstančių turistų.
Vilniaus mieste gausiai susitelkusios viešosios įstaigos, veikiančios kultūros, sveikatos apsaugos bei mokslo tyrimų srityse. Tai –
svarbiausias šalies aukštojo mokslo centras, išsiskiriantis aktyviu kultūriniu gyvenimu. Sostinėje sutelktas didelis aukštųjų technologijų
įmonių sektoriaus potencialas: čia veikia daug biotechnologijų, lazerių technologijų įmonių, daugiausia yra ir IT įmonių, kuriančių
programinę įrangą, veikia stipriausi šalies universitetai, sutelkta aukštos kvalifikacijos specialistų bazė. Vilniuje veikia ketvirtadalis šalies
įmonių, iš kurių 2/3 dirba prekybos ir paslaugų sektoriuje. Miestas pirmauja šalyje pagal pramonės pardavimus, gyvenamosios ir kitos
statybos apimtis. Vilnius yra Lietuvos finansų centras, čia savo pagrindines būstines įsisteigė dauguma šalies bankų bei užsienio bankų
atstovybės, draudimo bei vertybinių popierių rinkos institucijos. Vilnius – pirmaujantis šalies miestas pagal sukuriamą BVP, įmonių skaičių,
vietos ir užsienio investicijų apimtis bendrai ir 1 gyventojui. Pagrindinis dokumentas, skirtas investicinės aplinkos stabilumui ir skaidrumui
užtikrinti, yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas galiojęs iki 2015 m, kurio galiojimas pratęstas. Šiuo metu rengiamas
naujas miesto bendrasis planas, atsižvelgiant į gyventojų ir visuomenės poreikius, į darnios miesto plėtros uždavinius ir siekius,
suformuotus ekspertų ir gyventojų nuomonių pagrindu. Pagal rengiamą Vilniaus miesto bendrąjį planą pirmenybė bus teikiama vidinei
miesto plėtrai. Pastarųjų metų naujos statybos koncentruojamos daugiausia ten, kur galima efektyviau panaudoti esamą socialinę ir
inžinerinę infrastruktūrą tankinant ir rekonstruojant esamą užstatymą. Administraciniai ir komerciniai objektai daugiausiai statomi miesto
centrinėje dalyje. Čia didžiausia perspektyva yra dešiniajame Neries krante.
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5.1.2. VERTINAMO TURTO BUVIMO VIETOS APRAŠYMAS

5.1 pav. Vertinamo turto vietovė
(šaltinis: http://maps.lt/map/)

5.2 pav. Vertinamo turto vietovė
(šaltinis: http://maps.lt/map/)
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Vertinamo turto adresas yra Vilnius, Kalvarijų g. 125.
Vertinamas turtas yra Žirmūnų seniūnijoje. Žirmūnai – Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurę nuo miesto centro, dešiniajame
Neries krante. Žirmūnų seniūnija. Pagrindinė mikrorajono gatvė – Žirmūnų gatvė. Žirmūnuose yra Žalgirio stadionas, Vilniaus sporto
rūmai, Šiaurės miestelio technologijų parkas. Žirmūnų teritorijoje per Nerį nutiesti 4 tiltai. Yra autobusų parkas, Vidaus reikalų ministerijos
rūmai, Tuskulėnų dvaras, Tuskulėnų rimties parkas.Tuskulėnų dvaro sodybos teritorijoje įkurtas Tuskulėnų rimties parko memorialinis
kompleksas yra Genocido aukų muziejaus padalinys. Pagrindiniai Rimties parko akcentai – dvaro pastatai ir pilkapio formos
kolumbariumas su koplyčia viduje. Vyrauja daugiabučiai 5, 9 ir 12 aukštų gyvenamieji namai. Kalvarijų gatvė – Vilniaus miesto gatvė
prasidedanti nuo Žaliojo tilto, netoli Konstitucijos prospekto. Administracinis pavaldumas: Šnipiškių seniūnija (neporiniai namai nuo Nr. 1
iki 81 ir poriniai nuo Nr. 2 iki 200), Žirmūnų seniūnija (neporiniai nuo Nr. 85 iki 153) ir Verkių seniūnija (poriniai nuo Nr. 202 ir
neporiniai nuo Nr. 157). Teritorijoje dominuoja įvairios paskirties pastatai. Patogus privažiavimas asfaltuotu keliu, sąlygos geros. Geras
susisiekimas su kitais Vilniaus miesto rajonais ir Vilniaus miesto centru privačiu bei visuomeniniu transportu. Netoliese yra autobusų
stotelės, mokymosi įstaigos, prekybos centrai, įvairios parduotuvės, medicinos įstaigos, kiti objektai. Komerciniu požiūriu vieta yra gera.
Vietos įtaka įvertinama nekilnojamojo turto verčių žemėlapiuose sudarant verčių zonas. Teritorijos zonavimu pasiekiama taip pat ir kitų
veiksnių – aprūpinimo komunikacijomis, paslaugų punktais, kultūros objektais, patrauklumo ir t. t. – homogeniškumas, todėl sumažėja
kintamųjų skaičius, modelis tampa paprastesnis. Atsižvelgiant į patikimų pirkimo–pardavimo duomenų lokalizaciją, GIS priemonėmis
kadastro žemėlapyje suformuojamos verčių zonos. Zonų ribos turi atitikti nekilnojamojo turto rinkos kainų lygių (ploto vienetui)
pasikeitimų ribas, įvertinant analizuojamų objektų, kurių pardavimo kainos atitinka rinkos kainų patikimumo kriterijus, naudojimo paskirtį
ir kitas svarbias charakteristikas. Zonoms sudaryti parduotų objektų 1 m2 kainos pažymėtos žemėlapyje pagal objekto buvimo vietą ir
paskirčių grupes simboliais ir suformuotos verčių zonos laikantis patvirtintų reikalavimų. Žemės sklypams ir statiniams sudaromos
bendros verčių zonos. Savivaldybės teritorijos zonavimas vertingumo požiūriu atliktas vadovaujantis nekilnojamojo turto rinkos
duomenimis, taip pat atsižvelgiant į savininkų pareikštas pastabas ankstesnių ir šio žemės ir statinių masinio vertinimo rezultatų viešo
svarstymo metu, savivaldybės specialistų pastabas, pasiūlymus ir nurodymus, pateiktus raštu, taip pat verčių žemėlapių ir verčių bendro
aptarimo metu.
Vilniaus m. savivaldybėje atlikta 1 m2 statinių kainų analizė teritoriniu požiūriu pagal patvirtintą tvarką. Vilniaus miesto savivaldybėje
sudarytos 86 verčių zonos. Vertinamas turtas yra Vilniaus miesto 57.50 zonoje, kurios ribos yra pavaizduotos 5.3 pav. Zona pažymėta
gelsva spalva, zonos ribos – tamsiai žalia spalva.

Prieiga internete: http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0#
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57.50 verčių zona – Žirmūnų ir Verkių seniūnijų teritorijos, rytine dalimi besiribojančios su Neries upe. Tai teritorijos, užstatytos įvairiais
pastatais: Žirmūnuose dominuoja sovietinės statybos daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Pastaraisiais metas greitai buvo sutvarkytas ir
užstatytas buvęs karinis šiaurės miestelis: pastatyta daug komercinių, administracinių objektų, modernių daugiabučių gyvenamųjų namų. Ši
teritorija labai populiari ir paklausi komercinio nekilnojamojo turto požiūriu: didžiausi Vilniaus miesto prekybos kompleksai BANGINIS
Vilnius, Domus Galerija, Ogmios miestas, QUTLET PARK, Medžio centras, BALGŲ ROJUS, sutraukia didelius transporto ir žmonių
srautus. Zonos šiaurinėje dalyje yra VVT Autobusų parkas, Lietuvos banko pastatas, verslo pastatuose veikia daug VŠĮ ir kitų įstaigų, buvę
Kuro aparatūros gamybiniai pastatai rekonstruojami pritaikant administracinei, komercinei ir gyvenamai paskirčiai. Šių teritorijų
urbanizavimas vykdomas labai sparčiai.
Užterštumo galimybė: atliekant šį vertinimą, atsižvelgiant į apžiūros metu Vertintojo stebėtus turto ir aplinkos išorinius požymius, buvo
remtasi prielaida, kad neegzistuoja užterštumo veiksniai arba išlaidos jų nukenksminimo darbams atlikti materialinės įtakos vertei neturi.

Atstumai: Atstumas iki įvairių objektų pateikiamas žemiau:

Saugumas: Remiantis informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM duomenimis, nusikaltimų skaičius 500 m. spinduliu yra pateikiamas
žemiau.
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Mokyklų reitingai: Žemiau pateikiama artimiausios mokyklos bei gimnazijos, pateikiami reitingai.

Mokyklų, gimnazijų reitingas sudarytas remiantis 2012 metų šešių
(Lietuvių k., matematika, užsienio kalba, istorija, biologija, fizika)
valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Taip pat abiturientų
įstojusiųjų pirmuoju pageidavimu į Lietuvos ir užsienio aukštąsias
mokyklas. Kuo egzaminų rezultatai ir įstojimo į aukštąsias
mokyklas santykis geresni tuo reitingas aukštesnis.
Šaltinis: https://kurgyvenu.lt/Vilnius/Kalvariju_g._125-kMsRJ

5.1.3. IŠVADA DĖL VERTINAMO TURTO BUVIMO VIETOS
Komerciniu požiūriu turto vieta vertinama kaip gera.

NILL NILL, UAB, į.k. 302581169

- 11-

5.2. TURTO APRAŠYMAS
Duomenų šaltiniai: Apžiūros metu surinkti bei užsakovo pateikti duomenys: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
IŠRAŠAS, kadastrinės byla. Vertinamo turto aprašymas pateikiamas 5.1 lentelėje.
5.1 lentelė. Vertinamo turto aprašymas
Turto vieta

Vertinamas turtas

Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve.

Unikalus daikto numeris:

1095-0014-8103:0003.

Pastato statybos metai

1967 m.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė.

Bendras plotas

186.15 kv. m.

Pagrindinis plotas:

164.12 kv. m.

Aukštų skaičius

2.

Turto planas
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Antras aukštas

Trumpas vidaus apdailos aprašymas

Langai – plastikinių rėmų su stiklo paketais; Sienos – dažytos, plytelės; Grindys –
kiliminė danga, plytelės, dažytos, plytelės; Lubos – dažytos, pakabinamos su
įmontuojamais šviestuvais; Vidaus durys – skydinės; Įėjimo durys – aliuminio rėmo
su stiklo paketais. Patalpos geros būklės.

Turto konstruktyvas

Pamatai – gelžbetonis; Sienos – plytų mūras, apšiltintos; Išorės apdaila – tinkas,
dažai; Perdangos – monolitinis gelžbetonis; Stogas – šlaitinis; Stogo danga –
metalas.

Esama inžinerinė įranga

Elektra, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Yra priešgaisrinė ir
apsaugos signalizacijos.

Šildymas

Vietinė šildymo sistema.

Baigtumas

Registruotas baigtumas – 100 %.

Išvada dėl vertinamų patalpų būklės

Gera *.

* „Labai gera“, t.y. patalpų/pastatų įrengimui yra panaudotos kokybiškos medžiagos, įrengimo lygis – pagerinimai, suteikiantys
papildomą vertę; „Gera“, t.y. patalpos/pastatai atitinka standartinius tokioms patalpoms keliamus reikalavimus, būdingus tokios
paskirties, statybos metų ir konstrukcijų patalpoms; „Tvarkinga“, t.y. patalpos/pastatai įrengtos ir naudojamos pagal tikslinę paskirtį,
kurioms nėra reikalingi apdailos ar remonto darbai. Patalpoms/pastatams gali būti reikalingas kosmetinis remontas; „Vidutinė“, t.y.
patalpos/pastatai nepilnai atitinka tokios paskirties, statybos metų ir konstrukcijų patalpoms/pastatams keliamus reikalavimus ar
reikalauja remonto; „Prasta“, t.y. patalpos/pastatai yra neatitinka tokios paskirties, statybos metų ir konstrukcijų patalpoms/pastatams
keliamus reikalavimus. Reikalingas kapitalinis remontas ar rekonstrukcija.
Maksimalus ir geriausias turto panaudojimas

Išanalizavus aukščiau pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, jog vertinamo turto
panaudojimas pagal esamą paskirtį yra maksimalus ir geriausias vertinamo objekto
panaudojimas, o alternatyvus panaudojimas yra netikslingas. Vertintojas pažymi,
kad, nustatant turto vertę, remtasi vertinamo turto geriausio ir maksimalaus
panaudojimo analize.

Turto plėtros galimybės ir alternatyvus
panaudojimas

Nėra.

Papildoma informacija

Patalpai nesuteiktas pilnas adresas.

Vertintojo nuomonė apie tai, ar vertinamas turtas sudaro išbaigtą visumą
Vertintojo nuomone, vertinamas turtas (Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve) sudaro užbaigtą visumą.
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6.

RINKOS KONJUNKTŪRA

NT rinkos apžvalga. 2019 metais sostinės NT rinka buvo ypatingai aktyvi – sudaryta rekordiškai daug tiek butų, tiek individualių
namų/kotedžų sandorių. VĮ Registrų centro duomenimis per 2019 metus Vilniuje sudaryta 12 032 (8 proc. daugiau) butų, ir 991 (14,8
proc. daugiau) individualių namų/kotedžų sandorių lyginant su 2018 metais. Augantis individualių namų/kotedžų sandorių skaičius rodo,
kad sostinės pirkėjų dėmesio vis dažniau sulaukia ir kotedžai, kurie sąlyginai nėra toli nuo miesto centro, tačiau turi individualaus namo
privalumų ir tampa alternatyva renkantis būstą. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, auga ne tik parduotų namų, bet ir statomų sau
individualių namų skaičius. 2019 metų pirminė rinka nuo pat metų pradžios pasižymėjo ypatingai dideliu aktyvumu. Per 2019 metus
Vilniuje susitarta dėl 5540 naujų butų, o tai – net 43,3 proc. daugiau, lyginant su 2018 metais. Tam įtakos turėjo nemažėjantys ir vis dar
labai pozityvūs gyventojų lūkesčiai, didėjantis gyventojų skaičius bei augantys atlyginimai, kurie palankaus kreditavimo aplinkoje leidžia vis
platesniam ratui gyventojų įsigyti nuosavą būstą. Didelė dalis žmonių NT vertina kaip geriausią ir suprantamiausią investiciją, ypač kai
obligacijos – tipinė saugios investicijos forma – duoda beveik nulinę arba netgi neigiamą grąžą. Kitos, didesnės grąžos investicijos,
daugumai atrodo nesuprantamos arba labai rizikingos. Itin didelis pirkėjų aktyvumas lėmė ir gerokai aktyvesnius statytojų veiksmus. NT
plėtotojai didino statybų apimtis ir per 2019 metus pirkėjams naujai buvo pasiūlyta apie 5300 butų – 15,8 proc. daugiau, lyginant su 2018
metais. Pastebimas pasiūlos sumažėjimas paskutinį ketvirtį yra sezoninis ir kartojasi kasmet. Pirkėjų dėmesį vėl traukia ekonominės klasės
būstas, kadangi skirtumai tarp ekonominio ir vidutinio būstų kokybės po truputį mažėja, dėl augančių naujų energinio naudingumo
reikalavimų. Tuo tarpu prestižinio būsto segmente stebimas pasiūlos perteklius. Pirminėje rinkoje apie trečdalį pasiūlos sudaro prestižinis
būstas, o pardavimai – tik apie ketvirtadalį.
Šaltinis: https://www.inreal.lt/file/1/6/7/9/Ekonomikos-ir-NT-rinkos-apzvalga-2019-2020%2CINREAL-Siauliu-bankasCOBALT_2020-01-30_compressed.pdf
Verslo centrų apžvalga. Per 2019 metus sostinėje baigtos 4 verslo centrų statybos. Jie rinką papildė 50 tūkst. kv. m nuomojamo ploto –
pusė to, kas buvo suplanuota. Dalies projektų plėtra užtruko, todėl jie duris atvers 2020 metais. Iš viso 2020 metais, įskaitant ir kiek
užsivėlinusius projektus, rinka turėtų papilnėti apie 150 tūkst. kv. m nuomojamo ploto. 2021 metai žada būti dar intensyvesni, nes
suplanuota plėtra viršija 250 tūkst. kv. m. A klasės verslo centrų vakansija metų pabaigoje dar labiau sumažėjo ir tesiekia 2 proc., kas
suteikia pasitikėjimo vystytojams, norintiems pasiūlyti rinkai vis įdomesnius projektus. Neišnuomota B1 verslo centrų dalis šiemet iš esmės
nekito, o nuo praėjusių metų – sumažėjo neženkliai, kiek mažiau nei 1 proc., ir šiuo metu siekia 4 proc. B2 klasės verslo centrų užimtumas
išlieka panašus ir per pastaruosius metus sumažėjo tik 1 proc. Nors, tikėtina, kad B2 klasės verslo centrų patrauklumas ateityje mažės,
tačiau teigti, kad procesas jau prasidėjo būtų ankstoka. Tradiciškai tarp B2 klasės stiprybių yra ne tik žemesnė nuomos kaina, bet ir
galimybė išsinuomoti mažesnio ploto patalpas. Pastaraisiais metais sostinėje siūloma vis daugiau „coworking“ tipo biurų patalpos. Nors jos
yra ženkliai brangesnės net už A klasės biurus, tačiau „co-working“ siūlomas lankstumas ploto atžvilgiu yra priimtinas nuomininkams, ir tai
dar labiau apsunkins žemesnės klasės verslo centrų padėtį konkurencinėje kovoje.
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2019 metai buvo ypatingai palankūs NT rinkai. Žemas alternatyvių tradicinių investicinių priemonių pelningumas turėjo reikšmingos įtakos
NT patrauklumui ne tik būsto, bet ir komercinio turto sektoriuje. Nepaisant NT rinkai palankių ekonominių aplinkybių, kiekvienas
sektorius susiduria su savais iššūkiais. Jeigu turto pirkėjai džiaugiasi geresne finansine turto grąža, tai turto vystytojai skolinasi vis brangiau,
kas turi reikšmingos įtakos koreguojant pradinius plėtros planus. Esminių pokyčių verslo centrų rinkoje 2019 m. antroje pusėje neįvyko.
Vis dar palanki ekonominė aplinka, augančios paslaugų sektoriaus įmonių pajamos ir aktyvi tarptautinių bei vietinių įmonių plėtra lemia,
jog biurų segmentas išlieka ypač dinamiškas bei likvidus. Ryškiausiais metų įvykiais tapo Quadrum ir S7 verslo centrų kompleksų
pardavimai. Šie sandoriai iš naujo apibrėžė Lietuvos modernių verslo centrų rinkos patrauklumą. Jie leidžia prognozuoti, jog ateityje
išvysime vis daugiau aukščiausios klasės projektų. Daugiausiai iššūkių kils žemesnės klasės biurų valdytojams, ypač atsižvelgiant į sąlyginai
mažėjančią nuomos kainų skirtumo įtaką renkantis patalpas veiklai. Prekybos centrų segmente numatyta keletas naujų projektų, tačiau
didžiausias plėtros laikotarpis jau yra praeityje, o svarbiausiu uždaviniu tampa konkurencija su elektroninėje erdvėje veikiančiomis
parduotuvėmis. Jei maistas vis dar perkamas tradiciškai parduotuvėje, tai kitos prekės – vis dažniau – neiškeliant kojos iš namų. Viešbučių
skaičius Lietuvoje, o ypač sostinėje, tolydžio auga, tačiau stiprėjant interneto nuomos platformoms, žemesnės klasės viešbučiai turi
konkuruoti su Airbnb nuomojamais butais. Šių butų, pradžioje atrodžiusių kaip ypač gera investicija, užimtumas nebedidėja, o kai kuriais
atvejais, – net mažėja. Apibendrinant 2019 metus, galima būtų suformuluoti moto ateinantiems keleriems metams: „geri projektai turės
pasisekimą, bet ne visi projektai būna geri“
Prekybos centrų rinkos apžvalga. Prekybos centrų plėtra bei naujų tinklų įėjimas į rinką 2019 metais vertintini labiau kaip nišų paieška
(tiek geografiniu, tiek pirkėjų auditorijų požiūriu) nei kaip intensyvus augimas. Didžiųjų prekybos tinklų parduotuvių plėtra bei
rekonstrukcija esminių staigmenų nepateikė. Svarbiausių pokyčių laukiama ateityje. Per ateinančius kelerius metus planuojama atidaryti ne
tik prekybos centrus „Vakarinis“ ( Pavilnionių g., Vilnius) , „Vilnius Outlet“ (V. Pociūno g., Vilnius), bet ir „Vingio Akropolį“ (Geležinio
Vilko g., Vilnius). Prekybos objektų plėtra vis dar laukiama ir buvusio Audėjo baldų fabriko teritorijoje. Sąlyginį rinkos stabilumą patvirtina
ir beveik nekintantis prekybos patalpų užimtumas. Trijuose didžiuosiuose šalies miestuose laisvos patalpos sudaro 1–3 proc. Akivaizdu,
kad inovatyvių sprendimų paieška turi tapti vienu svarbiausių prekybos paskirties objektų valdytojų uždaviniu. Elektroninės prekybos
apimtys Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, auga, o toks apsipirkimo būdas ypač populiarus jaunesnio amžiaus žmonių grupėse. Mintis apie
tai, kad dalis prekių internetinėje prekyboje neras sau vietos turi vis mažiau pagrindo, prekių pasirinkimo įvairovė didėja ne tik užsienio,
bet ir vietinėse prekybos platformose. „Kesko Senukai“ įsigijo 1A prekybos platformą dar 2018 metais, o ir maisto prekių pristatymas iš
prekybos centrų yra paprastas ir juo naudojasi vis daugiau pirkėjų.
Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 794 184 nuolatiniai
gyventojai. Nuo 2015 sausio 1 d. nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 127 078 gyventojais. Per 2018 m. gyventojų skaičius
sumažėjo 14 717 gyventojų – tai 62,3 proc. mažiau nei per 2017 m., kai šalis neteko 39 003 gyventojų. 2018 m. pagrindinė gyventojų
skaičiaus mažėjimo priežastis – natūrali gyventojų kaita. Neigiama natūrali gyventojų kaita (mirė 11 425 žmonėmis daugiau negu gimė
kūdikių) sudarė 77,6 proc. bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo, neigiama neto tarptautinė migracija (3 292 žmonėmis daugiau
emigravo negu imigravo) – 22,4 proc. Lietuvos statistikos departamento duomenimis4 , 2019 m. pradžioje 67,1 proc. gyventojų gyveno
miestuose, 32,9 proc. – kaimuose. Darbingo amžiaus gyventojų skaičius 2019 m. pradžioje sudarė 1 721 700 arba 61,6 proc. visų Lietuvos
gyventojų. 2019 m. pradžioje gyventojų tankis šalyje buvo 42,8 žmonės viename kvadratiniame kilometre.

Vidutinis gyventojų skaičius
2019 m. pradžioje Vilniaus m. sav. gyveno 552 131 gyventojas, iš jų: Vilniaus m. – 541 212 (98,02 proc.), Grigiškių mieste – 10 725 (1,94
proc.), kaimiškoje savivaldybės teritorijoje – 194 (0,04 proc.) gyventojų. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų tankis – 1 376,9 žm./km².
Nuo 2015 m. pradžios iki 2019 m. pradžios nuolatinių gyventojų skaičius Vilniaus m. sav. padidėjo 9 505 gyventojais, t. y. 1,75 proc.
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Gyventojų migracija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. iš šalies emigravo 32 206 gyventojai, t. y. 32,8 proc.
mažiau nei 2017 m., imigravo – 28 914 asmenų, t. y. 42,0 proc. daugiau nei prieš metus. Iš viso dėl emigracijos per penkerius metus (2014–
2018) Lietuva neteko 95 750 nuolatinių gyventojų.

Gyventojų migracija
Vilniaus m. sav. emigracijos rodiklis 2018 m. buvo 5 965, t. y. 23,94 proc. mažiau negu 2017 m., o imigracijos rodiklis – 6 506, t. y. 29,24
proc. daugiau nei ankstesniais metais. Pirmą kartą nuo 2014 m., 2018 m. neto migracija Vilniaus m. sav. tapo teigiama – 541.
Įmonės. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pradžioje buvo 84 890 veikiančių įmonių, t. y. 1,74 proc. daugiau nei
2018 m. pradžioje. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose įregistruota beveik du trečdaliai (63 proc.) šalies įmonių: Vilniuje – 36,1 proc.,
Kaune – 14,0 proc., Klaipėdoje – 6,4 proc., Šiauliuose – 3,5 proc., Panevėžyje – 3,0 proc. Pagal teisinę formą daugiausia veikiančių įmonių
yra uždarosios akcinės bendrovės – 80,4 proc., individualiosios įmonės – 11,9 proc., ir mažosios bendrijos – 6,1 proc., kitų teisinių formų
įmonės sudaro mažiau nei 2 proc. visų Lietuvoje registruotų veikiančių įmonių. Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pradžioje
Vilniaus apskrityje veikė 35 651 įmonė, iš kurių Vilniaus miesto savivaldybėje – 30 675, t. y. 86,04 proc. visų apskrityje veikiančių įmonių.
Per 2018 m. Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių įmonių skaičius sumažėjo 315 įmonių, t.y. 1,03 proc. Didžioji dalis (84,06 proc.)
įmonių yra mažos įmonės, kuriose dirba iki 10 darbuotojų. Įmonių, kuriose dirba 1 000 ir daugiau darbuotojų, yra 26 (0,08 proc.).
Daugiausia Vilniaus miesto savivaldybėje veikia didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų
remonto bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos rūšies įmonių.
Nedarbo lygis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nedarbo lygis 2014–2018 m. laikotarpiu sumažėjo 4,6 procentiniais
punktais – nuo 10,7 proc. 2014 m. iki 6,1 proc. 2018 m. Mieste 2018 m. fiksuojamas nedarbo lygis – 4,8 proc., kaimiškoje teritorijoje
gerokai didesnis – 9,1 proc. Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotų bedarbių skaičius 2019 m. sausio 1 d. sudarė 154 430 (2,0 tūkst.
arba 1,3 proc. daugiau nei prieš metus). Registruoto nedarbo rodikliai mažėjo 16 iš 60 šalies savivaldybių, 37 – augo, 7 – nepakito.
Ilgalaikių bedarbių dalis tarp visų bedarbių per metus sudarė 25,0 proc.

Nedarbo lygis
Vilniaus apskrityje nedarbo lygis yra mažesnis negu visos šalies, 2018 m. sumažėjo iki 4,60 proc. Statistikos departamento duomenims,
2018 m. Vilniaus apskrityje buvo 38,6 tūkst. bedarbių, iš jų – Vilniaus miesto savivaldybėje 24,8 tūkst. 2018 m. Vilniaus apskrityje buvo
442,3 tūkst. užimtųjų, iš jų: 2,13 proc. buvo užimti žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje; 77,16 proc. – paslaugų sferoje; 6,65
proc. – statyboje ir 14,06 proc. – pramonėje.
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Investicijos. Lietuvos statistikos departamentas vertinimo metu nėra paskelbęs duomenų apie tiesiogines užsienio investicijas 2018 m.
pagal savivaldybes. 2017 m. duomenimis Vilniaus miesto savivaldybėje TUI sudarė 18 190 Eur vienam gyventojui, tai yra 4,69 proc.
daugiau nei 2016 m., kai TUI vienam miesto gyventojui buvo 17 336 Eur. Vilniaus miesto savivaldybei 2017 m. tekusios TUI vienam
gyventojui buvo didesnės nei šalies (5 215 Eur) ir Vilniaus apskrities (12 984 Eur) vidurkiai. Bendra tiesioginių užsienio investicijų suma
Vilniaus miesto savivaldybėje 2017 m. pabaigoje sudarė 9 958,73 mln. Eur. Švietimas, infrastruktūros gerinimas, socialinė apsauga tebėra
prioritetinės Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m. sritys. Šiemet didžioji lėšų dalis bus skirta švietimui ir ugdymui — 326,5 milijono eurų.
Miesto infrastruktūrai gerinti, miesto tvarkymui bus skirta 144,4 milijono eurų, o socialinei apsaugai — 68,9 milijono eurų. Kultūrai ir
sportui bus išleista 21,6 milijono eurų, o sveikatos apsaugai — truputį daugiau nei 15 milijonų. Švietimui ir ugdymui numatytą finansavimą
planuojama skirti pradinukų užimtumo didinimo programoms, numatytos papildomos lėšos sporto mokyklų ir kultūros darbuotojų darbo
užmokesčiui didinti, stadionų ir sporto aikštelių skirtingose miesto viešosiose vietose įrengimui. Socialinės apsaugos ir sveikatos srityje
planuojamos socialinių būstų Vilniaus mieste statybos. Miesto infrastruktūrai ir tvarkymui numatytos lėšos kaip ir praėjusiais metais bus
skirtos Vilniaus miesto viešojo transporto atnaujinimui, darnaus judumo bei saugaus eismo užtikrinimui mieste, taip pat gatvių remontui,
žvyrkelių ir sodų gatvių asfaltavimui, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui, Neries krantinių
modernizavimui.
Statybos leidimai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. iš viso šalyje buvo išduoti 7 625 leidimai 9 282 pastatams
statyti: 6 655 leidimai 8 082 gyvenamiesiems ir 970 leidimų 1 200 negyvenamųjų (2.8 pav.). 2018 m. gyvenamiesiems pastatams statyti
išduota 4,1 proc. daugiau nei 2017 m. Leistuose statyti gyvenamuosiuose namuose numatyta įrengti 16 658 butus – 3,1 proc. daugiau nei
2017 m. Leista statyti 7 764 individualiuosius namus, 314 daugiabučių namų ir 4 bendrabučius. Negyvenamiesiems pastatams statyti 2018
m. išduota 2,5 proc. mažiau leidimų nei 2017 m., tačiau numatytas jų bendrasis plotas 10,9 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal
bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (42,3 proc.) bei įstaigų pastatų (15,3 proc.). Vilniaus miesto savivaldybėje 2018
m. iš viso leista statyti 1 889 naujus pastatus, iš jų 1 750 gyvenamuosius ir 139 negyvenamuosius pastatus.
Statinių statistiniai duomenys. Registrų centro duomenimis, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje įregistruotų
pastatų skaičius kasmet didėja. Iš viso Nekilnojamojo turto registre 2019 m. sausio 1 d. buvo įregistruotas 2 571 361 pastatas, tai yra 17
951 pastatu (0,69proc.) daugiau nei prieš metus ir 79 279 pastatais (3,18 proc.) daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. Per analizuojamą laikotarpį
mažiausias metinis pokytis – 17 591 (0,69 proc.) fiksuojamas 2019 m. sausio 1 d., didžiausias – 21 533 pastatai (0,85 proc.) – 2018 m.
pradžioje.

Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų skaičiaus dinamika
Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2019-01-01 Vilniaus miesto savivaldybėje buvo įregistruoti 93 834 pastatai, tai yra 1 324
pastatais (1,43 proc.) daugiau nei 2018-01-01 ir 5 243 pastatais (5,92 proc.) daugiau nei 2015-01-01. Pastatų, įregistruotų Nekilnojamojo
turto registre, skaičius kasmet didėja: 2016 metų pradžioje – 1 277 pastatais daugiau nei prieš metus, 2017 m. – 1 276 pastatais, 2018 m. –
1 366 pastatais. Per analizuojamą laikotarpį panašus metinis pokytis – 1277 ir 1276 pastatai fiksuojamas 2016 ir 2017metų pradžioje,
didžiausias – 1366 pastatai (1,50 proc.) – 2018 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybėje 2019 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto
registre pagal naudojimo paskirtį daugiausia buvo įregistruota pagalbinio ūkio paskirties pastatų – 34 327 (tai sudaro 36,58 proc. visų
savivaldybėje įregistruotų pastatų), 1-2 butų gyvenamųjų namų – 26 456 (28,19 proc.), sodų paskirties pastatų – 13 968 (14,89 proc.), trijų
ir daugiau butų gyvenamųjų namų – 7 340 (7,82 proc.), gamybos, pramonės, sandėliavimo, transporto ir garažų paskirties pastatų – 5 203
(5,54 proc.), ir kt.
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Registrų centro duomenimis, nuo 2015 m. sausio 1 d iki 2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje įregistruotų patalpų skaičius kasmet didėja (2.10
pav.). Iš viso Nekilnojamojo turto registre 2019 m. sausio 1 d. buvo įregistruotos 1 126 084 patalpos, tai yra 13 414 patalpų (1,21 proc.)
daugiau nei prieš metus ir 47 215 patalpų (4,38 proc.) daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. Per analizuojamą laikotarpį mažiausias metinis
pokytis – 9 653 patalpos (0,89 proc.) fiksuojamas 2016 m. sausio 1 d., didžiausias – 13 414 patalpų (1,21 proc.) – 2019 m. pradžioje.
Nekilnojamojo turto rinkos statistiniai duomenys. Vilniaus miesto savivaldybėje per analizuojamą 2015–2019 * m. laikotarpį
daugiausiai pastatų ir patalpų yra parduota 2018 m., mažiausiai – 2015 m. 2016 m. perleista 1532 pastatais ir patalpomis daugiau nei 2015
m., o 2017 m. – 812 mažiau nei 2016 m., 2018 m. –1057 daugiau nei 2017 m. 2019 m. nurodytas parduotų pastatų ir patalpų skaičius tik
sausio–liepos mėnesiais, todėl su ankstesnių metų pardavimais nėra lygintinas.

2015–2019 * m. Vilniaus miesto savivaldybėje parduotų pastatų ir patalpų skaičius**

2015–2019* m. Vilniaus miesto savivaldybėje parduotų pastatų ir patalpų skaičius** pagal paskirties grupes
Vilniaus miesto savivaldybėje per analizuojamą laikotarpį aktyviausia buvo butų ir garažų rinka. Didžiausią paklausą nekilnojamojo turto
rinkoje turėjo butai. Daugiausia butų parduota 2016 m. – 9 865, tai sudarė 69,01 proc. visų 2016 m. parduotų pastatų ir patalpų, 2015 m.
parduoti 8 790 butai, 2017 m. – 9 465, 2018 m. – 10 204 . Garažų rinka aktyviausia buvo 2016 m. – parduota 1 618 objekt7, 2015 m. – 1
471, 2017 m. – 1 486, 2018 m. – 1 535. Vieno ir dviejų butų namų rinka aktyviausia buvo 2018 m. – parduota 812 namų, 2015 m. parduoti
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745 vieno ir dviejų butų namai, tai sudarė 5,84 proc. visų 2015 m. parduotų pastatų ir patalpų, 2016 m. – 703, 2017 m. – 725. Bendrabučių
rinka aktyviausia buvo 2018 m. – perleisti 598 objektai, 2015 m. – 537, 2016 m. – 636, 2017 m. – 575, tai sudarė 4,26 proc. visų 2017 m.
parduotų pastatų ir patalpų. Viešbučių, prekybos, paslaugų ir maitinimo paskirties pastatų ir patalpų daugiausia parduota 2016 m. – 478,
2015 m. parduota 416 objektų, 2017 m. – 302, 2018 m. – 310, tai sudarė 2,13 proc. visų 2018 m. parduotų pastatų ir patalpų Kitų paskirčių
grupių: sodų pastatų, administracinės ir gydymo, kultūros, švietimo ir mokslo, poilsio ir sporto nekilnojamojo turto objektų per
nagrinėjamą laikotarpį įvykusių sandorių skaičius mažas ir tesiekia apie 7 proc. visų 2018 m. savivaldybėje perleistų nekilnojamojo turto
objektų.
(Šaltinis: https://www.registrucentras.lt/ntr/vertinimas/masinis/masvert.php?src=1&sav=461&ver=54).

Trumpa Lietuvos ekonomikos apžvalga. Pastaraisiais metais Lietuvos ekonomikos augimas buvo įkvepiantis ir viršijo bet kokias
analitikų prognozes. 2019 m. sausio – rugsėjo mėn. Lietuvos BVP augo sparčiausiai Baltijos šalyse ir siekė net 4 proc. Plėtros tempą
palaikė spartus namų ūkių vartojimas ir investicijos, išliekantys vienais svarbiausių BVP augimo komponentų vidutiniu laikotarpiu.
Įspūdingu tempu pastaruosius kelis metus didėjantis vidutinis darbo užmokestis lėmė aukštus vartotojų pasitikėjimo rodiklius ir privataus
vartojimo išlaidų augimą. Sąlyginai nedidelė infliacija didino namų ūkių perkamąją galią, o investicijų augimą užtikrino paspartėjęs Europos
Sąjungos (ES) lėšų panaudojimas Lietuvoje. 2019 m. trečiąjį ketvirtį metinis augimas sulėtėjo iki 3,6 proc., tačiau vis tiek išliko vienas
sparčiausių ES. Lietuvos banko vertinimu, BVP augimas 2019 m. sieks 3,7 proc. Lietuvos ūkio augimas buvo pakankamai subalansuotas –
didelį postūmį suteikė ne tik vidaus ūkio sektoriai, bet ir puikų tempą demonstruojantis eksportas. Pagrindiniams prekybos partneriams
buksuojant, Lietuvos eksporto sektoriaus augimas stebina. Atsparumo sektoriui suteikė įsisavintos investicijos, gausiau panaudojant ES
programų lėšas. Tai leido padidinti gamybos pajėgumus ir pasiekti didesnį našumą bei konkurencingumą. Remiantis Eurostat duomenimis,
vieno pramonės darbuotojo metinė pridėtinė vertė Lietuvoje per pastaruosius 10 metų išaugo 50 proc. Dėl to šalies gamintojai galimai
buvo pajėgūs perimti dalį kontraktinių užsakymų iš mažiau pažengusių ES šalių gamintojų. Eksporto, neįskaitant naftos produktų, metinis
augimas per 11 mėn. siekė 5,4 proc. Trečiąjį ketvirtį Lietuvos pramonė netgi pirmavo pagal eksporto prognozes tarp visų ES šalių –
Lietuvos gamintojų apkarpymai buvo mažiausi. Net į Vokietiją, kurioje pramonės nuosmukis jau tęsiasi nuo 2018 m. pirmos pusės, o šalis
balansuoja ant recesijos slenksčio, eksportas augo per 8 proc. Vokietija kartu su Lenkija, Švedija ir Latvija yra svarbiausios Lietuvos
užsienio prekybos partnerės, į kurias iškeliauja trečdalis lietuviškos produkcijos.
Atsparumą lėtėjimui taip pat demonstruoja ir Lietuvos transporto sektorius, kurio dalis bendroje paslaugų eksporto struktūroje yra
dominuojanti. Šis sektorius pasižymėjo ir kaip vienas didžiausių Lietuvos darbdavių tarp visų ekonomikos sektorių per devynis 2019 m.
mėnesius. Pramonės augimas pernai buvo netolygus, antroje metų pusėje buvo matyti akivaizdžios lėtėjimo apraiškos. Stipriausiai augo
baldų ir susijusių produktų, taip pat – chemijos pramonė. Lietuvos baldų pramonė išlieka solidi tiek indėliu į šalies eksportą (apie 15 proc.),
tiek naujų investicijų apimtimis. Lietuvos medienos sektorius sukuria per 4 proc. BVP. Iš aukštesnės pridėtinės vertės sektorių išsiskyrė
mechaninių įrenginių ir elektros technikos gamyba, pernai augusi apie 5 proc. Investicijos į infrastruktūrinių ir inžinerinių objektų statybą
nemažina apsukų ir pernai per 9 mėnesius pasiekė geriausią rezultatą nuo 2014 m.
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(Šaltinis:

https://www.inreal.lt/file/1/6/7/9/Ekonomikos-ir-NT-rinkos-apzvalga-2019-2020%2CINREAL-Siauliu-bankas-

COBALT_2020-01-30_compressed.pdf).

Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos 2020 m. kovo 27 d.
Pasaulio ekonomika vis labiau jaučia koronaviruso ir jo suvaldymui vyriausybių taikomų apribojimų pasekmes. Tampa aišku,
kad Lietuvos ekonomika taip pat neišvengs sukrėtimo, tačiau jo galimam dydžiui ir trukmei šiandien būdingas itin didelis neapibrėžtumas.
Todėl Lietuvos bankas pateikia tris galimus Lietuvos ekonomikos raidos 2020–2021 m. scenarijus. Pagal šiuos skirtingus scenarijus
numatomas šalies ekonomikos smukimas 2020 m. gali siekti nuo –3,4 iki –20,8 proc. (–11,4 proc. pagal bazinį scenarijų). Pagal du
palankesnius scenarijus, prognozuojama, kad ekonomika į augimo kelią grįš 2021 m. Vis dėlto būtina atkreipti dėmesį, kad situacija gali
būti ir gerokai prastesnė, jei pasauliui nepavyktų efektyviai suvaldyti pandemijos, apribojimai truktų ilgiau arba jei pasaulio ekonomika
susidurtų su ilgalaikėmis ekonominėmis problemomis. Tokią raidą nusako pats atšiauriausias scenarijus. Koronaviruso protrūkis stabdo
pasaulio ekonomikos augimą. Virusui pradėjus plisti Kinijoje, baimintasi tik trumpalaikių tiekimo grandinių sutrikdymų, manyta, kad jų
poveikis pasaulio ekonomikai bus gana ribotas. Tačiau, koronaviruso epidemijai virtus pandemija ir vis daugiau susirgimo atvejų fiksuojant
išsivysčiusiose ekonomikose, tampa akivaizdu, kad neigiami viruso padariniai nuvilnys per viso pasaulio ekonomiką. Jau yra žinoma, kad
per 2020 m. pirmus du mėnesius metinis Kinijos pramonės produkcijos sumažėjimas sudarė 13,5, o mažmeninės prekybos – 20,5 proc.
Išankstiniai duomenys, pavyzdžiui, pasaulyje perpus kritęs restoranų lankytojų skaičius ar 30 proc. sumažėjęs keleivių skaičius
didžiausiuose JAV oro uostuose, rodo, kad dėl griežtų socialinių kontaktų apribojimų, kuriuos ėmė taikyti vis daugiau Vakarų valstybių,
pasaulio ekonomikos aktyvumas kovo mėn. sumenko. Dėl tokių apribojimų ypač didelį tiesioginį neigiamą poveikį turėjo pajusti paslaugų
sektorius, ypač apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio ir kitos veiklos, bei mažmeninė prekyba ne maisto prekėmis. Gamybos sektorių taip
pat paveikė taikomi apribojimai - dėl karantino bei uždarytų šalių sienų buvo sutrikdytos tarpinių produktų tiekimo grandinės, kai kurie
gamintojai buvo priversti uždaryti fabrikus. Ilgainiui šis sektorius, ypač ne pirmojo būtinumo ilgalaikio vartojimo prekių gamyba, gali
nukentėti ir dėl prastėjančios ekonominės situacijos, darbo rinkos ir vartotojų pasitikėjimo rodiklių. Ekonomikos aktyvumo lygį
atspindintis euro zonos pirkimo vadybininkų indeksas (PVI) kovo mėn. krito iki žemiausio lygio nuo tada, kai šis rodiklis imtas fiksuoti
1998 m. (sumažėjo iki 31,4, vasario mėn. buvo 51,6). Į žemiausią lygį nuo 2011 m. pradžios smukę investuotojų lūkesčiai dėl pasaulio
ekonomikos raidos signalizuoja, kad ekonomika jau gali būti recesijoje. Finansų rinkos reaguoja į pandemijos keliamas grėsmes
ekonomikai. Baiminantis koronaviruso žalos ekonomikai, kovo viduryje akcijų kainos krito staigiausiai per vienuolika metų. Didelė
neigiama korekcija finansų rinkose blogina verslo finansavimosi sąlygas, mažina namų ūkių turto vertę ir gali neigiamai veikti privačiojo
vartojimo augimą. Saugių investicijų paieškos lėmė aukso kainos šuolį ir smukusį saugiausių vyriausybių obligacijų pajamingumą (pvz.,
JAV, Vokietijos, Šveicarijos). Tačiau išaugus rizikai ir rinkoms rengiantis dideliam vyriausybių skolinimosi poreikiui, sparčiai augo įmonių
bei rizikingesnių Europos Sąjungos vyriausybių obligacijų pajamingumas (pvz., Italijos vyriausybės obligacijų pajamingumas per savaitę
nuo kovo 11 d. padidėjo du kartus – iki 2,19 %). Dėl koronaviruso mažėjusi naftos paklausa ir nepavykęs OPEC valstybių susitarimas dėl
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naftos gavybos apimčių ribojimo iš pradžių nurėžė trečdalį naftos kainos, o neilgai trukus sumažino ją iki 25 JAV dol. už barelį –
mažiausios reikšmės per dvidešimt metų. Kovai su koronaviruso pasekmėmis ekonomikai tarptautinės organizacijos, vyriausybės ir
centriniai bankai imasi skubių veiksmų. Pasaulio bankas patvirtino 14 mlrd. JAV dol. greito finansavimo paketą, padėsiantį šalims užkirsti
kelią sparčiam koronaviruso plitimui, o Tarptautinis valiutos fondas žada suteikti 1 trln. JAV dol. paskolų koronaviruso paveiktoms
valstybėms. Dauguma 2 valstybių pradėjo taikyti plačios apimties fiskalines priemones, orientuotas į sveikatos sektoriui reikalingų išteklių
užtikrinimą, darbo vietų ir gyventojų pajamų išsaugojimą, verslo likvidumo palaikymą ir pagalbą labiausiai nukentėjusiems sektoriams. Į
pandemijos keliamas ekonomines grėsmes reaguoja ir centriniai bankai – JAV federalinio rezervo bankas kovo mėn. du kartus sumažino
bazinę palūkanų normą – iki 0– 0,25 proc. ir pranešė apie neribotą turto pirkimą, o Europos Centrinis Bankas paskelbė 750 mlrd. Eur
specialiąją pandeminę pirkimo programą, pagal kurią pirks vyriausybių ir įmonių obligacijas, taip pat numatyta suteikti palankesnes sąlygas
ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms. Vis dėlto, net ir ėmusis visų šių priemonių, pasaulio ekonomikos recesijos, panašu, kad
išvengti nepavyks. Vis sparčiau plintantis koronavirusas stabdo ir Lietuvos ekonomiką. Siekiant suvaldyti viruso plitimą, kovo 16 d.
paskelbtas visuotinis karantinas – uždarytos Lietuvos sienos su užsieniu, apribotos kelionės į darbą, nurodyta sustabdyti didelę dalį veiklų
ir paslaugų, uždrausti vieši susibūrimai, apribota viešojo maitinimo įstaigų, parduotuvių veikla. Nors tikimasi, kad šios priemonės padės
sulėtinti viruso plitimą šalyje, jų ekonominės pasekmės pradedamos justi jau dabar. Lietuvos banko ekonomistų vertinimu, paskelbtos
priemonės tiesiogiai reikšmingai paveikė apie penktadalį nefinansinių įmonių darbuotojų. To pasekmes iš dalies sušvelnina išplėstos
galimybės pasinaudoti nedarbingumo pažymėjimais - šiuo metu dėl susidariusios padėties smarkiai išaugo asmenų, kuriems jie suteikti,
skaičius (dėl uždarytų mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų šia galimybe gali pasinaudoti daugiau asmenų), tačiau taip pat nemažai
padaugėjo pasinaudojusiųjų nemokamomis atostogomis. Atleistų darbuotojų ir registruotų bedarbių skaičius šiuo metu nėra reikšmingai
padidėjęs, tačiau jis gali imti augti, jei susidariusi padėtis užsitęstų ilgesnį laiką. Lietuvos ekonomika koronaviruso įtaką pajus per kelis
pagrindinius kanalus. Neigiamas poveikis visų pirma pasireikš per kritusią prekių ir paslaugų paklausą. Lietuvos eksporto partnerėse
paskelbti žmonių judėjimo ir kai kurių veiklų apribojimai bei menkstantis ekonominis aktyvumas mažins Lietuvos eksporto paklausą, o tai
lems ir mažesnį transportavimo paslaugų poreikį. Priemonės, kurių buvo imtasi Lietuvoje siekiant sustabdyti viruso plitimą, turės įtakos
vidaus vartojimui. Apribojus prekybos centrų, paslaugų ir kitų įstaigų veiklą, kris ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų vartojimas.
Vartojimą gali riboti ir vyraujantis neapibrėžtumas, prastesni darbo rinkos ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai. Ekonomika bus paveikta ir
per pasiūlos kanalą. Sutrūkinėjusios pasaulinės prekių gamybos ir tiekimo grandinės gali neigiamai atsiliepti Lietuvos gamintojams,
importuojantiems tarpinius gamybos produktus iš kitų šalių. Didėjant sergančiųjų ar karantino besilaikančiųjų skaičiui, gamybos apimtį gali
riboti ir darbo jėgos trūkumas. Pasaulyje vis dažniau taikomi sienų pralaidumo ribojimai, trikdantys tarptautinę prekybą prekėmis ir
paslaugomis, apsunkina eksportuotojų ir transporto sektoriaus įmonių veiklą, o žmonių judėjimo apribojimas skaudžiausiai veikia turizmo
ir oro transporto sektorius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko paskelbtos ekonomikos skatinimo priemonės
turėtų sušvelninti koronaviruso neigiamus padarinius ekonomikai. Lietuvos Vyriausybei įvedus karantiną, ji kartu su Lietuvos banku
paskelbė apie 5 mlrd. Eur, arba 10 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), sudarantį ekonominių ir finansinių priemonių planą. Šiame
pakete numatyta po 500 mln. Eur skirti sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų efektyviai veiklai užtikrinti, darbo vietoms ir gyventojų
pajamoms bei verslo likvidumui išsaugoti. Dvigubai didesnė suma (1 mlrd. Eur) numatyta ekonomikos skatinimui per sudarytas
palankesnes sąlygas valdžios ir privačiojo sektorių investicijoms. Lietuvos banko priemonių paketas, sudarantis taip pat apie 2,5 mlrd. Eur,
apima kredito įstaigų kapitalo pakankamumo reikalavimų, likvidumo rezervų ir kitų priežiūrinių priemonių sumažinimą, Eurosistemos
skatinamųjų pinigų politikos priemonių taikymą. Lietuvos banko ekonomistų vertinimu, Vyriausybės numatytos priemonės prisidės prie
ekonomikos augimo 1,1 proc. p. 2020 m. ir 1,5 proc. p. 2021 m. Vis dėlto, vyraujant neapibrėžtumui dėl koronaviruso protrūkio ir
socialinių kontaktų apribojimo priemonių trukmės, kol kas sunku įvertinti, ar šis skatinimo paketas bus pakankamas siekiant reikšmingai
sušvelninti patiriamo šoko ekonomines pasekmes. Dėl itin didelio neapibrėžtumo Lietuvos bankas sudarė tris ekonominės raidos – V
formos nuosmukio, U formos nuosmukio ir ištęstos U formos nuosmukio – scenarijus. Šie scenarijai skiriasi trimis pagrindinėmis
prielaidomis: užsienio paklausos sumažėjimo mastu, karantino trukme ir ekonomikos atsigavimo sparta. V formos nuosmukio scenarijuje
numatoma, kad užsienio paklausa lietuviškoms prekėms ir paslaugoms sumažės beveik 4 proc., kad įvestas karantinas bus atšauktas po 3 2
mėn., o ekonomika pradės atsigauti šių metų trečiąjį ketvirtį. Pasitvirtinus šioms prielaidoms, šalies BVP nuosmukis 2020 m. siektų 3,4
proc., o 2021 m. būtų tikimasi 6,7 proc. augimo. U formos nuosmukio scenarijuje numatoma, kad Lietuvos eksporto apimtis sumažės
panašiu mastu kaip pasaulinės finansų krizės metu 2009 m. – apie 13 proc. Nors daroma prielaida, kad karantinas taip pat bus atšauktas po
2 mėn., dėl reikšmingai prastesnės išorės aplinkos ir vangaus namų ūkių vartojimo ir investicijų ekonomika atsigautų tik vidutiniu
laikotarpiu. Jei pasitvirtintų šis scenarijus, 2020 m. šalies BVP sumažėtų 11,4 proc., o 2021 m. augtų 9,7 proc. Atšiauriausiame – ištęstos U
formos – scenarijuje numatoma, kad išorės paklausa taip pat sumažės panašiu mastu kaip pasaulinės finansų krizės metu, tačiau karantino
trukmė bus dvigubai ilgesnė, t. y. 4 mėn. Tai lems itin stiprų vidaus paklausos – tiek namų ūkių vartojimo, tiek investicijų – sumažėjimą,
neleisiantį ekonomikai reikšmingiau atsigauti ir 2021 m. Pasitvirtinus šiam scenarijui, 2020 m. šalies BVP sumažėtų 20,8 proc., o 2021 m.
dar 8,9 proc. Vis dėlto svarbu paminėti, kad šio scenarijaus išsipildymas yra menkai tikėtinas.
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2020 m. kovo mėn. prognozių scenarijai ir jų palyginimas su 2019 m. gruodžio mėn. prognozėmis

Prognozių paskelbimo metu Lietuvos bankas U formos nuosmukio scenarijų laiko baziniu. Šiame scenarijuje itin stipriai
ekonominį aktyvumą apribos įvestas karantinas – kai kuriems verslams, pavyzdžiui, restoranų ar ne maisto prekių parduotuvių, nurodyta
šiuo laikotarpiu sustabdyti veiklą, dalis ekonominių veiklų apribota. Vien šiose įmonėse dirba apie penktadalis visų nefinansinėse įmonėse
dirbančių asmenų. O įvertinus netiesioginius sąryšius, bus paveiktas dar didesnis dirbančiųjų skaičius. Nors valdžios institucijų
paskelbtomis priemonėmis siekiama išsaugoti kiek galima daugiau iki karantino buvusių darbo vietų, visų jų išsaugoti nepavyks, tad dalis
darbuotojų bus priversti papildyti bedarbių gretas. Todėl nedarbo lygis 2020 m. turėtų padidėti iki 12,5 proc. Taip pat mažės daugelio
sustabdytose ar apribotose veiklose dirbančių asmenų pajamos, jas tik iš dalies pavyks kompensuoti Vyriausybės numatytomis
priemonėmis. Tai kartu su sumažėjusiomis kitų įmonių finansinėmis galimybėmis lems, kad vidutinis darbo užmokestis mažės 2,6 proc.
Nuo didesnio kryčio jį saugos tik metų pradžioje padidintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) poveikis ir įsipareigojimai padidinti
valdžios sektoriaus darbuotojų, pavyzdžiui, medikų, atlyginimus. Dėl šių veiksnių ir nežinios dėl ateities namų ūkiai stipriai apribos savo
vartojimą. Numatoma, kad 2020 m. jis bus 15,2 proc. mažesnis nei prieš metus – paskutinį kartą taip stipriai jis mažėjo pasaulinės finansų
krizės metu. Panašaus masto smūgis ekonomikai atkeliaus ir iš pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių. Daugelyje jų taip pat jau paskelbti
karantinai, turėsiantys panašaus masto kaip ir Lietuvoje poveikį prekių bei paslaugų paklausai tose šalyse. Mažėjant užsakymams iš
užsienio, kris ir Lietuvos prekių bei paslaugų eksportas. Jis 2020 m. turėtų būti 13,4 proc. mažesnis nei 2019 m. Akivaizdu, kad tokia
aplinka yra labai nepalanki investicijoms. Trūkinėjančios pasaulinės tiekimo grandinės, mažėjantys užsakymai, ribojama veikla, senkantis
likvidumas ir didelis neapibrėžtumas dėl ateities verčia įmones labai atsargiai vertinti tolesnes plėtros galimybes. Nors Lietuvos Vyriausybės
paskelbtas ekonomikos skatinimo paketas reikšmingai skatins investicijas, tačiau jo nepakaks, kad būtų išvengta investicijų, ypač
privačiajame sektoriuje, sumažėjimo. Didelis vidaus paklausos nuosmukis 2020 m. neleis ekonomikai greitai atsitiesti – į 2019 m. pabaigos
aktyvumo lygį ekonomika turėtų grįžti tik vidutiniu laikotarpiu. Vis dėlto pastebėtina, kad žema palyginamoji bazė lems sparčią
ekonomikos plėtrą 2021 m., sudarysiančią 9,7 proc. Prekių ir paslaugų kainos šiemet turėtų kilti lėčiau. Pagal U formos scenarijų
prognozuojama, kad infliacija 2020 m. sieks 0,4 proc. Palyginti su ankstesnėmis prognozėmis, reikšmingas infliacijos sumažėjimas yra
susijęs su numatomu ekonominio aktyvumo mažėjimu, krintančiu darbo užmokesčiu ir mažėjančiomis naftos kainomis. Ilgą laiką darbo
rinkoje vyravusi įtampa šiemet turėtų atslūgti – numatomas nedarbo lygio padidėjimas, o darbo užmokestis kris 2,6 proc., tai mažins
spaudimą paslaugų kainoms. Apribojus įvairių paslaugų veiklas ir krintat darbo užmokesčiui, paslaugų paklausa taip pat turėtų prislopti, tad
pagrindo kilti paslaugų kainoms nebus. Pramonės prekių, ypač ilgalaikio naudojimo, kainų augimą papildomai stabdys vyraujantis
neapibrėžtumas dėl ateities. Kita vertus, maisto, kaip pirmo būtinumo prekės, paklausa turėtų būti stabili net ir reikšmingai suprastėjus
ekonominei aplinkai, o karantino nulemtas didesnės nei įprasta apimties maisto pirkimas ir galimas darbuotojų trūkumas įvairiose maisto
gamybos ir tiekimo grandyse gali lemti šiek tiek spartesnį maisto kainų didėjimą nei praėjusiais metais. 2021 m. atsigaunant ekonominiam
aktyvumui, prognozuojama, kad kainos kils sparčiau ir infliacija sieks 1,5 proc.
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Numatoma Lietuvos ekonomikos raida pagal U nuosmukio scenarijų

V formos nuosmukio scenarijuje numatomas pastebimai spartesnis ekonomikos atsigavimas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
Skirtingai nei U formos scenarijuje, tikimasi, kad pasaulyje pavyks sėkmingai kovoti su koronaviruso protrūkiu ir išsaugoti didžiąją dalį
darbo vietų. Nors prognozuojama, kad pagal šį scenarijų nedarbo lygis Lietuvoje šiemet ūgtels iki 8,7 proc., tačiau jau 2021 m. jis turėtų
grįžti į panašų lygį, koks jis buvo prieš viruso protrūkį. Tiesa, poveikis vidutinio darbo užmokesčio raidai bus nemenkas. Nors tikimasi,
kad, esant V formos nuosmukio scenarijui, vidutinis darbo užmokestis 5 2020 m. nemažės, jo augimas bus nedidelis – 2,4 proc. Tokia
darbo rinkos raida kartu su stipriai apribotomis vartojimo galimybėms karantino metu lems 6,5 proc. namų ūkių vartojimo sumažėjimą
2020 m. Mažesnį šoką Lietuva pajus ir iš tarptautinės aplinkos. Dėl sėkmingos kovos su viruso padariniais svarbiausiose Lietuvos prekybos
partnerėse užsienio paklausa lietuviškoms prekėms ir paslaugoms taip pat turėtų mažėti ne taip stipriai, kaip buvo numatoma U formos
nuosmukio scenarijuje. Tai reikšmingai sušvelnins ir Lietuvos eksporto nuosmukį, jis 2020 m. turėtų būti 4,7 proc. mažesnis nei 2019 m.
Vis dėlto tokio vidaus ir išorės aplinkos pagerėjimo nepakaks, kad didėtų investicijos, jos, kaip ir U formos nuosmukio scenarijuje, 2020 m.
mažės, tiesa, gana nedaug. Šiame scenarijuje numatoma, kad sunkmetis neužsitęs. Jau 2020 m. pabaigoje ekonomika turėtų pasiekti prieš
viruso išplitimą buvusį ekonominį aktyvumą, o 2021 m. augti 6,7 proc. Prognozuojama, kad V formos scenarijaus atveju infliacija 2020 m.
sieks 1,7 proc. Palyginti su U formos scenarijumi, aukštesnį infliacijos lygį palaikys tebekilsiančios, nors ir lėčiau, paslaugų kainos. Tam
įtakos turės mažiau krisiantis vidaus vartojimas ir, nors ir nedaug, tačiau didėsiantis darbo užmokestis. Pagal šį scenarijų 2021 m. kainos
taip pat kils sparčiau ir infliacija sugrįš į 2019 m. lygį – sieks 2,2 proc.
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Numatoma Lietuvos ekonomikos raida pagal V nuosmukio scenarijų

Šaltinis: Lietuvos bankas, prieiga internete:
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/24811_1a6d4b4a25f3bc8b6306b3f5f607ac11.pdf
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7.

TURTO VERTĖS NUSTATYMAS

7.1. TURTO VERTĖS NUSTATYMO PRINCIPAI IR METODAI

Remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisiniais aktais, turto arba verslo vertė nustatoma:
1. vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir stebėjimų rezultatais, kurių taikymas
išsamiai nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje;
2. laikantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarčių laisvės, vertinimo objektyvumo ir
nepriklausomumo, teisinio apibrėžtumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principų;
3. taikant teisėtų, pagrįstų lūkesčių ir interesų, apdairumo ir atsargumo, pakeitimo kitu turtu arba verslu ir alternatyvaus turto arba
verslo panaudojimo kriterijus, išsamiai nurodytus Turto ir verslo vertinimo metodikoje.
Turto arba verslo vertės nustatymo pagrindas yra nauda, kurią galima gauti turtą arba verslą protingai naudojant, plėtojant arba juo
disponuojant. Turto arba verslo vertė gali būti nustatoma pagal:
1. pirkimo–pardavimo sandorius;
2. turto sukūrimo (atkūrimo) sąnaudas;
3. pajamas, gaunamas naudojant turtą, arba verslo pajamas;
4. kitus Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytus turto arba verslo vertės nustatymo
pagrindus.
Turto arba verslo vertinimas atliekamas Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytais turto ir
verslo vertinimo metodais šiuose standartuose nustatytais vertinimo atvejais. Remiantis galiojančia Turto ir verslo vertinimo metodika,
Lietuvos Respublikoje yra taikomi šie turto vertinimo metodai arba jų deriniai:
ü lyginamasis metodas;
ü išlaidų (kaštų) metodas;
ü pajamų metodas;
ü aukščiau išvardintų metodų deriniai.
Aukščiau išvardinti metodai gali turėti kelis skirtingus metodų taikymo būdus.

7.2. VERTĖS NUSTATYMO PAGRINDAS
Atsižvelgiant į vertinimo atvejį ir tikslą, šioje ataskaitoje nustatomų verčių pagrindas yra rinkos vertė.
Atsižvelgiant į vertinimo tikslus, turto vertinimo ataskaitoje yra nustatoma ši vertė:
ü Rinkos vertė.
Rinkos vertė šioje vertinimo ataskaitoje yra suprantama kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme
(Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139), t.y., turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas
turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį
po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir
interesų.

7.3. DARBO APIMTIES APRAŠYMAS
Vertintojai pažymi, kad šis turto vertinimas pradėtas gavus vertinimo užsakovo prašymą nustatyti turto vertę ir NILL NILL, UAB sudarius
su užsakovu rašytinę vertinimo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus
reikalavimus. Su užsakovu sudaryta techninė užduotis, kurioje su vertinimo užsakovu yra suderinta darbo apimtis (kaip to reikalauja TVS
101 standartas).

NILL NILL, UAB, į.k. 302581169

- 25-

Vertintojai patvirtina, kad nustatė vertinamo turto egzistavimo faktą:
ü profesionaliai apžiūrėjo vertinamą turtą;
ü surinko vertinamo turto arba verslo egzistavimo patvirtinimo dokumentus (jų kopijas). Jie yra pateikiami šios ataskaitos prieduose.
Apžiūros metu vertinamas turtas buvo nufotografuotas atsižvelgiant į galiojančios Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimus. Turto
nuotraukos pateikiamos ataskaitos prieduose.
Vertintojas, atlikęs apžiūrą, surašė šios vertinimo ataskaitos prieduose pridedamą apžiūros aktą.
Vertintojai patvirtina, kad nustatant vertinamo turto vertę, atsižvelgė į vertinimo sritį (nekilnojamasis turtas) bei tikslą ir surinko duomenis
apie:
ü vertinamo turto arba verslo buvimo vietos ekonominius, socialinius rodiklius;
ü vertinamo turto arba verslo rinkos konjunktūrą ir finansavimo sąlygas;
ü vertinamo turto arba verslo teisinį režimą (nuosavybės teisė, kitos daiktinės teisės, juridiniai faktai, specialios naudojimo sąlygos ir
kt.);
ü turto arba verslo plėtros galimybes ir (arba) alternatyvų panaudojimą.
Svarbiausi surinkti duomenys, faktai ir vertintojų atliktos išvados yra pateikiami ankstesniuose šios ataskaitos skyriuose.
Vertintojai naudojosi informacija, rodančia padėtį iki turto arba verslo vertinimo dienos ir vertinimo metu, kuri jiems buvo pateikta ir
(arba) viešai prieinama.
Surinktų ir naudotų duomenų šaltiniai yra pateikiami šios ataskaitos skyriuje „Teisiniai, metodologiniai ir informaciniai šaltiniai“.
Remdamiesi aukščiau atliktais veiksmais ir jų rezultatais, vertintojai atliko visus būtinus skaičiavimus, nustatė turto vertę ir surašė šią
ataskaitą.

7.4. VERTINIMO METODŲ PARINKIMAS
Nustatant vertinamo turto rinkos vertę, tikslingiausia yra naudoti lyginamąjį metodą ir pajamų metodą.
Turto vertinimas atliekamas, nustatant vertę, ne mažiau kaip dviem metodais. Vertinimo metodų ar jų derinių parinkimas grindžiamas
metodų taikymo ar netaikymo aplinkybėmis, taip pat atsižvelgiant į vertinimo atvejį. Pagrindiniai vertinimo metodai, kurie paremti
ekonominiais kainų pusiausvyros, išmokų numatymo ar pakeitimo principais, yra:
Ø

Lyginamasis metodas;

Ø

Išlaidų (kaštų) metodas;

Ø

Pajamų metodas.

Lyginamojo metodo esmė yra vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto
vertintojui. Pagrindinis metodo principas analogiškų objektų faktinių sandorių kainų palyginimas, nustatant artimiausių pagal savybes objektų vidutinę kainą ir ją pritaikant vertinamam objektui. Kartu įvedamos pataisos dėl vertinamo objekto individualių savybių.

Lyginamojo metodo taikymo/netaikymo pagrindimas.
Atsižvelgiant, į tai, kad per 36 mėnesius iki vertinimo datos, VĮ Registrų centras duomenų bazėje, buvo užfiksuota pakankamai įvykusių
analogiško ir/ar panašaus turto pirkimo – pardavimo sandorių, lyginamasis metodas taikomas ir yra objektyvus nustatant vertinamo turto
vertę.

Išlaidų (kaštų) metodu nustatoma atkuriamoji turto vertė. Išlaidų (kaštų) metodo esmė – prielaida, kad kaina, kurią pirkėjas rinkoje
mokėtų už vertinamą turtą, jeigu tam poveikio neturėtų tokie veiksniai kaip laikas, rizika ar kiti, būtų ne didesnė nei analogiško turto
įsigijimo, pagaminimo, atkūrimo, atgaminimo, atstatymo (įrengimo) kaina. Išlaidų (kaštų) metodas taikomas apskaičiuojant specialios
paskirties ar retai rinkoje parduodamų objektų vertę, kai lyginamuoju metodu ar pajamų metodu turto rinkos vertės nustatyti neįmanoma.
Esant nurodytoms aplinkybėms, išlaidų (kaštų) metodu nustatyta atkuriamoji turto vertė laikoma turto rinkos verte. Išlaidų (kaštų) metodu
turto vertė nustatoma dviem etapais:
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ü nustatomos vertinamo turto sukūrimo (statybos ir pan.) sąnaudos;
ü nustatomas vertinamo turto nuvertėjimas.
Vertinamo turto sukūrimo sąnaudos nustatomos vienu iš šių skaičiavimo modelių:
ü vertinamo turto sukūrimo skaičiavimo modeliu;
ü vertinamo turto pakeitimo kitu turtu skaičiavimo modeliu.
Apskaičiavus vertinamo turto sukūrimo sąnaudas, daromos (jeigu būtina) jų pataisos. Pataisos koeficientais pripažįstami Lietuvos
statistikos departamento viešai skelbiami oficialūs kainų indeksai. Jeigu konkrečiai ekonominei veiklai pataisos koeficientai nenustatyti,
pataisa daroma taikant bendrąjį šalies vartojimo kainų indeksą.
Vertinamo turto nuvertėjimas (fizinis ir (arba) funkcinis, ir (arba) ekonominis) nustatomas vienu iš šių skaičiavimo modelių:
ü suskaidymo skaičiavimo modeliu;
ü gyvavimo amžiaus skaičiavimo modeliu;
ü rinkos pokyčių skaičiavimo modeliu.
Išlaidų (kaštų) metodo taikymo/netaikymo pagrindimas.
Išlaidų (kaštų) metodas taikomas apskaičiuojant specialios paskirties ar retai rinkoje parduodamų objektų vertę, kai lyginamuoju metodu ar
pajamų metodu turto rinkos vertės nustatyti neįmanoma, ir tik esant nurodytoms aplinkybėms, išlaidų (kaštų) metodu nustatyta
atkuriamoji turto vertė laikoma turto rinkos verte. Lyginamuoju metodu vertinamo turto vertę nustatyti įmanoma, be to, vertinamas turtas
nėra priskirtinas specialios paskirties ar retai rinkoje parduodamų objektų kategorijai - išlaidų (kaštų) metodo taikymas nustatant vertinamo
turto rinkos vertę nėra tinkamas.

Pajamų metodu nustatoma turto rinkos vertė. Pajamų metodo esmė – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų
perskaičiavimas į turto vertę. Pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas. Vertinant turtą pajamų
metodu taikomi šie skaičiavimo būdai:
ü diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas;
ü kapitalizavimo skaičiavimo būdas;
ü kiti tarptautinėje praktikoje taikomi skaičiavimo būdai.
Taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, turto vertė apskaičiuojama kaip grynųjų būsimųjų pinigų srautų dabartinė vertė. Su
turtu susiję grynieji būsimieji pinigų srautai skaičiuojami pagal esamą turto būklę arba maksimalų ir geriausią jo panaudojimą (kai
maksimalus ir geriausias turto panaudojimas teisiškai galimas ir finansiškai įmanomas). Apskaičiuojant grynuosius būsimuosius pinigų
srautus įtraukiama:
ü pajamos, numatomos gauti nuolat naudojant turtą;
ü numatomos išlaidos, susijusios su to turto naudojimu;
ü remonto ir eksploatavimo išlaidos, reikalingos turtui išlaikyti tokios būklės, kuri leistų gauti pajamas pagal grynuosius būsimuosius
pinigų srautus;
ü pinigų suma, numatoma gauti perleidus turtą grynųjų būsimųjų pinigų srautų laikotarpio pabaigoje, jei ji yra pagrįstai tikėtina.
Kapitalizavimo skaičiavimo būdas dažniausiai taikomas, kai numatomi grynųjų būsimųjų pinigų srautai kinta tolydžiai. Taikant
kapitalizavimo skaičiavimo būdą, pajamų baze gali būti veiklos pajamos arba grynosios pajamos. Parinkus pajamų bazę, atliekamos
pataisos (jeigu būtina), panaikinant nebūdingas (atsitiktines) pajamas ar išlaidas, ir apskaičiuojamos grynosios koreguotos pajamos. Turto
vertė, taikant kapitalizavimo skaičiavimo būdą, apskaičiuojama kapitalizuojant grynąsias koreguotas pajamas (grynąsias koreguotas pajamas
pagal pasirinktą pajamų bazę dalinant iš kapitalizavimo normos).
Pajamų metodo taikymo/netaikymo pagrindimas.
Vertinamas turtas – administracinės paskirties objektas, yra tipinis pajamas nešantis turtas ir gali būti įsigyjamas investiciniais tikslais. Tai
turtas, kuris galintis generuoti nuomos pajamas, todėl šio metodo taikymas yra aktualus ir objektyvus nustatant vertinamo turto rinkos
vertę.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, vertintojų nuomone, lyginamojo metodo ir pajamų metodo taikymas, netaikant išlaidų
(kaštų) metodo, yra visiškai pakankamas ir pagrįstas.
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7.5. TURTO RINKOS VERTĖS NUSTATYMAS
7.5.1. VERTINAMO TURTO VERTĖS NUSTATYMAS LYGINAMUOJU METODU
Lyginamojo metodo esmė - vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto
vertintojams. Taikant lyginamąjį metodą:
ü surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3, per paskutinius trisdešimt šešis mėnesius įvykusių analogiško arba panašaus turto
sandorių kainas;
ü įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu
būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško
arba panašaus turto skirtumus, požiūriu.
Duomenys apie lyginamuosius objektus renkami:
ü turto vertintojo asmeniniame duomenų banke;
ü valstybės įmonės Registrų centro ir kituose duomenų bankuose;
ü apklausiant sandorių dalyvius, notarų biurus;
ü apklausiant nekilnojamojo turto įmones ir agentūras;
ü kituose informacijos šaltiniuose.
Objektai, su kuriais yra lyginamas vertinamas turtas ir kuriems atliekamos sandorių kainų pataisos, buvo atrinkti vadovaujantis šia tvarka:
ü vertintojai, atsižvelgdami į vertinamo turto rūšį, tipą, paskirtį, jo dislokacijos ir fizines savybes, atliko užklausą valstybės įmonės
Registrų centro duomenų bazėse ir nekilnojamojo turto sandorių paieškos sistemoje ntsandoriai.lt pagal vertintojų suformuluotus
atrankos kriterijus: turto paskirtį, sandorio laiką (sandoriai įvykdyti per paskutinius 36 mėnesius iki vertės nustatymo datos),
lyginamųjų objektų buvimo vietą (prioritetas teikiamas verčių zonai, kurioje yra vertinamas turtas), objekto plotą bei kitus
reikšmingus atrankos kriterijus, priklausančius nuo konkretaus vertinamo objekto.
ü iš visų vertintojų užklausoje esančių lyginamųjų sandorių, atitinkančių vertintojų užduotus kriterijus, vertintojai parinko, jų
nuomone, labiausiai panašius į vertinamą turtą lyginamuosius sandorius (objektus).
Atrinkęs tinkamus lyginamuosius sandorius turto vertintojas pasižymi visas nepanašias (skirtingas) vertinamo ir palyginamųjų objektų
savybes ir, atlikęs turto sandorių kainų pataisas, apskaičiuoja koreguotą vertinamo objekto vertę, kiekvieno lyginamojo sandorio pagrindu.
Koreguota lyginamojo objekto vertė apskaičiuojama pagal formulę:
KVi = PKi *K1* K2* K3*…*Kn (1)
KV – koreguota lyginamojo objekto vertė,
PK – lyginamojo objekto (analogo) pardavimo kaina,
K1, K2, K3, Kn – pataisos, įvertinančios vertinamojo ir lyginamojo objektų parametrų skirtumus.

Lyginamaisiais vienetais vertintojai pasirinko 1 kv.m įsigijimo kainą.
Nustatant vertinamo turto rinkos vertę, vertintojas naudojosi šiais pataisos koeficientais, įtakojančiais turto vertę:
ü

rinkos sąlygų (laiko) pataisa – įvertinamas santykinis kainų pasikeitimas nuo lyginamojo objekto pardavimo datos iki vertinimo
atlikimo datos. Rodiklis pagrįstas faktine rinkos informacija ir vertintojo patirtimi bei nuovoka;

ü

vietos pataisa – tai pataisa, kuri atspindi vertinamo ir lyginamojo objektų kainų skirtumą dėl skirtingų vietos savybių. Šis
koeficientas parodo vietovių rinkos skirtumus, kai lyginamieji vertinamo objekto analogai yra kitoje vietovėje, kurios rinkos
konjunktūros sąlygos kitokios negu vertinamo objekto vietovėje. Rodiklis remiasi vertintojo žiniomis apie vertinamo ir lyginamo
objekto vietos skirtumus;

ü

ploto pataisa – tai pataisa, kuri atspindi lyginamojo ir vertinamo objektų ploto įtaka jų kainų skirtumui. Objekto bendras plotas,
kuris teikia didžiausią ekonominę ar eksploatavimo naudą. Rodiklis pagrįstas faktine informacija ir vertintojo patirtimi bei
nuovoka;

ü

Aukšto pataisa – tai pataisa, kuri atspindi vertinamo ir lyginamojo objektų kainų skirtumą dėl skirtingo buto aukšto;

ü

paskirties pataisa – tai pataisa, kuri atspindi lyginamojo ir vertinamo objektų paskirties įtaka jų kainų skirtumui. Rodiklis pagrįstas
faktine informacija ir vertintojo patirtimi bei nuovoka;

ü

būklės (baigtumo) pataisa – tai pataisa, kuri atspindi vertinamo ir lyginamojo objektų kainų skirtumą dėl skirtingos būklės
(baigtumo). Rodiklis remiasi vertintojo žiniomis apie vertinamo ir lyginamo objekto būklės skirtumus.
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Buvo nagrinėta pasiūlos rinka (www.aruodas.lt svetainėje) pagal užsiduotus parametrus: vertinamo turto vietovėje (Vilniaus m., Žirmūnai,
Šiaurės miestelis), įvairaus ploto ir statybos metų įrengti administracinės paskirties patalpos. Iš viso buvo rasta daugiau nei 20 skelbimų.
Žemiau pateikiama dalis skelbimų, kurių kainos svyruoja nuo 1 065 eur/kv.m iki 1 700 eur/kv.m.
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Vertinamas nekilnojamasis turtas išsidėstęs Vilniaus m. 57.50. verčių zonoje. Pataisos yra skaičiuotos atsižvelgiant į esamą Vilniaus m. NT
rinkos konjunktūrą, kainų lygius bei dinamiką vertinimo metu ir lyginamųjų objektų pirkimo – pardavimo metu, taip pat vertinamojo ir
lyginamųjų objektų buvimo vietą, vystymo galimybes, panaudojimo perspektyvas ir kitus faktorius, lemiančius vertinamo turto vertę, t.y.
visus veiksnius, dėl kurių gali būti mokamos skirtingos kainos už skirtingomis savybėmis pasižyminčius objektus.
Išanalizavus visus įvykusius pirkimo - pardavimo sandorius pagal užsiduotus paieškos parametrus (Vilniaus m. sav., zonos Nr. 57.50,
sandorio objektai - Administracinės patalpos, turto paskirtis - Administracinė, sandorio tipas - Pirkimas, kainos tipas - Vieno daikto
įsigijimo kaina, įsigytas plotas 60 ... 250, baigtumas 100 ... 100, sandorio data 2017-04 ... 2020-04), buvo sandoriai, iš kurių buvo atrinkti 3
įvykę sandoriai (žiūrėti 7.1 lentelę), kurių objektai savo charakteristikomis panašūs į vertinamą turtą, yra naujausi įvykę sandoriai. Likę
sandoriai buvo atmesti, nes lyginamieji objektai stipriai skyrėsi nuo vertinamo objekto (skirtingas turto plotas, senesni įvykę sandoriai bei
skirtingos kitos charakteristikos). Vertinamo turto rinkos vertės skaičiavimas pateikiamas 7.2 ir 7.3 lentelėse.
7.1 lentelė. Duomenys apie naudotus skaičiavimuose lyginamuosius objektus (šaltinis: www.ntsandoriai.lt)
Sandorio
ID
10697814
10708931
10801673

Sandorio
data
2019-03
2019-04
2019-12

Zonos nr.
57.50
57.50
57.50

Sandorio
Įsigijimo
Adresas
Plotas
pavadinimas kaina
Vilnius Verkių g. Nr. 30..40
72,68 Pirkimas
135000
Vilnius Kalvarijų g. Nr. 120..130
71,99 Pirkimas
72000
Vilnius Kareivių g. Nr. 10..20
105,23 Pirkimas
143000

Kaina 1
kvadratinio
metro
1857 Eur/m2
1000 Eur/m2
1359 Eur/m2

Objekto pavadinimas
Administracinės patalpos
Administracinės patalpos
Administracinės patalpos

Paskirtis
Baigtumas Aukštas
Administracinė
100
1
Administracinė
100
6
Administracinė
100
4

7.2 lentelė. Vertinamo turto rinkos vertės skaičiavimas
Vertinamas objektas

Analogai (naudoti lyginamieji objektai)

1

2

3

Administracinės patalpos su
parduotuve, kurių adresas yra
Vilnius, Kalvarijų g.125

Administracinės patalpos,
kurio adresas yra Vilnius
Verkių g. Nr. 30..40

Administracinės patalpos,
kurio adresas yra Vilnius
Kalvarijų g. Nr. 120..130

Administracinės patalpos,
kurio adresas yra Vilnius
Kareivių g. Nr. 10..20

1857,00

1000,00

1359,00

2020.04,

2019.03,
1,00
1857,00

2019.04,
1,00
1000,00

2019.12,
1,00
1359,00

57.50,

57.50,

57.50,

57.50,

1,00
1857,00

1,00
1000,00

1,00
1359,00

72,68

71,99

105,23

0,91
1690,06

0,91
910,10

0,91
1236,83

1 m2 kaina, EUR
Vertinimo ir įvykusio sandorio data
Rinkos sąlygų (laiko) pataisa
Verčių zona
Vietos pataisa
Objekto bendras plotas, kv.m

186,15

Ploto pataisa
Turto būklė (baigtumas)

Registruotas baigtumas yra 100
proc.

Registruotas baigtumas yra Registruotas baigtumas yra 100 Registruotas baigtumas yra 100
100 proc.
proc.
proc.

Būklės (baigtumo) pataisa
Patalpų aukštas

Pirmas,

Aukšto pataisa
Turto paskirties

Administracinė,

Paskirties pataisa

Koreguota 1 m2 kaina, EUR
Svertinis reikšmingumo koeficientas

1,00
1690,06

1,00
910,10

1,00
1236,83

Pirrmas,

Šeštas,

Ketvirtas,

1,00
1690,06

1,18
1070,71

1,18
1455,09

Administracinė,

Administracinė,

Administracinė,

1,00
1690,06

1,00
1070,71

1,00
1455,09

1690,06
0,38

1070,71
0,31

1455,09
0,31

0,09
0,91
0,38

Svertiniai reikšmingumo koeficientai

Galutinė koreguota 1 m2 kaina, EUR

0,27
0,73
0,31

1426,42

Vertinamo objekto plotas, m2

186,15

Rinkos vertės skaičiavimo seka:
Nustatyta vertė, EUR

1 426,42

Nustatyta galutinė rinkos vertė, EUR
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0,73
0,31

x
265 528
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186,15

PASTABA: Šioje lentelėje pateikiami įvykę pirkimo – pardavimo sandoriai, kuriuos vertintojai pasirinko kaip lyginamuosius objektus
vertei pagrįsti, yra parinkti iš VĮ Registrų centro sandorių duomenų bazės ir/arba ntsandoriai.lt paieškos sistemos. Pažymėtina, kad ne visa
informacija, kuri yra reikalinga nustatyti turto vertei lyginamuoju metodu yra pateikta vertintojams prieinamose aukščiau paminėtose
duomenų bazėse. Šiuo vertinimo atveju vertintojams nebuvo tiksliai žinoma: lyginamojo objekto pirkimo – pardavimo sąlygos, patalpų
suplanavimas, kita informacija. Todėl, jei vertintojai atlikdami skaičiavimus nedisponavo konkrečia ir patikima informacija apie lyginamojo
sandorio (objekto) tam tikras savybes, jie skaičiavimų lentelėje, remdamiesi savo patirtimi, daro prielaidą apie galimus ir labiausiai tikėtinus
(hipotetinius) šio lyginamojo objekto duomenis. Vertintojai taip pat pažymi, jog, jei vertintojams nežinomi duomenys (dėl kurių vertintojai
darė prielaidas) būtų patikslinti pagal faktą ir faktiniai duomenys skirtųsi nuo vertintojo priimtų prielaidų, priklausomai nuo šių faktų
svorio ir įtakos skaičiavimams, lyginamuoju metodu paskaičiuota turto vertė galėtų keistis.
Apskaičiavus koreguotas lyginamųjų objektų 1 kv.m. rinkos kainas, yra gauti tam tikri jų svyravimai. Vertintojo nuomone, yra pakankamai
duomenų apie įvykusius sandorius, todėl skaičiavimams buvo parinkti palyginamieji objektai tokie, kurie nesiskiria savo esminėmis
charakteristikomis (tikslinė naudojimo paskirtis, panašus bendrasis plotas, artimos verčių zonos.
Žemiau pateikiamos pataisų skaičiavimų sekos:
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Svertinis vidurkis*.
Svertinį vidurkį 1712 m. įvedė anglų matematikas, astronomas ir filosofas Rodžeris Kotsas (1682- 1712, Roger Cotes) – inovatyvus
edukatorius ir populiarintojas, antrojo Niutono „Principia“ redaktorius. Jei turime realiųjų skaičių aibę {x1, x2, ... xn} su
atitinkamais jų (teigiamais realiaisiais) svoriais {w1, w2, ... wn}, tada svertinis vidurkis paskaičiuojamas taip:
Svertinis
vidurkis yra panašus į aritmetinį vidurkį, tačiau atsižvelgia į tai, kad kai kurios reikšmės yra svarbesnės - ir jeigu visi svoriai yra vienodi, tada
abu šie vidurkiai sutampa. Kai svoriai normalizuoti (t.y., kai svorių suma lygi 1), svertinis vidurkis tampa matematine viltimi ir pats yra
atsitiktinis dydis. Nekoreliuojantiems stebėjimams su standartiniais nuokrypiais si, svertinis skirtinio vidurkis turi standartinį
nuokrypį:

Tuo atveju, kai visų stebėjimų standartiniai nuokrypiai vienodi (d = si), svertinis skirtinio vidurkis bus lygus

standartiniam nuokrypiui: čia: V2 yra dydis
toks, kad
jis turi minimalią reikšmę, kai visi svoriai
vienodi, o maksimalią, kai visi svoriai, išskyrus vieną, yra lygūs 0. Antruoju atveju turime
susijusią su centrine ribine teorema.

*Šaltinis: www.vartiklis.lt/science/math/stat-notions.html

Vertintojų nuomone, vertinamo turto rinkos vertė, nustatyta lyginamuoju metodu, yra priimama 266 000 eur (du šimtai
šešiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).

7.5.2. VERTINAMO TURTO VERTĖS NUSTATYMAS PAJAMŲ METODU
Pajamų metodo esmė – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į turto vertę. Pajamų metodu gali būti
vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas. Vertinant turtą pajamų metodu taikomi šie skaičiavimo būdai:
ü diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas;
ü kapitalizavimo skaičiavimo būdas;
ü kiti tarptautinėje praktikoje taikomi skaičiavimo būdai.
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Vertintojų nuomone, nustatant vertinamo nekilnojamojo turto vertę pajamų metodu, objektyviausia ir patikimiausia būtų naudoti
diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą. Šis skaičiavimo būdas skiriasi nuo kapitalizavimo skaičiavimo būdo tuo, jog šiuo atveju
pajamų ir kapitalo rodiklių analizės sudaromos visam apsibrėžtam investavimo laikotarpiui, be to šis metodas leidžia įvertinti nestabilių
piniginių srautų įtaką vertinamo turto vertei. Atsižvelgdami į pastaraisiais metais susidariusią nestabilią (kintančią) padėtį Lietuvos
ekonomikoje bei nekilnojamojo turto rinkoje, vertintojai nusprendė atsisakyti pajamų kapitalizavimo – t.y., skaičiavimo būdo, kurio
rezultatai gali būti patikimi, tik tuo atveju kai, kai numatomi grynųjų būsimųjų pinigų srautai kinta tolydžiai. Kadangi vertintojų nuomone,
esama situacija neleidžia prognozuoti vienodų (stabilių) kasmetinių srautų, geriausiai turto vertę atspindės skaičiavimai atlikti diskontuotų
pinigų srautų skaičiavimo būdu.
Taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, turto vertė apskaičiuojama kaip grynųjų būsimųjų pinigų srautų dabartinė vertė. Su
turtu susiję grynieji būsimieji pinigų srautai skaičiuojami pagal esamą turto būklę arba maksimalų ir geriausią jo panaudojimą (kai
maksimalus ir geriausias turto panaudojimas teisiškai galimas ir finansiškai įmanomas).
Apskaičiuojant grynuosius būsimuosius pinigų srautus įtraukiama:
ü pajamos, numatomos gauti nuolat naudojant turtą;
ü numatomos išlaidos, susijusios su to turto naudojimu;
ü remonto ir eksploatavimo išlaidos, reikalingos turtui išlaikyti tokios būklės, kuri leistų gauti pajamas pagal grynuosius būsimuosius
pinigų srautus;
ü pinigų suma, numatoma gauti perleidus turtą grynųjų būsimųjų pinigų srautų laikotarpio pabaigoje, jei ji yra pagrįstai tikėtina
(tęstinumo vertė).

Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas taikomas šiais etapais:
ü nustatomas bendras nekilnojamojo turto naudojimo laikas, atsižvelgiant į investuotojo ketinimus, taip pat turto eksploatavimo
laiką. Parenkamas pajamų gavimo periodiškumas;
ü prognozuojami infliacijos tempai bei piniginių srautų nuvertėjimo indeksai nekilnojamojo turto disponavimo laiku. Atliekamas
indeksavimas;
ü trečiame etape prognozuojamos periodiškai gaunamos pajamos ir išlaidos. Prognozuojamos vidutinės metinės investuotojo
pajamos (gaunamos nuomos mokesčių forma) ir išlaidos (nekilnojamojo turto, žemės mokesčiai, administravimo ir kt. išlaidos)
kiekvienu periodu;
ü prognozuojama nekilnojamojo turto vertė jo disponavimo trukmės pabaigoje. Atsižvelgiama į būsimą nekilnojamojo turto kainos
kitimą;
ü nustatoma vertinamo nekilnojamojo turto diskonto norma;
ü paskutiniame etape apskaičiuojama nekilnojamojo turto rinkos vertė pagal žemiau pateiktą formulę:

RV - rinkos vertė; GP - grynosios pajamos, gaunamos eksploatuojant turtą, pasibaigus pirmiems....n metams (periodui); n - turto
naudojimo periodų skaičius; d - diskonto norma; TV - būsimoji turto vertė, pasibaigus n metams (tęstinumo vertė).
Grynosios pajamos skaičiuojamos pagal formulę:
GPn = BP – VI
GPn - metinės grynosios pajamos; BP – bendrosios pajamos; VI – veiklos išlaidos.

Skaičiuojant objekto vertę diskontuotų pinigų srautų būdu, diskonto norma apima projekto finansavimo šaltinių kaštus, įvertinant jų dalį
bendrajame kapitale. Ši norma vadinasi vidutiniu svertiniu kapitalo kaštu vidurkiu (WACC):
SKKV=Wsk*Ksk+Wn*Kn
Kur Ksk – skolinto kapitalo kaštai; Kn - nuosavo kapitalo kaštai; Wsk - skolinto kapitalo dalis; Wn - nuosavo kapitalo dalis.
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Skaičiuojant turto vertę vertintojas priima diskonto normą kaip vidutinius svertinius kapitalo kaštus.
Vertinamo objekto rinkos vertė periodo pabaigoje apskaičiuojama, pagal šią formulę:
OVn =

GPn ,
KN

OVn - objekto rinkos vertė periodo pabaigoje; GPn - metinės grynosios pajamos; KN - kapitalizavimo norma.
Kapitalizavimo norma apskaičiuojama pagal šią formulę:
KN = d – m,
KN – kapitalizacijos norma; d – diskonto norma, m - paskutinių prognozuojamų metų augimo koeficientas.
Reversijos vertės dabartinė vertė apskaičiuojama pagal formulę:

RDV – pajamų iš objekto pardavimo dabartinė (išėjimo) vertė; OVn – objekto rinkos vertė periodo pabaigoje; r – diskonto norma; n –
periodas.
Dabartinė kapitalo grąžos rinkos vertė apskaičiuojama sudėjus dabartinę piniginių srautų vertę ir dabartinę objekto pardavimo pajamų
periodo pabaigoje vertę. Piniginių srautų diskontavimo esmė yra prielaida, kad vertinamo turto rinkos vertė yra lygi piniginių srautų
dabartinių verčių sumai plius reversijos dabartinė vertė (ji gaunama kapitalizuojant paskutinių metų grynąsias pajamas, panaudojant
kapitalizavimo normą, naudojamai nustatant vertę). Šis metodas skiriasi nuo pajamų kapitalizavimo tuo, jog šiuo atveju pajamų ir kapitalo
analizės sudaromos ilgesniam laikui. Prognozuojamas laikas – 7 metai, vertintojas mano, kad toks laikas yra pakankamas norint stabilizuoti
piniginius srautus.
Vertinant vertinamą turtą piniginių srautų diskontavimo būdu, į vertinamą turtą yra žvelgiama kaip į veikiantį vientisą verslo objektą.
Esamieji bei būsimieji piniginiai srautai yra tiesiogiai susiję su vertinimo užsakovo pateiktais duomenimis apie nuomininkus bei esama bei
prognozuojama situacija tokio tipo pastatų, patalpų rinkoje.
Pagrindinės pinigų srauto sudarymo prielaidos:
ü Esamos būklės vertinamo objekto vertė nustatoma kaip maksimali suma, kurią gali mokėti potencialus turto pirkėjas,
atsižvelgdamas į labiausiai tikėtinas turto pardavimo pajamas, objekto valdymui reikalingas lėšas, bei į rinkoje esančius reikalavimus
investicijų grąžai;
ü Pajamų bazė (kuri yra diskontuojama) yra grynosios pajamos. Ši bazė parinkta atsižvelgiant į galiojančias Turto ir verslo vertinimo
metodikos (Žin., 2012, Nr. 50-2502) rekomendacijas (78 punktas);
ü Vieno pinigų srauto periodo trukmė – 1 metai (12 mėnesių). Pajamų analizė atlikta 1 mėn. tikslumu. Pirmojo diskontavimo
periodo pradžia: turto vertės nustatymo data;
ü Viso prognozuojamo pinigų srauto trukmė – 7 metų;
ü Periodo pabaigoje (7-aisiais pinigų srauto metais) vertinamas objektas yra parduodamas už labiausiai tikėtiną periodo pabaigos
laikotarpio kainą (tęstinumo vertę).

Potencialių bendrųjų pajamų nustatymas
Dabartinis nuomos kainų lygis nėra palankus investuotojams, o potencialūs nuomininkai, siekdami efektyvesnės veiklos, vis dar nėra linkę
mokėti už patalpų nuomą brangiau. Šiuo metu rinkoje dar yra alternatyvų, kurios leidžia nuomininkams sutaupyti, tačiau ilgesnėje
perspektyvoje nuomos kainos neišvengiamai turėtų didėti.

Nuomos kainos nustatymas: Šiam tikslui buvo palyginti aktualiu vertinimui laikotarpiu įvykę ir šiuo metu siūlomi panašaus turto ir
panašiose vietose kitos (bei komercinės) paskirties turto nuomos sandoriai bei jų pagrindu nustatoma turto nuomos rinkos kaina (t.y.
nuomos pajamos, aktualios vertinimo dieną). Išanalizavus visus įvykusius nuomos sandorius (nuo 2017-04 iki 2020-04 laikotarpiu)
vertinamo objekto bei aplinkinėse vietovėse, pagal užsiduotus parametrus (Vilniaus m. sav., zonos Nr. 57.50, sandorio objektai - Patal,
turto paskirtis - Administracinė, sandorio tipas - Nuoma, įsigytas plotas 50 ... 350, sandorio data 2017-04 ... 2020-04. (žiūrėti 7.3.1 lentelę)
Taip pat buvo analizuota pasiūlos rinka. Išanalizavus pasiūlos rinką (pupuliariausiame NT skelbimų portale www.aruodas.lt) buvo rasti bei
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atrinkti keturi lyginamieji nuomos sandoriai, kurie yra panašiausi (savo paskirtimi, patalpų plotu, patalpų aukštu, tiksliniu panaudojimu) į
vertinamą objektą (žiūrėti 7.3.2 lentelę). Kiti sandoriai buvo atmesti, nes skyrėsi nuo vertinamo turto (savo vieta, plotu, sienų medžiaga bei
kitomis charakteristikomis). Skaičiavimuose buvo parinkti lyginamieji objektai iš pasiūlos, nes skelbimuose yra pateikiama detalesnė
informacija apie objektus, nuotraukos, aprašymai bei kita informacija. Pažymėtina, jog pasiūloje esančių objektų nuomos kaina atitinka
registruotus nuomos sandorius ir kainų lygis yra panašus. 7.4 lentelėje yra pateikiamas nuomos kainos skaičiavimas.
7.3.1 lentelė. Duomenys apie pasiūloje esančius nuomos lyginamuosius objektus (prieiga internete: www.registrucentras.lt)
Sand ID

Sand.
data

Dokumento
tipas

Suma

Vnt.kaina

Zona

ADRESAS

Pavadinimas

Paskirtis

Plotas

Įsigytas
plotas

Baigtumas

Aukštas

10849686

2020-03 Nuomos
sutartis

1200

22.81
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Kareivių g. Nr. 10..20

Administracinės
patalpos

Administracinė

105.23

52,61

100

4

10834263

2020-02 Nuomos
sutartis

3.75

3.75
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Žirmūnų g. Nr. 140..150

Administracinės
patalpos

Administracinė

757.21

115,8

100

1

10824235

2020-01 Nuomos
sutartis

1568,15

10.12
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Ulonų g. Nr. 1..10

Komercinės administracinės
patalpos

Administracinė

155.01

155,01

100

2

10819959

2020-01 Nuomos
sutartis

352,94

6.73
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Kareivių g. Nr. 1..10

Administracinės
patalpos

Administracinė

52.44

52,44

100

1

10807688

2019-11 Nuomos
sutartis

14,52

14.52
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Ulonų g. Nr. 1..10

Administracinės
patalpos

Administracinė

10819.66

329,21

100

1

10734505

2019-05 Nuomos
sutartis

1694

18.92
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Ulonų g. Nr. 1..10

Administracinės
patalpos

Administracinė

10819.66

89,53

100

1

10715072

2019-01 Nuomos
sutartis

1220

8.61
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Žirmūnų g. Nr. 20..30

Administracinės
patalpos ir
sandėlis

Administracinė

291.91

141,74

100

1

10734506

2018-12 Susitarimas

4254,36

12.92
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Ulonų g. Nr. 1..10

Administracinės
patalpos

Administracinė

10819.66

329,21

100

1

10619971

2018-07 Nuomos
sutartis

399

7.27
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Kareivių g. Nr. 10..20

Administracinės
patalpos

Administracinė

54.85

54,85

100

4

10627020

2018-04 Nuomos
sutartis

469,41

7.19
57.50
Eur/m2/mėn

Vilniaus m. sav., Vilnius,
Ulonų g. Nr. 1..10

Administracinės
patalpos

Administracinė

65.28

65,28

100

5

Vid kaina:

12,12 eur /
kv.m/ mėn

7.3.2 lentelė. Duomenys apie pasiūloje esančius nuomos lyginamuosius objektus (prieiga internete: www.aruodas.lt)
Nr
.
1

Pasiūloje esantys objektai – garažų paskirties

Šaltinis: https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-vilniuje-siaures-miestelyje-j-galvydzio-g-siaures-miestelio-verslo-parke-j-galvydzio6-679621/
2

Šaltinis: https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-vilniuje-siaures-miestelyje-p-luksio-g-isnuomojamos-573-kvm-prekybines-patalpos6-683415/
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3

Šaltinis: https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-vilniuje-siaures-miestelyje-verkiu-g-nuomojamos-145-kvm-i-a-prekybines-6682507/
4

Šaltinis: https://www.aruodas.lt/patalpu-nuoma-vilniuje-siaures-miestelyje-p-luksio-g-isnuomojamos-patalpos-kavinei-prekybai-6682085/
PASTABA: šioje lentelėje pateikiami nuomos sandoriai, kuriuos vertintojai pasirinko kaip lyginamuosius objektus nuomos vertei pagrįsti,
yra parinkti iš www.aruodas.lt sistemos. Pažymėtina, kad ne visa informacija, kuri yra reikalinga nustatyti turto vertei lyginamuoju metodu,
yra pateikta vertintojams prieinamose aukščiau paminėtose duomenų bazėse. Šiuo vertinimo atveju vertintojams nebuvo tiksliai žinoma:
lyginamojo objekto nuomos sąlygos, patalpų suplanavimas, kita informacija. Todėl jei vertintojai, atlikdami skaičiavimus, nedisponavo
konkrečia ir patikima informacija apie lyginamojo sandorio (objekto) tam tikras savybes, jie skaičiavimų lentelėje, remdamiesi savo
patirtimi, daro prielaidą apie galimus ir labiausiai tikėtinus (hipotetinius) šio lyginamojo objekto duomenis. Vertintojai taip pat pažymi, jog
jei vertintojams nežinomi duomenys (dėl kurių vertintojai darė prielaidas) būtų patikslinti pagal faktą ir faktiniai duomenys skirtųsi nuo
vertintojo priimtų prielaidų, priklausomai nuo šių faktų svorio ir įtakos skaičiavimams, lyginamuoju metodu paskaičiuota turto nuomos
kaina galėtų keistis. Turto nuomos kainos nustatymas pateikiamas 7.5 ir 7.6 lentelėse.
Rinkos sąlygų pataisos nustatymas: Įprasta, kad skelbiama
turto pardavimo arba nuomos kaina būna aukštesnė nei
vėliau sutarta pirkimo – pardavimo ar nuomos sandorio
suma. 2016 m. lapkričio 18 d. buvo atlikta 59 atestuotų
turto vertintojų bei vertintojų asistentų apklausa, kurios
rezultatai patvirtina išsakytą teiginį. Siekiant atnaujinti
informaciją dėl galimų rinkos pokyčių, pakartotinė
apklausa buvo atlikta 2019 m. spalio 11 d. Apklausoje
dalyvavo 61 atestuotas turto vertintojas bei asistentas.
Išsami informacija apie respondentus, jų kvalifikaciją,
nekilnojamojo bei kilnojamojo turto profesinę patirtį bei
jų atsakymus saugoma LTVA archyve. Apklausos dalyvių
buvo paprašyta įvardinti tipinę nuolaidą turto pardavimo
bei nuomos atveju. Pažymėtina, kad rinkoje yra galimi ir išskirtiniai atvejai, kuomet pardavėjas skuba parduoti savo turtą ar subjektyviai
vertiną savo turto savybes, kas lemia tiek mažesnę, tiek didesnę nei įprasta pasiūlos nuolaidą. Žemiau pateikiam apklausos rezultatų
suvestinė.
Nustatyta rinkos pataisa yra 0,95. Ploto pataisa apskaičiuojama remiantis VĮ Registrų centras masiniu vertinimu nustatyta ploto įtaka bei
vertinimo modelyje aprašytu skaičiavimu, kuriame nurodoma ploto ir jo įtaka turto kainai. Žemiau yra pateikiama pataisų skaičiavimo seka.
Lyg. nr.1 ploto pataisa 0.91/1.00=0.91; lyg. nr.2 ploto pataisa = 0.91/0.79=1.15; lyg. nr.3 ploto pataisa = 0.91/0.94=0.97; lyg. nr.4 ploto
pataisa = 0.91=1.00 = 0.91. Kitos pataisos yra nustatomos lygios 1,00, nes jų skirtumai neturi esminės įtakos nuomos kainai. Vertintojas
pažymi, jog vietos pataisa yra lygi 1.00, nes nuomos kainos kompleksiškai priklauso nuo vietos, komercinio patrauklumo, gretimybių bei
kitų faktorių, vertinamas turtas ir lyginamieji objektai yra panašioje vietovėje. Vertintojas priima, kad vertinamo ir lyginamųjų objektų vieta
komerciniu požiūriu yra panaši. Vertinamo turto ir lyginamųjų objektų aukštas yra tas pats – pirmas, paskirtis ta pati – administracinė.
Turto būklė yra laikoma tokia pati, nes patalpos yra įrengots. Kitos pataisos iš esmės yra vienodos, jų įtaka yra lygi 1.00.
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7.4 lentelė. Nuomos kainos nustatymas
Vertinamas objektas

Analogai (naudoti lyginamieji objektai)

Negyvenamoji patalpa Administracinės patalpos su
parduotuve, kurių adresas yra
Vilnius, Kalvarijų g. 125

1 m2 nuomos kaina, EUR/mėn.

1

2

3

4

Administracinės patalpos,
kurių adresas yra Vilniaus m.
sav., Vilnius, J. Galvydžio g.

Administracinės patalpos,
kurių adresas yra Vilniaus m.
sav., Vilnius, P. Lukšio g.

Administracinės patalpos,
kurių adresas yra Vilniaus m.
sav., Vilnius, Verkių g.

Administracinės patalpos,
kurių adresas yra Vilniaus m.
sav., Vilnius, P. Lukšio g.

14,95

12,00

10,00

12,31

2020.01,

Nuomojamas rinkoje
0,95
14,20

Nuomojamas rinkoje
0,95
11,40

Nuomojamas rinkoje
0,95
9,50

Nuomojamas rinkoje
0,95
11,69

Turto vieta

Gera,

Gera,
1,00
14,20

Gera,
1,00
11,40

Gera,
1,00
9,50

Gera,
1,00
11,69

Objekto bendras plotas, kv.m

186,15

64-118

573,00

145,00

65,00

0,91
12,92

1,15
13,13

0,97
9,20

0,91
10,64

Patalpos įrengtos,

Patalpos įrengtos,

Patalpos įrengtos,

Patalpos įrengtos,

1,00
12,92

1,00
13,13

1,00
9,20

1,00
10,64

Pirmas,

Pirmas,

Pirmas,

Pirmas,

1,00
12,92

1,00
13,13

1,00
9,20

1,00
10,64

Administracinė,

Administracinė,

Administracinė,

Administracinė,

1,00
12,92

1,00
13,13

1,00
9,20

1,00
10,64

12,92
0,25

13,13
0,23

9,20
0,27

10,64
0,25

Vertinimo turto ir lyginamųjų objektų data
Rinkos sąlygų (laiko) pataisa

Vietos pataisa

Ploto pataisa
Turto būklė

Patalpos įrengtos,

Būklės pataisa
Turto aukštas

Pirmas,

Aukšto pataisa
Turto paskirtis

Administracinė,

Paskirties pataisa

Koreguota 1 m2 nuomos kaina, EUR/mėn.
Svertinis reikšmingumo koeficientas

0,14
0,86
0,25

Svertiniai reikšmingumo koeficientai

Galutinė koreguota 1 m2 nuomos kaina, EUR/mėn.

0,20
0,80
0,23

0,08
0,92
0,27

0,14
0,86
0,25

11,41

Vertintojas pritaikė vienodus svertinius svorius, kurių apskaičiavimo seka: 1 lyginamojo objekto svertinis svoris – 0,14=|1-0,95|+|11|+|1-0,91|+|1-1|+|1-1|+|1-1|; 0,86=1,00-0,14; 0,25 = 0,86/(0,86+0,80+0,92+0,86). Kiti svertiniai svoriai skaičiuojami analogiškai
atskiroms lyginamųjų objektų 1 kv. m koreguotoms nuomos kainoms.
Galutinė koreguota 1 kv. m nuomos kaina skaičiuojama: = (koreguota 1 kv. m nuomos kaina * svertinio koeficiento) + (.....),
t.y.=(12.92*0,25)+(13.13*0,23)+(9.20*0,27)+(10.64*0,25)=11.41 EUR/kv.m./mėn.
Vertinamo turto nuomos kaina, nustatyta lyginamuoju metodu, priimama 11.41 EUR/ kv. m/mėn.
Nustatant potencialias viso vertinamo turto nuomos pajamas, buvo remtasi prielaida, kad visos pajamos yra gaunamos išnuomojus
vertinamą nekilnojamąjį turtą, naudojant jį pagal maksimalų ir geriausią jo panaudojimą (esamai paskirčiai arba panašiai komercinei
paskirčiai). Skaičiavimuose yra naudojamas turto bendras plotas 186.15 kv.m. Nuomos pajamų nustatymo pagrindas – vertinamo turto
labiausiai tikėtina nuomos rinkos kaina (market rent). Išanalizavus ir palyginus vertinamo bei lyginamųjų objektų charakteristikas,
atsižvelgus į visus nuomos kainai darančius įtaką faktorius bei įvertinus šių faktorių lyginamąjį svorį, gauta vertinamo turto nuomos rinkos
kaina. Apskaičiavus koreguotas lyginamųjų objektų 1 kv.m. nuomos kainas, yra gauti tam tikri jų svyravimai. Vertintojo nuomone, yra
pakankamai duomenų apie įvykusius sandorius, todėl skaičiavimams buvo parinkti palyginamieji objektai tokie, kurie nesiskiria savo
esminėmis charakteristikomis.
Tipinėse, dažniausiai patalpų nuomos rinkoje sudaromose patalpų/pastatų nuomos sutartyse, nuomos kainos indeksacija susiejama su
metiniu infliacijos pokyčiu. Nuomos sutartyje nustatoma pradinė nuomos kaina, kuri skaičiuojama vienerius metus. Periodo pabaigoje, t.y
po 1-ių metų patalpų nuomos yra fiksuojamas LR Statistikos departamento, LR Finansų ministerijos ar kitų šaltinių skelbiamas faktinis
praėjusių metų infliacijos dydis kuriuo indeksuojama ateinančių metų (periodo) patalpų nuomos kaina. Remiantis Finansų ministerijos
SVKI prognozėmis ir buvo atitinkamam periodui nustatyta nuomos kainų augimo norma. Finansų ministerijos prognozės yra pateikiamos
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 metams. Finansų ministerijos pateikiamo prognozės ketveriems metams, vertintojas daro prielaidą, kad
penktais – septintais metais išliks toks pats suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis kaip ir ketvirtais metais. Nuomos
kitimas ir potencialus metinių pajamų nustatymas skaičiuojamas atsižvelgiant į nuomos kitimo procentą (infliaciją) pateikiamas 7.5
lentelėje.
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7.5 lentelė. Kainų rodikliai

Šaltinis: http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus

7.6 lentelė. 1 kv. m nuomos kitimo nustatymas ir potencialių metinių pajamų nustatymas
1 m2 nuomos kainos kitimo nustatymas
Pavadinimas
nuomos kitimo proc.
Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve
Nuomos kainų vidurkis:
Potencialių metinių pajamų nustatymas
Pavadinimas
Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su parduotuve
Viso potencialių pajamų:

1 metai
0,00%
2 123,97 €
11,41 €

2 metai
2,30%
2 172,82 €
11,67 €

3 metai
2,10%
2 218,45 €
11,94 €

4 metai
2,00%
2 262,82 €
12,22 €

5 metai
2,00%
2 308,08 €
12,50 €

6 metai
2,00%
2 354,24 €
12,78 €

7 metai
2,00%
2 401,32 €
13,08 €

1 metai
25 488 €
25 488 €

2 metai
26 074 €
26 074 €

3 metai
26 674 €
26 674 €

4 metai
27 287 €
27 287 €

5 metai
27 915 €
27 915 €

6 metai
28 557 €
28 557 €

7 metai
29 214 €
29 214 €

Skaičiavimų seka: Pajamos pirmais metais: 186.15 * 11.41 * 12 = 25 488 eur. Sekantiems metams pajamos skaičiuojamos analogiška seka
atsižvelgiant į nuomos kitimo procentą (infliaciją).

Efektyviųjų pajamų nustatymas. Nustatant efektyvias (tikrąsias) pajamas (effective income), buvo remtasi prielaida, kad dalis patalpų
dėl esamų neišnuomotų patalpų „prastovų“ arba dėl galimos esamų nuomininkų kaitos negalės generuoti pajamų arba ne visi nuomininkai
galės mokėti sutartas nuomos kainas. Atsižvelgiant į esamą patalpų būklę, jų užimtumą, taip pat esamą ir būsimą konkurenciją vertinamo
tipo patalpų rinkoje (paslaugų, prekybos, administracinės ir kitos paskirties), vertintojai, nustatydami efektyviąsias (tikrąsias) vertinamo
turto nuomos pajamas, naudojo tokius pajamų netekimo koeficientus, kurie atspindi realių pajamų priklausomybę nuo labiausiai tikėtino
patalpų neužimtumo. Vertinamo turto neužimtumas buvo nustatytas remiantis VĮ Registrų centras nustatytais neužimtumo procentais.
Lėšų praradimas dėl neužimtumo arba pajamų netekimas dėl neišnuomoto ploto, nustatomas procentais nuo bendrųjų metinių pajamų.
Lėšų praradimas dėl neužimtumo arba pajamų netekimas dėl neišnuomoto ploto, nustatomas procentais nuo bendrųjų metinių pajamų.
Vilniaus miesto savivaldybėje nustatyta, kad vertinamo komercinio (administracinės ir gydymo, viešbučių, prekybos, paslaugų ir maitinimo
paskirčių) turto neužimtumas yra 10 proc., t. y. pajamų netekimo koeficientas (1-0,1) = 0,9.
Šaltinis: https://www.registrucentras.lt/ntr/vertinimas/masinis/masvert.php?src=1&sav=461&ver=54.
7.7 lentelė. Negautų ir efektyvių pajamų nustatymas
Negautų ir efektyvių pajamų nustatymas
Pavadinimas
Potencialios metinės pajamos
Patalpų neužimtumas, proc.
Viso negautų pajamų:
Viso efektyvių pajamų:

1 metai
25 488 €
10,00%
-2 549 €
22 939 €

2 metai
26 074 €
10,00%
-2 607 €
23 466 €

3 metai
26 674 €
10,00%
-2 667 €
24 006 €

4 metai
27 287 €
10,00%
-2 729 €
24 558 €

5 metai
27 915 €
10,00%
-2 791 €
25 123 €

6 metai
28 557 €
10,00%
-2 856 €
25 701 €

7 metai
29 214 €
10,00%
-2 921 €
26 292 €

Negautų pajamų skaičiavimų seka: 1 metų: 25 488 eur * 0,90 = 22 939 eur. Kitiems metams skaičiavimo seka analogiška.
Vertintojai, nustatydami savininko išlaidas, rėmėsi šiomis prielaidomis:
Savininko išlaidos nustatytos atsižvelgiant į, vertintojų nuomone, vertinimo dieną komercinių patalpų rinkoje priimtinas ir labiausiai
paplitusias sąlygas, t.y.:
ü Visas eksploatacines išlaidas bei komunalinius mokesčius, tenkančius nuomojamoms (single net ir double net kaštus) patalpoms,
nuomininkai pilnai kompensuoja turto savininkui;
ü Fiksuotos savininko išlaidos (triple net kaštai: nekilnojamojo turto mokestis, draudimo įmoka), buvo susieti su Lietuvos
Respublikos norminiais aktais bei rinkoje naudojama metodika;
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Vertinamam turtui tenkančios metinės išlaidos nurodytos žemiau:

Šaltinis: https://www.registrucentras.lt/ntr/vertinimas/masinis/masvert.php?src=1&sav=461&ver=54
ü Mokestinė vertė nustatyta remiantis VĮ Registrų centras masinio vertinimo duomenys (prieiga internete:
http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp) arba pagal vidutinę rinkos vertę.
ü Taip pat prie savininko išlaidų buvo priskirtos turto valdymo (administravimo) išlaidos bei atidėjimai kapitaliniam remontui, kurio
nekompensuoja nuomininkai. Šioms turto savininko išlaidoms buvo nustatytas po 2 proc., dydis skaičiuojamas nuo efektyvių
(tikrųjų) nuomos pajamų (remiantis administravimo paslaugas teikiančių įmonių apklausos duomenimis bei VĮ Registrų centras
duomenimis). Sekantiems metams skaičiavimų seka yra analogiška.
ü Nekilnojamojo turto draudimo metinė įmoka. Ši įmoka nustatyta kaip 0,1 proc. nuo vertinamo turto atkuriamosios vertės,
nurodytos VĮ Registrų centras išraše.
7.8 lentelė. Išlaidų nustatymas
Nuomininkų nekompensuojamos išlaidos
NT mokestis
Draudimas
Turto valdymo išlaidos
Atidėjimai kapitaliniam remontui
Viso:

Savininko išlaidų nustatymas
Suma, Eur
88 800,00
21 171,00
22 938,89
22 938,89

Dydis

1,0%
0,1%
2%
2%

Reikšmė
888 €
21 €
459 €
459 €
1 827 €

Diskonto normos ir kapitalizavimo normos nustatymas
Diskonto norma – grąžos norma, taikoma būsimų pinigų sumų ar pinigų srautų dabartinei vertei apskaičiuoti. Diskonto norma nustatoma
remiantis rinkos duomenimis ir vertintojo duomenų baze. Diskonto norma nustatyta naudojant svertinio kapitalo kaštų vidurkio metodą
(WACC). Šis metodas taikomas įvertinti pinigų srautus iš viso investuoto kapitalo. Diskonto norma, išreiškiama kaip visų verslo subjektų
kapitalą sudarančių finansavimo šaltinių kainų svertinis vidurkis (IVS 2011). Svoriais laikomos nuosavo kapitalo ir skolinto kapitalo dalys:

SKKV=Wsk*Ksk+Wn*Kn

Kur: Ksk – skolinto kapitalo kaštai; Kn - nuosavo kapitalo kaštai; Wsk - skolinto kapitalo dalis; Wn - nuosavo kapitalo dalis.
Vertintojų nustatytas diskonto normos dydis atspindi svertinio kapitalo kainos vidurkio – WACC dydį prie šių sąlygų:
ü Skolinto ir nuosavo kapitalo dalys nustatytos remiantis Lietuvos Banko rengtais atsakingo skolinimo nuostatais (2017 m. sausio 24
d. Nr. 03-22, Vilnius). Skolinimas grindžiamas kredito gavėjo vidutinės įmokos pagal skolinius įsipareigojimus ir pajamų
santykio ribojimu (DSTI). Pagal atsakingo skolinimo nuostatus nuosavas kapitalas turi sudaryti 40 proc., atitinkamai skolinta
dalis gali siekti 60 proc.
ü Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo. TAR, 201509-23, Nr. 14120: 10. Skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra yra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 60
proc., nuosavas – 40 proc.
Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0c044e0622d11e5b316b7e07d98304b/ZtpzvoSBMX?jfwid=w9nkozemz
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7.9 lentelė. Makroprudencinės politikos priemonių dydžiai
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priemonė

Nuostatų punktas

Dydis, %

LTV
9
DSTI
19
Atliekant kredito palūkanų normos jautrumo testą DSTI
22
apskaičiuoti taikoma kredito palūkanų norma
DSTI atliekant kredito palūkanų normos jautrumo testą
22
DSTI išimtis
23
Kreditų, suteiktų su DSTI išimtimi, dalis, palyginti su bendra
per kalendorinius metus kredito davėjo sudarytų naujų kredito
23
sutarčių, skirtų būstui įsigyti arba statyti, suma
Didžiausia kredito sutarties trukmė
25
Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/finansinio-stabilumo-uztikrinimo-priemones#ex-1-1

85
40
5
50
60
5
30 metų

ü Skolinto kapitalo kaštai nustatyti Lietuvos banko pateiktais duomenimis ir sudaro 2.97 proc.
Lietuvos pinigų finansų įstaigų euro zonos ne finansų bendrovių (įmonių) ir namų ūkių (gyventojų) naujiems paskolų susitarimams eurais
taikomos vidutinės metinės palūkanų normos. Duomenys pateikiami procentais per metus.
7.10 lentelė. Paskolų palūkanų normos
iš viso
2019 - 03
2019 - 04
2019 - 05
2019 - 06
2019 - 07
2019 - 08
2019 - 09
2019 - 10
2019 - 11
2019 - 12
2020 - 01
2020 - 02
2020 - 03

2,36
3,13
3,16
2,68
3,12
3,07
2,88
3,06
3,07
3
2,75
3,23
3,14
2,97

Paskolos įmonėms
iki 1 mln. eurų
3,18
3,45
3,28
3,35
3,29
3,35
3,31
3,37
3,24
3,35
3,33
3,74
3,39

nuo 1 mln. eurų

Paskolos gyventojams
vartojimui
būstui įsigyti
11,11
10,99
11,27
10,63
10,86
11,16
11,18
10,5
9,95
8,83
9,34
9,93
10,05

iš viso
2,13
3,02
3,11
2,52
3,09
2,94
2,75
2,9
2,98
2,9
2,56
3,06
3,08

4,01
3,96
4,09
3,98
4
3,97
3,91
3,57
3,62
3,81
3,82
3,82
3,61

kitiems tikslams
2,37
2,42
2,39
2,4
2,41
2,4
2,39
2,37
2,37
2,34
2,36
2,38
2,31

5,19
4,94
5,7
5,08
5,3
5,45
5,66
3,87
5,2
6,3
6,26
5,83
5,29

Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/paskolu-palukanu-normos
Nuosavo kapitalo kaštai (pelningumas) nustatytas, remiantis Lietuvos Banko duomenimis. Pagrindiniai bankų sektoriaus veiklos rodikliai
(aktualūs duomenys). Pelningumas yra 19.28.
7.11 lentelė. Pelningumo rodiklis
Veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymas
3

20,88

Bendro kapitalo pakankamumo rodiklis

19,21

16,09

17,63

16,03

33,63

54,97

19,28

Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/pagrindiniai-banku-veiklos-rodikliai
Kapitalizacijos normos ir diskonto normos nustatymas:
Nuosavas kapitalas
Pavadinimas

Rodiklis

Dalis (Wn)

Skolintas kapitalas

Nuosavo kapitalo
kaštai (Kn), proc.

Dalis (Wsk)

19,28

0,6

0,4
7,712

Skolinto kapitalo
kaštai (Ksk), proc.
2,97
1,782

Diskonto norma (d), proc.

9,49%

Paskutinio periodo (penktų metų) Nuomos augimo proc. (A)

2,00%

Kapitalizacijos norma, proc.

7,49%

Tęstinumo vertės (terminal value) nustatymas. Tęstinumo vertė (turto vertė laikotarpio, per kurį atliekant diskontuotų pinigų srautų
analizę yra prognozuojami pinigų srautai, pabaigoje) buvo nustatyta prognozuojamas pinigų srauto pabaigos (7-ųjų pinigų srauto metų)
grynąsias pajamas kapitalizuojant labiausiai tikėtina tam laikotarpiui kapitalizavimo norma. Skaičiavimų seka yra nurodyta 7.12 lentelėje.
Formulė tęstinumo vertei apskaičiuoti:
TV = GPn/KN
TV – tęstinumo vertė, GPn – gry. pajamos paskutiniais pinigų srauto metais, KN – prognozuojama paskutinių pinigų srauto metų KN.
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7.12 lentelė. Vertinamo turto rinkos vertės skaičiavimai pajamų metodu (diskontuotų pinigų srautų būdas)
Periodas

1

2

3

4

5

6

7

Mėnesių sk.

12

12

12

12

12

12

12

Nuomos augimo proc.
Potencialios metinės pajamos
NT mokestis
Žemės mokestis
Draudimas
Turto valdymo išlaidos

0,00%
25 488 €
-888 €
0€
-21 €
-459 €

2,30%
26 074 €
-888 €
0€
-22 €
-469 €

2,10%
26 674 €
-888 €
0€
-22 €
-480 €

Atidėjimai kapitaliniam remontui
Negautos pajamos
Investicijos
Grynosios pajamos
Grynųjų pajamų esamoji vertė
Diskonto norma

-459 €
-2 549 €
0€
21 112 €
19 282 €
9,49%

-469 €
-2 607 €
0€
21 618 €
18 032 €
9,49%

-480 €
-2 667 €
0€
22 136 €
16 863 €
9,49%

-491 €
-2 729 €
0€
22 665 €
15 769 €

Sukauptos GP
Akumuliuota GP esamoji vertė

21 112 €
19 282 €

42 730 €
37 313 €

64 866 €
54 176 €

87 532 €
69 945 €

Metinė grąža (net return)
Akumuliuoti pinigų srautai / vertė

8,72%
7,97%

8,93%
15,42%

Esminės prielaidos
Pagrindinės srauto kitimo prielaidos:
Nuomos augimas
Kaštų augimas
Diskonto norma
Kapitalizavimo norma tęstinumo vertei
Pajamų netekimo koeficientas
Turto valdymo išlaidos
Atidėjimai kapitaliniam remontui

2,00%
27 287 €
-888 €
0€
-23 €
-491 €

9,49%

9,15%
22,39%

žr. paaišk.
žr. paaišk.
9,49%
7,49%
žr. paaišk.
2,00%
2,00%

9,37%
28,90%

2,00%
27 915 €
-888 €
0€
-23 €
-502 €

2,00%
28 557 €
-888 €
0€
-23 €
-514 €

2,00%
29 214 €
-888 €
0€
-24 €
-526 €

-502 €
-2 791 €
0€
23 207 €
14 746 €
9,49%

-514 €
-2 856 €
0€
23 762 €
13 789 €
9,49%

-526 €
-2 921 €
0€
24 329 €
12 894 €
9,49%

110 739 €
84 691 €

134 500 €
98 480 €

158 829 €
111 374 €

9,59%
35,00%

Tęstinumo vertės nustatymas
Kapitalizavimo norma tęstinumo vertei
Tęstinumo vertė
Diskonto norma
Tęstinumo vertės dabartinė vertė
Vertės sudėtis
Pinigų srautų dabartinė vertė
Tęstinumo vertės dabartinė vertė
Nustatyta vertė

PATIKSLINTA TURTO VERTĖ

9,82%
40,69%

Pinigų srautas
tęstinumo vertei
nustatyti
29 214 €
-888 €
0€
-24 €
-526 €
-526 €
-2 921 €
0€
24 329 €
9,49%

10,05%
46,02%

7,49%
324 640 €
9,49%
131 069 €
45,9%
54,1%
100%

111 374 €
131 069 €
242 442 €

242 000 €

Viso vertinamo turto rinkos vertės skaičiavimai pajamų metodu (diskontuotų pinigų srautų būdu) yra pateikti 7.12 lentelėje. Atsižvelgdami į
šiose lentelėse pateiktus skaičiavimus, vertintojai nustatė, kad viso vertinamo turto vertė, nustatyta naudojant pajamų metodą, yra 242 000
eur (du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai eurų).

7.5.3. SKAIČIAVIMŲ SKIRTINGAIS METODAIS PALYGINIMAS, IŠVADA DĖL TURTO RINKOS
VERTĖS
Vertinamo turto vertės nustatymo skirtingais metodais rezultatai yra pateikiami 7.13 lentelėje.
7.13 lentelė. Skirtingais metodais nustatytos vertės
Vertinimo metodas

Nustatyta vertinamo turto vertė

Lyginamasis metodas

266 000 EUR

Pajamų metodas

242 000 EUR

Kaip matome iš 7.13 lentelėje pateiktų turto vertės nustatymo rezultatų, vertinamo turto, kurio adresas yra Vilnius, Kalvarijų g. 125, vertės,
nustatytos skirtingais metodais, skiriasi nežymiai, iki 10 proc. Turto vertės skaičiavimai lyginamuoju metodu yra paremti jau įvykusiais,
sąlyginai panašaus ir panašiose vietose turto pirkimo-pardavimo sandoriais. Pajamų metodu nustatyta turto vertė yra pagrįsta skaičiavimais,
paremtais rinkos požiūriu į vertinamą turtą kaip į pajamas nešantį turtą ir labiau atspindi ne potencialaus turto vartotojo, o investuotojo
poziciją (t. y. – asmens, kuris vertinamą turtą įsigytų su tikslu gauti pajamų, šias patalpas išnuomavus). Vertintojų nuomone, lyginamuoju
metodu apskaičiuota turto vertė objektyviau atspindi vertinamo objekto vertę rinkoje nei vertė, paskaičiuota pajamų metodu, nes
vertinamo turto tipo rinka yra aktyvi, yra pakankamai daug panašių lyginamųjų pardavimų sandorių, o dėl susiklosčiusios situacijos
nuomos rinkos prognozės gali būti kintamos, atsižvelgus į rinkos pokyčius, todėl tailemia aukštesnį lyginamojo metodo tikslumą.
Galutinė viso turto vertė yra priimama, nustatyta lyginamuoju metodu, t.y. 256 000 eur (du šimtai penkiasdešimt šeši
tūkstančiai eurų).

IŠVADA DĖL VERTINAMO TURTO RINKOS VERTĖS
Viso vertinamo turto, kurio adresas yra Vilnius, Kalvarijų g. 125, rinkos vertė vertės nustatymo dieną, t. y. 2020 m. balandžio
mėn. 27 d., yra 256 000 eur (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).

NILL NILL, UAB, į.k. 302581169
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8.

IŠVADOS DĖL TURTO VERTĖS, ATASKAITOS GALIOJIMAS IR TAIKYMO APRIBOJIMAI
ü Ši ataskaita yra atlikta 2020 m. balandžio mėn. 27 d. vertinimo paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) pagrindu ir yra Užsakovo
nuosavybė.
ü Remiantis tarp NILL NILL, UAB ir Užsakovo sudaryta Sutartimi, visos autorinės teisės priklauso NILL NILL, UAB. Ši ataskaita
yra konfidencialus dokumentas, kurio tikslas ir atvejis yra: Turto rinkos vertės nustatymas užsakovo pageidavimu, įkeitimo tikslu,
skirta pateikti sutelktinio finansavimo platformai “NordStreet”. Visa vertinimo ataskaita, tiek jos dalis ar nuoroda į ją, negali būti
skelbiama ar cituojama jokiame viešame dokumente, rašte, pareiškime ar kitu būdu viešinama be NILL NILL, UAB raštiško
patvirtinimo.
ü Tiek NILL NILL, UAB, tiek šią ataskaitą pasirašę vertintojai neprisiima atsakomybės, jeigu ši ataskaita bus naudojama kitais
tikslais, nei šioje ataskaitoje ir/ar Sutartyje nurodyti vertinimo atvejai ir tikslai.
ü Šią ataskaitą pasirašę vertintojai neprivalo dalyvauti teisme ar liudyti kitu būdu dėl atlikto įvertinimo, išskyrus oficialų teismo
kvietimą. Pageidaujant, kad šios ataskaitos autoriai stotų prieš teismą ar kitą teisingumo instanciją procese, susijusiame su šiuo
turto vertinimu, turi būti sudarytas išankstinis susitarimas, kiekvieną kartą numatantis papildomą atlyginimą ir pakankamai laiko
pasiruošimui.
ü Nustačius vertinimo klaidas arba netikslumus ataskaitoje, vertintojai įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai užsakovui ir ištaisyti
klaidas Turto ir verslo vertinimo metodikoje numatyta tvarka.
ü Vertintojų nuomonė dėl vertinamo turto vertės galioja tik vertės nustatymo dienai. Vertintojai neprisiima jokios atsakomybės už
ekonominių, juridinių ar kitokių faktorių, kurie gali įvykti po vertinimo datos ir lemti rinkos situaciją, taip pat ir vertinamo turto
vertę, pasikeitimą.
ü Ši ataskaita galioja tik pasirašyta originaliais jos autorių parašais, patvirtinta NILL NILL, UAB antspaudu.
ü Kilus klausimų dėl šio turto įvertinimo ar pageidaujant papildomos informacijos, prašome kreiptis į šią ataskaitą pasirašiusius turto
vertintojus;
ü Dėl COVID-19 grėsmių atsiranda vertintojo nustatytos turto vertės neapibrėžtumas (uncertainty).

GALUTINĖ IŠVADA DĖL TURTO RINKOS VERTĖS

Vertinamo turto, kurio adresas yra Vilnius, Kalvarijų g. 125, rinkos vertė 2020 m. balandžio mėn. 27 d. nustatyta
lyginamuoju metodu yra 266 000 eur (du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai eurų).
Vertintojas pažymi, kad tarp užsakovo ir turto arba verslo vertinimo įmonės ar kitų asmenų nėra iškilusio ginčo dėl turto vertės nustatymo.

NILL NILL, UAB
Ataskaita surašyta: 2020 m. balandžio mėn. 29 d.
A.V.
Vertintojas: Jonas Sargautis
Nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos
pažymėjimas Nr. A 000197, išduotas 2000-07-25

Asmuo, turintis teisę veikti NILL NILL, UAB vardu:
Projektų vadovas Ovidijus Meilūnas

________________________________________________
(arba direktoriaus įgaliotas asmuo, įrašant vardą ir pavardę)
Tai yra paskutinis šios ataskaitos puslapis neskaitant toliau pateikiamų priedų.
NILL NILL, UAB, į.k. 302581169
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PRIEDAI

NILL NILL, UAB, į.k. 302581169

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Verkių turtas", a.k. 304186427
Daiktas: patalpa Nr. 1095-0014-8103:0003, aprašyta p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-03-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2605
2018-03-30 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2709
Įrašas galioja: Nuo 2018-04-06

Hipoteka
Daiktas: patalpa Nr. 1095-0014-8103:0003, aprašyta p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-20 Hipotekos registro pranešimas apie
hipotekos įregistravimą Nr. 20120180035128
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-20

7. Juridiniai faktai:
7.1.

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/142730
Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1994-03-16
Adresas: Vilnius, Kalvarijų g. 125
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas
2. Nekilnojamieji daiktai:
Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos su
2.1.
parduotuve
Adresas: Vilnius, Kalvarijų g. 125
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas
Unikalus daikto numeris: 1095-0014-8103:0003
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus
Nr. ir pažymėjimas plane: 1095-0014-8103, 12F1p
Statybos pabaigos metai: 1967
Baigtumo procentas: 100 %
Aukštas: 1
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Viryklė: Nėra
Bendras plotas: 186.15 kv. m
Pagrindinis plotas: 164.12 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33017 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 21171 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 98500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo
būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-02-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-12-11

2020-04-29 06:07:59

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

