
BALANSAS

20 13 m. d.

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

73183II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 104839

UAB "Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė"
(įmonės pavadinimas)

120211810 Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius telef. 2733933  faksas 2733933 info@vpse.lt 
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 metų I ketvirčio 
(ataskaitinis laikotarpis)

kovo   31
Lt

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

TURTAS
Pasta-   

bos    
Nr.

Finansiniai                
metai

Praėję       
finansiniai       

metai
15274

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 178 445
A. ILGALAIKIS TURTAS 13321

II. MATERIALUSIS TURTAS 13143 14829
III. FINANSINIS TURTAS

494214

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

13752 15946

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 467198

93072
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 310000 312013

480519
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 38607

509488TURTO, IŠ VISO:

441574

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

460892
I. KAPITALAS 181432 181432
C. NUOSAVAS KAPITALAS

261313
III. REZERVAI 18147 18147
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 241995

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 38945 48596
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

48596

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 38945

509488NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ,
IŠ VISO: 480519

Vytautas BubėnasDirektorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų 
pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkas Vytautas Akstinas
(įmonės darbuotojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

20 13 m. d.

(įmonės darbuotojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

120211810 Žalgirio g.88, LT-09303 Vilnius, telef. 2733933 faksas 2733933, info@vpse.lt 
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 metų I ketvirčio 

UAB "Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė"
(įmonės pavadinimas)

(ataskaitinis laikotarpis)

kovo 31
Lt

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-   

bos    
Nr.

Finansiniai                
metai

Praėję       
finansiniai       

metai
517188

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 120119 626495
I. PARDAVIMO PAJAMOS 99003

-109307III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -21116

-109307
VI. KITA VEIKLA
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -21116

-99899
9408VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 1798

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -19318

X. NETEKIMAI
IX. PAGAUTĖ

-99899
XII. PELNO MOKESTIS
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -19318

-99899

Direktorius Vytautas Bubėnas

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -19318

Vur.finansininkas Vytautas Akstinas

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS

(įmonės administracijos vadovo pareigų 
pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)



20 13 m. d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr.

UAB "Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė"
(įmonės pavadinimas)

120211810 Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

kovo 31

2013 04 12 13 I

6030010 0 0 403422

0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 
finansinių metų pabaigoje 181432 0 0 0 0 18147

0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

403422 603001

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas

Iš viso

1. Likutis užpraėjusių finansinių 
metų pabaigoje 181432 18147

Kiti rezervai
Nepa- 

skirstytasis 
pelnas  

(nuostoliai)
ilgalaikio 

materialiojo 
turto

finansinio 
turto

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai) Įstatymo numatyti rezervai

privaloma- 
sis

savoms 
akcijoms 

įsigyti

Apmokėtas  
įstatinis   
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos akcijos   
(-)

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

2012 01 01 - 2012 12 31
(ataskaitinis laikotarpis) (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

1/3



0

(99899)

13. Panaudoti rezervai
012. Sudaryti rezervai

11. Kitos išmokos
(42210)

(99899)

10. Dividendai (42210)

0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)

0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

0

7. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas)

0

6. Finansinio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

5. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

0
14. Įstatinio kapitalo didinimas 
(mažinimas) 0

16. Likutis praėjusių finansinių 
metų pabaigoje 181432 0 0 0 0 18147 0 0 0 261313 460892

17. Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) 0

18. Finansinio turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 0

19. Savų akcijų įsigijimas 
(pardavimas) 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai) 0

21. Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas (nuostoliai)
22. Dividendai

(19318)

0

(19318)

23. Kitos išmokos
24. Sudaryti rezervai 0

0

25. Panaudoti rezervai 0

015. Įnašai nuostoliams padengti
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26. Įstatinio kapitalo didinimas 
(mažinimas)

28. Likutis ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje 181432 0 0 0 0 18147 0 0 0 241995 441574

0

027. Įnašai nuostoliams padengti

Direktorius Vytautas Bubėnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkas Vytautas Akstinas
(parašas) (vardas ir pavardė)

3/3
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Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 

120211810, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius 

 

TARPINIS PRANEŠIMAS 

 

už 2013 metų I ketvirtį 
2013 m. balandžio 12 d. Nr. 13 I TP 

 

 

1. Įmonės veiklos apibūdinimas 

 

UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ atlieka melioracijos, hidrostatinių, vietinių 

kelių ir kitų su vandentvarka susijusių statinių projektų ir statinių ekspertizes, turi šiems darbams 

atlikti Lietuvos Respublikos Žemė ūkio ir Aplinkos ministerijų išduotus kvalifikacijos atestatus. 

Bendrovė 2013 metų I ketvirtį atliko 37 projektų ekspertizes. Tai buvo melioracijos statinių 

rekonstrukcijos, sausinimo bei drenažo sistemų įrengimo, remonto bei rekonstrukcijos techninių 

projektų bendrosios bei dalinės ekspertizės. Taip pat vykdėm gatvių kapitalinio remonto ir vietinės 

reikšmės vidaus ūkio kelių  rekonstrukcijos, pėsčiųjų ir dviračių takų, laiptų ir apžvalgos aikštelių su 

infrastruktūra įrengimo, stadiono rekonstravimo, kaimo centro sutvarkymo techninių projektų 

ekspertizes. Po bendrovės atliktų ekspertizių buvo patikslintos kai kurių projektų skaičiuojamosios 

sąmatinės vertės. 

Daugumos projektų skaičiuojamoji kaina pasikeitė patikslinus techninius sprendimus, darbų 

technologijas ar darbų apimtis. 

Pagrindinės projektų sąmatinių kainų sumažintos vertės nustatytos dėl neteisingų darbų kiekių, 

dėl nepagrįstai padidintų naudojamų medžiagų kiekių bei įrengimo darbų projektuose, per storų 

numatomų kelių dangų, per didelio augalinio grunto užpilamo sluoksnio storio. 

Pagrindiniai projektų trūkumai, nustatyti ekspertizės metu, juos apibendrinus, kasmet 

teikiami metinėse Ataskaitose apie ekspertizės rangovo veiklą LR Žemės ūkio ir Aplinkos 

ministerijoms. 
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Taigi, 2013 metų I ketvirtyje bendrovė vykdė projektų bendrąsias ir dalines ekspertizes. Iš 

šios pagrindinės veiklos bendrovė gavo ir didžiąją dalį savo pajamų, t.y. 81,0 tūkst. Lt arba 80 % 

bendros jų sumos. Įmonė taip pat  atliko melioracijos projektinės dokumentacijos archyvinės 

medžiagos skenavimo, archyvavimo ir skaitmenizavimo darbus, iš ko uždirbo 18 tūkst.Lt pajamų 

arba 18 % bendros jų sumos.  

Kita bendrovės veikla ir pajamos – palūkanos už terminuotus indėlius. Tokios pajamos per 

ataskaitinį laikotarpį sudarė 1,8 tūkst. Lt arba 2 % bendros pajamų sumos. 

 

Pagrindiniai įmonės klientai yra juridiniai asmenys, rajonų ir miestų savivaldybės. 

 

Bendrovė įstatinis kapitalas yra 181,4 tūkst. Lt. Nominali vienos akcijos vertė yra 1 Lt. Visos 

įmonės akcijos 100 % priklauso valstybei. 2013 metų I ketvirtyje bendrovė jokių operacijų su 

akcijomis nevykdė. 

Bendrovė turi suformavusi 10 %, t.y. 18.1 tūkst. Lt dydžio privalomąjį rezervą. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį, tęsiantis labai nepalankioms sąlygoms rinkoje, dirbant aršiomis 

konkurencijos sąlygomis ir tebekrentant atliekamų paslaugų kainoms, bendrovė patyrė 19,3 tūkst. Lt 

nuostolio. Nežiūrint to, įmonė išliko moki, jos neslegia skolų našta. Dividendai valstybei, kaip 

vieninteliam bendrovės akcijų turėtojui, priskaičiuoti nuo 2012 metų pabaigoje turėtos nuosavo 

kapitalo sumos, bus sumokėti laiku, nes įmonė pajėgi atlikti ir šią prievolę. 

 

Darbuotojų skaičius įmonėje praėjusio laikotarpio pabaigoje buvo 6 žmonės. Vidutinis 

sąlyginis darbuotojų skaičius I ketvirtyje buvo 5,5. Pažymėtina, kad pagrindinę darbuotojų dalį 

sudaro atitinkamus LR Žemės ūkio ministerijos bei LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus 

bei didelę darbo patirtį turintys ekspertai. Jie yra atestuoti melioracijos projektų bei melioracijos 

statinių ekspertais. Taip pat jie atestuoti statinio projekto ekspertizės vadovais vandens ūkio statinių 

grupei (hidrotechniniams statiniams, vidaus ir lauko vandentiekiui ir nuotekoms, valymo 

įrenginiams, mažajai hidroenergetikai) bei gatvėms ir keliams (išskyrus magistralinius kelius). 

Bendros bendrovės 2013 metų I ketvirčio darbo užmokesčio sąnaudos 73,2 tūkst.Lt. Vidutinė 

mėnesinė darbuotojo alga - 4065 Lt prieš mokesčius. Įmonei mažinant sąnaudas, buvo sumažinti ir 

atlyginimai, kurie 2013 metų I ketvirtyje krito iki 92 % pernykščio metinio vidurkio. Vienok toks 

darbo apmokėjimo lygis paaiškinamas tuo, kad pagrindinę darbuotojų dalį sudaro aukštos 

kvalifikacijos bei didelę darbo patirtį turintys ekspertai ir specialistai. 
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UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ paskutinius eilę metų dirbdama labai 

sudėtingomis sąlygomis, laiku mokėjo visus teisės aktais nustatyto dydžio mokesčius bei dividendus 

valstybei ir nėra gavusi jokios finansinės paramos iš valstybės biudžeto. Bendrovė turi parengusi 

įmonės strateginį planą. Paslaugos projektų ir sąmatų ekspertizei perkamos vadovaujantis viešųjų 

pirkimų įstatymu numatytomis pirkimo procedūromis, kurių sąlygos ir reikalavimai skelbiami 

viešoje erdvėje. Siekiant padidinti bendrovės konkurencingumą, pastoviai optimizuojama projektų ir 

sąmatų ekspertizės veikla.  

 

 

2. Kita svarbi informacija apie bendrovę 

 

Bendrovė nepriklauso įmonių grupei ir neturi patronuojančios įmonės. Bendrovė nėra 

neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų dalyvė. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių. 

Bendrovė neturi dukterinių įmonių ir todėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės nesudaro. 

Bendrovė neturi asocijuotų įmonių. Bendrovė pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis 

nekontroliuoja įmonių. 

Ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, jie lygūs 12 mėnesių ir finansinės 

atskaitomybės ataskaitinis laikotarpis nebuvo keičiamas. Kadangi ataskaitiniai finansiniai metai yra 

lygūs 12 mėnesių, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir kitų ataskaitų duomenys gali būti 

lyginami su praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės duomenimis. 

Kita svarbi informacija pateikta įmonės 2013 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio 

atitinkamose formose. 

 

3. Veiklos planai ir prognozės 

 

Bendrovė, nežiūrint gana sudėtingų ekonominės veiklos sąlygų ir vadovaudamasi savo 

strateginės veiklos planu, numato 2013 metais pelningai tęsti savo veiklą pagal anksčiau nurodytas 

veiklos kryptis, plėsdama jų geografiją ir spektrą. 

 

 

 

Direktorius       Vytautas Bubėnas 


