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BALANSAS (Trumpas)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VALSTYBINĖ
PROJEKTŲ IR SĄMATŲ EKSPERTIZĖ"

Juridinio asmens kodas 120211810

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žalgirio g. 88

Finansinės atskaitomybės kodas 000351117007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-03-08          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 33039 42616

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3723 4143

3 II. MATERIALUSIS TURTAS 29316 38473

4 III. FINANSINIS TURTAS

5 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 617743 615423

7 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

1955 2734

8 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS 160098 159433

9 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS 310000 361103

10 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 145690 92153

11  TURTO IŠ VISO (1+6) 650782 658039

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

12 C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) 604196 584030

13 I. KAPITALAS 181432 181432

14 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

15 III. REZERVAI 18147 18147

16 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) 404617 384451

17 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

18 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 46586 74009

19 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

46586 74009

21  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (12+17+18) 650782 658039

Vyr.finansininkas Vytautas Akstinas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VALSTYBINĖ
PROJEKTŲ IR SĄMATŲ EKSPERTIZĖ"

Juridinio asmens kodas 120211810

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žalgirio g. 88

Finansinės atskaitomybės kodas 000351117007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-03-08          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 609551 598856

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 591569 597205

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 17982 1651

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS

5 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) 17982 1651

6 VI. KITA VEIKLA

7 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA 20792 24586

8 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (5+6+7) 38774 26237

9 IX. PAGAUTĖ

10 X. NETEKIMAI

11 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (8+9-10) 38774 26237

12 XII. PELNO MOKESTIS 5908 5337

13 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (11-12) 32866 20900

Vyr.finansininkas Vytautas Akstinas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VALSTYBINĖ PROJEKTŲ IR SĄMATŲ
EKSPERTIZĖ"

Juridinio asmens kodas 120211810

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žalgirio g. 88

Finansinės atskaitomybės kodas 000351117007                    Rinkinio Nr. FS0101

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-03-08          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Apmokėtas įstatinis kapitalas
B Akcijų priedai
C Savos akcijos (-)

D Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
E Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)
F Įstatymo numatytas privalomasis
rezervas

G Įstatymo numatytas rezervas savoms
akcijoms įsigyti
H Kiti rezervai
J Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 181432
1B
1C

1D
1E
1F 18147

1G
1H
1J 377251

1S 576830

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B
2C

2D
2E
2F

2G
2H
2J

2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B
3C

3D
3E
3F

3G
3H
3J

3S 0

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 181432
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 18147

4G 0
4H 0
4J 377251

4S 576830

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D
5E
5F

5G
5H
5J

5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B
6C

6D
6E
6F

6G
6H
6J

6S 0
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7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 7A
7B
7C

7D
7E
7F

7G
7H
7J

7S 0

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

8A
8B
8C

8D
8E
8F

8G
8H
8J

8S 0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

9A
9B
9C

9D
9E
9F

9G
9H
9J 20900

9S 20900

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J -12700

10S -12700

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J -1000

11S -1000

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F

12G
12H
12J

12S 0

13. Panaudoti rezervai 13A
13B
13C

13D
13E
13F

13G
13H
13J

13S 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

14A
14B
14C

14D
14E
14F

14G
14H
14J

14S 0

15. Įnašai nuostoliams padengti 15A
15B
15C

15D
15E
15F

15G
15H
15J

15S 0

16. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+15)
16A 181432
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 18147

16G 0
16H 0
16J 384451

16S 584030

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D
17E
17F

17G
17H
17J

17S 0

5-6



18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

18A
18B
18C

18D
18E
18F

18G
18H
18J

18S 0

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 19A
19B
19C

19D
19E
19F

19G
19H
19J

19S 0

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

20A
20B
20C

20D
20E
20F

20G
20H
20J

20S 0

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

21A
21B
21C

21D
21E
21F

21G
21H
21J 32866

21S 32866

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J -12700

22S -12700

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F

24G
24H
24J

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H
25J

25S 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

26A
26B
26C

26D
26E
26F

26G
26H
26J

26S 0

27. Įnašai nuostoliams padengti 27A
27B
27C

27D
27E
27F

27G
27H
27J

27S 0

28. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(16+...+27)
28A 181432
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 18147

28G 0
28H 0
28J 404617

28S 604196

Vyr.finansininkas Vytautas Akstinas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“

120211810, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius

2010 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. kovo  8 d. Nr. 11-AR

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo duomenys

Uždaroji  akcinė  bendrovė  ”Valstybinė  projektų  ir  sąmatų  ekspertizė”  (toliau 

bendrovė)  įregistruota  1991  m.  sausio  mėn.  22  d.  Nr.  AB  95-454  Vilniaus  miesto 

savivaldybės administracijoje.

Bendrovės kodas 120211810, adresas Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, 

PVM mokėtojo kodas LT202118113.

2. Bendra 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 
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kitų ataskaitų duomenys gali būti lyginami su praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės 

atskaitomybės duomenimis.

3. Bendrovės veikla

Bendrovė atlieka melioracijos, hidrostatinių, vietinių kelių ir kitų su vandentvarka 

susijusių  projektų  ir  statinių  projektų  ekspertizę,  turi  šiems  darbams  atlikti  Lietuvos 

Respublikos Žemė ūkio ir Aplinkos ministerijų išduotus kvalifikacijos atestatus.

Per 2010 metus bendrovė atliko 211 projektų ekspertizę, tarp jų 200 bendrųjų ir 

11 dalinių ekspertizių. Bendra ekspertizei pateiktų projektų skaičiuojamoji sąmatinė vertė 

144,9  mln.Lt.  

Taip  pat  buvo  atliekamas  melioracijos  projektinės  dokumentacijos  archyvinės 

medžiagos skenavimas, archyvavimas ir skaitmenizavimas.

Iš šios pagrindinės veiklos bendrovė gavo ir didžiąją dalį savo pajamų, t.y. 609,5 

tūkst.Lt arba 96,7 % bendros jų sumos.

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

pajamos sudarė 20,8 tūkst.Lt arba 3,3 % bendros pajamų sumos.

4. Kita svarbi informacija apie Bendrovę

Vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje per  praėjusius finansinius metus buvo 7,3 

žmonių.

Kita svarbi informacija pateikta sekančiose šio aiškinamojo rašto dalyse.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
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- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

- kitus buhalterinę apskaitą ir  finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės 

aktus, įskaitant LR Vyriausybės 2010 metų liepos 14 d. nutarimą Nr.1052 „Dėl valstybės 

valdomų  įmonių  veiklos  skaidrumo  užtikrinimo  gairių  aprašo  patvirtinimo  ir 

koordinuojančios institucijos paskyrimo“..

Metinėje finansinėje atskaitomybėje duomenys pateikti  vadovaujantis pasirinkta 

apskaitos politika, kurią keisti metų viduryje nebuvo tikslinga, ir bendraisiais apskaitos 

principais.  Žemiau pateikti  pagrindiniai  įmonės  apskaitos  politikos  teiginiai,  liečiantys 

reikšmingiausias finansinėje atskaitomybėje pateiktas sumas.

2. Bendrovės apskaitos politika

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika

UAB  ”Valstybinė  projektų  ir  sąmatų  ekspertizė“  nematerialųjį  turtą  sudaro 

programinė įranga.  Nematerialusis  turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 

finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Amortizacija  skaičiuojama pagal tiesiogiai  proporcingą (tiesinį)  metodą. 

Nematerialiojo  turto  eksploatavimo  išlaidos  priskiriamos  ataskaitinio  laikotarpio 

sąnaudoms.

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikis  materialus  turtas  pripažįstamas  ir  registruojamas  apskaitoje,  jeigu  jis 

atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: 

1. Bendrovė ketina jį naudoti ilgiau negu vienerius metus.

2. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra didesnė negu 500 Lt.

Ilgalaikio materialaus turto grupės yra:

1. Automobiliai.

2. Kitas ilgalaikis  turtas (laikini  pastatai,  t.y.  gelžbetoniniai  garažai,  dauginimo 

technika, ryšių įrengimai, skaičiavimo technika, ūkinis inventorius).

Ilgalaikis  materialus  turtas  bendrovėje  apskaitomas  įsigijimo  savikaina,  o 

nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Nusidėvėjimas pradedamas 

skaičiuoti  nuo  kito  mėnesio,  kai  turtas  pradėtas  eksploatuoti.  Nusidėvėjimo  suma 
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pripažįstama  sąnaudomis  kiekvieną  mėnesį.  Kai  bendrovėje  apskaitomas  materialusis 

ilgalaikis turtas nebeatitinka turto požymių, jis nurašomas arba lieka apskaitoje likutine 1 

Lt  verte.  Ilgalaikio  materialaus  turto  nurašymo  rezultatas  pripažįstamas  ataskaitinio 

laikotarpio  sąnaudomis  arba  sąnaudomis,  didinančiomis  apmokestinamąjį  pelną,  kai 

nurašomas nepilnai nusidėvėjęs turtas.

2.3. Atsargų apskaitos politika

Atsargomis   laikomas  bendrovės  trumpalaikis  turtas,  sunaudojamas  pajamoms 

uždirbti per vienerius metus. Materialusis turtas, įmonės veikloje naudojamas ilgiau kaip 

vienus metus, priskiriamas trumpalaikiam turtui – atsargoms, kai tokio turto vieneto vertė 

mažesnė kaip 500 Lt. Registruojant atsargas, įmonės apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo 

savikaina.  Dėl  nereikšmingo  bendrovėje  esančių  atsargų  kiekio,  jos  neskirstomos  į 

grupes, jų perkainojimas nevykdomas.

2.4. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Trumpalaikės  gautinos  sumos  bei  per  vienerius  metus  mokėtinos  sumos  ir 

trumpalaikiai įsipareigojimai bendrovės apskaitoje ir metinėje finansinėje atskaitomybėje 

rodomi tikrąja verte, t.y. savikaina.

2.5. Pajamų apskaitos politika

Pajamos  bendrovėje  pripažįstamos  vadovaujantis  kaupimo  principu,  t.y. 

apskaitoje  jos  registruojamos  tada,  kai  uždirbamos,  neatsižvelgiant  į  pinigų  gavimą. 

Pajamomis laikomas tik bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos 

tikrąją verte ir atskaitomybėje pateikiamos grynosios pardavimo pajamos.

2.6. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos  apskaitoje  pripažįstamos  vadovaujantis  kaupimo  ir  palyginimo 

principais  tuo  ataskaitiniu  laikotarpiu,  kai  uždirbamos  su  jomis  susijusios  pajamos, 

neatsižvelgiant  į  pinigų  išleidimo  laiką.  Sąnaudos  apima  sunaudotų  atsargų  bei  kito 
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trumpalaikio  turto  vertę,  darbo  užmokesčio  išlaidas,  naudojamo  ilgalaikio  turto 

nusidėvėjimo  (amortizacijos)  sumas,  trečiųjų  asmenų  suteiktų  paslaugų  ir  panašias 

išlaidas,  susidariusias  teikiant  paslaugas  arba  uždirbant  kitas  pajamas.  Sąnaudos 

įvertinamos tikrąją verte.

2. Apskaitos politikos keitimas

Per ataskaitinius metus bendrovės apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama tik reikšmingus finansinės atskaitomybės 

straipsnius  detalizuojanti  informacija.  Nustatant  reikšmingumą,  vertinamas  ne  tik 

straipsnio  dydis,  bet  ir  informacijos  pobūdis.  Ši  nuostata  taikoma  ir  ataskaitinio,  ir 

praėjusio  ataskaitinio  laikotarpio  duomenims.  Sumos  reikšmingumą  apibrėžia  pati 

bendrovė, tvirtindama apskaitos politiką.

 III.1. NEMATERIALUSIS TURTAS 

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodyta informacija apie bendrovėje naudojamą 

nematerialųjį turtą ir jo amortizaciją. Šiam turtui priskirta programinė įranga, naudojama 

įmonės pagrindinėje veikloje – projektinės dokumentacijos ekspertizių paslaugoms teikti, 

projektinės  archyvinės  medžiagos  skenavimui,  archyvavimui  ir  skaitmenizavimui.  Čia 

taip  pat  apskaitoma  įmonės  buhalterinei  apskaitai  naudojama  kompiuterinė  programa. 

Bendrovė neturi tokio nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros 

sutartys.
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1  lentelė

Nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai

Plėtros 
darbai

Prestižas Patentai, 
licencijos

Programinė 
įranga

Kitas 
nemate- 
rialusis 
turtas

Iš viso

Likutinė vertė 2009 m. 
gruodžio 31d.

4143 4143

a) Įsigijimo savikaina
2009 m. gruodžio 31 d. 19151 19151
Pasikeitimai per 2010 m.:
- turto įsigijimas 3200 3200
- kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-) 0

- perrašymai iš  vieno 
straipsnio į

0

2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 22351 0 22351
b) Amortizacija 
2009 m. gruodžio 31 d. 15008 15008
Pasikeitimai per 2010 m.:
- finansinių metų amortizacija 3620 3620
- atstatantieji įrašai (-) 0
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto amortizacija (-)

0

- perrašymai iš  vieno 
straipsnio į 

0

2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 18628 0 18628
c) Vertės sumažėjimas
2009 m. gruodžio 31 d. 0
Pasikeitimai per 2010 m.:
- finansinių metų vertės  
sumažėjimas 0

- atstatantieji įrašai (-) 0
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto verės 
sumažėjimas(-)

0

- perrašymai iš  vieno 
straipsnio į

0

2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0
d) Likutinė vertė 2010 m. 
gruodžio 31 d. (a) - (b) - ©

0 0 0 3723 0 3723

2 lentelė

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis

Programinė įranga 3
Kitas nematerialusis turtas

Prestižas
Patentai, licencijos

Nematerialiojo turto grupės Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais

Plėtros darbai

3 lentelė
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Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas
Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina Lt

Programinė įranga 14625

4 lentelė

Ilgiau nei 20 metų amortizuojamas nematerialusis turtas

Turto pavadinimas Likutinė vertė, 
Lt

Priežastys

- -

5 lentelė

Užstatytas nematerialusis turtas

Užstatyto turto pavadinimas Likutinė vertė, 
Lt

Įkeitimo pabaigos 
data

- - -

III.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodyta informacija apie bendrovėje naudojamą 

ilgalaikį  materialųjį  turtą  ir  jo  nusidėvėjimą.  Bendrovės  turtas  nebuvo  perkainotas  ar 

indeksuotas.  Nėra  užkonservuoto  ar  laikinai  nenaudojamo  turto.  Taip  pat  neturime 

patikėjimo teise valdomo turto, o taip pat perduoto pagal panaudos sutartis.
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6 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas

2931622640 0 0 6676
e) Likutinė vertė 2010 m. 
gruodžio 31 d.
(a) + (b) - (c) - (d)

0 0 0

Rodikliai Žemė Pastatai 
ir 

statiniai

Mašinos ir 
įrengimai

Transporto 
priemonės

Kita 
įranga, 

prietaisa
i, 

įrankiai 
ir 

įrengini

Ne- 
baigta 

statyba

Kitas 
mate-

rialusis 
turtas

Iš viso

0

2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

- perrašym ai iš v ieno 
st raipsn io  į k it ą + / (-)

0

- k it iem s asm enim s perleisto  
ir nurašyt o  turt o verės 0

- at st at ant ys įrašai (-)

- finansin ių m etų vert ės 
sum ažėjim as 0

P asikeit im ai per 2010  m .:

2009 m . gruodžio  31 d. 0
d) Vertės sumažėjimas

0
2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 36597 0 0 47765 84362

- perrašym ai iš v ieno 
st raipsn io  į k it ą + / (-)

- k it iem s asm enim s perleisto  
ir nurašyt o  turt o 17563 17563

- at st at ant ys įrašai (-)

- finansin ių m etų 
nusidėvėjim as 4935 5722 10657
P asikeit im ai per 2010  m .:
2009 m . gruodžio  31 d. 31662 59606 91268
c) Nusidėvėjimas

0
2010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

- perrašym ai iš v ieno 
st raipsn io  į k it ą + / (-)

0

- k it iem s asm enim s perleisto  
ir nurašyt o  turt o 0

- vert ės padidėjim as 
(sum ažėjim as) + / (-)

0
P asikeit im ai per 2010  m .:

2009 m . gruodžio  31 d.

113678
b) Perkainojimas

59237 0 0 544412010 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

17563
- perrašym ai iš v ieno 
st raipsn io  į k it ą + / (-) 0

17563
- perleistas ir nurašyt as turt as 
(-)

- t urto  įsigijim as 1500 1500
P asikeit im ai per 2010  m .:
2009 m . gruodžio  31 d. 59237 70504 129741
a) Įsigijimo savikaina

Likutinė vertė 2009 m. 
gruodžio 31 d. 27575 10898 38473

(Lt)

7 lentelė
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Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

Įkeisto turto pavadinimas Balansinė vertė, Lt Įkeitimo pabaigos 
data

- - -

8 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

* Turtas gali būti grupuojamas ir pagal funkcinę paskirtį.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis  turtas 4

Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės 12

Ilgalaikio materialiojo turto grupės * Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais

Statiniai

9 lentelė

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo 
savikaina, Lt

Kitas materialusis turtas 33608

10 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis

Turto grupės pavadinimas Likutinė vertė 
(Lt)

- -

11 lentelė

Išsinuomotas ilgalaikis materialus turtas 

- - - -

Išsinuomoto turto pavadinimas Nuomos mokesčiai, Lt Nuomos laikotarpiai Pastabos

12 lentelė

Išnuomotas ilgalaikis materialus turtas

Išnuomoto turto pavadinimas Turto vertė, Lt Nuomos laikotarpiai Pastabos

- - - -

III.3. FINANSINIS TURTAS

 

Bendrovė neturi finansinio turto. Bendrovė neturi dukterinių ir asocijuotų įmonių.
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13 lentelė

Dukterinės įmonės
Užbalan-

sinėse 
sąskaitos
e užregis-

truoti 
nuosto-

liai*

-

* Jei užbalansinėse sąskaitose yra užregis truoti nuostoliai, sus iję su investicijomis į dukterines įmones, 
apskaitomomis nuosavybės metodu

- --

Nuosavo 
kapitalo 
dydis, Lt

61 3

Buveinės 
adresas

2
- -

Įmonės pavadinimas Veiklos pobūdis Valdoma 
dalis, 
proc.

Grynasis 
pelnas 

(nuosto-
liai), Lt

4
-

5 7

14 lentelė

Asocijuotos įmonės

- -

Įmonės pavadinimas Veiklos pobūdis Valdoma 
dalis, 
proc.

Grynasis 
pelnas 

(nuosto-
liai), Lt

4
-

5 72
- --

* Jei užbalansinėse sąskaitose yra užregistruoti nuostoliai, sus iję su investicijomis  į asocijuotas įmones, 
apskaitomomis nuosavybės metodu

Nuosavo 
kapitalo 
dydis, Lt

6

Užbalans
i-nėse są-
skaitose 
užregis-
truoti 

nuosto-
liai*

-
1 3

Buveinės 
adresas

III.4. ATSARGOS

Bendrovėje atsargos sudaro nereikšmingas sumas. Atsargos bendrovėje įvertintos 

įsigijimo  savikaina  ir  dėl  nereikšmingo  bendrovėje  esančių  atsargų  kiekio,  jų 

perkainojimas nevykdomas.

15 lentelė
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Atsargos

LIFO būdas 0
0
0

Įkeistų atsargų vertė
Atsargos pas trečiuosius asmenis

c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių 
metų pabaigoje (a) - (b) 685
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas 

0 0

0
0

0 685

Finansinių metų pabaigoje
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Finansinių metų pabaigoje 685
b) Nukainojimas iki grynosios galimo 
realizavimo vertės (atstatymas)

748
685

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 748
a) Atsargų įsigijimo savikaina

(Lt)
Rodikliai Žaliavos 

ir 
komplek- 

tavimo 
gaminiai

Nebaigta 
gamyba

Pagamin- 
ta produk- 

cija

Pirktos 
prekės, 
skirtos 
perpar- 
duoti

Iš viso

III.5. GAUTINOS SUMOS 

Trumpalaikės  (per  vienerius  metus)  gautinos  sumos  bendrovės  apskaitoje  ir 

metinėje  finansinėje  atskaitomybėje  rodomos  tikrąja  verte,  t.y.  savikaina.  Ataskaitinių 

metų pabaigoje 160098 Lt sudarė pirkėjų skolos.

16 lentelė
Gautinos sumos

Stambiausios gautinų sumų grupės Balansinė vertė, Lt

Pirkėjų skolos 160098

Kitoms įmonėms suteiktų paskolų bendrovė neturi.
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17 lentelė

Kitoms įmonėms suteiktos paskolos
Palūkanos, 

proc.
Gauti užstatai 

ir kita 
- - - -

Paskolos atgavimo 
terminas

Paskolos 
suma, Lt

Paskolos 
valiuta

Paskolos 
suma 

- -

Abejotinų skolų bendrovė neturi.

18 lentelė

Abejotinos skolos

Stambiausios abejotinos skolos Balansinė vertė, Lt

- -

III.6. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Bendrovėje kitą trumpalaikį turtą sudaro terminuotieji indėliai bankuose (310000 

Lt).

III.7. PINIGAI

Bendrovė  pinigus  laiko  AB  DnB  NORD  banke.  Ataskaitinių  metų  pabaigoje 

įmonės  atsiskaitomoje  sąskaitoje  buvo 139129  Lt.  Dar  3000  Lt  bendrovės  lėšų  tame 

pačiame banke buvo rezervuota kaip garantijų lėšos sutarčių su užsakovais įvykdymo 

užtikrinimui. 3561 Lt bendrovės pinigų buvo UAB Medicinos banko sąskaitoje. Įmonė 

neturi užsienio valiutos.

III.8. NUOSAVAS KAPITALAS 

Informacija  apie  bendrovės  nuosavą  kapitalą  atskleista  žemiau  pateikiamoj 

lentelėj. 

Bendrovė turi suformavusi 18147 Lt dydžio privalomąjį rezervą.
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19 lentelė

Įstatinio kapitalo struktūra
Rodikliai Neapmokėtų 

akcijų 

   1. Pagal akcijų rūšis

   1.2. Privilegijuotosios akcijos

   1.4. Specialiosios akcijos

Nominalioji 
vertė, Lt

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

Išleistų akcijų 
skaičius

   1.1. Paprastosios akcijos 181432181432

   1.3. Darbuotojų akcijos

   1.5. Kitos akcijos
IŠ VISO: 0 181432181432
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės 
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

20 lentelė

Pelno paskirstymas

- į kitus rezervus

Likęs nepaskirstytasis  pelnas (nuostoliai) 404617

- dividendai 12700

- kiti
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir s tebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams

Pelno paskirstymas:

- į rezervą savoms akcijoms įsigyti

Grynasis  ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 32866
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

Straipsniai Suma, Lt

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis  pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje384451

417317Paskirstytinas  pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje

- į privalomąjį rezervą

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš  rezervų
Paskirstytinas  pelnas (nuostoliai) 417317

III.9 DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Bendrovė ataskaitiniais metais dotacijų bei subsidijų neturėjo.

21 lentelė
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0 0 0
Subsidijos 0 0 0 0 0 0
Dotacijos 0 0 0

Dotacijų (subsidijų) 
rūšis

Likutis 
laikotarpio 
pradžioje

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos

Gautinos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos

Grąžintos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos

Likutis 
laikotarpio 
pabaigoje

III.10 ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

apskaitomi  ir  metinėje  finansinėje  atskaitomybėje  rodomi  tikrąja  verte,  t.y.  savikaina. 

Dalį jų sudaro skolos paslaugų tiekėjams už 2010 metų gruodžio mėnesį – 5164 Lt., PVM 

ir mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių už 2010 metų II pusmetį skola 

biudžetui 3865 Lt., pelno mokesčio įsipareigojimai pagal 2010 metų rezultatus 5908 Lt. 

Šiai kategorijai priklauso ir bendrovės atostoginių kaupimo rezervo likutis  – 31649 Lt.

22 lentelė
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Įmonės įsipareigojimų būklė

b) finansinių metų pabaigoje 46586 0 0

a) praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 74009 0 0

b) finansinių metų pabaigoje 46586

a) praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 74009

b) finansinių metų pabaigoje 0 0 0

a) praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 0 0 0

b) finansinių metų pabaigoje
a) praėjusių finansinių metų 

b) finansinių metų pabaigoje
a) praėjusių finansinių metų 

b) finansinių metų pabaigoje
a) praėjusių finansinių metų 

Iš viso:

Kitos skolos:

3. Kitos finansinės skolos :

2. Kredito įs taigoms:

1. Lizingo (finansinės nuomos) 
ar panašūs įsipareigojimai:

(tarp jų dukterinėms ir 
asocijuotoms įmonėms)

Finansinės skolos:

(Lt)
Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Mokėtinų sumų skaidymas 
pagal rūšis

per vienerius 
finansinius metus

po vienerių metų, bet 
ne vėliau kaip per 
penkerius metus

po penkerių metų

23 lentelė

Atidėjiniai (Lt)
Panaudoti 
atidėjiniai

Atidėjinio 
likutis 

finansinių 
metų pabaigoje

Sudaryti 
atidėjiniai

Likutis 
praėjusių 
finansinių 

metų pabaigoje
Atidėjiniai

31649
0

Atostoginių kaupimai 2521 31649 2521

0
2521 31649Iš viso: 2521 31649

24 lentelė

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai -
Kita (išvardyti) -

(Lt)
Rodikliai Suma

Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos -

III.11 PAJAMOS
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Bendrovės informacija  apie  įmonės  pajamas  atskleista  žemiau  pateikiamoj 

lentelėj.

25 lentelė

Iš  viso: 609551 598856

Pajamos iš  pagrindinės  veiklos 609551 598856

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

26 lentelė

Prekių ir paslaugų mainai (Lt)
Prekių ar paslaugų pavadinimas Finansiniai 

metai
Praėję 

finansiniai 
metai

- - -

27 lentelė

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas (Lt)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansiniai 

metai
Praėję 

finansiniai 
metai

Iš viso: 20792 24586

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 20792 24586

28 lentelė

Pagautės detalizavimas

Iš  viso: 0 0
- - -

(Lt)
Pagautės pobūdis Finansiniai 

metai
Praėję 

finansiniai 
metai

III.12 SĄNAUDOS
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Bendrovės veikla yra specifinė, todėl didžiąją sąnaudų dalį sudaro su personalo 

darbo  apmokėjimu  susijusios  sąnaudos.  Kitas  reikšmingas  sąnaudų  sumas  sudaro 

socialinio draudimo sąnaudos, patalpų nuomos bei kitų perkamų paslaugų sąnaudos.

III.13 SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Bendrovė  neturi  atskleistinos informacijos  apie  sandorius  su  susijusiais 

asmenimis.  Įmonės  darbuotojų  atlyginimai  pasikeitė  pagrinde  dėl  išaugusios  darbų 

apimties.

29 lentelė

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais 
asmenimis (Lt)

Rodikliai
Finansi

niai 
metai

Praėję 
finansi

niai 
metai

Likutis 
finansi

nių 
metų 

pabaig
oje

    
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 
darbo santykiais: 93785 115513  
  1.  Vadovams 82847 93785  
  2. Kitiems susijusiems asmenims
B. Įmonės suteiktos paskolos:    
  1. Vadovams    
  2. Kitiems susijusiems asmenims    
C. Gautos paskolos:    
  1. Iš vadovų    
  2. Iš kitų susijusių asmenų    
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:   

   1. Vadovams   
  2. Kitiems susijusiems asmenims   
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:    
  1. Vadovams    
  2. Kitiems susijusiems asmenims    
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 
priskaičiuotos    
  1. Vadovams    
  2. Kitiems susijusiems asmenims    
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:    
  1. Vadovų    
  2. Kitų susijusių asmenų    
H. Parduotas turtas:   

   1. Vadovams   
  2. Kitiems susijusiems asmenims   
Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1  
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III.14 KITOS PASTABOS

Informacija  apie  įmonės  turimas  akcijas  pateikta  atitinkamoje  šio  aiškinamojo 

rašto dalyje (III.8). Jokių sandorių su akcijomis įmonė ataskaitiniu laikotarpiu nevykdė.

Kitos  reikšmingos  informacijos,  kurią  atskleisti  reikalauja  VAS  arba  kurios 

neatskleidimas  aiškinamajame  rašte  darytų  įtaką  finansinės  atskaitomybės  vartotojų 

sprendimams, neaptikome.

Direktorius Vytautas Bubėnas
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Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“

120211810, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius

METINIS PRANEŠIMAS

už 2010 metus

2011 m. kovo 8 d. Nr. 08/2

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ paskutinius eilę metų dirbo pelningai, laiku 

mokėjo  teisės  aktais  nustatyto  dydžio  mokesčius  bei  dividendus  valstybei  ir  nėra  gavusi  jokios 

finansinės paramos iš valstybės biudžeto. Bendrovė turi parengusi įmonės efektyvios veiklos 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, vykdomas sąnaudų mažinimas.

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

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

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

Bendrovė 2010 metais  atliko  211 projektų  ekspertizę,  tarp  jų 200 bendrųjų ir  11 dalinių 

ekspertizių. Bendra ekspertizei pateiktų projektų skaičiuojamoji sąmatinė vertė 144,9 mln. litų.

Bendrovės  2010  m.  atliktos  ekspertizės  išdavoje  buvo  patikslintos  41  projekto 

skaičiuojamosios sąmatinės vertės:

Sąmatinė vertė sumažėjo Sąmatinė vertė 
padidėjo

Projektų 
skaičius

tūkst.
Lt

Projektų 
skaičius

tūkst.
Lt

28 3224,69 13 798,98
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Daugumos projektų skaičiuojamoji kaina pasikeitė patikslinus techninius sprendimus, darbų 

technologijas ar darbų apimtis.

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

nepagrįstai numatytų kultūrtechninių darbų, per storų kelių ir pėsčiųjų takų dangų, nepagrįstų laikinų 

vandens užtūrų projektavimo.

Pagrindiniai projektų trūkumai, nustatyti ekspertizės metu, kasmet teikiami Ataskaitoje apie 

ekspertizės rangovo veiklą LR Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms.

Taigi,  2010 metais  bendrovė vykdė  projektų bendrąsias  ir  dalines  ekspertizes,  o  taip  pat 

atliko  melioracijos  projektinės  dokumentacijos  archyvinės  medžiagos skenavimo,  archyvavimo ir 

skaitmenizavimo darbus.

Iš šios pagrindinės veiklos bendrovė gavo ir didžiąją dalį savo pajamų, t.y. 609,1 tūkst. Lt 

arba 96,7 % bendros jų sumos.

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

sudarė 20,8 tūkst. Lt arba 3,3 % bendros pajamų sumos.

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

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

įmonės  akcijos  100  % priklauso  valstybei.  2010  metais  bendrovė  jokių  operacijų  su  akcijomis 

nevykdė.

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

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 38,8 tūkst. Lt pelno.  Tai 1,5 karto arba 12,6 tūkst. Lt 

daugiau negu pernai. Iš šios sumos priskaityta 5,9 tūkst. Lt pelno mokesčio. Tokiu būdu, grynojo 

pelno  suma  32,9  tūkst.  Lt.  Dividendai  valstybei,  kaip  vieninteliam  bendrovės  akcijų  turėtojui, 

mokami 7 % kapitalo dydžio, t.y. 12,7 tūkst. Lt.

Vidutinis  darbuotojų skaičius  įmonėje  per  praėjusius  finansinius  metus buvo 7,3 žmonių. 

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 
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projekto,  autorinės  ir  techninės  priežiūros  bei  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). Taip pat bendrovė 

turi Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos licenciją atlikti topografinius ir 

kartografinius darbus bei licenciją atlikti geodezinius darbus. 

Bendras bendrovės 2010 metų darbo užmokesčio fondas 323 tūkst.Lt.  Vidutinė mėnesinė 

darbuotojo  alga  3687  Lt.  Tai  paaiškinama  tuo,  kad  pagrindinę  darbuotojų  dalį  sudaro  aukštos 

kvalifikacijos bei didelę darbo patirtį turintys ekspertai.

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 2010 metų gruodžio 31 dienos finansinių ataskaitų 

rinkinio atitinkamose aiškinamojo rašto dalyse.

3. Veiklos planai ir prognozės

Bendrovė,  nežiūrint  gana  sudėtingų  ekonominės  veiklos  sąlygų,  numato  ir  2011  metais 

pelningai  tęsti  savo  veiklą  pagal  anksčiau  nurodytas  veiklos  kryptis,  plėsdama  jų  geografiją  ir 

spektrą.

Direktorius Vytautas Bubėnas
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