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Finansiniai                
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Praėję       

finansiniai       

metai

8196

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3.1 0 0
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III. FINANSINIS TURTAS
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I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
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E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 40179
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PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
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IV. VEIKLOS SĄNAUDOS

359928

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 3.12

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 8096

I. PARDAVIMO PAJAMOS 3.11

-77610

VI. KITA VEIKLA 1675

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 8096

-74386

3224VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 3.11 3571

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.9 13342

X. NETEKIMAI

IX. PAGAUTĖ
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XII. PELNO MOKESTIS
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PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Žemės ūkio ministro

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokėtas  

įstatinis   

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos   (-)

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)
Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai

Nepa- 

skirstytasis 

pelnas  

(nuostoliai)

Iš viso
ilgalaikio 

materialiojo 

turto

finansinio 

turto

privaloma- 

sis

savoms 

akcijoms 

įsigyti

261 313 460 89218 147

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
181 432

 0

 0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje 
181 432  0  0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

 0  0 261 313 460 892 0  0 18 147  0

 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)

 0

 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

 0

(74 386) (74 386)

10. Dividendai

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)

(32 262) (32 262)

 0

12. Sudaryti rezervai

11. Kitos išmokos

 0

 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)

13. Panaudoti rezervai

 0

 0

16. Likutis praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
181 432  0  0

15. Įnašai nuostoliams padengti

 0  0 154 665 354 244 0  0 18 147  0

 0

18. Finansinio turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)

 0

 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)

19. Savų akcijų įsigijimas 

(pardavimas)

 0

13 342 13 342

22. Dividendai

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)

(24 797) (24 797)

 0

24. Sudaryti rezervai

23. Kitos išmokos

 0

 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)

25. Panaudoti rezervai

 0

 0

28. Likutis ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje 
181 432  0  0

27. Įnašai nuostoliams padengti

 0  0 143 210 342 789 0  0 18 147  0

Direktorius Vytautas Bubėnas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Uždaroji akcinė bendrovė  
„Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 

120211810, Kalvarijų g.125, Vilnius 
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos 
Žemės ūkio ministro 
2015 m balandžio 24  d.  
įsakymu Nr.3D-326             

 
2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
2015 m. kovo 12 d. Nr. 14 m 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 Kalvarijų g.125, 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 
dvylikai mėnesių, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir 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 ekspertizes, turi šiems darbams atlikti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir 
Aplinkos ministerijų išduotus kvalifikacijos atestatus. 

Bendrovė 2014 metais vykdė įvairių objektų melioracijos dalies, statinių rekonstrukcijos, 
sausinimo bei drenažo sistemų įrengimo, remonto bei rekonstrukcijos techninių projektų bendrąsias bei 
dalines ekspertizes. Taip pat atliko gatvių kapitalinio remonto ir vietinės reikšmės vidaus ūkio kelių  
rekonstrukcijos bei kitokių techninių projektų ekspertizes. Iš viso įmonė 2014 metais atliko 224 vnt 
ekspertizių, t.t. 130 vnt bendrųjų techninio projekto ekspertizių ir 94 vnt dalinių techninio projekto 
ekspertizių. Iš to bendro skaičiaus bendrovė ataskaitiniais metais atliko 124 melioracijos projektų 
ekspertizę. Didžioji jų dalis buvo nedidelės apimties valstybei priklausančių melioracijos statinių 
rekonstrukcijos ar remonto projektai, o 19 vnt. – Europos sąjungos lėšomis vykdomos melioracijos 
statinių rekonstrukcijos projektai. Po bendrovės atliktų ekspertizių buvo patikslintos 48 projektų 
skaičiuojamosios sąmatinės vertės: 22 projektuose kaina sumažėjo 1825,7 tūkst.Lt., 26 projektuose kaina 
padidėjo 297,8 tūkst.Lt. 

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. 

Pagrindiniai projektų trūkumai, nustatyti ekspertizės metu, juos apibendrinus, kasmet teikiami 
metinėse Ataskaitose apie ekspertizės rangovo veiklą LR Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms. 

Taigi, per 2014 metus bendrovė gavo 437,8 tūkst.Lt pajamų. Tai 74,6 tūkst.Lt daugiau negu 2013 
metais, augimas siekė 20,5 %. Iš pagrindinės veiklos -  projektų ekspertizių - įmonė gavo ir didžiąją dalį 
savo pajamų, t.y. 289,6 tūkst. Lt arba 66,1 % bendros jų sumos. Įmonė taip pat atliko melioracijos 
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projektinės dokumentacijos archyvinės medžiagos skenavimo, archyvavimo ir skaitmenizavimo darbus, 
už kuriuos pajamos siekė 98,5 tūkst.Lt. (22,5 % bendros pajamų sumos). Kita nauja reikšminga bendrovės 
veikla - pajamos iš projektavimo paslaugų 44,5 tūkst.Lt (10,2 % bendros pajamų sumos). Be to, įmonė 
gavo 5,2 tūkst.Lt pajamų ir iš kitos veiklos, įskaitant palūkanas už terminuotus indėlius. 

Pagrindiniai įmonės klientai yra juridiniai asmenys, rajonų ir miestų savivaldybės 
. 
4. Kita svarbi informacija apie Bendrovę 
 
Darbuotojų skaičius įmonėje praėjusio laikotarpio pabaigoje buvo 6 žmonės. Vidutinis sąlyginis 

darbuotojų skaičius ataskaitiniame laikotarpyje buvo 5,5 žm., t.y. tiek pat, kiek ir 2013 metais. 
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 2014 metų darbo apmokėjimo lėšos sudarė 230,5 tūkst.Lt arba 23,3 tūkst.Lt 
mažiau negu 2013 metais. Vidutinė mėnesinė darbuotojo alga - 3492 Lt prieš mokesčius. Pernai šis 
rodiklis buvo 3845 Lt. Įmonei pastoviai mažinant sąnaudas, atlyginimai 2014 metais krito iki 90,8 % 
2013 metų lygio. Taigi, išaugęs pajamų lygis ir sąnaudų mažinimas leido užbaigti 2014 metus pelningai. 
Gauta 13,3 tūkst.Lt pelno. 

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; 
- 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“. 

Finansinėje atskaitomybėje duomenys pateikti vadovaujantis pasirinkta apskaitos politika ir 
bendraisiais apskaitos principais. Per ataskaitinį laikotarpį 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. 

 
 III.1. NEMATERIALUSIS TURTAS  
 
Balanse pateikta informacija apie bendrovėje naudojamą nematerialųjį turtą. Jo likutinė vertė šių 

metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Lt, o tai reiškia, kad įmonės veikloje naudojamas turtas yra 
pilnai amortizuotas. 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. Pažymėtina, kad bendrovė neturi tokio nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja 
teisės aktai ar tam tikros sutartys. 
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III.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
 
Balanse nurodyta informacija apie bendrovėje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jo likutinė 

vertė 2014 metais pasikeitė nuo 8,2 tūkst.Lt metų pradžiai iki 5,4 tūkst.Lt metų pabaigai. Per metus buvo 
įsigyta 1 naujas kompiuteris už 2,9 tūkst.Lt ir parduoti 10 tūkst.Lt pradinės vertės 2 kilnojami 
gelžbetoniniai garažai. Įmonės 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. 

 
III.3. FINANSINIS TURTAS 
  
Bendrovė neturi finansinio turto. Bendrovė neturi dukterinių ir asocijuotų įmonių. 

 
III.4. ATSARGOS 
 
Bendrovėje turimos atsargos sudaro labai nereikšmingas sumas – 0,6 tūkst. Lt ir jų likutis per 

metus tesumažėjo 0,1 tūkst.Lt. Atsargos įmonėje įvertintos įsigijimo savikaina ir dėl nereikšmingo 
bendrovėje esančių atsargų kiekio, jų perkainojimas nevykdomas. 3,5 tūkst.Lt tenka išankstiniams 
apmokėjimams, 2,4 tūkst. Lt - ateinančių laikotarpių sąnaudoms. Iš viso balanse atsargų, išankstinių 
apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių eilutėje įtraukta 6,5 tūkst.Lt, kai metų pradžiai ši suma siekė 
10,9 tūkst.Lt.. 

 
III.5. GAUTINOS SUMOS  
 
Trumpalaikės (per vienerius metus) gautinos sumos bendrovės apskaitoje ir  finansinėje 

atskaitomybėje rodomos tikrąja verte, t.y. savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 149,2 tūkst.Lt 
siekia pirkėjų skolos, kai metų pradžioj jos tebuvo 43,2 tūkst.Lt. Tai paaiškinama labai išaugusia darbų 
apimtim paskutiniame metų ketvirtyje. Pažymėtina, kad įmonei tenka daug dirbti su pirkėjais, jog jų 
skolos būtų dengiamos laiku ir bendrovė galėtų normaliai funkcionuoti, valdydama savo finansinius 
srautus. Daug pradelstų skolų 2014 metais buvo padengta. Nežiūrint to, yra keletas pirkėjų, kurių 
atsiskaitymai vėluoja. Tai Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Judinys“, kuri turi sunkumų su ES 
finansavimo įforminimu. UAB „Lokys“ vykdomas bankroto procesas. Kitų reikšmingų ir keliančių 
nerimą pirkėjų skolų nenustatėme. 
 Kitoms įmonėms suteiktų paskolų bendrovė neturi. 

 
III.6. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 
 
Bendrovėje kitą trumpalaikį turtą sudaro terminuotieji indėliai bankuose – 100 tūkst.Lt. Tai ir yra 

pagrindinis kitų įmonės pajamų šaltinis. 
 
III.7. PINIGAI 
 
Bendrovė pinigus laiko Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje įmonės atsiskaitomoje sąskaitoje AB DNB banke buvo 108,7 tūkst.Lt ir 10,8 tūkst.Lt įmonės 
pinigų buvo UAB Medicinos banko sąskaitoje. 1,1 tūkst.Lt lėšų buvo rezervuota AB DNB banke kaip 
suteiktos garantijos sutarčių vykdymo užtikrinimui. Įmonė 2014 metų gale turėjo 1,3 tūkst.Lt užsienio 
valiuta – eurais. 

 
III.8. KAPITALAS  
 
Bendrovės kapitalą sudaro 181432 paprastos 1 Lt nominalios vertės akcijos, 100 % priklausančios 

valstybei (valdomos per Žemės ūkio ministeriją). 
Bendrovė turi suformavusi 18,1 tūkst.Lt dydžio privalomąjį rezervą. 

 Jokių pokyčių šioje balanso dalyje atskaitiniais metais nebuvo. 
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III.9. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)  
 
Nepaskirstytas pelnas metų pradžiai buvo 154,7 tūkst.Lt. Per šiuos ataskaitinius metus bendrovė 

gavo 13,3 tūkst.Lt pelno. 2014 metais įmonė sumokėjo valstybei 24,8 tūkst.Lt dividendų, todėl 
nepaskirstytojo pelno likutis metų pabaigai buvo 143,2 tūkst.Lt. 

Bendrovė pelną apmokestina vadovaudamasi Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 2 dalies nuostatomis 
ir taiko numatytą 5 proc. tarifą. Įmonė pagal Pelno mokesčio įstatymo 30 str. nustatytą tvarką iš 
ataskaitinių metų pelno atskaito ankstesnių metų nuostolius (dalį 2013 metų nuostolių), o taip pat 
pasinaudoja nuostata netaikyti perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydžio ribojimo 
iki 70 procentų. 

 
III.10 ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitomi ir 

finansinėje atskaitomybėje rodomi tikrąja verte, t.y. savikaina. Iš bendros 40,2 tūkst.Lt sumos dalis tenka 
paslaugų tiekėjams už 2014 metų gruodžio mėnesį – 0,4 tūkst.Lt., 15,4 tūkst.Lt yra mokėtinas PVM už 
gruodį. Šiai kategorijai priklauso ir bendrovės atostoginių kaupimo rezervo likutis – 24,4 tūkst.Lt. 
 

III.11 PAJAMOS 
 
Bendrovės pajamos, kaip jau buvo paminėta šio aiškinamojo rašto pradžioje, gaunamos iš 

pagrindinės veiklos – projektų ir sąmatų ekspertizės, GIS ir projektavimo paslaugų – 432,6 tūkst.Lt arba 
98,8 % bendros jų sumos. Kitos bendrovės veiklos pajamos, įskaitant ir palūkanas už terminuotus 
indėlius, 5,2 tūkst.Lt. Bendros šių metų pajamos 437,8 tūkst.Lt ir 74,6 tūkst. Lt viršija 2013 metų lygį.. 

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

susijusios sąnaudos. Kitas reikšmingas sąnaudų sumas sudaro socialinio draudimo įmokos, patalpų 
nuomos bei kitų perkamų paslaugų sąnaudos. Bendra šio ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma 424,5 
tūkst.Lt., ir tai 13,0 tūkst. Lt mažiau nei per 2013 metus. 

 
III.13 SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS 
 
Bendrovė neturi atskleistinos informacijos apie sandorius su susijusiais asmenimis. 
 
III.14 KITOS PASTABOS 
 

 Informacija apie įmonės turimas akcijas pateikta atitinkamoje šio aiškinamojo rašto dalyje. 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 
 
 Vyr.finansininkas      Vytautas Akstinas 
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Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 
120211810, Kalvarijų g. 125, Vilnius 

 
METINIS PRANEŠIMAS 

 
už 2014 metus 

2015 m. kovo 12 d. Nr. 14 met MP 
 

 
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 Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų išduotus kvalifikacijos atestatus. 

Bendrovė 2014 metais vykdė įvairių objektų melioracijos dalies, statinių rekonstrukcijos, 
sausinimo bei drenažo sistemų įrengimo, remonto bei rekonstrukcijos techninių projektų bendrąsias bei 
dalines ekspertizes. Taip pat atliko gatvių kapitalinio remonto ir vietinės reikšmės vidaus ūkio kelių  
rekonstrukcijos bei kitokių techninių projektų ekspertizes. Iš viso įmonė 2014 metais atliko 224 vnt 
ekspertizių, t.t. 130 vnt bendrųjų techninio projekto ekspertizių ir 94 vnt dalinių techninio projekto 
ekspertizių. Iš to bendro skaičiaus bendrovė ataskaitiniais metais atliko 124 melioracijos projektų 
ekspertizę. Didžioji jų dalis buvo nedidelės apimties valstybei priklausančių melioracijos statinių 
rekonstrukcijos ar remonto projektai, o 19 vnt. – Europos sąjungos lėšomis vykdomos melioracijos 
statinių rekonstrukcijos projektai. Po bendrovės atliktų ekspertizių buvo patikslintos 48 projektų 
skaičiuojamosios sąmatinės vertės: 22 projektuose kaina sumažėjo 1825,7 tūkst.Lt., 26 projektuose kaina 
padidėjo 297,8 tūkst.Lt. 

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. 

Pagrindiniai projektų trūkumai, nustatyti ekspertizės metu, juos apibendrinus, kasmet teikiami 
metinėse Ataskaitose apie ekspertizės rangovo veiklą LR Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms. 

 
Taigi, per 2014 metus 437,8 tūkst.Lt pajamų. Tai 74,6 tūkst.Lt daugiai negu 2013 metais, augimas 

siekė 20,5 %. Iš pagrindinės veiklos -  projektų ekspertizių - įmonė gavo ir didžiąją dalį savo pajamų, t.y. 
289,6 tūkst. Lt arba 66,1 % bendros jų sumos. Įmonė taip pat atliko melioracijos projektinės 
dokumentacijos archyvinės medžiagos skenavimo, archyvavimo ir skaitmenizavimo darbus, už kuriuos 
pajamos siekė 98,5 tūkst.Lt. (22,5 % bendros pajamų sumos). Kita nauja reikšminga bendrovės veikla - 
pajamos iš projektavimo paslaugų 44,5 tūkst.Lt (10,2 % bendros pajamų sumos). Be to, įmonė gavo 5,2 
tūkst.Lt pajamų ir iš kitos veiklos, įskaitant palūkanas už terminuotus indėlius. 

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. 2014 metais bendrovė jokių operacijų su akcijomis nevykdė. 
Bendrovė turi suformavusi 10 %, t.y. 18.1 tūkst. Lt dydžio privalomąjį rezervą. 
 

2014 metus, esant sudėtingoms sąlygoms ekspertizių rinkoje, dirbant didelės konkurencijos 
sąlygomis ir tebekrentant atliekamų paslaugų kainoms, bendrovė sugebėjo užbaigti pelningai ir gavo 13,3 
tūkst. Lt pelną. Be to. įmonė išliko moki, jos neslegia skolų našta. Dividendai valstybei, kaip vieninteliam 
bendrovės akcijų turėtojui, priskaičiuoti nuo 2013 metų pabaigoje turėtos nuosavo kapitalo sumos, 24797 
Lt buvo sumokėti laiku, nes įmonė buvo finansiškai pajėgi atlikti ir šią prievolę. 
 

Darbuotojų skaičius įmonėje praėjusio laikotarpio pabaigoje buvo 6 žmonės. Vidutinis sąlyginis 
darbuotojų skaičius sausio-gruodžio mėnesiais 5,5 žm., t.y. tiek pat kiek ir 2013 metais. Pažymėtina, kad 
pagrindinę darbuotojų dalį sudaro atitinkamus LR Žemės ūkio ministerijos bei LR Aplinkos ministerijos 
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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), turi 
atestacinius dokumentus projektavimo paslaugoms teikti. 

Bendros bendrovės 2014 metų darbo apmokėjimo lėšos siekė 230,5 tūkst.Lt ir buvo 23,3 tūkst.Lt 
mažesnės negu 2013 metais. Tokiu būdu, šiemet darbuotojų darbo apmokėjimo lygis sudarė 90,8 % 
pernykščio dydžio. Vidutinė mėnesinė darbuotojo alga - 3492 Lt prieš mokesčius. Pernai šis rodiklis buvo 
3845 Lt. Įmonė pastoviai mažina sąnaudas, ir tai padėjo baigti 2014 metus pelningai. 

 
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 ekspertizių 
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 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio atitinkamose 
formose. 

 
3. Informacija apie bendrovę, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo gairių 
aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ nuostatomis 

 
Strateginė kryptis, kuria remiasi UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ vadovas ir 

darbuotojai savo veikloje - didinti bendrovės apyvartą. Tai daroma, pirma, žengiant į naujas šalies rinkas, 
t.y. plečiant savo veiklą „platyn“; antra, plečiant teikiamų paslaugų įvairovę, einant „gilyn“, vertinant 
projektų techninių sprendimų kokybę ir sąmatinių skaičiavimų teisingumą, kad projektų statybos kaina 
nebūtų nepagrįstai padidinta. Plečiant apyvartą, pelno didinimas tampa dar viena svarbiausia strategine 
bendrovės kryptimi.  

Bendrovės strateginis tikslas – efektyvi ir pelninga veikla.  
Vykdant strateginį tikslą, buvo numatyti tokie strateginiai uždaviniai bei veiksmai kaip pajamų ir 

pelno augimas, rinkos dalies plėtimas. Tam įgyvendinti reikėjo didinti pajamas, užtikrinant galimybes 
veiklai plėsti, išnaudojant bendrovės konkurencingumą, gerinant paslaugų kokybę, palaikant jos 
reputaciją. Kiti būtini veiksniai - rentabilumo kėlimas, didinant pelno masę ir pasiekiant kuo aukštesnį 
rentabilumo lygį, tuo pačiu užtikrinant darbo apmokėjimo ir rentabilumo santykio subalansavimą; 
gamybos išlaidų mažėjimas, sumažinant darbo sąnaudas 0,5 proc., vieno dirbančiojo metinį išdirbį 
padidinant 5 proc. per artimiausius trejus metus. 

Strateginio tikslo įgyvendinimui turėjo įtakos ir rinkos dalies plėtimas. Tą pasiekti padėjo tokie 
veiksmai, kaip turimos padėties rinkoje išnaudojimas, paslaugų rinkos ir geografijos plėtra, pasiekiant 
pajamų augimo po 15-20 tūkst. Lt per artimiausius trejus metus. Veikla buvo plečiama ir atliekant 
melioracijos projektų techninę priežiūrą bei projektų sudarymą. 

Pagrindiniai UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ veiklą apibūdinantys rodikliai 
pateikiami sekančioj lentelėj: 
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Eil.Nr. Rodikliai  
Mato 
vnt. 2014 2013 2012 

2014-
2013 

2014-
2012 

                
1. Pajamos tūkst.Lt 437,8 363,2 526,6 74,6 -88,8 
2. Sąnaudos tūkst.Lt 424,5 437,5 626,5 -13 -202 
3. Pelnas tūkst.Lt 13,3 -74,3 -99,9 87,6 113,2 

4. 
Rentabilumas (nuo 
pajamų) proc 3,0 x x x x 

5. Darbo apmok lėšos tūkst.Lt 230,5 253,8 317,9 -23,3 -87,4 

6. 
Vidutinis sąlyginis 
darbuotojų skaičius žm. 5,5 5,5 5,6 0 -0,1 

7. Vidutinis DU/mėn tūkst.Lt 3,492 3,845 4,731 -0,353 -1,238 

8. 
Vidutinis 
išdirbis/met tūkst.Lt 79,6 66,0 94,0 13,6 -14,4 

9. 
Bendr likvidumo 
koef koef 9,2 11,6 10,2 -2,4 -1 

10. Dividendai Lt 24797 32262 42210 -7465 -17413 
 

Prie šio pranešimo pateikiamose dviejose lentelėse patalpinti duomenys apie bendrovės 
vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimą 2014 metais bei rodikliai, pagal kuriuos nustatoma 
vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis 2014 m. 

Kokių nors ypatingų įvykių, tyrėjusių esminės reikšmės bendrovės veiklai, neužfiksavome. 
Pagrindiniai mūsų paslaugų pirkėjai, kaip jau buvo minėta, yra juridiniai asmenys, miestų ir rajonų 
savivaldybės. Ataskaitiniais metais nevykdėm jokių didesnių investicinių projektų, o taip pat kokių nors 
reikšmingų socialinių ar aplinkosauginių iniciatyvų. Dividendai per pastaruosius trejus metus buvo 
mokami privalomų dydžių, nors jie ir mažėjo, 2012-2013 metus baigus nuostolingai. Daugiau kitos iki 
pranešimo paskelbimo dienos paaiškėjusios svarbios informacijos, galinčios turėti įtakos įmonės veiklai, 
nenustatėme. 

 
4. Veiklos planai ir prognozės 
 
Bendrovė, nežiūrint jos veiklos rinkoje gana sudėtingų sąlygų ir vadovaudamasi savo strateginės 

veiklos planu, numato 2015 metais pelningai tęsti savo veiklą pagal anksčiau nurodytas veiklos kryptis, 
plėsdama jų geografiją ir spektrą. 

 

Priedai: Lentelė Nr.1 2 lapai ir lentelė Nr.2 1 lapas. 
 
 
 
Direktorius       Vytautas Bubėnas 


