
 

 

 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 

UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 

Kalvarijų g. 125, Vilnius 

Akcininkui ir vadovybei 

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų 

 

Mes atlikome UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ toliau pateikiamų finansinių 

ataskaitų, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno 

(nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau – 

finansinės ataskaitos), auditą. 

 

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir 

finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 

vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl 

apgaulės ar klaidos.  

 

Auditoriaus atsakomybė 

 

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. 

Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad 

mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume 

pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. 

 

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių 

ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus 

sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos 

vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės 

finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas 

audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės 

veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės 

atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo 

įvertinimą. 

 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei 

pagrįsti. 

 

 

 

 



 

Nuomonė  

 

Mūsų nuomone toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 

pateikia UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę 

ir jos 2014 metų finansinius veiklos rezultatus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės 

aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo 

apskaitos standartus.  

 

Dalyko pabrėžimo pastraipa 

 

Atkreipiame dėmesį į Aiškinamojo rašto III.5 skyrių Gautinos sumos, kuriame nurodoma, kad „... 

1,6 tūkst. EUR skola tęsiasi nuo 2015 m. kovo 8 d. (Putiliškių melioracijos statinių naudotojų 

asociacija) ir 3,6 tūkst. EUR suma tenka abejotinoms skoloms (UAB Lokys)“. Dėl šio dalyko mūsų 

nuomonė nebuvo sąlygota. 

  

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų 

 

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą UAB „Valstybinė  projektų ir sąmatų ekspertizė“ metinį 

pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų 

UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 2015 m. finansinėms ataskaitoms.  

 

 

Auditorius Linas Norkaitis 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000516  

 

                                                          A.V. 

 

2016 m. kovo 17 d. 

UAB „Main financial solutions“ 

S. Konarskio g. 49-805, LT-03123 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001381 

Vilnius 

 











































UAB,,Valstybin€ projektq ir s4matq ehspertize" valdybos 2016 m. balandZio 7 d. pos€dZio tTi::T]; 
NI::

UZdaroji akcin€ bendrovd ,,Valstybind projektq ir s4matq ekspertizd'o

12021 1 810, Kalvarijq g. 125, Vilnius

METINIS PRANESTNTES
uL 2015 metus

2016 m. kovo 10 d. Nr. 15 MP

1. lmonds veiklos apibrlidinimas

UAB ,,Valstybine projektq ir s4matq ekspertize" atlieka melioracijos, hidrostatiniq, vietiniq keliq
ir kitq su vandentvarka susijusiq statiniq projektq ir statiniq ekspertizes, turi Siems darbams atlikti
Lietuvos Respublikos Zemes [kio ir Aplinkos ministerijq i5duotus kvalifikacijos atestatus.

Bendrove 2015 metais vykde [vairiq objektrl melioracijos dalies, statiniq rekonstrukcijos,
sausinimo bei drenaZo sistemq irengimo, remonto bei rekonstrukcijos techniniq projektq bendr4sias bei
dalines ekspertizes. Taip pat atliko gatviq kapitalinio remonto ir vietines reik5mes vidaus [kio kelirl
rekonstrukcijos bei kitokiq techniniq projektq ekspertizes, I5 viso imone 2015 metais atliko 178 vnt
ekspertiziq, t.t. 123 vnt bendrqjq techniniq projektq ekspertiziq ir 55 vnt daliniq techniniq projektq
ekspertiziq. I5 to bendro skaidiaus bendrove ataskaitiniais metais atliko 78 melioracijos projektq
eksperlizq. DidZioji jq dalis buvo nedideles apimties valstybei priklausandirl melioracijos statiniq
rekonstrukcijos ar remonto projektai, o 24 vnt - Europos s4jungos leSomis vykdomos melioracijos
statiniq rekonstrukcijos projektai. Po bendrovds atliktq ekspertiziq buvo patikslintos 23 projektq
skaidiuojamosios s4matines vertes: 9 projektuose kaina sumaZejo 134,8 tiikst.€, 14 projektq kaina
padidejo 23,7 ttkst.€.

Daugumos projektq skaidiuojamoji kaina pasikeite patikslinus techninius sprendimus, darbrl
technologijas ar darbq apimtis. Pagrindines projektq s4matiniq kainq sumaZintos vertes nustatytos del
neteisingq darbq kiekiq, del nepagristai padidintq naudojamq medZiagq kiekiq bei irengimo darbq
projektuose.

Pagrindiniai projektrl trDkumai, nustatyti eksperlizes metu, juos apibendrinus, kasmet teikiami
metinese Ataskaitose apie ekspertizds rangovo veikl4 LR Zemes Dkio ir Aplinkos ministerijoms.

Taigi, per 2015 metus bendrove uZdirbo 126,1 tUkst.€ pajamq. Tai 0,7 tDkst.€ maLiatnegu2014
metais, bet kritimas neZymus. Ji nuleme didejanti konkurencija rinkoje ir del to krentandios paslaugq

kainos. I5 pagrindines veiklos - projektq ekspertiziq - imone gavo ir didliqqdali savo pajamq t.y. 86,1

tlkst.€ arba 68,2 0% bendros jq sumos. lmone taip pat atliko melioracijos projektin6s dokumentacijos
archyvines medZiagos skenavimo, archyvavimo ir skaitmenizavimo darbus, uZ kuriuos pajamos sieke

32,0 tfikst.€ (25,4 o bendros pajamri sumos). Kitos naujos bendrovds veiklos - pajamos i5 melioracijos
statiniq projektavimo paslaugq 4,6 t[kst.€ (3,7 % bendros pajamq sumos) ir pajamos i5 melioracijos
statiniq techniniq prieZi[rq 2,9 tlkst.€ (2,3 % bendros pajamq sumos). Be to, imone gavo 0,5 trlkst.€
pajamq ir i5 kitos veiklos, [skaitant paltkanas uZ terminuotus indelius.

Pagrindiniai imones klientai yra juridiniai asmenys, rajonq ir miestq savivaldybes.

Bendrovd istatinis kapitalas yra 52615 €. Nominali vienos akcijos verte yra 0,29 €. Visos imones
akcijos f00 % priklauso valstybei. 2015 metais bendrove jokirl operacijq su akcijomis nevykde. Bendrove

turi suformavusi nepilnq 10 o/o,t.y. 5256 € dydZio privalomEji rezetvq.

2015 metus, esant sudetingoms s4lygoms ekspertiziq rinkoje, dirbant dideles konkurencijos

s4lygomis ir tebekrentant atliekamq paslaugq kainoms, bendrove sugebejo uLbargtr pelningai ir gavo 956

€ peln4. Be to, imone i5liko moki, jos neslegia skolq na5ta. Dividendai valstybei, kaip vieninteliam
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bendroves akcrjq turetojui, priskaidiuoti nuo 2014 mefil pabaigoje turetos nuosavo kapitalo sumos,
6949,44 € buvo sumoketi laiku, nes imone buvo finansiSkaipajegi utiif.ti ir Si4prievolE.

Darbuotojrl skaidius imoneje praejusio laikotarpio pabaigoje buvo 5 Zmones. vidutinis s4lyginis
darbuotojq skaidius sausio-gruodZio menesiais_5 Zm., i.y. panasiait ulp ir 2014 metais. pa1ymetina,kad,
pagrinding darbuotojq dal! sudaro atitinkamus LR Zemer ukio ministeiijos bei LR Aplinkos ministerijos
kvalifikacijos atestatus bei didelg darbo patirti turintys ekspertai. Jie yia atestuoti melioracilos projektq
bei melioracijos statiniq ekspertais. Taip pat jie atestuoti statinio pro.lekto ekspertizes vadovais vandens
ukio statiniq grupei (hidrotechniniams statiniams, vidaus ir lauko vandentiekiui ir nuotekoms, valymo
irenginiams, malalai hidroenergetikai) bei gatvems ir keliams (isskyrus magistralinius kelius), turi
atestacinius dokumentus projektavimo paslaugoms teikti.

Bendros bendrovds 2015 metq darbo apmokejimo le5os sieke 72,3 tukst.€ ir buvo 5,5 tukst.€
didesnes negu 2014 metais. Tokiu bldu, ataskaitiniais metais darbuotojq iarbo apmokejimo lygis buvo
auk5tesnis uZ praeitus metus. Vidutine menesine darbuotojo alga - tioi e prieS mokerei,rr. irlrnai Sis
rodiklis buvo 1012 €. [mone pastoviai optimizuoja savo senaudas, ir tai padejo baigti 2015 metus
pelningai (956 €).

UAB ,,Valstybine projektq ir s4matq ekspertize" paskutinius eilg metq dirbdama labaj
sudetingomis s4lygomis, laiku mokejo visus teises aktais nustatyto dydLio mokesdius bei dividendus
valstybei ir nera gavusi jokios finansines paramos i5 valstybes biuizeto. Bendrove turi parengusi [monesstrategini plan4' Paslaugos projektq ir s4matq ekspertizei perkamos vadovaujantis vie5tlq pirkimq
istatymu numatytomis pirkimo procedDromis, kuriq s4lygos ir reikalavimai skeibiami vie5Jje irove.ye.
Siekiant padidinti bendroves konkurencingum% pastoviai optimizuojama projektq ir s4matq lkspertiziq
veikla.

2.Kita svarbi informacija apie bendrovp

Bendrove nepriklauso imoniq grupei ir neturi patronuojandios [mones. Bendrove nera neribotos
civilines atsakomybes juridiniq asmentl dalyve. Bendrove neturi filialq ir atstovybiq. Bendrove neturi
dukteriniq imoniq ir todel konsoliduotos finansines atskaitomybes nesudaro. Bendrove neturi asocijuotq
imoniq. Bendrove pagaljungtines veiklos (partnerystes) sutartis nekontroliuoja imonirl.

Ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, jie lygds 12 menesirl ir finansines
atskaitomybes ataskaitinis laikotarpis nebuvo keidiamas. Kadangi ataskaiiiiiai finansiniai metai yra lygls
l2 menesiq pelno (nuostolirf, nuosavo kapitalo pokydiq ir kitq ataskaitq duomenys gali buti lyginami su
praej usio ataskaitinio laikotarpio finansines atskaitomybes duomenimis.

Kita svarbi informacija pateikta imones 2015 metq finansiniq ataskaitq rinkinio atitinkamose
formose.

3. Informacija apie bendrovp, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s
2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 

',DCl 
valstybds valdomq imoniq veiklos skaidrumo gairirl

apra5o patvirtinimo ir koordinuojaniios institucijos paskyrimo,, nuostatomis

Strategine kryptis, kuria remiasi UAB ,,Valstybine projektq ir srynatq ekspertizd,, vadovas ir
darbuotojai savo veikloje - didinti bendrov€s apyvartq. Tai daroma, pirma, Zlngiant I naujas Salies rinkas,
t.y. plediant savo veikl4 ,,platyn"; antra, plediant teikiamq paslaugrl ivairovql einant ,,!ilyn.,, vertinant
projektq techniniq sprendimq kokybE ir s4matiniq skaidiavimq teisinguma 113a projeki[ ,tutybo, kaina
nebrltq nepagr[stai padidinta. Plediant apyvarty pelno didinimas tampa dai viena svarbiausia strategine
bendroves kryptimi.

Bendroves strateginis tikslas - efektyvi ir pelninga veikla.
Vykdant strategin[ tiksl4 buvo numatyti tokie strateginiai uZdaviniai bei veiksmai kaip pajamq ir

pelno augimas, rinkos dalies pletimas. Tam igyvendinti reikejo didinti pajamas, uZtikrinant galimybes
veiklai plesti, i5naudojant bendroves konkurencingum4 gerinant purtuugq kokybg, palalkant jos
reputacij4. Kiti bntini veiksniai - rentabilumo kelimas, didinant pelno masg ir pasiekiant kuo auk5tesni
rentabilumo lygl tuo padiu uZtikrinant darbo apmokejimo ir rentabilumo santykio subalansavim4;
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gamybos islaidq maZejimas, sumaZinant darbo sqnaudas 0,5 proc., vieno dirbandiojo metini i5dirbi
padidinant 5 proc. per artimiausius trejus metus.

Strateginio tikslo lgyvendinimui turejo [takos ir rinkos dalies pletimas. T4 pasiekti padejo tokie
veiksmai, kaip turimos padeties rinkoje i5naudojimas, paslaugq rinkos ir geografijos pletra, siekiant
kasmetinio pajamq augimo. Veikla buvo plediama ir atliekant metioraci;or proj.dq tectrning prieziur4bei
projektq sudarym4.

Pagrindiniai UAB ,,Valstybine projektq ir s4matq ekspertizd" veikl4 apib[dinantys rodikliai
pateikiami pridedamoj lentelej, kurioje pateikti ir atitinkami20l4-20l2metqpalyginamieji rodiHiui.

Kokiq nors ypatingq ivykiu tyrejusiq esminds reik5mes bendr&es veiklai, neuZfiksavome.
Pagrindiniai musq paslaugq pirkejai, kaip jau buvo mineta, yrajuridiniai asmenys, miestrl ir rajonq
savivaldybes. Ataskaitiniais metais nevykdem jokiq didesniq investicinirl projektq, o tuip pat tokiq nors
reik5mingq socialinirt ar aplinkosauginiq iniclatyvq. Dividendai p", purt*.rosius trejus metus buvo
mokami privalomq dydLitL nors jie ir maLejo, 2012-2013 metus Uiigus nuostolingai. Daugiau kitos iki
pranesimo paskelbimo dienos paai5kejusios svarbios informacijor, gulindio, tureti [tako, irriorr., veiklai,
nenustateme.

4. Veiklos planai ir prognozOs

Bendrove, neZi[rint jos veiklos rinkoje gana sudetingq s4lygq ir vadovaudamasi savo strategines
veiklos planu, numato 2016 metais pelningai tgsti savo veik14 pugil unkreiu., nurody'tas veiklos kryptis,
plesdama j11 geografij4 ir spektr4.

Lentele: UAB ,,Valstybine projektq ir s4matrl ekspertize" veikl4 apibfldinantys rodikliai 2015-
2012 metais

.2
E

)N
o
o-

Rodikliai Mato
vnt 2015

2014 2013 2012
2015

2014

2015

2013

2015

2012

€ Lt € Lt € Lt € € *,' € +.- € +.-

5 Paiamos
ttikst.
€/Lt 126.1 437,9 126.8 363,2 105,2 526,6 152,5 -0.7 20,9 -26,4

6 S4naudos
ttikst.
€/Lt 125.2 424,5 122.9 437,5 126.7 626,5 181.4 2,3 -1.5 -56,2

341 Pelnas
tiikst.
€/Lt 0.9 13,3 3,9 -74.3 -21,5 -99,9 -29,9 -3,0 22,4 29,8

DU l65os
(K-44611

tiikst.
€/Lt 72.3 230,5 66,8 253,8 73,5 317,9 92,1 5,5 -1,2 -19.8

Vidut darb
skai6ius
2m zm 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 -0,5 -0,5 -0.6

Vidut DU
men €/Lt 1205 3492 1012 3845 1114 4731 1371 193 91 -166

Vidut
iSdirbis
met

tiikst.
€,tLt 25,2 79,6 23,1 66,0 19,1 94,0 27.2 2,1 6.1 -2,0

Dividendai €/Lt 69s0 24797 7182 32262 9344 42210 12225 -232 -2394 -5275

Direktorius Vytautas Bubenas
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