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Vyr.finansininkas

(vardas ir pavarde)

Vytautas Akstinas

Nurodyti - € ar tukstandiais €

TURTAS
Pasta-

bos

Nr.

Finansiniai
metai

PraejE

finansiniai
metai

A. TLGALAIKTS TURTAS t287 1484
NEMATERIALUSIS TURTAS 0 0

il. MATERIALUSIS TURTAS t28l 1484
II] FINANSINIS TI]RTAS
TV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 8348s 100261

I
ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

3012 3718

II PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 20672 1 1028
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 25000 25000
TV PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 34801 6045s

TURTO.IS VISO: 84772 101745

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI

C. NIIOSAVAS KAPITALAS 80315 93354
I KAPTTALAS 52615 52615
II PERKANOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
III. REZERVAI 5256 5256
IV. \IEPASKIRSTYTASIS PELNAS TNUOSTOLIAI) 22444 35483
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 4457 8391

PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI JSTPAREIGOJIMAI

II
PER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI

4451 839 I

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU,
I5 vrso: 84772 101745

(imones darbuoto.jo pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde)



UAB "Valsfybine proiektrl ir s4matq ekspeftizd"
(lmones pavadintmas)
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2016 metr{ I ketvirdio PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
(ataskai tinis laikotarpis)

20 16 m. kovo 31 d.

€
Nurodvti - € ar tlkstandiais €

Eil. Nt. Straipsniai

Pasta-

bos

Nr.

Finansiniai
metai

Praejg

finansiniai
metai

I PARDAVIMO PAJAMOS 13963 24187

II PARDAVIMO SAVIKAINA 21002 29382

III BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -13039 -5195

IV. VEIKLOS SANAUDOS
v. TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 13039 -5 195

VI. KITA VEIKLA
VII FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA
VIII. IPRASTINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -13039 -5195

IX. PAGAUTE
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA -13039 -51 95

XII. PELNO MOKESTIS
XIII GR\ NASIS PEL\AS (NL OSTOLTAT) -1 3039 -s195

Direktorius
(imones administraciios vadovo pzLretgq

pavadinimas)

Vyr.fi na nsininkas
(lmones darbuotojo pareigq pavadinimas)

Vytautas Bubdnas
(vardas ir pavarde)

Vytautas Akstinas
(vardas ir pavarde)
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NT] OSA VO KAPITALO POK YCI LT A TAS M ITA

Nr. 16l

ktaskailos tikslano

(ata s ka itos s wla D'n o da ta )

2016 0l 0l - 2016 03 31

1. Likutb uipraijusi4 Jinansini4 rct4

3. Esniniq kloid4 laisymo rezultato.s

5. Ilgalaikio matertalioio turto vertus

6. Finansinio turlo wrla,\ podtdeiimo.\

(sumqiej imas)

7. Sov4 akc |4 1tigi1im as (pa rdar i ma.s)

6. Pelno (nuotolitL) olo.\koitoje

nep r ipai in tas p elnas (nuo s to Liai)

9. A tas ka ilinio laikotorpio grynas is

I i. ]noiai iluo.\loliam.\

1 6. Likutis pruejusi[ fmansini4 metq

17. Ilgoloikio natcrialiojo lurto vertes

I 8. l;inail,\iltio lurb vcrlDs

I 9. Sav4 akc ij 4 i.s igi i i mas

2 0. Palno (nuo,\bli1l) qtqskoi toie

23. Kitos iimokos

28. Likutis atoskaitini4 Jinansini4
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UZdaroji akcine bendrove
,,Valstybind projektq ir s4matq ekspertiz6"

120211810, Kalvarijq 9.125, Vilnius

2016 METU r KETVTRCTO pmeXSrNES ATSKATTOMYBES
AISKINAMASIS RASTAS

2016 m. balandZio 05 d.

I. BENDROJI DALIS

1. lregistravimo duomenys

Ul.daroji akcine bendrove "Valstybine projektq ir s4matq ekspertizd" (toliau bendrove)

iregistruota 1991 m. sausio men. 22 d. Nr. AB 95-454 Vilniaus miesto savivaldybes administracijoje.
Bendrovds kodas 120211810, adresas Kalvarijq 9.725, Vilnius, PVM moketojo kodas LT202118113.

2. Bendra informacija apie Bendrovp

Bendrove nepriklauso imoniq grupei ir neturi patronuojandios imones. Bendrove ndra neribotos
civilines atsakomybes juridiniq asmenq dalyve. Bendrovd neturi hlialq ir atstovybiq. Bendrove neturi
dukteriniq imoniq ir todel konsoliduotos finansines atskaitomybes nesudaro. Bendrove neturi asocijuotq

imoniq. Bendrovd pagaljungtines veiklos (partnerystes) sutarlis nekontroliuoja [moniq.
Ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, jie lygiis 12 menesiq ir finansines

atskaitomybes ataskaitinis laikotarpis nebuvo keidiamas. Kadangi ataskaitiniai finansiniai metai yra lyg[s
dvylikai menesiq, pelno (nuostolirf, nuosavo kapitalo pokydiq ir kitq ataskaitq duomenys gali bilti

lyginami su praejusio ataskaitinio laikotarpio finansines atskaitomybes duomenimis.

3. Bendrovds veikla

Bendrove atlieka melioracijos, hidrostatiniq vietiniq keliq ir kitq su vandentvarka susijusiq
projektq ir statiniq projektq ekspertizes, turi Siems darbams atlikti Lietuvos Respublikos Zemes ukio ir
Aplinkos ministerij q i5duotus kvalifikacij o s atestatus.

Bendrove 2016 metq I ketvirti atliko ivairiq objektq melioracijos dalies, statiniq rekonstrukcijos,
sausinimo bei drenaZo sistemq irengimo, remonto bei rekonstrukcijos techniniq projektq bendr4sias bei
dalines ekspertizes. Taip pat vykdem ivairiq kitrl techniniq projektq ekspertizes. Po bendrovds atliktq
ekspertiziq buvo patikslintos kai kuriq projektq skaidiuojamosios s4matines vertds.

Daugumos projektq skaidiuojamoji kaina pasikeite patikslinus techninius sprendimus, darbq
technologijas ar darbq apimtis.

Pagrindines projektq sEmatiniq kainq sumaZintos vertds nustatytos del neteisingil darbrl kiekiq, del
nepagristai padidintq naudojamq medZiagq kiekiq bei lrengimo darbq projektuose.

Pagrindiniai projektq trukumai, nustatyti ekspertizes metu, juos apibendrinus, kasmet teikiami
metindse Ataskaitose apie ekspertizes rangovo veikl4 LR Zemes fikio ir Aplinkos ministerijoms.

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

Taigi,2016 metq I ketvirtyje bendrove vykde projektq bendr4sias ir dalines ekspertizes. I5 Sios

pagrindines veiklos bendrove gavo 13963 € pajamq. Tai 10224 € maLiau, negu per tq.pattpraejusiq metq

laikotarpl arba 57,7 % pernyk5dio lygio. Atitinkamai s4naudos Siais metais sieke 27002 €, kas 2380 €

maLiau negu pernai arba 91,9 yo pernykSdio lygio. Todel bendrovd baige Sirl metq I ketvirti su 13039 €

nuostoliu, kas 7844 € vir5ija praeitq metq I ketvirdio nuostoliq dyd[. Pasikarlojo eiles metq I ketvirdio liga

- neapibreZtumas ir kiti nesklandumai bendrovds veiklos sferoje, sprendZiant finansavimo ir jo
iforminimo klausimus, s4lygojo tai, kad krito pajamtl lygis. Veiklos s4naudos s4lyginai i5liko pastovios,
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beveik praeitq metq lygyje. Tuo ir galima paai5kint gana nemaZ4 nuostolio lygi. Numatoma per likusi Siq
metq laikotarp[ dirbti efektyviau ir baigti metus pelningai.

lmone taip pat atliko paruo5iamuosius melioracijos projektines dokumentacijos archyvines
medZiagos skenavimo, archlvavimo ir skaitmenizavimo darbus, kurie pajamas duos velesniais Siq metq
laikotarpiais.

4. Kita svarbi informacija apie Bendrovg

Darbuotojq skaidius imoneje praejusio laikotarpio pabaigoje buvo 5 Zmones. Vidutinis sqlyginis
darbuotojrl skaidius ataskaitiniame laikotarpyje buvo 4,6 Lm. PaZymetina, kad pagrindinE darbuotojq dali
sudaro atitinkamus LR Zemes ukio ministerijos bei LR Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatus bei
didelq darbo patirll turintys ekspertai. Jie yra atestuoti melioracijos projektq bei melioracijos statiniq
ekspertais. Taip pat jie atestuoti statinio projekto ekspertizes vadovais vandens ukio statiniq grupei
(hidrotechniniams statiniams, vidaus ir lauko vandentiekiui ir nuotekoms, valymo irenginiams, maLajai
hidroenergetikai) bei gatvems ir keliams (i5skyrus magistralinius kelius).

Bendros bendroves 2016 metq I ketvirdio darbo uZmokesdio s4naudos 14923 € arba 354 €
didesnes negu pernai (14569 €). Vidutine menesine darbuotojo alga - lI57 € prieS mokesdius.

Kita svarbi informacija pateikta sekandiose Sio ai5kinamojo ra5to dalyse.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansin€ atskaitomybd

Bendrove apskait4 tvarko ir finansinE atskaitomybE rengia pagal Siuos finansing atskaitomybq
reglamentuoj andius teises aktus :

- Verslo apskaitos standarlus;
- LR buhalterines apskaitos istatym4;
- LR imoniq finansines atskaitomybes istatym4
- kitus buhalterinq apskait4 ir finansinq atskaitomybq reglamentuojandius teises aktus, iskaitant LR

Vyriausybes 2010 metq liepos 14 d. nutarim4Nr.l052,,Del valstybes valdomq [moniq veiklos skaidrumo
uztikrinimo gairiq apraSo patvirtinimo ir koordinuojandios institucijos paskyrimo".

Finansineje atskaitomybeje duomenys pateikti vadovaujantis pasirinkta apskaitos politika ir
bendraisiais apskaitos principais. Per ataskaitin[ laikotarp[ bendroves apskaitos politika nebuvo keidiama.

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

Ai5kinamojo ra5to pastabose pateikiama tik reik5mingus finansines atskaitomybes straipsnius

detalizuojanti informacija. Nustatant reik5mingum4 vertinamas ne tik straipsnio dydis, bet ir informacijos
pobUdis, Si nuostata taikoma ir ataskaitinio, ir praejusio ataskaitinio laikotarpio duomenims. Sumos

reik5mingu mq apibr eLia pati bendrove.

III.1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Balanse pateikta informacija apie bendroveje naudojam4 nematerialqji turt4. Jo likutine verte Siq

metq ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 €, o tai rei5kia, kad imones veikloje naudojamas turtas yra pilnai

amortizuotas. Siam turtui priskirta programine iranga, naudojama imones pagrindineje veikloje -
projektines dokumentacijos eksperlizi:+paslaugoms teikti, projektines archyvines medZiagos skenavimui,

archyvavimui ir skaitmenizavimui. Cia taip pat apskaitoma imones buhalterinei apskaitai naudojama

kompiuterine programa. PaLymetina, kad bendrove neturi tokio nematerialiojo turto, kurio kontrolg riboja

teises aktai ar tam tikros sutartys.
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III.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Balanse nurodyta informacija apie bendroveje naudojam4 ilgalaiki materialqji turt4. Jo likutine
verte per ataskaitini laikotarpi pasikeite nuo 1484 € metq pradLiar rki 1287 € ketvirdio pabaigai. Per
ketvirti nebuvo isigyta jokio ilgalaikio materialaus turto. [mones turtas nebuvo perkainotas ar
indeksuotas. Ndra uZkonservuoto ar laikinai nenaudojamo turto. Taip pat neturime perduoto pagal
panaudos sutartis turto.

III.3. FINANSINIS TURTAS

Bendrovd neturi finansinio turto. Bendrovd neturi dukteriniq ir asocijuotq imoniq.

III.4. ATSARGOS

Bendrove del savo veiklos specifikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturejo atsargrl likudio.
Apskritai turimos atsargos sudaro nereik5mingas sumas. Atsargos imoneje ivertinamos isigijimo
savikaina ir del nereik5mingo bendroveje esandio kiekio, jq perkainojimas nevykdomas. Ketvirdio
pabaigoje i5ankstiniai apmokejimai sudare 2732 €, ateinandiq laikotarpiq s4naudos 280 €. I5 viso balanse
atsargg i5ankstiniq apmokejimq ir nebaigtq vykdyti sutardiq eiluteje itraukta 3012 €,

III.5. GAUTINOS SUMOS

Trumpalaikes (per vienerius metus) gautinos sumos bendroves apskaitoje ir finansineje
atskaitomybeje rodomos tikr4ja vefte, t.y. savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20672 € siekia
pirkejq skolos, nors metq pradLioj jos buvo maZesnes ir sieke 11028 €.Paiymetina, kad imonei tenka
daug dirbti su pirkejais, jog jq skolos bfitq dengiamos laiku ir bendrove galetq normaliai funkcionuoti,
valdydama savo finansinius srautus. Dalis senesniq skolq buvo padengta, Ladiau tebera keletas pirkejq,
kuriq atsiskaitymai veluoja. Skolos vir5 180 dienq sudaro 5152 €,90- 180 dienq isiskolinimas yra 2057 €,
likusios skolos nevir5ija 90 diem1.

Kitoms imonems suteiktq paskolq bendrove neturi.

III.6. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Bendroveje kit4 trumpalaikl turt4 sudaro terminuotieji indeliai bankuose - 25000 €. Tai ir 1ra
pagrindinis kitq imones pajamq Saltinis, kurio pajamos pasirodys baigiantis indeliq terminui.

III.7. PINIGAI

Bendrove pinigus laiko Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje imones atsiskaitomoje s4skaitoje AB DNB banke buvo 31774 € ir 3027 € [mones pinigq buvo

UAB Medicinos banko s4skaitoje. I5 viso kovo 31 d. bendrove turejo 34801 € piniginiq le5q. Bendrove I
ketvirdio pabaigoje neturejo rezervuotq le5q bankuose ar kitose finansiniq paslaugq institucijose kaip
suteiktq garantijq sutardiq vykdymo uZtikrinimui.

III.8. KAPITALAS

Bendrovds kapital4 sudaro 181432 paprastos 0,29 € nominalios veftds akcijos, 100 %
priklausandios valstybei (valdomos per lemes ukio ministerijfl. Kapitalo suma yra 52615 €. Bendrove

turi suformavusi 5256 € privalomqji rezerv4. Teisiniai aktai numato, kad privalomasis rezervas turetq

blti ne maZesnis kaip 10 o/okaprtalo sumos. 2015 metq pelno paskirstymo projekte numatoma skirti
papildomai 6 € privalomajam rezervui, kad jis pasiektq reikalaujamq dydi'
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III.9. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Nepaskirstytas pelnas metrl pradZiai buvo 35483 €. Per ataskaitin[ ketvirti bendrove gavo 13039 €
nuostoli, todel nepaskirstytojo pelno likutis kovo 31 d. pabaigai buvo 22444 €.

Bendrove 2015 metq pe1n4 apmokestino vadovaudamasi Pelno mokesdio istatymo 5 str. 2 dalies
nuostatomis ir taike numatyt4 5 proc. tarif4. lmone pagal Pelno mokesdio istatymo 30 str. nustatytq tvark4
i5 2015 metq apmokestinamojo pelno atskaite ankstesniq metq nuostolius (dali 2013 metq nuostoliq), o

taip pat pasinaudojo nuostata netaikyti perkeliamq ankstesniq mokestiniq laikotarpiq nuostoliq dydZio
ribojimo iki 70 procentq. Todel 5.m. I ketvirdio balanse moketiml sumq dalyje ndra pelno mokesdio

isiskolinimo biudZetui.

[r.10 ISIPAREIGOJIMAI

Bendroveje per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai apskaitomi ir
finansineje atskaitomybeje rodomi tikrEja verte, t.y. savikaina. I5 bendros 4457 € moketinq sumq bei
trumpalaikiq isipareigojimq sumos daiis tenka paslaugq tiekejams uL 2016 metq kovo menes[ - 184 €.
Dar 504 € yra moketinas PVM uZ kovo menesi. Siai kategorijai priklauso ir bendroves atostoginiq
kaupimo rezetvo likutis - 3769 €.

[I.11 PAJAMOS

Bendrovds pajamos, kaip jau buvo pamineta Sio ai5kinamojo raSto pradZioje, gaunamos i5
pagrindines veiklos - projektq ir s4matq ekspertizes - 13963 €. Kitq veiklos pajamq ataskaitiniu
laikotarpiu bendrovd neturejo. Siq metq I ketvirdio pajamos tesudaro 57,7 oA pernyk5diq metq I ketvirdio
tygio (24t87 €).

trr.tz SANAUDOS

Bendrovds veikla yra specifine, todel didlialqs4naudrl dali sudaro su personalo darbo apmokejimu
susijusios s4naudos. Kitas reik3mingas s4naudq sumas sudaro socialinio draudimo imokos, patalpq

nuomos bei kitq perkamrl paslaugq s4naudos. Bendra Sio ataskaitinio laikotarpio s4naudq suma 27002 € t
tai sudaro 91.9 % pernyk5dio lygio (29382 €).

III.13 SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Bendrovd neturi atskleistinos informacijos apie sandorius su susijusiais asmenimis.

III.14 KITOS PASTABOS

informacija apie imones turimas akcijas pateikta atitinkamoje Sio ai5kinamojo ra5to dalyje. Jokiq
sandoriq su akcijomis imone ataskaitiniu laikotarpiu nevykde.

Kitos reik5mingos informacijos, kuriq atskleisti reikalauja VAS arba kurios neatskleidimas

ai5kinamajame ra5te darytq itak4 finansines atskaitomybes vartotojq sprendimams, neaptikome.

Direktorius

Vyr.finansininkas

Vytautas Bubenas

Vytautas Akstinas
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