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METIII{IS PRANESIMAS
2015 m.

2015 m. metinis praneiiimas paruoltas vadovaujantis LR irnLoniq finansines atr;kaitomybes
istatymo turinio nuostatomis in Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uztikrinimo gairiq
apra5o privalomaisiais nurodyrnais. PaaiSkinimai

ir komentarai

tekr;te apima tas sritis, kurios yra

privalomos, bet nebUtinai i3skirtos atskirais par agr afais.

1.

fmonds veiklos apibtrdinimas

UZdaroji akcine bendro"re ,,Aerogeodezijos institutas" (toliau

-

Bendrove) yra fsteigta (1995

m. gruodZio 29 d. Lietuvos Respublikos Kauno miesto valdybos isakyrnLas Nr. 935) vadovaujlantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1994 m. rugpjldio 26 d. nutiuimru

Nr. 787,

reorganiilavus

Valstybini aerofotogeodezijosr institut4, kaip valstybing imong, akcionuojant ValstybiLnei
Zemetvarkos ir geodezijos tarnybai priklausantiturt4. Valstybine Zemetvarkos ir geodez:ijos tamyba
1997 m.liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu

Nr. 741 reorganizuota i Valstybing

geodezijos ir kartografijos tarnyb4 prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, o 2001 m. birZelio 12 d.

nutarimu Nr. 709 reorganizuota

i

Nacionaling Zemes tarnybq priet Zemes fikio ministerijos bei

mineto nutarimo 5.1 p-tu Lietuvos Respublikos Zemes rlkio ministerija paskirta valstybei
priklausandiq bendroves akcijq turetoja ir atstovauja valstybei Sioje bendroveje.
Bendrove iregistruota Kauno miesto juridiniq asmenq registre (2004-12-21 Juridiniq asmemq
registro registravimo paZymejirnas Nr. 039495) 1991 rn. rugsejo 10 d.
Bendrove uZsiima komercine - Dkine veikla, mrodyta bendro.res istatuose. Pagrindine veiikla

- 71.I2.10 InZinerine-technolol;ine veikla (fotogrametrijos, kartografijos, geoinformatilkos

-

sril;yse).

konkursq tvarka vykdomi ivair[s valstybinio kartografavimo darhai:
topograf,rniq ivairiq mastelirl Zemelapiq luo5imas, valstybiniq georeflxenciniq duomenq loaziq
Pagrindiniai darbai
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sudarymas

ir

atnaujinimas, valstybes sienq dernarkavimo dokumentacijos

ir

.kartografines

medZiagos ruo5imas, dalyvavirnas tarptautiniuose kariniuose kartografavimo projektuose ir t.t

Be tipines veiklos

-

kartografavimc,

-

i5 esmes sumaZejus darbuotojq skaidiui

ir atsilair;vinus

patalpoms, bendrove pradejo teikti administraciniq patalpq nuomos paslaLugas.
Bendrove turi strateginiplanq 2015-2011metams, kuris 2015 m. buvo i5 esmer; perZiriretas:

fvertinti vidaus ir i5ores veikt;niai, galimos gresmes ir jq neutraliz,avimo bfldai, ankstesniq tikslq
pasiekimas

ir

uZdaviniq vykdymas. Sios analizes pagrindu priirnti nauji tikslai irr uZda.yiniai

paruo Siant nauj 4 strate

gini plwtq 20 I 6 -20 lB metams.

2015 m. balandLio menesi bendroveje buvo pakeistas direktorius, Siose pareigose pradejus

dirbti Vilmantui Tovenskui. Pradetas vykdyti s4naudq optimizavinno pagal veiklos alrimtis
procesas. SumaZintas perteklinis darbuotojr4 skaidius.

Pardavimo pajamos (t[kst. €)

Vidutinis darbuotojq sk.

n.

2012 m.

2013 m.

775,5

1209,8

ti2I,t\

651,6

88

83

7l

61

Zymiai sumaZejus darbrl apimtims

ir

2014

2015 m.

darbuotojq skaidiui bei vykdant strukturos refbnnq,

buvo pakeista bendroves valdymo strukt[ra, j4 pritaikant projektq rengirnui ir realizavirnui.

fmone savo veikloje sieke realizuotii Sias vertybes:

.

Profesionalumas, pasiri:i5kiantis auk5ta darbuotoiq kvalifikacija;

o

Atsakomybe ir s4Ziningumas, pateikiant uZsakovams auk5tos kokybes produktur;;

o

DinamiSkumas ir inovatyvumas, isisavinant naujas technologijas.

Bendrovei yra svarbu iSsaugoti auk5tos kokybes produktq gamirrtojos vardq, todel

ji

siekia

bUti Sio segmento lydere.

Siekiant gerinti teikiamq paslaugq kokybg

ir geriau tenkinti klierrtq

reikalavimrus, bendrove

dar 2005 m. idiege kokybes vadybos sistem4 (KVS), kuriai jau du kartus atliktas resertifikacinis

auditas

ir

Siuo metu sisterna atitinka LST

EN ISO

9001:2008 reikalavimus

resertifikavimas 2017 m. geguZg). 2015 m. atlikti visi planuoti K.VS vidaus auditai

(sekeLrrtis

ir i5orinis

prieZilros auditas, esminiq neatitikimq nerado, rastoms neatitiktims numatyti koregavirno veiksrnai.

UAB ,,Audit&Accounting" atliko bendroves 2014 m. finansiiniq ataskaitq ir

metinio

praneSimo audit4, dideliq neatitikimq nerado, ipateiktus pasiUlymus atsiZvelgta.

Atliktas VMI finansinis auditas, dideliq neatitikimq neradc,,

i

pateiktus pasillymus

atsiZvelgta,

ZiOlttatliko finansiniveiklos audit4 sausio - kovo menesi. Ataskaitos nepateike.
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2015 m. kovo 20 d, pasira5yta taikos sutartis del pate:ikto ieskinio

Vf

Zemes iikio

informacijos ir kaimo verslo centrui(ZUIKVC). Bendrove sutiko reikalaut4 sumoketii 300 654,93
Eur ieSkinf sumaZinti

iki 130 329 Eur. ZLiIKVC reikalavimE pripaZino ir susimokejo.
2013 m.

2014.m.

2015 m.

I

-54

1,5

7)

ll,:23

1,5

Grynoj o pelno marLa, proc.

Bendro likvidumo koefi cientas

2015-11-16 fvyko neeilinis Bendrovds akcininkq susirinkimeLs (protokolas
kuriame nusprgsta sumaZinti Bendrovds istatinikapital4

I I98 175,64 Eur), tam, kad btitq panaikinti
Bendroves istatinis kapitalas

I

Nr.

\,111-2),

663 882,13 Eur (nuo 2 895 591,13 Eiur

iki

bendroves balanse ira5yti nurcstoliai.

yra 1 198 175,64 Eur (vienas milijonas vienas iiirntas

devyniasde5imt aStuoni tukstemdiai vienas Simtas septyniasdeSimt penki eurai 64 ct). Valstybei
priklausanti kapitalo dalis

-

1 195 983,60 Iiur (vienas milijonas vien.as Simtas devyniasdedimt penki

tiikstandiai devyni Simtai a5tuoniasde5imt trys eurai 60 ct) arba 9t),82yo viso Bendroves istal.inio
kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis - 2 192,04 Eur (du tiikstandiai vienas
Simtas devyniasdeSimt

du

eut:ai

4 ct) arba 0I8% viso

Bendrovell

istatinio kapitalo. Valstybei

priklausanti kapitalo dalis, turetoj ayraLietuvos Respublikos Zemes flkio ministerija.

Bendrove savq akcijq neturi, apmokejimq uZ savo akcija.s, isrigyjant ar perleidLiant uZ
uZmokesti ir savq akcrjq isigijimo per ataskaitini laikotarpinevykde.
Bendrove finansiniq metq eigoje iS AB Siauliq bankas gavo 300 000 ELR kredito lirrij4,
kuriq metq gale pilnai grqLino. Kredito linija buvo reikalinga subalansuol.i piniginius srautus ir

lliku

i5moketi darbo uZmokesti.
2. Finansiniq

ir nefinansiniq veiklos rezultatq analw|

2015 metais Bendrove vykde veikl4 vadovaudamasi minetu strateginiu planu 2015-2017
metams.

2015 m. buvo numatyti ir vykdomi uZdaviniai pasiekti strateginiams tikslams

UZdaviniai pasiekti strateginiams

UZdaviniu rodikliai

Ivykdymas

tikslams
Pelningos imones veiklos

2015 m. pasiekti

Pasiekta 0.(;4% nuosavo kapitalo

uZtikrinimas didinant pajamas iir

meting nuosavo

grqza

maLinant s4naudas

kapitalo grqLa,l,5Yo

Vidine struktlrine ir technolosine

ULbaigti2015

reforma

pusmeti

m.l

Strukt[rine ir technologine reforrna
ivykdy:a, pradetas perej
projekt:inio valdymo

imLas

prie
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Tarptautiniq ry5iq pletra ir pro.jektq

Paruo5ti

vadybos gebej imq stiprinimas

darbr,rotoj4 2015 m. I

vadove/ projekto vadove igijo

pusmeti

pradin.iq tarptautinio bendravimo ir

1

Vykdant ErU-Hydro proj ekt4, grupes

praktirriq projektq vadybos ig[dilir1
Dalyvavimas skelbiamuo

se

pagal

imones veiklos profili konkursuose

Dalyvauti 100%

Sudalyvauta visuose atitirrkandiuLose

konkursq

pagrindini imones veiklosi profilj
konku:suosie

Dalyvavimas tarptautinio karinio

Dalyvauti 100%

kartografavimo proj ektuose,

konkursq

Tokiq konkursq nebuvo skelbta

susijusiuose su atvira Lietuvos
Kariuomenes Karo kartografij os
centro veikla

Dalyvavimas kosminiq vaizdq

Dalyvauti 100%

apdoroj imo proj ektuose,

konkursq

susiiusiuose su Lietuva

Ko sminiq v aizdg, apdoro.j imo

konkursq, susijusiq su Lietuva,
nebuvo. Susitarta su Reach-U (b,

Regio), Estij a del bendradlarbiavimo,
dalyvauj ant ateityj e konkursuose
Pilnaverte integracija i ES ir ESA

Dalyvauti

Savalarnki5kai konkursuo se

vykdom4 GMES program4,

konkursuose:

nedalyvauta, vykdyti darbai EU-

dalyvauj ant konkursuose savo

2015 m:70Yo

Hydro sudarrymui pagal sutarti

kompetencijos ribose

su

Indra SlA, Ispanija

Regioninio informaciniq paslaugq

Daly,uauti

tiekej o pozicij os uZsitikrinimas,

korkursuose:

dalyvauj ant konkursuose savo

2015 m:70o/o

Tokiq konkursq nebuvo skelbta

kompetencijos ribose

Bendrove didliqq dali uLdaviniq ivykde, tadiau dali uLdaviniq del objektyviq prieiZasdiq
(nebuvo skelbti konkursai, neatitiko keliamq kvalifikaciniq reikalavimq) negalejo ivykdyti.
Bendrove tgse darbus remiantis anksdiau pasira5ytomis sutartimis del Lietuvos Respulblikos

valstybes sienos geodezines
tarnyba prie Zemes

ir

kartografirres medZiagos rengimo (sutarrtys su Nacionaline jiemes

[kio minisrterijos (toliau - NZg.

Pasira5ytos nauj os sutartys

o

2075 m. rugsej

ir

ct

:

24 d. pasiraSyta jungtine veiklos sutzutis Erdviniq duomenq rinkiniq

skaitmeniniq Zemelapiq atnaujinimo paslaugos, jungtines veiklos sutartis sur Vf

Distanciniq tyrimq ir geoinfrrrmatikos centru,,GIS -Centras";
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.

2015 geguZes 27 d. laimetas konkursas del ortofotograf,rniq Zernelapiq kontroles
rengimo paslaugq

ir

pasira5yta sutartis su Nacionaline Zemes tarnyba prie Z,lrnes

flkio ministerij os, sutarties pabaiga

o

20 17

metai;

2015 m. balandLio 22 d. pasira5yta veiklos paslaugq sutartis del EU-Hydro
atnaujinimo paslaugq su Indra SA, Ispanija.

Bendrove laimejo beveik visus korrkursus kuriuose dalyvavo, iSsikyrus vien4, kuri skelbe V[

,,Zemes Dkio informacijos

ir

kaimo verslo centras". Pasi[lymas almestas, del

nepakarrkamq

irodymq ivykdyti projekt4. liprendimas buvo apskqstas vie5qjq pirkimq tamybai, bet pirl<imo
proced[r4 vieSqjq pirkimq tarnyba atsisake nagrineti.
Bendra 2015 m. ivykdvtq projektq / sutardiq apimtis 733 ttrkst. Elur su PVM. Metq praLdZioje

buvo planuota 1045,0 tDkst" Eur. Projektq apimtis sumaZejo, nes trendrove negalejo iSpildyti
uZsakovq keliamq kvalifikaciniq reikalavimq

ir buvo priimtas sprenclimas dalintis

projektuLs su

kitomis bendrovemis, pasiraSant jungtines veiklos sutartis.

Vidutinis metinis darbrLrotojq darbo uZmokestis neatskaidiavus mokesdiq buvo 588 Eur/rmen.
(be aukSdiausio lygio vadovq.), auk5diausio lygio vadovq
Eur/mdn., specialistq
3. Aplinka

-

-

1480 Eur/mdn., kitq vadov\

533 Eurr/men. Bendras darbo uZmokesdio fondas

-

-

1265

630 l29.59liur,

ir personalo klausimai

3.1. Ekonominds s4lygos.

Bendroves gaminama kartografine produkcija atitinka uZsakovq keliamus reikalarrimus,

todel pagal kokybg

ji

pilnai konkurencinga savo rinkos segmente. Gamyba yra pilnai apr[pinta

gamybinemis patalpomis, technologine iranga tenkina Siandienos porerikius. Personalo senej imas
yra kritinis taSkas bendroves veikloje. Kaune ndra su kartografija susijusiq specialistq pertekliaus, o

didZioji dalis jaunq specialistq pasirenka uZsienio valstybiq darbo rink4. Galima bandyti apnnokyti
studentus, juos panaudojant atskiriems projektams vykdyti, tadiau

tik po metq. Kyla poreikis daugiau le5q skirti savo darbuotojq

jq kvalifikacij atampapakank.ama

mokyrmam.s.

Bendrove dalyvauja valstybiniq institucijq skelbiamuose konkursuose, kurie orienluoti

i

maLiausiq kainq, todel negali pasiekti pzkankamo pelningumo, tadiau Sie konkursai gararntuoja
savalaiki atsiskaitym q uL atlik1us darbus.

tik licencijuot4 arba nemol<amr1 programing irangq, ta.diau
bendrove labai priklausoma nuo Arc(3is programines irangos naujumo, kuria prekiauja
Savo veikloje bendrove naudoja

monopolinemis s4lygomis

UAB ,,Hnit-Baltic". Valstybes imonLiq

skelbiamuose konkursuose

reikalaujama tureti naujausias programines irangos versijas, kurir4 atnaujinimai bendrovei labai
brangiai kainuoja.
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3.2. Politind aplinka.

UAB

,,Aerogeodezijos institutas" steigeja

ir

pagrindine akcininke

yra lemets ukio

ministerija (LUM). Valdymo organuose dominuoja ZUtvlpaskirti valstybes tarnautojaii:

-

Pagrindinis bendroves akcininkas yra Valstybe, kuri4 atsto,vauja akcininkq susirinkime
paskirtas ZUVL igaliotinis;

-

Valdyb4 sudaro 5 ,ZTJMatstovai;
Bendrovg atstovauja Valdybos paskirtas direktorius.

Pagrindinis politinis veiksnys, ital<ojantis AGI veikl4

-

Lexnes

[kio ministerijos Ze,mes ir

i5tekliq politikos departamento vykdoma Lietuvos kartografavimo politika, nuo kurios priklauso
Lietuvos biudZeto dalis, skiritrma valstybiniam kartografavimui. Pagrinrlinis AGI pajgmq Saltinis

-

pagal valstybinius konkursus atliekami kartografavimo darbai. ZUVL turi pasitvirtirrusi strategini

veiklos planq, tadiau nera ai5kiai i5reikStos ilgalaikes karlografavimo programos, pagal kuri4 bltq
galima planuoti imones veikl4 bent 3 metams i prieki.
Valstybinis karlografavimas Lietuvoje tiesiogiai kuruojamas Nacionalines Zemes tarnybos
prie Zemes [kio ministerijos, kuri ruo5ia kasmetinius savo veiklos plalus.

NZt

st<elbia konkursus

kartografavimo darbams atlikti ir finansuoja V{ ,,GlS-Centras" perduotq kartografavimo fuLnkcijq

vykdym4.

VI

,,Gls-Centras" taip pat dallyvauja atviruose konkursuose del komerciniq projektq,

pasinaudodamas valstybes finansuojama infrastruktfra

ir Zmogi5kaisiais resursais, tuo sudarydamas

nes4Zining4 konkurencij 4.

3.3. Techniniai

ir technologiniai veiksniai.

Kadangi AGI daugiausiai uZsiima skaitmeniniq kartografiniq dr.romenq rinkiniq sudarymu,
tai pagrindinis technologinis veiksnys

- naujo tipo duomenq Saltiniq atsiradimas irlar paplitimas.

Siuo metu pasaulyje plinta kosrniniq nuotraukq panaudojimas teminiam kartografavimui,
tadiau Lietuvoje Siuo metu taji ribota del nepakankamos Sios kartografinds medZiagos paklagsos ir

su tuo susijusio finansavimo. AGI ie5ko galimybiq rasti alternatyvq Siai technologijai i5vystyti.
Viena i5 tokiq galetq bDti bepilodiq orlaiviq (dronq) galimybes maLo ploto teritorijose, tokiose kaip

pasienio ruoLai. 2015 m. bendrove pabande panaudoti bepiloti orlaivi sienos kartografbvimo
darbuose.

Bendrovds naudojama pagrindine technologine iranga- kompiuteriai ir prograrnine
iranga atitinka Siandienos poreikius ir laipsni5kai atnaujinami, atsiradus glamybiniams poreikiams. L,abai

padidejo poreikis atnaujinti pagrinding AToGIS programing lrangq, tadiau atnaujinimo kaina
bendrovei labai didele.

Bendroves turimas pastatas, statytas 1970

m. ir

renovuotas bei praplestas 2004 m.,

nereikalauja dideliq kapitaliniq s4naudq remontui, tadiau nevarstomi langai apsunkina patalpq

nuom4, todel, kaip taisykle, su nuominiinkais susitariama dalinlis sqnaudas langq pakeitimui.
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Nebelikus fotografinio dauginimo darbq, bendrove likviduoja fotolaboratorijas
technologing irang4. Atlaisvindamas palalpas pusrlsyje,
archyvai,

o

ir

atitiLnkam4

kur laipsni5kai perkeliami techliniai

pastarqjq patalpos i5nuomo.jamos. Siuo metu i5nuo,motas beveik visas

II

aul<itas.

baigiamas atlaisvintas IV aukdtas, ieskoma nuomininku V auk5tui - mansardai.
3.4. Ekologiniai veiksniai.

AGI savo veikloje

nenaudoja gamt4 ter5iandiq technolog;ijq, iSskyrus automLobilini

transport?, o gamybos atliekos, t.y. kompiuterine technika, utilizuo.jamgs
istatymo nurnatyta tvarka.
Per 2015m. bendrove sumokejo Aplinkos ter5imo mokesti i5 mobiliq tar5os Saltiniq tik 4 Eur.
3.5. Personalas.

Siuo metu AGI dirba 49 darbuotojai (su aptamaujandiu personalu), i5

jq

gamybineje ir

vadovavimo sferoje 43 darbuotojai. Vidutinis darbuotojq skaidius 2015 m. buvo 61. per 2015 m.
atleista 22, prlimta 3 darbuotojai.

AGI darbuotojai turi specialqji iSsilavinim4, i5 esmes atitinkanti AGI poreikius,

tiediau

reikalingas tolimesnis kvalifikacijos kelimas, kuri komplikuoj a tai, kad Lietuvoje ndra reikalingq
specializuotq mokymo institur:ijq, kursq ir programq.
2015 m. bendroves 1ii darbuotojq dalyvavo 12 i5oriniq mokymr5 2 seminaruose daly'vavo 6

darbuotojai ir 4 konferencijose dalyvavo '7 darbuotojai. Pagrindines mokymq, konferencijrtr temos
susijusios su kartografijos technologrjr+ tobulinimu,taip patbendroves vradybos tobulinimu.
4. Metinds finansin6s ataskaitos

2015 m. balanse matyti, kad lzymiai sumaZejo bendroves turtas, lyginant su prae.jusiu
finansiniu laikotarpiu. Turto sumaZejim4 leme nelikvidZios pagam.intos sandelio produkcijos
perkainojimas ir nura5ymas

4z16 598 Eur.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Turtas, tfikst. Eur

2365

19t40

r420

Nuosavas kapitalas, tflkst. Eur

22t0

r877

r242

Nuosavo kapitalo grqLa, proc.

1

-16

0,64

Del praejusiq laikotarpiq nuostolio padengimo istatiniu krapitalu, pastarasis sumaZdjo iki
1 198 176Eur. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pajamos 2015 m. buvo pana5ios kaip ir ankstesniais
metais, bet sumaZejo pardavimo savikaina

24 proc. sumaZejo veiklos

-

bendrove uZdirbo 240 870 Eur bendro pelno. Taip pat

s4naudos. Bendrove uZdirbo

ankstesniu laikotarpiu turejo 333 725 Eur nuostoli.

41 146 Eur ikimokestinio pelno, kai

UAII ,,Aerogeodezijos institutas" metinis prane|innas apie 2015 m. veiklo,s rezultatus

Grynojo pelno marLa, proc.
Bendro likvidumo koeficientas

2013m.

2014m.

20ISnt"

I

-54

I ,:i

7,2

1I,23

1

,:i

2015 m. bendrove dividendq nemokejo, taip pat nevykde investiciniq projektq. I,adidejo

piniginis srautas 86 003 Eur del didesniq iplaukq ir maZesniq i5rnokrl susijusiq su clarbo sirrtykiais.
Vadovaudamasi Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrrumo uZtikrinimo gairirl apraso
nuostatomis, pasibaigus ketvirdiui, bendroves finansines ataskaitos, ketvirdio tikslq

ir

uZdaviniq

rodikliai, vadovaujandiq darbuotojq darbo uZmokestis, darbuotojq skaidius, vidutinis drarbuotojq
darbo uZmokestis, metinis darbo uZmokesdio fondas, planuLojamos ir ivykdytos investicijos
skelbiamos viesai bendroves internetinej e svetainej e www.agi.lt
5. Veiklos planai

ir

prognozds

{vertinus praejusio Jtaikotarpio pamokas, bendrove, siekdima padidinti pajarnas ir siumaZinti
s4naudas,

-

turi galimybiq:
Dalyvauti dideles apimties valstybinius kartografavimo darbuose;

Efektyviai iSnaudoti Lietuvos valstybes sienq kartc,grafavimo padeti
aerofoto grametrij os srityse

-

ir

patirti

;

UZimti susidarandi4 ni54 karinio kartografavimo srityje;
Nuomoti perteklines administracines patalpas.

AtsiZvelgiant

i

ivertintas galimybes, bendrove vadovaudannasi strateginiu 2016-2018m.

planu 2016m. metams i5sikele tikslus ir uZdavinius:

-

Pasiekti nuosavo kapitalo ryEZE2,I proc. Siektinos pajamos 700 ttkst. Eur, pelnirrgumas

-

-

4,3 proc.

ftraukti projektr4 valdym4

i

kokybes vadybos sistem4, sukuriant projektq valdymo

procesQ;

-

I5nuomoti 400kvm perteklinriq administraciniq patalptp, paruo5iant patalpas nuornai.
I5pletoti prekyb4 kartografine medLiaga, sukuriant interneting parduotuvE.

Optimizuoti personal4, priderinant darbuotojq skaidiq prie veiklos apimdiq, eliminuojant
kritines pareigytres ir padidinant bent2jaunais iki 30 rn. arnZiaus specialistq skaidiq;

-

I5saugoti Lietuvos valstybes sienos nustatymo

ir prierZilros projektq monopoli, laimint

naujqkonkurs4;

-

Atsiimti prarastus projektus, laimint anksdiau vykdytq projektq bent 1 konkurs4;
Isitvirtinti karinio kartografavimo rinkoje, pateikiant konkredius produktq pasiulymus ir
laimint bent I konkurse.

UAB ,,Aerogeodeziios irpstitutas" metinis prane*imas apie 2015 m. veiklos rezultatus

Bendrove siekia strateginiq tikslq

ir lanksdiai prisitaiko prie rinkos pokydiq. fsipareigoja

pasiekti imanomai geriausius ekonominius rodiklius ir moketi akcininkams
nustatlt4 kapitalo grqZq.

Direktorius

Vilmantas Tovenskas

