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METINIS PRANESIMAS
2017 m.

2017 m. metinis prane5imas paruo5tas vadovaujantis LR imoniq finansines atskaitomybes
istatymo turinio nuostatomis

ir Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo

apra5o privalomaisiais nurodymais. PaaiSkinimai

ir komentarai tekste

gairiq

apima tas sritis, kurios yra

privalomos, bet nebutinai i5skirtos atskirais paragrafais.

l.

fmon6s veiklos apibudinimas

UZdaroji akcine bendrove ,,Aerogeodezijos institutas" (toliau

-

Bendrove) yra isteigta (1995

m. gruodZio 29 d. Lietuvos Respublikos Kauno miesto valdybos isakymas Nr. 935) vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1994 m. rugpjUdio 26 d. nutarimu Nr. 787, reorganizavus

Valstybin! aerofotogeodezijos institut4, kaip valstybing imong, akcionuojant Valstybinei
Zemetvarkos ir geodezijos tarnybai priklausanti turt4.
Bendrove uZsiima komercine - rikine veikla, nurodyta bendroves istatuose. Pagrindine veikla

- Tl.l2.l0InZinerine-technologine veikla (fotogrametrijos, kartografrjos, geoinformatikos
Pagrindiniai darbai

-

srityse).

laimetq konkursq vykdomi ivairfls valstybinio kartografavimo darbai:

topografiniq lvairiq masteliq Zemelapiq ruo5imas, valstybiniq georeferenciniq duoment4 baziy
sudarymas

ir

atnaujinimas, valstybes sienq demarkavimo dokumentacijos

ir

kartografines

medZiagos ruoSimas, dalyvavimas tarptautiniuose kariniuose kartografavilmo projektuose ir

Be tipines veiklos

-

kartografavirno

-

t.t

i5 esmes sumaZejus darbuotojq skaidiui ir atsilaisvinus

patalpoms, bendrove nuo 2015 m. pradejo teikti administraciniq patalpq nuomos paslaugas.

Bendrove

turi strategini plan4 2017-2019 metams, kuris dar 2015 m. buvo i5 esmes

perZiDretas: ivertinti vidaus
ankstesniq tikslq pasiekimas

ir

i5ores veiksniai, galimos gresmes

ir jq

neutralizavimo bfldai,

ir uZdaviniq vykdymas. Sios analizes pagrindu priimti nauji tikslai ir

uZdaviniai.
2017 m. buvo dalinai vykdomi 2017-2019 m. strategijoje numatyti tikslai ir uZdaviniai, nes

akcininkai nusprende optimizuoti veikl4, atsisakant kai kuriq veiklq ir sumaZinti darbuotojq skaidiq.
{mone savo veikloje sieke realizuoti Sias vertybes:

.

Profesionalumas, pasireiSkiantis auk5ta darbuotoiq kvalifi kacij a;

UAB ,,Aerogeodezi.jos institutas" metinis praneiimas apie 2017 m. veiklos rezultatus

o
o

Atsakomybe ir s4Ziningumas, pateikiant uZsakovams auk5tos kokybes produktus;
Dinami5kumas ir inovatyvumas, isisavinant naujas technologijas.

Bendrovei yra svarbu i5saugoti auk5tos kokybes produktq gamintojos vardq, todel

blti

ji

siekia

Sio segmento lydere.

Siekiant gerinti teikiamq paslaugq kokybg ir geriau tenkinti klientq reikalavimus, bendrove
dar 2005 m' idiege kokybes vadybos sistemq(KVS), kuriai jau tris kartus atliktas resertifikacinis

auditas

ir

Siuo metu sistema atitinka LST

EN ISO 9001:2008 reikalavimus.

paskutinis

resertifikavimas atliktas20lT m. geguZg. Bendrove gavo KVS paLymdjint4 iki 2018m. rugsejo men.

Bendroves istatinis kapitalas

yra 1.I98.I75,64 Eur (vienas milijonas vienas

Simtas

devyniasde5imt a5tuoni tflkstandiai vienas Simtas septyniasde5imt penki eurai 64 ct). Valstybei
priklausanti kapitalo dalis

-

1 195 983,60 Eur (vienas milijonas vienas Sirntas devyniasdesimt penki

tlkstandiai devyni Simtai aStuoniasdesimt trys eurai 60 ct) arba g9,82yo viso Bendroves lstatinio
kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis - 2 192,04 F)ur (du tlkstandiai vienas

du eurai 4 ct) arba 018% viso Bendroves istatinio kapitalo. Valstybei
priklausanti kapitalo dalis iki 2017m. rugpjldio 10d. priklause Lietuvos Respublikos Zemes Dkio
Simtas devyniasde5imt

ministerija. Dabar Valstybei priklausanti kapitalo dalis priklauso Valstybes imonei Turto bankas,
Bendrove savq akcijq neturi, apmokejimq uZ savo akcijas, isigyjant ar perleidZiant ut
uZmokesti

ir

savq akcrjq isigijimo per ataskaitini laikotarp! nevykde. lPer paskutinius penkerius

metus bendrove

tik kart4

uL, 20I5m. rezultatus 2016

m. akcininkams sumokeio 8 tiikst. Eur

dividendq.
Bendrove finansiniq metq eigoje dar nuo 2015 m. i5

AB Siauliq bankas gavo 300 000 EUR

kredito linij4, kuri4 2017 m. panaudojo ir pasira5e sutarties pakeitim4 padidinant kredito limit4 iki
500 000 ttikst. EUR. Kredito linija reikalinga subalansuoti piniginius srautus

ir laiku i5moketi darbo

uZmokesti, nes didZiausi pinigq srautai, uLbaigiantprojektus, blna metq gale.
2. Finansiniq

ir nefinansiniq veiklos rezultatq analizb

2017 metais Bendrove vykde veikl4 vadovaudamasi minetu strateginiu planu 2017-2019 m.
2017 m. planuoti ir ivykdyti uZdaviniai

UZdaviniai

UZdaviniq rodikliai

{vykdymas

I5laikyti aukSt4 pelningum4

Iki 9 proc.

UZsitikrinti metines darbq apimtis

740

ApsirDpinti resursais

0 pr:oc. triikumas

0 proc.

Paruo5ti patalpas nuomal

430 kvm.

1500kvm

Surasti potencialius nuomininkus

400 kvm.

1

Optimizuoti darbuotoj q skaidiq

13710 Eur/m

2208Eur/m

t[kst. Eur

nuostolis
40 tflkst. Eur

trlkumas

152kvm

2
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pagal veiklos apimtis

UZtikrinti, kad neliktu ne vienos

I pareigybe

Kritiniq pareigybiq neliko

8proc.

10proc.

I

I

Kokybi5kai atlikti LR sienos projektq

Ne daugiau I

Nusiskundimq negauta

darbus

nusiskundimo

Dalyvauti sienos demarkavimo darbo

Ne maZiau

kritines pareigybes
Padidinti jaunq (iki 30 metq)
talentingq specialistq skaidiq
Tureti imones patikimum4
p

atvi

rtinanti

p

aLy mdj imq

I

atstovo

Atsisakyta veiklos

grupiq veikloje
Pristatyti rinkai naujus gaminius

Ne maZiau 2.

0

Laimeti karines karlografij

I

LI

2

0

os

konkursus

Pateikti konkredius kariSkus produktq
pasiiilymus

Bendrove didziqa dali uZdaviniq neivykde, del objektyviq prieZasdiq

.
o
.

:

nebuvo skelbti konkursai,

neatitiko keliamqkvalifikaciniqreikalavimq,
negalejo fizi5kai atlikti, del darbuotojq tr[kumo.

Bendrove tgse darbus remiantis anksdiau pasirasytomis sutartimis:

o

del ortofotografiniq Zemelapiq kontroles rengimo paslaugq sutart! su NZT,

'

uLbaigd sutarti su Druskininkq savivaldybg del geodeziniq punktq patikslinimo ir
sutankinimo.

Pasira5ytos naujos sutartys:

o

Rugsejo 27 d. pasira5yta veiklos paslaugq sutartis ,,Tarptautiniq projektq, rengiant
Europos erdvinius duomenis, vykdymo paslauga,. su NZT.

o

Lapkridio 28 d. pasira5yta sutartis su UAB ,,Hnit-Baltic", ddl duomenq naudojimo.
Taip pat bendrove prekiavo kartografiniais produktais. Bendra parduotos parduotuveje ir

leidybos produkcijos verte 4216,15 Eur. 2077 m. buvo uZdaryta bendroves internetine
Zemelapiq parduotuve, nes tapo nuostolinga.

Bendra 2017 m. ivykdytq projektr4 / sutardiq verte 37,5 tlkst. Eur su PVM. Metq pradZioje

buvo planuota gauti 740 tiikst. Eur pajamq. Pajamq apimtis sumaZejo, nes bendrove nedalyvavo
dideles apimties konkursuose, del neatitikimo keliamq kvalifikaciniu reikalavimu.
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Vidutinis metinis darbuotojq darbo uZmokestis neatskaidiavus mokesdiq buvo 627,74
Eur/men. (be aukSdiausio lygio vadovq), auk5diausio lygio vadovq
- 1917,81 Eur/men. Bendras
darbo uZmokesdio fondas
3.

- 406648,14 Eur.

Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Ekonomines s4lygos.

Bendroves gaminama kartografine produkcija atitinka uZsakovq keliamus reikalavimus,
todel pagal kokybg

ji pilnai konkurencinga

savo rinkos segmente. Garnyba yra pilnai apriipinta

gamybinemis patalpomis, technologine iranga tenkina Siandienos poreikius. Personalo senejimas
yra kritinis ta5kas bendroves veikloje. Kaune ndra su kartografija susijusiq specialistq peftekliaus, o

didZioji dalis jaunq specialistq pasirenka uZsienio valstybiq darbo rink4. Galima bandyti apmokyti
studentus, juos panaudojant atskiriems projektams vykdyti, tadiau jq kvalifika cijatampapakankama
tik po metq. Kyla poreikis daugiau ledq skirti savo darbuotojq mokymams.
Bendrove dalyvauja valstybiniq institucijq skelbiamuose konkuLrsuose, kurie orientuoti
i
maZiausi4 kain4, todel negali pasiekti pakankamo pelningumo, tadiau Sie konkursai garantuoja
savalaiki atsiskaitym 4 uL, atliktus darbus.
Savo veikloje bendrove naudoja

tik licencijuotq

arba nemokam4 programing irangq, tadiau

bendrove labai priklausoma nuo ArcGis programines irangos naujumo, kuria prekiauja
monopolinemis sqlygomis UAB ,,Hnit-Baltic". Valstybes imoniq skelbiamuose konkursuose
reikalaujama tureti naujausias programines irangos versijas, kuriq atnaujinimai bendrovei labai
brangiai kainuoja.
3.2. Politine aplinka.

UAB

,,Aerogeodezijos institutas" steigeja

ir

pagrindine akcirrinke buvo i,emes fikio

ministerija (ZUU. Nuo rugpjldio men. bendroves valstybes valdomos akcijos perduotos Valstybes
imonei Turto bankas. Valdymo organuose dominuoja paskirti valstybes tarnautojai:

-

Pagrindinis bendroves akcininkas yra Valstybe, kuri4 atstovauja akcininkq susirinkime
paskirtas AB Turto bankas igaliotinis;

-

Valdyb4 sudaro 3 Valstybes imones Turto bankas atstovai;
Bendrovg atstovauja Valdybos paskirtas direktorius.

Pagrindinis politinis veiksnys, itakojantis AGI veikl4

-

Zemds

[kio ministerijos Zemes ir

i5teklirl politikos departamento vykdoma Lietuvos kartografavimo politika, nuo kurios priklauso
Lietuvos biudZeto dalis, skiriama valstybiniam kartografavimui. Pagrindinis AGI pajamq Saltinis
pagal valstybinius konkursus atliekami kartografavimo darbai . ZUVL turi pasitvirtinusi strategin!
veiklos plan4, tadiau nera ai5kiai iSreikStos ilgalaikes kartografavimo programos, pagal kuri4 bltq
gahma planuoti imones veiklq bent 3 metams

iprieki.
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Valstybinis kartografavimas Lietuvoje tiesiogiai kuruojamas Nacionalines Zemes tarnybos
prie Zemes lkio ministerijos, kuri ruo5ia kasmetinius savo veiklos planus.

NZt

skelbia konkursus

kartografavimo darbams atlikti ir finansuoja V{ ,,GlS-Centras" perduotq kaftografavimo funkcijq
vykdym4. VI ,,Gls-Centras" taip pat dalyvauja atviruose konkursuose del komerciniq projektq,
pasinaudodamas valstybes finansuojama infrastruktDrair Lmogi5kaisiais resursais, tuo sudarydamas
nesqZining4 konkurencij 4.

3.3. Techniniai

ir technologiniai veiksniai.

Kadangi AGI daugiausiai uZsiima skaitmeniniq kartografiniq duomenq rinkiniq sudarymu,
tai pagrindinis technologinis veiksnys - naujo tipo duomenq Saltiniq atsiradimas irlar paplitimas.

Siuo metu pasaulyje plinta kosminiq nuotraukq panaudojimas teminiam kaftografavimui,
tad,iau Lietuvoje Siuo metu tai ribota del nepakankamos Sios kartografines medZiagos paklausos ir
su tuo susijusio finansavimo.

Bendroves naudojama pagrindine technologin e iranga

atitinka Siandienos poreikius

- kompiuteriai ir programine

iranga

ir

-

laipsniSkai atnaujinami, atsiradus gamybiniams poreikiams.
Bendrove turi atnaujint4 pagrinding ATcGIS ir photomod programin
E irangq.
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 nuomininkais susitariama dalintis s4naudas langq pakeitimui.

Nebelikus fotografinio dauginimo darbq, bendrove likviduoja fotolaboratorijas ir atitinkam4
technologing irang4. Atlaisvindamas patalpas pusrlsyje, kur laipsni5kai perkeliami techniniai
archyvai, o pastarqjq patalpos i5nuomojamos. Siuo metu i5nuomotas beveik visas II, III, auk5tas ir

didZioji dalis

IV ir V auk5to. Atlaisvintas buvgs AGI kartografines - geodezines

medZiagos

ir

irangos muziejus paruo5ta nuomai.
3.4. Ekologiniai veiksniai.

AGI savo veikloje

nenaudoja gamt4 ter5iandiq technologijq, i5skyrus automobilini

transport4, o gamybos atliekos, t.y. kompiuterine technika, utilizuojamos
istatymo numaty.ta tvarka.
Per 2017 m. bendrove sumokejo Aplinkos ter5imo mokesti i5 mobiliq tar5os Saltiniq tik I Eur.
3.5. Personalas.

AGI2017m. vidutini5kai dirbo 18 darbuotojq (su aptarnaujandiu personalu). Metq pradZioje
buvo 50 darbuotojq

-

pabaigoje I 1. Per 2017 m. atleista 45, priimta 6 darbuotojai.

AGI darbuotojai turi specialqji i5silavinim4, i5 esmds atitinkanti AGI poreikius. 2017 m.
AGI darbuotojai dalyvavo:

o 5 i5oriniuose seminaruose, organizuotuose Lietuvos imoniq - 2 darbuotojai;
o 2 i5orinese konferencijose, organizuotuose Lietuvos imoniq - 2 darbuotojai;
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Pagrindines mokymq, seminarq, konferencijq temos susijusios su kartografijos technologrj,l

tobulinimu, bendroves vadybos tobulinimu, apskaita bei nauju darbo kodeksu.
4. Metin6s finansinds ataskaitos
2017

m' balanse matyti, kad beveik nesikeite ilgalaikis turtas,

dali administraciniq patalpq ir turi investicinio turto. Tikimasi, kad

Sis

tadiau bendrove iSnuomojo

turtas turi potenci

Trumpalaikis turtas nedaug sumaZejo, nes metq pabaigai bendrove

al'

augti.

turejo maLiaupinigq,

bet daugiau atsargq, kurios padidejo del nebaigtos gamybos.

Nuosavas kapitalas Zenkliai sumaZejo

del nuostolio, kurir; atsirado del

i5moketq

darbuotojams iSeitiniq kompensacijq, optimizuojant personal4. ISeitinems kompensacijoms
ismoketa 132,6 ttikst. Eur, nepanaudotq atostogq kompensavimui 50,0 trikst. Eur. per prastovas
i5moketa per 27,0 tfikst Eur.

Kadangi pajamq buvo gauta nepakankamai, padidejo trumpalaikiai
isipareigojimai,
bankui.
isiskolinimas

1222

LL75

r002

663

560

t4L

77L

156

50

LI

220

5L2

Pelno (nuostolio) ataskaitoje pajamos 2017 m. buvo maZesnes nei 2016

m.-

t. y.

55 proc., nors

bendras pelnas padidejo. Bendrove uZdirbo 3l293Bur bendro pelno, 338449 Eur gryno nuostolio.

2017 m. Zenkliai sumaZejo pinigines iplaukos -74 proc., nes vykdytq projektq vertes buvo

Lymiai maZesnes nei 2016 m., o ir projektq ivykdyta buvo maZiau. SumaZejo piniginis srautas
32681Eur, del mazesniq iplaukq ir nepakankamai sumaZejusiq ismokq.
Vadovaudamasi Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq aprado
nuostatomis, pasibaigus ketvirdiui, bendroves flnansines ataskaitos, ketvirdio tikslq ir uZdaviniq

rodikliai, vadovaujandiq darbuotojq darbo uZmokestis, darbuotojq skaidius, vidutinis darbuotojq
darbo uZmokestis, metinis darbo uZmokesdio fondas, planuojamos rir ivykdytos investicijos
skelbiamos vieiai bendroves internetinej e svetainej e www.agi. tt

UAB ,,Aerogeodezijos institutas" metinis praneiimas apie 2017 m. veiklos
rezultatus

5. Veiklos planai

ir prognozds

fvertinus praejusio laikotarpio pamokas, bendrove, siekdama padidinti pajamas ir sumaZinti
s4naudas, turi galimybiq:

.
o

I5naudoti turim4 turt4 nuomai,

Ie5koti investicijq naujiems verslams pradeti.

Bendrove lanksdiai prisitaiko prie rinkos pokydiq.
[sipareigoja pasiekti imanomai geriausius

ekonominius rodiklius.

Direktorius

Vilmantas Tovenskas

