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(araskailinis Iaikolarpis)

Pilno balanso lbrma

(L1)

(finansines atskaitomyb€s valiuta ir jos

tikslumo ts

TURTAS Pastabos

Nr.
Finansiniai metai

Pra('.i!

linansiniai nretai

A. ILGALAIKIS TURTAS 50587t 77 51093582
N EMATERIALUSIS TURTAS 309 911

Pletros darbai
Presl iZas

Palcntri. licenciios
.l Progranr rne rranga 3 t3 309 9?t
5. Kilas nematerialusis turtas

MA f ERIALUSIS TURTAS 50586868 5 t092660
ZemC

t.2 Pastut i ir statiniai 2990i0i4 10046 I 56
t.t. MaSinos ir irensimai r 1192394 ll6l.r:1.15
l.l TransDorto Driemones 45370 5l t56
t.5. Kita ranga, prietaisai. irankiai ir ireneiniai 8:i 5 0979 8545,1i I

t.6. Nebaigta statyba
t.1 . Kitas materialusis turtas J 79509 | 8-.i 5 5 7l
t .8. lnveslicinis turlas
r.8 I Zen]e
L lt.l. Paslatai

III FINANSINIS ]'IJRTAS
t Investici os dukterines ir asociiuotas imones

It t.2. Paskolos asoci uotoms ir dukterinems imonenrs
I l. Po viencriu nretu gautinos sumos
I ..l Kitas linansinis turtas

IV KI AS ILGALAIKIS'IURTAS
tvt AtiJcto-io nrokcsaio tunas
tv 2 Kitas il{ralaikis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS I 1745336 10768I86
AI'SRAGOS. ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAICTOS
VYKDYI'I ST]TARTYS 6054292 i li 5 8105
Atsargos 6001470 3tt29lli

I.t.l Zaliavos ir komplektavimo saminiai 3. 25 t09i0 r569387
l. t.l. Nebaigta eanryba 3.I I I233664 67196ti
I. L3. Paganrinta plodukciia 3.tl 22518',7 6 t5862i8

1.4. Pirktos prekes. skirtos oerparduoti
t2 Iiankstiniai apmokeiimai 3.ll 5 t822 2()0ql
tl. Nebaigtos vykdyti sutartys

II PI:R VIENERII.JS METUS GAUTINOS SI]MOS 2 180408 l(rll87
.l Pirkc u siskolin imas 2055251 5 519

II2 Dukleriniq ir asociiuotrl jrnoniq skolos
I l. ti. Kitos gautinos sumos I25 I 57 2559i8

t K AS IRUMPALA IKIS TURTAS 29956 i0 t0 r r2-.ll
Ilt I Trurrrpa aikrrs investici.ios

t.2 Ternrinuoti indcliai
Ilt.i Kitas trumpalaikis turtas 3 12 29956i0 't0rtll
lv. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 515006 r6 i7l(r0

I'(JRTO IS VISO: 62332513 6t 861768



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREICOJIMAI Pastabos

Nr.
Finansiniai metai

l)raclF

Ilnansiniai nretai

C. NUOSAVAS KAPITALAS 13572044 r 4071383
KN PITALAS 35 21535200 2 t535100

II Islalinis (DasiraSvtasis) 3.5 2 t535200 2 t535200
Ll. Pasirasytasis neapmoketas kapitalas (

I.3. Akciiu priedai

t..l. Savos akciios (

lt PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) u. l4-3. t 5 4963672 4963612

III REZERVA I

t.l Privalomasis
It t.2. Savoms akc iioms isievti

.:r. Kiti rezervai
IV NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI') ( D916828) ( llllTlSq
IV.I Ataskaitiniu metu pelnas (nuostoliai) i.6 (4991i9) 95 85.',r l
1v.2. Ankstesniu nletu Delnas (nuostoliai) ( t242',7 489\ lr860ll
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 24239 19t912
E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 48736230 47595173
I PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS IR

ILGALAIKIAI ISIPAREICOJIMAI 43357401 4l:157,10 t

t.l Finansinds skolos 31 43:t 57401 .lll57l0 t

l lt Lizingo (trnansines nuomos) ar panasiis jsipareieoiimai

I. 1.2. Kredito istaigoms
I t.i. Kitos finansinds skolos 3.7 43357 40 t 1t35740 r

t 2.. Skolos I iek€iams
I.i. Gauti iSankstiniai aDmokeiimai
t,l Atideiiniai
t.l I lsipareiqoiimu ir reikalavimu Dadengimo
1.4.). Pensiiu ir panaSiu isioareigoiimu
t.l.,i. Kiti atideiiniai

I ,5, Alidetoio mokesaio isipareiqoiimas
t.6 Kitos rnoke(inos surnos ir ilealaikiai isipareisoiimai

II PER VIENERII]S METUS MOKETINOS SUMOS IR
,I'RUMPALAIKIAI 

ISIPAREICOJIMAI 5178829 4238072
.r Ilgalaikiu skolu einamuiu metu dalis 3.',7 372490t 3'121901

.2. F inansines skolos 187
ll 2 I Kredito istaigoms
n.2.2. Kitos skolos

3. SLolos tiekeiams t215638 Il lt-.i6
[.4. Cauti iiankstiniai aDrnokeiimai 3.-l 12405 t.l2.ll8

_5. Pe lno mokesaio isipareigoiimai
I 16. Su darbo santykiais susiie isipareigoiimai 3.8 335885 11'7'78 t

lt7 Arideiiniai
Il8 Kitos mokdtinos sumos ir trumpalaikiai isipareieojimai i.8 107 i9

NUOSAVO KAPITALO rR ISIPAREIGO.ilMU ls VtSO: 6233251-i 6l86l76tt

Vl r.linar.rsininke
(!tnoncs vadovo pareigq pavadinirnas)

Ramute iereSkiene
(vardas ir pavardi)



AB GIRAITES GINKLUOTES GAMYKLA
( irnones pavadinimas )

1 IOO8O729 VIJUKU KAIMAS UZLIEDZIU SEN.KAUNO RAJ.
(jnroncs kodas. adresas, kiti duomenys)

20ll m.birielio 30 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
201 L06.30

(fi nansines atskaitomyb€s sudarynro diena)

201 I m.t-ll ketv
(ataskaitinis lai kotarpis)

(Lt)

(finansines atskaitoml,b€s valiuta it -jos
tikslumo lygis)

Uil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos

Nr.
Finansin iai

metai

I'rae.jg

fi na nsin ia i

PARDAVIMO PAJAMOS 3.1 4947508 1.19J6,195

II PARDAVIMO SAVIKAINA 3.2 4400658 I1397587

III. BEN DRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 546850 353890[t

IV. VEIKLOS SANAUDOS 3.2 871042 2367{83

lv. I Pardavimo r3366 57 547

IV.2 Bendrosios ir adm inistracines 8s7676 27099f6

v. TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (324192) I171125

vI. KITA VEIKLA 2000

vl.t Pa jarnos 3.1 2000

VI.2. Sq na udos

VII. FINANSINE IR INVESTICINI VBIKTA (r75t47) (292877\

vtl Paiarnos 3.t 2359 5,1i 7

vil.2. S4na udos 3.2 177506 298i 1 ,1

VIII. IPRASTINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (499J39) 880548

IX. PAGAUTE
x. NETEKIMAI
xt. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA (499339) 8805,18

xlt. PELNO MOKESTIS
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (49933e) 88054E

Vyr.l inansininke
(irnoncs vadovo pareigq pavadinimas)



AB GIRAITES GINKLUOTES GAMYKLA

(jmones pavadinirnas)

11OO8O729,V|JUKU KM UzLrEDzrU SEN.KAUNO RAJ.
(jmones kodas, adresas, kiti duomenys)

2011 m PINIGU SRAUTV ATASKAITA

(fi nansines atskaitomybes sudarymo diena)

201'l l-ll ketv (Lt)

(rtaskaitinis laikorarpis) (fi nansines atskaitomybes valiuta ir
tikslurno

Eil Nr'. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.
Finansiniai metai Praej q finansiniai

metai 2010

t. PagrindinGs veiklos pinigq srautai

tt Grynasis pelnas (nuostoliai) (4993 39) 8 8054 t
t.2. Nusideve jirro ir amodizacijos sEnaudos 506404 r 069208
I.3. Po vieneriq metq gautinq sumq (padideiimas) sumaZejimas

I Atsargu (pad ideiimas) sumaZei imas (2 r 73357) 1451785
L5. lSankstiniq apmokej imq (padidejimas) sumaZej imas (227 30) 55334

I.6 Nebaigtq vykdyi sutardiq (padidejimas) sumaZejimas

t.7 . Pirkciu isiskolinimo ( padidej imas) sumaZeiimas (20497 02) l 56010(
18. Dukteriniq ir asocijuotrl jmoniq skolq (padidejimas)

sumaZeiimas
19. Kitq gautinq sumq (padidej imas) sumaZejimas (198q:) l5qOi{
t.t0 Kito trumpalaikio tuno (padidej imas) sumaZejimas I 5604 909423
tll llgalaikiu skolq tiek€jams ir gautq iSankstiniu apmokejimq

nadideiimas (sumaZeiimas)

L r2. 'I'rumpalaikiq skolq tiek€jams ir gautq iSankstiniq
apmokeiimu Dadideiimas (sumaZeiimas)

1053393 (2s2i4781

Ili. Pelno mokesdio isipareigojimq padidejimas (sumaZe jimas)

I.14. Su darbo santykiais susi.jusiq jsipareigojimq padide.iinras
(sumaZeiimas)

108104 ( 129519

l. 15. Atidej iniu padidej imas (sumazejimas)

I 16. Kitu moketinq sumq ir isipareigojirnu padidejimas
(sumaZeiinras)

(2073e) t69(

t.17. Ilgalaikio rrraterialiojo ir nematerialiojo tufto perleidimo
rezultatu elirninavimas

t. t8 Finansin€s ir investicin€s veiklos rezultatq eliminavimas t75141 292811

I. I9, Kitq nepiniginiu straipsniq eliminavimas



Pra€jg finansiniai
mctai 2010

lnvcsticinds veiklos pinigq srautai

I lgalaikio turto (iSskyrus investicijas) jsigijimas

I lgalaikio tuno pokytis (straipsniu perraSymas)

llgalaikiq investicijq jsigi jirnas

I lgalaikiq investiciiq perleidimas

Kiti investicines veiklos pinigq srautq padidej imai

Kiti inyesticines veiklos pinigq srautq sumaZejimai

Finansinds veiklos pinigU srautai

Pinigq srautai. susijq su imones savininkais

Savininku inasai nuostoliams padengti

Dividendq iSrnoke jimas

Pinigq srautai, susijg su kitais finansavimo Saltiniais

Finansiniu skolu padid€ jimas

Finansiniu skolq suma2ejimas

ligac ijq supirkimas

[-izingo (finansines nuomos) rnokejimai

Kitq imones isipareigoj imu padid€jimas

Kitq jmones isipareigoj imq sumaZejimas

Kiti finansines veiklos pinigq srautq padidejimai

Kiti finansines veiklos pinigq srautq sumaZejimai

Ypatingqjq straipsniq pinigq srautai

Ypatingqj u straipsniq pinigq srautu padid€j imas

Ypatingqiq straipsniq pinigq srautq suma2ejimas

Valiutq kursq pasikeitimo itaka grynqjq pinigrt ir pinigq

Grynasis pinigq srautq padid6jimas (sumaZ€jimas)

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradZioje

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

vvr' hnansininr'd

'- XalruG temskiene
(lrnoncs vadovo pareigu pavadinimas) (paraSas) ( vardas ir pavardcrl



SnSrq MENESTU r,rRprNB vErKLos ATASKATTA

r. rrxexsrxt apZver,ca

AB Giraites ginkluotes gamyklos pardavimq pajamos 201I m. I pusmeti sudare 4.947.508 Lt.

fmonds veikla 2011 m. I pusmeti buvo nuostolinga. Imone patyre 499.339 Ll. nuostoli, Tai leme

patirtos per 5i laikotarpj bendrosios ir administracines bei finansines ir investicinds veiklos s4naudos.

20l I m. I pusmedio jmones finansines veiklos sqnaudos i5 viso yra 177.506Lt.

2011 m. I pusmedio imones veiklos (bendrosios ir administracines) s4naudos - 857.676 Lt, kurias

sudaro: nusidevejimas - 232.436 Lt, atlyginimai ir soc. draudimas - 318.948 Lt, apsaugos paslaugq

sqnaudos - I18.471 Lt, kuras, draudimas, rySio paslaugos, mokesdiai, komandiruotes ir kitos i5laidos -

187.821 Lt.

201I m. I pusmedio pabaigoje imond turejo atsargq uZ 2.510.930 Lt.(tai nupirktos Zaliavos, kuras

bei gamybos atliekos), nebaigtos gamybos gaminiq - uL 1.233.664 Lt., pagamintos produkcijos - uZ

2.257.876 Lt. ISankstiniai apmokejimai sudare 5'l .822 Lt.Kitas trumpalaikis turtas - 2.995.630 Lt.

201 I 06 30 ilgalaikio turto likutine vert6 - 50.587.177 Lt.

Skolos tiekejams - 1.245.638 Lt, gauti i5ankstiniai apmokejimai - 72.405 Lt, su darbo santykiais

susijE fsipareigojimai - 335.885 Lt.

20ll m. I pusmeti nebuvo jsigyta ilgalaikio materialaus turto. Per 5i laikotarpj ilgalaikio turto

nusidevejimas ir amortizacija su dar€ 506.404 Lt.

201I metq I pusmetj priskaidiuotas darbo uZmokestis - 959.574 Lt, priskaidiuota soc. draudimo

imokq - 382.832 Lt., jmokq i garantinj fond4 - 958 Lt.



2. RINKODAROS TARNYBOS VEIKLA

2.1. DARBAS SU TIEKEJAIS

Tgsiamas ir stiprinamas nuolatinis bendradarbiavimas su pagrindiniais tiekejais, su dauguma jq

pasiekus susitarimus del ilgesniq mokejimo atidejimo terminq atsiZvelgiant i lmoneje sunaudojamus

Zaliavq kiekius. Atlikus ir ivedus nuolating tiekiamq Zaliavq, produktq ir medZiagq kainq ir

pristatymo s4lygq stebejimo ir analizavimo praktik4, surasti nauji tiekejai, kurie yra geografiSkai

patogesneje zonoje ir siulo analogiSkos kokybes medZiagas uZ Zemesng kainq arba geresnes

atsiskaitymo s4lygas. Sudaryas pakavimo, pagalbiniq bei kitq medZiagq ivedimo igamyb4 planas,

kuris bus nuolat papildomas. Deretasi del metalq lydyniq (tombako, Zalvario) ir i5 jq gaminamq

komponentq, sudarandiq didZiausiq iSlaidq dali, kainq ir tiekimo s4lygq su esamais ir potencialiais

tiekejais. Metalq lydyniai pradejo brangti 2010 metq III ketvirtyje ir stipriai itakoja savikain4 bei

koregavo rinkodaros tarnybos metini veiklos plan4. Metalq lydyniq kaina nustatoma ir fiksuojama

LME (angl. London Metal Exchange) birZoje, todel pati kaina stipriai svyruoja ir su tiekejais

derimasi del jq darbq, atliekamq paruo5iant lydinius arba komponentus Soviniq gamybai, kainos.

Derybose su tiekejais ie5koma pigiausiai metalq apdirbimo paslaugas siDlandio tiekejo, kuris tiektq

minetas medZiagas, atitinkandias musq imones gaminamq produktq specifikacijas.

PerZiuretas tiek l-ojo, tiek II-ojo pusmedio tiekimo planas, ivesta Sio plano nuolatind papildymo ir

kontroles praktika siekiant maksimaliai uZtikinti jo ivykdymo tikslum4. Kadangi prakti5kai visi

metiniai kontraktai su tiekejais 201I metams buvo pasira5yti 2010 metq IIIJV ketvirdiais, pradeta

diegti planavimo praktika siekiant tiekiamq Zaliavq kainos sumaZinimo 2012 metams. Dalies tarnybq

biudZetuose numatytq pirkimq ir remontq atsisakyta. Per 5j pusmetj buvo planuota pirkti irengimq

atsarginiq detaliq uZ 124 000 Lt. Kadangi numatytq gedimq nepasitaik€, i5leistatik l5 768 Lt.

Metalq lydiniai, kurie sudaro didziaj4 dali i5laidq, vidutini5kai pabrango 20 o/o. T aip pat numatome,

kad tl pusmedio begyje gali brangti transportavimo paslaugos. Neskaitant pagrindiniq medZiagq

(metalq lydyniq) brangimo lmone faktines i5laidas nuo planuotq 201 I I pusmediui, sumaZino beveik



2.2. PARDAVIMAI

I5analizuota nuo jmones veiklos pradZios ivykdytq pardavimq istorija, jos prieZastys ir esamos

rinkos nustatant kiekvieno pardavimo kainos strukt[r4. Aktyviai siekiame parduoti nuo imones

veiklos pradZios sandelyje likusius produkcijos likudius. Atlikta esamq ir potencialiq rinkq analize

siekiant praplesti galimybes parduoti imones produkcijq nustatytose tikslindse rinkose, kuriose

jmone siekia ir sieks realizuoti savo produkcij4. [vesta nuolatine rinkos poreikiq analizes ir stebejimo

bei gautq duomenq pritaikymo tolesniems pardavimams vykdyti praktika. Taip pat atskirai kaupiama

ir analizuojama informacija apie projektus, kuriq imone del pajegumo ir galutinio naudotojo keliamq

s4lygq pagaminti ir pristatlti Sovinius per trump4 laikotarpi arba Zymiai imones pajegumus virSijanti

kieki, negali ivykdyti. Tokios analizes duomenis imone galetq panaudoti ateityje, pvz., lmonei

plediant gamybinius pajegumus. Siekiama parduoti imones produkcij4 rinkos arba auk5tesnemis, nei

rinkos, kainomis. Praddjome siekti ilgalaikio bendradarbiavimo tiek su esamais, tiek su naujais ir

potencialiais klientais analizuodami jq poreikius lmones gaminamq kalibrq Soviniams ir Soviniams,

kuriuos lmone siektq gamintq ateityje. Nauji klientai isigyjo jmones produkcijos bandymams ir

ivertinimui. lmones tikslas - uZregistruoti savo produkt4 tiksliniq rinkq kariniq prekiq pirkimo

organizacijose arba struktlirose 2011 - 2012 metq begyje. Tokiu budu imone btitq itraukta kaip

lygiaverte konkursq pirkti jos gaminamq kalibrq Soviniq dalyv€. Taip pat intensyviai dirbama su

galutiniais naudotojais. U-ojo pusmedio tikslas yra sukurti ilgalaikg abiejq imones gaminamq kalibrq

Soviniq pardavimq strategijq siekiant, kad eksporto apimtys sudarytq apie 97 o/o nuo visos pardavimq

apimties.

3. PERSONALO APZVALGA

Personalo valdymas imoneje vykdomas pagal integruotos vadybos sistemos personalo valdymo

procediirq. Pagal 5i4 procedur4 nustatomas darbuotojq poreikis, priemimas i darb4, kvalifikacijos

nustatymas ir kelimas bei darbuotojq motyvavimas.

201I m. liepos I d. imoneje dkbo 72 darbuotojai.

Iki 201 I m. liepos I d. atleista i5 darbo 4 darbuotojai ir priimti 2 darbuotojai.



AB Giraites ginkluotes gamykla 201 I metais baige lgyvendinti projekt4 "AB Giraites ginkluotes

gamyklos darbuotojq specializuotq profesiniq Ziniq ir lgudZiq tobulinimas", finansuojamq Europos

socialinio fondo le5omis.

Mokymuose nuo 2009 metq jmones darbuotojai tobulino ig[dZius ir kompetencijas, susijusias su

tiesioginiu darbu, tikslu siekti aukStesnes darbo kokybes. Mokymuose uZsienio imonese igytos

kompetencijos sudare sqlygas gamybos technologijq tobulinimui bei moderniqiq technologijq

pritaikymo principq isisavinimui.

UZtikrinant imones darbuotojq pakeidiamumq, perZioretas ir nustatytas svarbiq pakeidiamumui

uZtikrinti pareigybiq s4ra5as ir Sioms pareigybems atrinkti potencialts darbuotojai. Darbuotojai

apmokomi dirbti pagal kiekvienai pareigybei paruo5t4 mokymq plan4, pasibaigus mokymams

ivertinamos jrl igytos Zinios ir igudZiai. Taip pat buvo atlikta darbuotojq apklausa, i5siaiSkinant

darbuotojq poreikius ir pageidavimus darbo s4lygq bei motyvacines sistemos gerinimui. Pasi0lymai

analizuojami, suplanuota siektijq igyvendinimo tobulinant esam4 motyvacinq sistemq.

4. DARBUOTOJU SAUGA, SVEIKATA IR PRIESGAISRINE APSAUGA

Per 201 I m. I pusmeti imondje gaisrq ir nelaimingq atsitikimq darbe neivyko.

Pagal patvirtint4 DS ir PS tarnybos veiklos plan4 buvo igyvendintos organizacines-technines bei

prevencinds priemones darbuotojq saugai ir sveikatai ir gaisrinei saugai uZtikinti:

GeguZes 30 d. buvo atlikta gaisrines saugos treniruote imituojant gaisr4 pagalbiniame korpuse.

Treniruotes tikslas - imones energetikos ir Ikio tamybq ir savanoriSkos ugniagesiq-gelbetojq komandos

veiksmq koordinavimas gaisro atveju.

BalandZio 27 -28 d. atlikta Zaibosaugos sistemq apZiiira ir tr[kumq Salinimas.

Atlikti SeSi planiniai gaisrines signalizacijos ir automatines gesinimo stoties funkcionavimo

patikinimai ir i5aiSkintq trDkumq Salinimas.

5, APLINKOS APSAUGA

lmoneje idiegta aplinkos apsaugos valdymo sistema pagal ISO 14001:2004 standarto

reikalavimus. AB ,,Giraites Ginkluotes gamykla" 201I m. I pusm.vertino ir valde:

1. poveikio aplinkai aspektus,

2. laikesi teisiniq aplinkos apsaugos reikalavimq,

3. racionaliai ir taupiai naudojo gamtos i5teklius,



4. analizav o veiksmingumo rodiklius,

5. tobulino jdiegt4 aplinkos apsaugos vadybos sistem4.

lmones teritorijoje visos susidariusios atliekos r[Siuojamos, kontroliuojama jq apskaita ir

periodiSkai iSveZamos atl iekq tvarkytoj ams.

Vanduo, i5gautas i5 teritorijoje esandiq grgZiniq, naudojamas gamybai ir buities reikmems. lmon€s

patalpq 5ildymui - vedinimui, vandens pa5ildymui - naudojamos gamtines dujos.

Nukenksmintos, iSvalytos nuo sunkiqjq metalq gamybines ir buitines nuotekos perpumpuojamos i

UAB "Giraites vandenys" biologinius valymo irenginius.

Kiekvienq ketvirti, pagal patvirtint4 nuotekq laboratorijos kontroles tvark4, atlikti gamybiniq ir

lietaus nuotekq tyrimai UAB "Kauno vandenys" laboratorijoje. Valymo stotyje i5valytq nuotekq tyrimo

rezultatai nevir5ijo teisiniais reikalavimais reglamentuojamas nuotekq tarSos leistinas ribas.

6. GAMYBOS TARNYBOSVEIKLA

201 I m. gamybos planas per I-4 pusmeti ivykdytas 102,4 o/o.

Gamybos tarnybos Stampavimo ir surinkimo baruose vykdomi visi techniniq tarnybq numatyti

eksperimentai ir tiriamieji darbai siekiant maZinti neatitiktinio produkto kieki ir gerinti gaminamo produkto

kokybg.

7. KOKYBES TARNYBOS VEIKLA

Atliekama gaminamo produkto kontrole uZtikrino neatitiktinio produkto nustatym4 ir leido

operatyviai pa5al i nti neatitiktinio produkto atsiradimo prieZastis.

Matavimo priemoniq metrologine prieZi[ra buvo vykdoma pagal imoneje veikiandios proced[ros

PR-O8 "Matavimo irangos metrologine prieZi0ra" reikalavimus.

Darbo vietos matavimo priemonemis buvo apr[pinamos laiku, pagal technologinio proceso

reikalavimus.

Matavimo irangos ir priemoniq metrologine prieZi0ra ir patikra buvo atliekama pagal imones

direktoriaus patvirtintus metinius patikros grafikus, o po remonto ar esant abejonems del matavimo

jrangos funkcionavimo kokybes buvo atliekama ir neeiline patikra. Metrologinis patvirtinimas buvo

atliekamas akredituotose jmonese ir savo jegomis.

Pastoviai atliekama pirktq arba suremontuotq irankiq matmenq patikra.



Metq eigoje buvo atliekama matavimo priemoniq, esandiq eksploatacijoje, profilaktine prieZitira ir

smulkus remontas. Kiekvien4 menesj gamybos baruose buvo atliekamas matavimo priemoniq

naudojimo darbo vietose patikrinimas, o apie rastas neatitiktis informuojami padaliniq vadovai.

8. PRODUKTO INZINERIJOS TARNYBOS VEIKLA

Siekiant naujiems ir esamiems klientams pateikti kombinuot4 dviejq Soviniq tipq,

,,[prastinis+trasuojantis", amunicij4, sudet4 | savaime subyrandias juostas (linkuotq amunicij4) buvo

atlikta potencialiq partneriq techniniq galimybiq analize ir kartu su rinkodaros tarnyba identifikuoti

potencialDs tiekejai.

Atlikta pirmine rinkoje esandiq dalyviq kombinuoto linkavimo amunicijos apimdiq analize, kuri

bus nuolat atliekama bendradarbiaujant su pardavimq ir tiekimo tarnyba, ir ivertintas potencialus

kombinuoto linkavimo amunicijos santykis lyginant su iprastiniq linkuotq Soviniq apimtimis.

9. ENERGETIKOS SISTEMU PRIEZIURA

Pagrindiniai energijos istekliai, naudojami AB "Giraites ginkluotes gamyklos" veikloje yra

elektros energija ir gamtines dujos. Camybos vykdymui ir imones vidaus reikmems 2011 m.l pusmetyje

sunaudojo 584 MWh elektros energijos ir 70 tukst. m3 gamtiniq dujq.

Energetikos sistemq prieZi0ra AB "Giraites ginkluotes gamykloje" 201I m. I pusmeti buvo

vykdoma vadovaujantis imoneje veikiandia integruotos kokybes vadybos sistemos proced[ra PR -13
(Energijos tiekimo sistemq prieZiDra) ir laikantis direktoriaus patvirtinto "Energijos tiekimo sistemq

planinio profilaktinio remonto grafiko" derinantis prie gamybos plano. Energetikos sistemq prieZiDros

vykdymas kontroliuojamas veikiandia integruotos kokybes vadybos sistemos vidaus audito metu.

10. UKIO PRIEZIURA

20llm. I pusm. Buvo pastoviai atliekami teritorijos prieZiUros, administraciniq ir buitiniq patalpq

Svaros ir valymo darbai Pagal STR 0l .12.07:2004 reikalavimus atliekama gamyklos statiniq

technine prieZi0ra. Pastoviai buvo vykdoma imones teritorijos prieZi[ros jrengimq ir autotransporto

eksploatacine prieZiDra, remonto darbai, autotransportas savalaikiai pateikiamas valstybinei

techninei apZilrai.



Su gamyklos statybos generaliniu rangovu buvo atliekami gamybinio korpuso stogo garantinio

remonto darbai.

ll.IMONES VETKLOS PLANAT II PUSMEaTUI

l-ojo pusmedio begyje imones darbuotojq pastangomis pradeta kurti vertybiq ir darbo principq

sistema, siejama su performuluotom is misija ir vizija. Tuo pat metu pradeta diegti ilgalaikio jmones

veiklos planavimo praktika, kuri bus integruota i jau keliolika metq veikiandi4 ir nuolat tobulinam4

integruotA kokybes vadybos sistemq. lmones internetiniame puslapyje vertybes ir principus bei

performuluotas misij4 ir vizij4 planuojama deklaruoti IV ketvirdio pradZioje.

[moneje patobulinta ir toliau tobulinama finansinio veiklos planavimo praktika pradejus j4 sieti su

trumpalaikiais bei siekiant susieti su numatomais ilgalaikiais imones tikslais. ldiegta ir kiekvieno

pardavimo projekto savikainos apskaidiavimo praktika. U2 5iq praktikq idiegim4 ir palaikym4 tiesiogiai

atsakinga buhalterijos tarnyba bei imones vadovybe. Taip pat ieSkoma bIdq sumaZinti dideles teritorijos

prieZiIros ir apsaugos paslaugq iSlaidas nepaZeidZiant numatytq priemoniq saugumui uZtikrinti taikymo

proced0rq jas perZiDrint.

lmones tarnybos kartu su personalo tarnyba tobulina darbuotojq motyvacijos sistem4 tikslu jq

susieti ir su padiq lmones darbuotojq nusistatytomis vertybemis, darbo principais ir tikslais, metiniais

veiklos planais, veliau - ir su ilgalaikiais imones tikslais.

Istori5kai jmones gamybiniai pajegumai yra riboti, todel [mone praranda galimybg parduoti savo

produkcijq tais atvejais, kai reikia j4 pagaminti ir pateikti per s4lyginai trumpq laik4. Tokios lmones,

kuri gamintq NATO sertifikuot4 produkcijq su tokiais minimaliais pajegumais pasaulyje ir si[lydama

tik du galutinius produktus savo potencialiems klientams, jmones turimomis Ziniomis, nera. Be to,

[mones kreditoriniai ilgalaikiai lsipareigojimai Sioje situacijoje s4lyginai apriboja galimybes efektyviau

vystyti pardavimus ir siekti trumpalaikiq uZsibreZtq imones tikslq bei planuoti ilgalaikg veiklq kartu

uZtikrinant produktq asortimento pletr4.

AukSt4 produkto kokybg ir gamintojo patikimum4 maZo kalibro karines amunicijos gamybos

sektoriuje nulemia imones sugebejimas (sukauptos technologines Zinios ir sukurta tam tikra intelektine

nuosavybe) naudotis gamybos iranga, jos kokybe ir nuolatine proceso ir Zaliavq, galutinio produkto

kokybes, Zaliavq ir kt. butinq imonei medZiagq tiekimo proceso kontrole. Kadangi imones veikla

istoriSkai yra nuostolinga ir priskiriama standartizuotq produktq gamybai,jai taikomi pladiai naudojamq



produktq gamybos ir pardavimq verslo principai (angl., commodity business), tai butina efektyvinti

darbo organizavimA paprastinant imones struktDr4, valdymq isigyjant ir instaliuojant gamyklos projekte

numatytq irengimq dali, skirti daug demesio ry5iq palaikymui su imones klientais bei potencialiomis

rinkomis ateityje. Instaliuojant numatyt4 irengimq dali butq eliminuotas neigiamas ,,butelio kakliuko"

efektas gamybos procese ir jmone taptq lygiaverdiu rinkos dalyviu, galindiu pagaminti reikiamus

didesnius kiekius per didZiosios klientq daugumos pateikiamus terminus. ,,Butelio kakliuko"

gamybindje linijoje eliminavimas padetq pasiekti masto ekonomijos efektq taip sumaZinant gaminamo

produkto savikainq, uZtikrinant sekming4 pardavimq strategijq ir i5vystant pelning4 imones veiklq. Tuo

tikslu jmone taip pat pradejo dirbti su naujais klientais bei tirti rinkas, i kurias ji orientuotqsi prapletus

imones gamybinius pajegumus.

lmoneje prieS kelis metus inicijuotas civilinei rinkai skirtq Soviniq gamybos projekto

igyvendinimas. Tuo tikslu inicijuota projekto studija, kurios iSbaigimas del ivairiq prieZasdiq buvo

atideliojamas beveik 3 metus. Sio projekto esme yra tokia: imone, gamindama karing amunicijq tuo pat

metu pagamintq ir komponentq, tinkandiq civilines amunicijos gamybai bei i5naudotq esam4 darbinj

kapitalq ir 90 procentq esamq irengimq. Tuo pat metu gamindama civiling amunicij4, jmone generuotq

papildomas pajamas ir peln4. Reikalingos papildomos jrangos ir kt. su Siuo projektu susijusios analizes

buvo atliekamos I-ojo ir bus tEsiamos ll-ojo pusmedio begyje. Pilnai atlikus projekto studijq bus ai5ku

ar igyvendintas projektas atne5tq pridetinE vertg tiek jmonei, tiek akcininkui.

lvertinus verslo aplink4, lmones ilgalaikj keditorini lsipareigojim4, nuolatinio ilgalaikio veiklos

planavimo bEtinumq, pasaulines rinkos specifik4, tiksliniq rinkq dydZius ir galimas pasiekti pardavimq

apimtis, GGG prekes Zenklo Zinomum4 ir kokybg, turim4 teisg parduoti savo produktus NATO

karinems pajegoms, vertinant numatomus veiklos rodiklius bei reikalingus atlikti veiksmus ir

procediiras minimalios gamyklos pletros, arba alternatyvios maksimalios pletros, lgyvendinimui, I-ojo

pusmedio begyje yra atlikti reikalingq gamybiniq pajegumq ir ilgalaikes pardavimq pletros

skaidiavimai. Papildomai ivertinti ivairiis techniniai pletros scenarijai ir naujausi techniniai -

technologiniai maZo kalibro karines amunicijos gamybos irengimq sprendimai. Taip pat imoneje

nustatyta, kad reikalingos minimalios investicijos sudaro apie 40 %o maLesng sum4, nei buvo skaidiuota

ir planuota iki 5iq finansiniq metq.

Direktorius Raimondas Monkevidius


