
vALSTvBES trMottlns,;wElsq AMATAtr"
201s M" r KETvrRiso nrNanslNrq ATASKAITU RrNKlNys

Valstvbds imon6 ..NIEsu amatai'6
([mones paVadinimas)

monds kodas 303316 R.as Vilnius
(imones kodas, kiti duomenys)

2015 m" KOVO 31 d" BALA.I\SAS

20f_5_m.

(ataskaitos sudarymo data)

2(}15-01-01 - 201s-03-31 Eux'
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS Fastabos Nr"
Finansiniai

metai

Praejg
finansiniai

metai
t" TLGALAIKTS TURTAS 3389479 3407634

VEMATERIALUSIS TURTAS I 26t 30;
I.1 lletros darbai

12, lrestiZas

I3. Jatentai, licencijos
r.4 )rogramine iranga 262 30i
I.5. (itas nematerialusis turlas
I. VIATERIALUSIS TURTAS 2 338921 34A7321
II.1 4eme

11.2. )astatai ir statiniai 2370985 2387072
a
J vladinos ir fengimai 84731( 84290t
4. lransporto priemones 9139( 97021

I5 (ita [ranga" prietaisai. irankiai ir irensiniai 7867t 79401
6 tlebaigta statyba

7 fitas materialusis turtas 83i 92
I.8 nvesticinis turtas

I.8.1 Zemd
18.2. Pastatai

II ]INANSINIS TURTAS
III. 1 Po vienerir4 metq gautinos sumos

ITI.2. I(tas finansinis turtas
IV. CTAS ILGALAIKIS TURTAS
IV.1 Atidetoio mokesdio turtas
rv.2. Kitas ilealaikis turtas
D
tt" TRUMPALATKIS TURTAS 3603641 3553661

I \TSRAGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR
{EBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 224935( 229424

I.1 \tsargos 3 223925t 2286359



Ll Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 67 1 00i 62768:
1.2 rlebaigta gamyba

7269t 1765()agaminta produkciia 125448i 140773t
1.4. )irktos prekes, skirtos perparduoti 58642 5444t
1.5 lgalaikis materialus tutas, skirtas parduoti
1.6 (itas trumpalaikis turtas 182421 17884t
r2. iSankstiniai apmokej imai 4 349", 788t
I.3 \.le baigtos vykdyti sutarlys 650:
I ]ERVIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS J t22643: 103 196:Il lirkejU isiskolinimas 12074VE 99273'
II.2 (tos gautinos sumos 189s', 3922(
II ilTAS TRUMPALAIKIS TURTAS
IIIl lrumpalaikes investicij os

III,2, erminuoti indeliai
III.3. Kitas trumpalaikis turtas
V. ]INIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 6 12785( 22745:

IURTO IS VISO: 699312{ 696129:

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISiPAREIGOJIMAI
Pastabos Nr. Finansiniai

metai

Praejq
finansiniai

metai
{UOSAVAS KAPITALAS 7 s353402 5408505
MONES SAVININKO I(APITALAS 6829471 682947f

I
|URTA,, KURIS PAGAL ISTATYMUS GA'iEETI T
TALSTYBES NUOSAV YBE, ATITINKANT'IS
<APITALAS

K

il ]ENTRALIZUOTAI VALDOMA VALSTYBES TURTA
\TITINKANTIS KAPITALAS

tv. ]ER.KAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
\/ TEZERVAI 8 31959( 319s9(VI )rivalomasis

29777( 29777(
v.2. iti rezervai 2182( 2182(
VI. NEPASI{IRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -r79s666 -1740563
VI.I. Ataskaitiniq rnetq pelnas (nuostoliai) -55 1 03 tr27699
vr.2,. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) -1740563 -612864

t" DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

n
VIOKETINOS SUMOS IR
TSIPAREIGOJIMAT 9 16397Xfi 1552790
,O VIENERIUMETUMOKETINOS SUMOS IR
LGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 872: 872

I.1 inansines skolos 872: 812:
I.1.1 -izingo (finansines nuomos) ar pana5Ds isipareieoiimai 872: 872:
r.1.2. kedito istaigoms
L1.3. (itos finansines skolos
r.2.

I3. lauti iSankstin iai apmokej imai
r"+ \tidejiniai
1.4.1 sipareigojimU ir reikalavimq padengimo

Pensijrl ir pana5iq isipareigoi imq
r.4.3. (iti atideiiniai
I.5 \tidetojo mol<esdio is ipareigoj imas
I.6. ll(tos moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigoiimai



I
)ER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI I 163099: t54406",

II1 lgalaikiq skolq einamqjq metrl dalis 4801 703t
11,2. linansines skolos 212581 212581
r.2.1 fuedito [staigoms 212581 212581
r.2.2. itos skolos

II.3. lkolos tiekeiams 7 56031 72450',,
II4. iauti iSankstiniai apmoke.iimai 2413', 13238(
II.5. )elno mokesdio isipareieoiimai
Ii.6. Su darbo santykiais susiie isipareieoiimai 293101 19878!
II.7. A,tidejiniai sukaupti darbuotoiu nepanaudotoms arostosoms 3554t s3t6(
II.8. (itos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareisoiimaj 304781 2ts6t1

\TUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMT
VISO:

IS
699312fl 696129:

Direktorius

I-. e. vyr" buhalteres pareigas

Alvydas Vadeika

Rosita Kudrevidiene



Viln
(imones kodas, kiti duomenvs)

(ataskaitinis laikotarpis)

Direktorius

L. e. vyr. buhalteres pareigas

(Tvininirno Zyma)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Alvydas Vadeika

Rosita Kudrevidiene

(ataskaitos sudarymo data)

Eil" nr. STRAIPSNIAI Fastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Fraejq finansiniai

metai
-1. PARDAVIMO PA.IAMOS 10 145606t x374747
tt. PARI}AVTMG SAVIKAINA lftI 1247fr85 1321229
fiI" tsENDRASrS PEn NAS (NUOSTOLIAT) 208982 53518
tv" VEIKLOS SAFIAUDOS t7 265S8,$ 2654s3

IV.1 Pardavimo 44831 3740
rv.2 Bendrosios ir administracines 22A253 22805(

I/v. TIPINES VEIKLOS PEI.Iq,{S (N{JOSTOIJIJ) -56102 -21793a
VL KITA VEIKI,A 13 3436 -380
u.t Pajamos 3s23 t2(
vr.2. S4naudos 8? 506

vu. FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA A4 -2431 r116
vli"1. Pajamos T2 3576
vrL2. Sqnaudos 2449 245A

WII. IPRASTTNES VEIKLOS PELNAS rruUOStt }I,IAT) -55103 -ztr1t99
x. PAGAUTE
K" NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOrrAr) PRIES

AFMOKESTINIMA
-s5103 -217199

Xfi. PEI.NO MOKESTIS
XHI. GRYI\ASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -55103 -211X99
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Mfrsu amatai66

(imodes pavadinirnas)

3033161 ViEnius
([mones kodas, adresas, (iti duomenys)

2015 m" KOVO 31 d. PINIGU SR.A,IITU ATASK,{ITA

2015 m. balandZio 20 d. Nr. 11/05-
(ataskaitos sudarymo data)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis
(ataskaitinis laikotarpis)

ir valiuta

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-
bos
Nr.

Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai

metai
Pagrindinds veiklos pinigq srauLtai

I1 Ataskaitinio laikotarpio pinigq iplaukos (su 'VM) 8 1370255 3 041819
r.1.1 Pinigq iplaukos i5 klienttl 1306549 2859t4l
r.1.2. Kitos iplaukos 63106 182678
r.2 Ataskaitinio laikotarpio pinigq i5mokos 9 -1467591 -3278182
r.2,1 Pinigai, sumoketi Ealiavtl, prekiq ir paslaugr tiekejarns (su PVM) -720085 -162909s
r.2.2. Pinigq i5mokos, susijusios su darbo santykir IS -516578 1079000
r.2.3. Sumoketi I biudZetq mokesdiai -166902 -37962s
r.2.4. Kitos i5mokos -63926 -190462

-97335 -236363

tt. Investicinds veiklos pinigq srautai

IIl Ilgalaikio turto (iSslcyrus investicij as) [sigij imas -2450
11.2, Ilgalaikio turto (iSskyrus investicijas) perleir limas

II.3. Ilgalaikiq investicij q isigij imas

11.4. Ilgalaikiq investicijq perleidimas

II.5. Paskolq suteikimas

II.6, Paskolq susigr4Zinimas

11,7. Gautos paliikanos

II.8, Kiti investicines veiklos pinigq sraut4 padidpjimai

II.9. Kiti investicines veiklos pinigq srautq surra{ejimai

-24s4

IIr. Finansinds veiklos pinigrl srautai



III Pinigq srautai, susijE su imones savininkair

III [mones savinhko kapitalo didinimas

III,2. Pinigq srautai, susijq su kitais finansavimo ialtiniais
Itr.2.l Finansiniq skol4 padidej imas

111.2.1.1 Paskolq gavimas

111,2.2. Finansiniq skolq sumaZej imas -2281
1tI.2.2.1 Paskohl gr4Zinimas

rrL2.2.2. Sumoketos paliikanos
-2281 -985

111.2.2.3. Lizingo (finansines nuomos) mokejimai

11r.2.3. Kitq imones isipareigoj imrl padidej imas

111.2,4. I(tq [mones [sipareigojimq sumaZejimas

rrl'2.5. I(ti finansines veiklos pinigU srautq padide lmar 12. 12347
t11.2.6. Kiti finansines veiklos pinigq srautq suma-ffiai -718

-2269 -tL629
ry. Valiutq kursq pasikeitimo itaka grynqjq

ekvivalentq likuiiui
pinigq ir pirnigq

Y. Grynasis pinigq srautq padid6jimas (suru LaZ0jirnas)
-9S605 -227t84

VI. Finigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradZioje
227455 479763

VII. Finigai ir pinigq ekvivalentai taikotarpio pabaigoje
127850 252579

Direktorius

L. e. vyr. buhalteres pareigas

Alr,ydas Vadeika

Rosita I(udrevidiene



ArSKrNAviasss nasqas

P,{R.EI{GTAS PAGAX, 2&14 METU FINANSINES ATASKATTAS

2015 m. vasario 2'7 d"

BENDROJI DAI,IS

Valstybes imone ,,M0srtr amataioo [regisfruota 2A14-05^23. $i imone ikurta sujungimo bfrdu

reotganizavus Valstybes imonq pric Alytaus pataisos namq Valstybes imonq prie Marijampoles

pataisos namU ir Pravieni5kiq valstybes [monE $rei pataisos namq.

IIVIONES KODAS: 303316138

PVM mok6tojo kodas: LTl00008619714

BUVEINE:
Telefonas:
Faksas:

SAVININKO TEISES IR.
PAREIGAS IGYVEi\DIII{ANTI
trSTITUCtrJA:

Rasq g.8, Vilnius
8-5-2643124

VEIKLOS POBITDXS: Valstybes [moneje
Vlarij ampoles ir Alytaus.

8-5-25$72A

Ifulej imq departamentas prie Lietuvos R.espublikos teisingumo
ministerijos

,,Mfrsq amatai" veikia trys filialai PravieniSkiq,

Pravieni5kiq filialo tipine veikla: ivailUs baldai, stelaiai, metalines spintos rubams bei
dokumentams, Saltkalvio darbo stalai, spinteles [rankiams, metalines tvoros, ivairios paskirties
konteineriai, biuro baldai, batq ir drabuZiq diiovinimo spintos, dezinfekcincs kameros, ivairus
siuviniai, skalbiniq skalbimas, duonos - pyrago gamini4 kepimas, medienos gaminiai ir kita
produkcij a pagal atskirus uZsakymus.

Marijampoles filialo tipine veikla: metplo apdorcrjimas, drabuZir.l siuvimas, ketaus liejiniq
gamyba. Veiklos pob0dis yra vykdomas vadovaujantis ekonomines veiklos ril5iq klasifikatoriumi.
Fagrindine [mones filialo produkcija: statybinlai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gaminiai
bei ivairiq siuviniq (darbo ir kitq rtibq, pataflynes, vatinukq) siuvimas, garo ir kardto vandens
tiekimas.

Alytaus frlialo tipine veikla: mokyklos ir auditoriniq ba1d6 nestandartiniq baldq pagal
uZsakymus gamyba, elektros sroves paskirstyrflo ir kontroles aparatnros o drabuZir4
diuZinirg patalynes siuvimas, sezoninirl prekirl ($adlykini6 kepsniniq rogu

VADOVYEE:
Direktorius Alvydas Vadeika

buotojrtr dirbandiq pagal darbo sutartis skaidius -

crjoje - 74 darbuotojai, I\4arijampoles filiale - 45
yboje par 2015 rnetq I ketvirti vidutinidkai dirbo

eji, Marijampoles filiale - 84 nuteistieji ir Alytaus
filiale - 215 nuteistqjq). Vidutinis sqlyginib idarbintq nuteistqjq skaidius - 8i3 nuteistqjq
(FravieniSkiq filiale - 583 nuteistieji, Marijampqlds - 77 nr-rteistieji, Alytaus filiale - 153 nuteistieji).



2414 metq I ketvirdio vidutinis irnones darbuotojq clirbandiq pagal darbo sutartis skaidius -
166 darbuotojai (Fravieni5kiq filiale - 79 darbuotojaiiMarijampoien:nnui, - 5i darbuorojas ir

2074 metq I ketvirt[ vidutini5kai dirbo 1209
\ularijarnpoles filiale -141 nuteistasis ir Alytaus
nuteistqjq skaidiui per 2014 metq I ketvifii _ 966
aus filliale 141 nuteistasis ir Marijampcles filiaie

,AFSKAXTOS FOX,ITIKA

[moneje tvarkant apskaitq ir rengifint piln4 metiniq finansinirl ataskaitq rinkini
vadovauj amasi Siai s [mones veikl4 re glamentuoj andiai s te:ises aktai s :

- LR. buhalterines apskaitos istatymu;
- Verslo apskaitos standartais;
- LR [moniq finansines atsiskaitomyfes istatymu;

- LR apskaitos instituto standartq tary'bos nutarimu "Del pavyzdinio sqskaitq plano.o;- LR 179 ';,Del kasos darbo irginizavimo- ir kasos operaeijrl
atlikimo taisykl

- LR lg,,Del inventorizacijos taisyklir2patvirtinimo";
LR Vyriausybes isakymu Nr.3g ,,Del bendrqjq

partamento prie LR Teisingumo ministerijos

- LR pinigq istatymu;
- LR elarbo kodeksu.
- LR civiliniu kodeksu;

[mones istatais.

Tikslai

LR Valstybes ir savivaldybes imonip istatymu Nr. IX _ 1g95;
{mones apskaitos politika irr [mones fiirektoriaus [sakymais;

BENDRIEJI APSKAITOS IR F'INA}ISINITJ ATASKAITU
PA]R.ENGIMO FRIJ\CTFAI

tybes
kur.ia
S.

Finansinds apskaitos ir atasl<aitq forrnh ir turinys

Valstybes [mones ,,M[sq amal:ai" fina"rlsines ataskaitos parengtos pagal Verslo apskaitos
standartq reikalavimus, [mones apskaitos politikh ir kitus LR norminiq;Ltq r"iiuturri*rrr.
,-*_*1,1t^ttybes imones ,,M[st4 amataioo fina4sinese ataskaitose aiskleiclEiama visa reiksminga
rnrormaclla.

Farengineo pagrindas

2014 metq finansines ataskaitos parengt$s vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinEapskait4 reglamentuojandiais teises aktais ii Vatstyuru i*"rru, ,,MDsr amatal,, patvirtintomis
;;;;",'#,'ffiH;

i0



finansines atskaitas buvo atsiZvelgta I veiklos tpstinumo princip4 - daroma prielaida, kad Valstybes
imone ,,Mtsq amatai" artimiausioje ateityje gal6s tEsti savo veikla

Finansiniq ataskaitrl duomenys patvirtinti inventorizacii os duomenimis.
Finansine apskaita kompiuterizuota. Apskaitai tvarkfi naudojamos buhalterines apskaitos

programos,,Debetas'o ir,,Edfana.o.
Parengtos pilnos finansines ataskaitos.

Bendrieji apskaitos principai

Valstybes [mones ,,MUsq amataio, finhnsiniai metai
kalendoriniais metais. Pajamos registruojamo$ tada, lcai jos
patiriamos.

Informacija yra reik5minga, jei jos nepateikus ar neatskleidus finansines inf,ormacijos
vartotojas gali priimti neteisingus sprendimus. Nustatant informacijos reik5rningum4 vertinamas ne
tik straipsnio dydis, bet ir pobfidis.

amatain pajamas ir sqnaudas
pajamq ir s4naudq straipsniai

Valstybes imones,,M[sq
atskirai, nors tam tikrais atveiais
galutinis rezultatas.

trunka 12 menesiq ir sutampa su
uZdirbamos, o senaudos * kai jos

finansinese ataskaitose pateikia
gali bfrti sujungti ir pateiktas tik

trlgalaikio turto apskaita

Ilgalaikis turtas skiriamas I dvi grupes:
- nematerialus turtas;
- materialus turtas.
Nematerialusis turfas - Valstybes [mpnes ,,Miisq amatai'o pripaZ[stamas, kai jis atitinka

nematerialioj o turto apibreZimq ir Siuos pripaZiilimo kriteriij us :- pagristai tiketina, kad ateifie iS tul1to gaus ek,onomines naudos;
- turto [sigijimo (pasigaminimo) savlkaina gali bfiti patikimai ivertinta ir atskirta nuo kito

turto vertes;
- imone gali tuo turtu d oti arba apriboti teisq juo naudotis lcitiems.
Nematerialusis turtas apsk [sigijimo savikaina, finansinese ataskaitose

parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaup!4 amortizacijq" Amortizacija skaidiuojama tiesiogiai
proporcingu metodu. Likutine verte nenustatonlra. Nematerialiojo turto eksploatavirno, atnaujinimo
ar tobulinimo idlaidos priskiriamos veiklos senafdoms.

Nustatlta tokia nematerialiojo turto grupp ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.
Nr. Tufto grupe Naudingo tamavimo laikas

(metais)
I Programine iranga ir kita 3
2 Informaeijos apdorojimo ir techp

dokumentaciia
10

5 Buhalterines apskaitos sistema 9

trlgalaikiann neaterialiarn turtui priskiribmas turtas, kuris naudojamas imones veikloje ne
trumpiau nei vienerius metus ir kurio vertd ne rhaiesne, kaip [mones nusistatytu, i, i*onu pugrirtui
tikisi gaut -diuiuiIsi inlrinio apskaitoje uZregistruojamas
isigijimo ial[rsis islgijimo savikaina, atemussukaupt4 erte.

hI tiesioginiu metociu per turto naudingo tamavimo laikotarpinustatytq turto viene[ui.
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atsi ,[,Y1TffiTiT.,:l1?l\Xil,",Til'il11J:?H,1",'Tffi#11,*fui[%0"i11?(du e5imt Eur).

s valdomo ilgaiaikio materialiojo turto isigijimo
skyrus moketinas palfrkanas.

auto turto nusidevej imas neskaidiuoi amas.
idevejimas skaidiuojamas nuo kito menesio I

.s 
neskaidiuojamas.

remonto ir eksploatacijos i5laidos pripaZistamos

Turto vertes sumaZejimo poiymiq nera, todel perskaidiavimai neatliekarni.

._ . 
Atsargos apskaitoje registruojamos

savikaina. Atsargq apskaitai taikomas nuolat
metodu.

Atsargos

Pirk6jq skolos

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigrtr ir pinigq ekvivalentarrLs
Apskaitoje jie apskaitomi eurais.

Nuosavas kapitalas

[statinio kapitalo pasikeitimas ap
iregistruoj ami pakeisti bendroves istatai.

Rezervai

savikaina, balanse rodomos isigijimo
atsargq bildas. Atsargos nura5omos FIFO

isigijimo
apskaitomq

ma ir pajamuojama gatavos produkcijos
gautos ilaliavos, mediiagos, maiavertis

normas. dojim4 ir imones vadovo patvirtintas nurasymo

Ukro atsargos I s4naudas nura5omos pagal sunaudojimq"

Pirkej4 isiskolinimas apskaitoje uiregistluojamas israsant pv}4 s4skaitq tbkt*r4 t.y. pirke.joskola atsirandatada,kai pirkejui atkraurnamos ptekes pagal israsyt4PVM sqskait4fakturq.

t uoitaltiualomieji 
tezewai sudaromi istatymq

priskirliami pinigai, esantys s4skaitose banke ir kasoje.

iregistruojamas tada, kai istatyrnr4 nustat5,ta tvarka

nustatyta tvarka, t.y. ne maLiau nei 1/10 istatinio

skaitojej

ervai sudaromi istatq nustatyta tvarka. Valstybes imone ,,Mfrsq anratai,, pagal

i,n:f::t*:i?1Y: i rioc. pararnos fondq nuteistiesie-* ,r* lmones ataskaitinio--,-ojopeinoraippatd;'y"'";;-p.i;"T#ffi ;HffffiT:iT*,i.,,3ft1i:fifr ;
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Pelno paskirstymas
paskirstyti, neatsiZvel giant

IA % imones darlouotojq premijavimui ir pa5alpoms; skirti bei socialiniams, kulturiniams irpanaslems til(slams.
steigejo sprendimas panaikinti ar mafirti kitus rezervus apskaitoje registruoiamas rezervo

sumaiej irnu, ta padia suma didinant nepaskirstytqj i pelnq"

Nepaskinstytasis pelnas (nuostotiai)

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - iryones sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas"

Pelno paskirstymas

. 
apskaitoje registruojamas tada, kai steigejas priima sprendimq peln4

itai, kadajis buvo rtrZdirbtas.

[sipareigojimai

Operacijos uisienio valiuta

{sipareigojimai.pn2aili-stami apskaitojb ir atsispindi baianse tik tada, kai imone igyjaprievoles, kurios tures biiti ivykdytos.
Planuojami sandoriai, suteiktos garantij i.
Ilgalaikiai [sipareigojimai yru tie, kui au nei per vienerius

per vienerius metus.
enio valiuta idreikdtiems isipareigojimams imone
pelnas ir nuostoliai, susijp su uZsienio ,rulirrto,
sines ir investicines veiklos rczultatu.
su isripareigojimais, pripaZlstami ataskaitinio

omis.

Pajamos pripaZ[stamos PVM sqskaitos faktfrros iBrasymo momentu. pajamos 
[vertinamostikr4ja verte, atsizvelgiant i suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotq prekiil gr4zinimq irnukainavimq.

ines pajamomis
taip estis, kadangi
ned

regi skaitoje ir pateikiamos
arduo suma gali biiti patikimai
visos

su parduotomis prekemis, taip pat ir dirtr prekiq

duotq prekirl;
andoriu susijusi ekonomine nauda bus gauta ir

imo sandoriu, gali bflti patikimai [vertintos.
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Pardavimai

Paj amos ut' parduot4 produkcij q apskaipornos PVM s4sk ritos fakttros idra5ymo dien4.

S4naudos

S4naudos pripaZistamos tame
ivertinamos tikr4ja verte"

Farduotq prekir4 savikaina

apskaifiniame laikotarpyje kada jos atsiranda. s4naudos

uZnegistruojama apskaitoje ir pateikiama
ai prekes yra parduodamos.

avos, medZiagos ir mo gaminiai,
. draudimas nuo d sdio, elektros

es ir netiesiogines i5laidos.
iavos, medZiagos, paslaugos, komplektavimo
darbo uZmokesdio i6laidos, soc. draudimas nuo

Netiesioginems sqnaudoms priskiriam{ - netiesiogines darbo u*mokesdio islaidos bei soc.draudimas nuo darbo uZmokesdio.
Sukauptos per menes[ netiesiogines i]glaiOos proporcingai paskirstomos per tq menesipagamintos produkcij os kiekiui.

bdtq pasiekti planuojami metiniai pardavimai ir

Pardavimq sqnaudos imoneje neiiskiriarpros. Bendrqpias ir administracines s4nauda.s sudaro:administracijos personalo ir vadovybes atlvsinimai socin.l irriq r{rarrdi*oo l_:_,_^ ;xr^:r 1

Kita veihla

Tai ilgalaikio turto pardavimo ar nuradyrfo pernas ar nuostoliai.
ICtos su tiesiogine imones pagrindine vetkla nesusijusios pajamos ar s*naudos"

Finansin6 ir investicind veitcla

Finansines ir investicines veiklos paj4mas ir sq4audas sudaro gautinos ir moketinospalukanos, valiutos lcurso pasikeitimo pajamos Lpi nuostoliai.

Veiklos s4naudos

Ypatingosios pajamos ir s4naudos

Ypatingosios pajamos ir sqnaudos gaunaTos arba patiri os i5 neiprastines veiklos.
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Valstybes imone ,,Miisq arnatai" pelno mokesdio nemoka, kadangi {moneje dirba daugiau
kaip 50 %ofiboto darbingumo Zmoniq.

NeapibrdZtieji isipareigojimai ir turths

ii: atidejimq pripaiinimo kriterijq vadinami
ei balanse nerodomi, o informacija apie juos

amq [vykiq gali priklausyti
(nuostolii$ ataskaitoje, nei

Vletq peFno mol<.estis

Po baiansiniai ivykiai

Finansines Valstybes
ivykiai turi tiesioging [tak4
balansiniai ivykiai pateikiami

imones ,,Mtisq {matai" ataskaitos koreguojamos, jei
dar nepatvirtintp finansiniq ataskaitq duomenirns.
aiSkinamaiame rdSte.

po balansiniai
Reik5mingi po

Finigq srautq ataskaita

Pinigrtr srautq ataskaita sudaroma tiesio$iniu biidu.

AISKI]\AMOJd n,tSro PASTABOS

l. Nemhterialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyj f apskaitoma programine iranga.Alytams filiale 2015-03-31 ilgalaikio ndmateriataus turto [sigijimo ,uirikuinu buvo sumoje -7061 Eur;
Ilgalaikio nematerialaus turto 69g7 Eur;Ilgalaikio nematerialaus turto
[sigyta nematerialaus turto pe 4 Eur;

ematerialaus turto per 20{5 rnetrtr I ketvirti sudare g Eur
filiale 2015-03-31 ilgalpikio nematerialaus turto isigijimo savikaina buvosumoje

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacln a 20 I 5 -a3 -3 I sudare -g45 0 Eur
Ilgalaikio nematerialaus turto likutine u*[te zots-03-31 buvo _ 3 Eur;
[sigyta nematcrialaus turto per 2015 I ketvir.ti neburvo;

metq I ketvirti sudare 0 Eur
o nematerialaus turto [sigijimo savikaina buvo

2015-A341 sudare _ 5645 Eur:
2015-03-31 buvo _ lg7 Eur;
ketvirti nebuvo;
2015 metq I ketvirti sudaro _ 35 Eur;
rtizacija.2Ol5 metq I ketvir"ti sudare _ 43 Eur.
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1. ItgataiE<is materihlusis turl;as

rialaus turto sumoje - 3g5g2 Eur:
kio materialaus turto ncisigijo.
15 rn. I ketvirt! sudare - 10162 Eur.
aikio materiatiojo turto [sig1,ta nebuvo"

201ji m. I ketvirti sudard - 20695 Eur.
i ilgalaikio materialaus turto isigrjo uZ 3g5g2

brtaunqkl c K400 - 34030 Eur;
dulkirl i5tr 1014 Eur:
CiklonqC
Ilgalaikio turto nusidevejimo iSlaidos lq 2015 metq I ketvirti sudare -25g37 Eur.
[moneje ilgalaikio materialaus turto trr$iAerrd3imo i5laidos sudare - 56694 Ew.

7, Atsargos

Viso

AI

m e

R.odildiai Zaliavos Pagalbin0s
mediiagos

Atsargin
s dalys

Nebhigta
saJvba

KuraLs
Prel<6s
skirtos

perparduoti

MaEaverfis
inv. ir tara

Pagamin
JA

produkci
ia

I5 viso

a)AtsargU
isigijimo
savil<aina

Pra0jusiq
finansinirl metq
pabaigoje

s74781 27695 11249 17( t6 20495 54442 172308 r407732 2286358Finansiniq metq
I ketvirCio
pabaigoje

62s3r8 r9944 rt735 7).699 21122. 58642 175307 r2s4487 2239254

ns filialas

Rodildiai Lalialvo
s

Fagalbin0s
medZiagos

Atsargin
s dalys

Nebaligta
gamlba Kuras

Pnek0s
sl<irtos

perparduoti

MaEavertis
inv. ir tara

Fagamin
ta

produkci
ia

tS viso

a)AtsargQ

isigijimo savikaina

Pradjusiq
finansiniq metrl
pabaigoje

192010 143 6 I 30B7 129478 34895 IFinansiniq metq I
ketviriio
pabaigoje

199778 16472 r 3086 t26869 356205

f/tarijampol6s filiaias

Rodildiai haliavo
s

Pagalbin0s
mediiagos

Atsargin
es

dalys
Iduras

Frek0s
skiltos

perparduoti

Maiavertis
inv. ir tara

Fagamin
ta

produkci
ia

I5 viso

a)Atsargq
isigijimo savihaina

Pra0jusiq
finansiniq metq
pabaigoje EIJR a1 na1 0aJaz Lo 5478 2)9,n t9733 41355 9998r i068554 1472599Finansiniq metq tr

ketvirdio
pabaigoje

235904 5324 s6227 20419 41309 99952 961238 r420373
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Pravieni5kiq filialas

3. pirkCjq skolos

2014-12-31 pirkejrl isiskolinimas yra _ 992737 Eur.Pr - 389274 Eur _ 410263 Eur,bendrame ota skola Alytau _ 3A37I4 Eur irMarijarnp 749 Eur (pagal skolos sudaro _
319783 Eur, bendrame balanse idminusuota-2})33 Eur, skola Fr

2015-03-31 pirkejq [siskolinimas yra _lZA74lg Bur.
Pravieni5kiq filiale - 44659 Eur (pasal pravieniSkiq filialo balansq _ 465040 Eur, bendrameiX*i*"-',^+^ ^1-^t^ A 1-:^--- -rr-, "

1{::.: r,*ryy:1 'kol1"+14T. filialo-- 2r3lr nur.i Aryaus tiliare - :eose+ Eur (pagal' e\vr* r'JLquo ''6u., - -rror Dur.)) Arytaus nlrale - JEU364 Eur (pagal

f"tr^,,11.,1t:l:,9:1f:f - 3:!163 r::,!:$l"de balanse risminusuot a_ rree Eur skota Fravieniskiq.r u\vr4 r r4vlvulol\lLtfilialo) ir Marijampoles filiale - 382255 Eur agal Marijampoles filialo balansq pirke.jrl skolos,#;;;"#;;#ffi"n#iT
Pravieni5kiq fi lialo skolininkailalo m I

Eit.
Nr Debitoriaus parladinimas

AchempakUAB

Alivdara UAB

Amanda UAB,

Arostd UAB

Skola (Lt)

I
6s 1 10.33

2
5164.36

J
3000.10

4
1299"68

5 Automagistrale VI
Baldu proektai.LT UAB

5947,15
6

2234,48
7 Bidiu korvs UAB

CCM Baltic UAB

Ecoservice UAB
tuva

I 03 35.82
8

241A3.55
9

37004.78
10

1928.26
il

2636.03
I2 Gitana UAB

o universiteto ligonin€,

2403,96
IJ

1033.94
14

7569.51
lf

1294"19
t6

2981.42
t7

2422.93
l8

2905,15
t9

1117.11
20 Lietuvos gelelZinkeiiai AB a I108,49

Rodikliai Zaliavos

PagaNbin

0s

mediiago
S

Atsargin
Cs

dalys

Nepaigta
gainyba Kuras

Prel<0s
skintos

perparduoti

MaEavertis
inv. ir tara

Pagamin
ta

produkci
ia

[5 viso

a)Atsargq
isigijirno savihaina

PraOjusiq
finansiniq metq
pabaigoje EUR

r485s3 27695 5771 762 0 72327 209700 464808Finansiniq netq I
ketviriio
pabaigoje

1 89636 19944 6411 703 4247 /)J5J 166380 462676
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21 Litexpo Lietuvos parodu fu konsresu centas r 156.53
22 Lytagra UAB

LukiSkiq tardymo izoliatorius-kaldj imas

Marij ampoles pataisos namai,

Masnevait€ Elena

Medienos komponentai UAB

Meditakas UAB

Nauja Statyba UAB

NiKIitA UAB

Nordic Idea UAB

s206.75
23

6445,97
24

1615,59
25

2565,06
26

27

28

i I I 13.52

2s41.36

2751.97
29

1307.78
30

I I 86,41
3l

JZ

Noselio V. personalind 6mon6

NRB CAPITAL UAB

Oksalis

Plastiksd UAB

Plungita UAB

Pontem UAB

Spygliukas Vilniaus lon6eiis darhelic

3601.05

t442.30
JJ

1737.72
34

2900.00
JJ

3953,45
36

14s36.s7

4301.37
38

2292.84
39

s463.51
40 Statva UAB.

I 891 8.69
4l Steel Trade UAB

2612,55
42 Jru I gtnst(ro Aleksandro un iversitetas

9986,14
43

44

bVTgIS UAIJ
64081.54

Svisis UAB

Siteia uas

Trakq miSkq uredija VI
Trakq vandenvs UAB

Viktoriios statvba. UAB

Vildeta UAB

vildikaUAB.tel.8527-

1477.50
45

3s44.30
46

9558.66
47

2728,55
48

1547 ^2149
3054.04

50
1413.82

51
8950.83

52
9044,95

53

Vilniaus universitetas

Vykestra UAB

VSDFV Idlaip€dos skyrius

Zelvyte-Boeck Lisita

Zippex UAB, rel.86 1206720

1078.60

1627.73
55

1555.95
56

E060,14
JI

4600.30
58

11233.67
59

1711.45
60

1158.50
6l

6993,00

4446s9"A4
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Alytaus filialoUS skolininkai
Eil
Nr. Pirkejai

Alivdara UAB
Suma EUR 2015-03-31

I
l14,05

2 ALYTAIfS APSI{P rnrria,,o ^^ri Ias
a
J

236,06
'797,90

4 Alytaus Yd ""pUSyhlELlS""
Alytaus Lytagra UAB
Alytaus PN
Alkor UAB
Artom UAB

Baldai Jums UAB
Balticum baldai UAB

5
414,11

6
120,67

7
122"30

8
4423,99

9
26946,45

0
612.77

I 5828,58

133 8,07
2

J
5059.28

4
L\,D I 29450"40

492,17
5

Golkonda UAB
Greifosioq naoel hn" or^*i"rlEi--_-

6
120,48

7
2113.01

479.38l8
t9 1314,20

20
4628.73

1075"58
z

63216,0s
22

ZJ
934,79

24
r __o_-- vv vevlru Y ut

Instabalt T.arviia sra 134.67

25 562,66

26 756,73

27
aozo 2537,34

29

Maxima LT UAB
Metalistas LT UAB
MDsu namas UAB
NiKIitA UAB
PaliDdiouutouiuaF

-

Pan"uezioLytugruuF
PARTNER CARANT asocijaeija
Pigu UAB
Pintine UAB

:---SanitexUAB 

-

444A1,20

30 6367,59

al
JI

603.37

3Z 1495"71

JJ 402,2A

54 117,77

J) 11145.14

36 16714.42

JI 749,96

3B 460,95

39 3071,1 I

40 3482,86

4l 966,43

42 1367,07

43 457,37

44 8134,77

45 731.A2

46 271,26

47 l9sl,35

48 r4708.43uLuuJ v 41r r frr\\J .4_wIUIIJZINAVTCIAUS gim
Selera UAB
Srnrkqprd.ybor..ffi
SismikomaTIAR-

azrJa 3540,0049

50 1902"91

5l 19635,74

l0 r,09
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52 Siulvita UAB
Sofuz UAB

t23.09
)J

731.76
54 Specus Siauliai UAB

SrauLtU ty.u uae----_-
Utenaitis UAB
Ukin.Juozas Bendarinas

Valdas Ker5ys

VARENOS raj.saviv.administracija
VELLERA plius UAB

22119"54
))

2753.90
56

57
37659^49

<a
57 q)

59
665,84

60
s39,13

ol Vildeta UAB 7748,37
62 VILNIAUS GELEZINKELIU INFRASTRUI{] JRA ABil"lLG"" 73gq 5{
63 VILNIAUS MIESTO KLINIKINE LIGONINE VSI 723"6s
64 VILNIAUS UNIVERSITETAS VSi 847 

"59665 VTPSI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 331,60
rs vlso Alytaus tllrale 380564,1 5

Marij ampoles filialo skolininkaiAIII lnl
Eil.
Nr" Pirk6jai SkoEos sumra

1 UAB "Agrochema" 4462,32
2 Valsgrbes sienos apsaugos tarnybaprie-LR VRM 17747,44
3 unb Arvr cuKrus" 1192,79

UAB "EKotermas" 2456,29
5 Dt€KtrO0atl

12424,59
6 t-/fl,_D Drgolaln proJeKtal

UAB "Janolex"
1362,51

7 1519,76
B UAB "Juodeliai" 3014,64
9 I\ET(l4I IS[A

13925,59
0 rraurrq tyra

2544,04
I uf1r, 1\ll(II[a

-

Marij ampoles pataisos nama i
2183,93

2 6E680,39
3 D ry$rnrnKas

13009,36
4 rvlrul(tt preKyDos centfas I15599,23
5 Jr\auuuva

1734,43
6 UAB "Skirnuva"

3 185,92
7 U-'l.L' JL\J T?II flUA]\IA

UAB "Sofuz"
24794,43

oo
1302,38

9 rptrurauuJl prlesgalsnne gelbeJilno valdyba 15581,7 4
20 UAB "Sunhaus"

2213,62
21

UAB"TegrastaF
UAB "Vildetu" 

--------
UAB "Vilmanto-tatybod-
Kiti pirkejai

329,43
22

1592,43

23596,34
24

7012,90
25

t737 
"7226

I I 894,65
27 .c, v rrruaus l}Il'agra

1369,34
.rtrt(eJq lstsKoltnrmas 382255.18
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4, Finigai in jr4 ekvivaleertai

{mone 2015-03-31 kasoje turejo grynqjq pinigq - gg74J9 Eur, s4skaitose banke -117g74,74Eur.
Marijampoles filiale 2015-03-31 kasoje g{ynqiu pinrigq tikutis - 8553,06 Eur, s4skaitose banke

- 39656,88 Eur.
Alytaus filiale 2015-03-31 kasoje gtyr,{iu pinigq likutis 2g7,zl EUR., sqskaitose banke -5831,35 EUR.
Pravieni5kiq filiale 2015-03-31 kasoje grynqiq pinig;q likutis -1124,52 Eur, sQskaitose banke -72386,57 Eur.

5. Nuosavas kapitalas

[mones savininko kapitalas 2ar5-03-31 d. sudare -6g2947gEur.
[mones rezewai2015-03-31 d. atitinkalmai sudare - 319590 Eur, o ataskaitini4metqpelnas

(nuostoliai) sudare - (55103) Eur.
[mones 2015-03-3i d. nepaskirstytaqis ataskaitini4 metq pelnas (nuostoliai) sudare -(1740563) Eur.

6. Dotacijos, subsidijos, nemokarnai gautas turtas

Per 2015 metq I ketvirti valstybes imon[ dotacii% subsidiiq negavo.

7. Fiiransinds skolos

3-3f isiskolinimas sudaro - E723 Eur, einamqjq metq
udalo - 4809 Eur, kredito linija sudaro _ 2t2il-l Eui.
12Eur

B. Trurnpal[ikiai isipareigojinnai

Skolos tiekejams - tai skolos uz |lrgy7s,ir rnediiagas naudojamas gaminiq gamybai.
2014-12-31 sudare -724s07 Eur, o 2015-03-3 | -7s6031"Eur.

e sudare _ 432799 Eur,
tiekejams sudaro _ 290229
), o Mari.jampoles filiale s

liale sudare - 475163 Eur, (pagal pravieni5kiq
3 Eur, bendrame balanse i5minusuota skoia

lui - 1199 Eur), Alytaus filiale sudare _220gg4
ams sudaro - 292769 Eur, bendrame balanse

o Marijampoles filiale sudare _ 59g74 Eur.

iq filialo skolos

Tiek6jo pavadinimas

Acetilenas plius UAB
Airuslita UAB

Avikos tekstile ir I(o UAB
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5

6

7
oot
l0
1l

AZ-Pack UAB
l r38,93

Baltic Pack UAB
744,95

Baltijos forneta UAB
Bizea UAB

3104.92

1141.55
BLULITA UAB

491.44
C Produktai UAB

s76.4s
CJ WILDBIRD FOODS LIMITED FIT,TAI,A S t'T iefrnrn) 3967.27

2 UITAS UAB
3344,3

J UIIonna UAB
2n36.A7

4 Dil<tum UAB
2429,13

5 uzEkrJos mediena UAB
Egivira UAB
Ekofiltras UAB
Elektrobalt UAB
Ergolain projektai UAB
EsminaUAB

Eurobiuras UAB
Fortrakas UAB
Furnitanas UAB
Hranipex UAB

24779,74
6

25972"41
Z
oo

2335.17

5486.1 1

9
39920,82

20
610,19

2l
22

1228.99

373.28
ZJ

697,65a/z+

ZJ
137r.63

Infleks UAB
Ingmartus UAB
Irmarim UAB
IkrantaUAB

I 8078, I 8
26

253 g5,g
27

1857.12aoZD
1121,55

29 t\eqamlq grudal AIJ
968s.47

30 KedZiLt studija UAB
14936,9

3l I\.UETKUS UAIJ
12208.61aaJZ Lareus UAB

676"3s
JJ Lt,IrUruN UAB

3996"67
34 L).tagra AB

13422.77
J) vletal solutlons UAB

MigvaUAB
16203.55

36
14947.26

JI
543.81

38
537,88

39
5604,46

40
2000

41 Nostra UAB
Ottensten UAB

r6135^34
42

4842,3
+J Pabrades kartonas UAB

3650.21
44

794,31
45 Palifldio baldai UAB

Parande UAB
3334"91

46
598.1

47 Ratai visiems I[ G.Debesio
s92

48 Kemmers Baltlca uAts
Restauracij os medZiagos UAB
RobieaUAB

3809.17
49

1399.96
50

3621.9',15l Romasta Group UAB
Sanitex UAB

r171.2
52

5320.35
53 Saugima UAB

Saurida UAB
554.2

54
3839.6

JJ benuKq prekybos centras uA B
4463.r2

56 Serda UAB
2273,r3

22



57

58

Somi teohnika UAB
SOMI UAB
Spaudera II
Specus Siauliai UAB
Technobaltic UAB
Tekstima ir Ko U,{B
Texela UAB
Trukme UAB
Ulmas UAB
Unis Steel Baltiia UAB

787.99

4720.24
59

60

6l

974.23

23218.4

580.8
62

866"38
63

1719"33
64

16587.87
65

66
26s29.31

11335,09
67 v. Lukosevletaus prekybos firma 10724"51
68 Valeras UAB

Ventus- Nafta AB
Vikalsta UAB

5958,07
69

12940.66
70

68s.43
71 vllnlaus lytagra AB

390.31
72 VirZis UAB

5970,57
73 LAKONAUAfj

2141.05
74 Kitos skolos tiekejams

I5 viso
6536"41

475162,63

Alytaus filialo skolosus illlalo tiekeiams
Eit.
Nr. Tiek6.io pavadinimas Skoia Eur

Himeia UAB
2.76,12

2 Margflnas UAB
289.r9

J !4ugima UAB
41.64

4 Sufra UAB
58,7

5 A. Lyniko I
1632.35

6 Airuslita UAB
743.07

7 Alapus UAB
164,09

oo Algirdo Baltulio I
49s,9e

9 Dairesta UAB
2076-t7

t0 Diktum UAB
742.77

11 Dotesta UAB
167,03

t2 Dziikijos vandenys UAB
728,23

13 Egivira UAB
211s4.38

14 Elektrum Lietuva UAB
2930,64

l5 Ergolain proiektai UAB

Fastas UAB

Fest Baltija UAB

22412.3s
t6

l I 11,48
t7

662,13
18 Hidrobalr UAB

r99.79
t9 Hranipex UAB

424.13
20 Infleks UAB

Klinkman LIT UAB
3032.31

21
478.s4

22 KVWC UAB
9988, I

ZJ LakmalitUAB
7l1,05
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1,1 Lankava UAB

Lesto AB

Lytagra Alytaus UAB
-Mecro technikonas UAB

1930.16
25

250 1.1 B
26

561,56
27

239.71
28 Metal solutions UAB

35764.86
29 Nereita UAB

I l.t
30 Neste Lietuva UAB '3274,21

3l Officeday UAB
t39.77

32 Paina ir Ko UAB
1r2B.t2

aa
JJ Parande UAB

798.6
34 Plastena UAB

38"26
35 R. Kubekienes I

632.05
36 Sarenus UAB

728,82
)l Senukrl plekybos centras UAB

r 5 168,06
38 SOLIRIS UAB

471 1?
39

0.17
40 Starteksa UAB

tl1'la

4l Steel market UAB
312.52

42 Texera UAB
616

ia+J Ulmas UAB
38702.78

44 Valeras UAB
2248.46

VildikaUAB

Zakona UAB

KA proiektai"" IJAB

AAS Gjensidiee Baltic Lieruvos fit

3At-57
46

+49,99i-+t
s44.5

48
436

49 Aea UAB

Albagrafija UAB
12.71

50
36"3

51 Alytaus reg. atliekq tvarkvmo centras
934,98

52 Alytaus reg. atlieku tvarkvmo centra
9,6

JJ Alkesta UAB

Asociacija GSI Lietuva
43.44

54
153,32

)) Autodeta ir Ko UAB

Bite Lietuva UAB

E. Petraidio IJ

-

Enelmega AB

42,75
56

7 "97
57

65,8
5B

BO
59

544,5
60

8,47
6l lksa MB

Lymbaras U4_B

Palink UdB

Proftools UAB

+7.32
62

20.27
63

350,44
64

96.8
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Profus Baltics UAB

SiNCrlA LDC UAB

Skirlita UAB

Teo LT AB

Toksil<a UAB Alytaus fiI.

Vilktukas UAB

Vivatrans UAB
134.15

Tiekdjo pavadinirnas

UAB ''JAROS PREKYBA''

UAB "Klinkmann Lit"
535,91

UAB,,MV steel group"

17g2,96

23475,44
UAB "Ritejus"

UAB "Senukq prekybG centras"

Kiti tiekejai
4i30,31

filialo skolos tiek

Gauti i5ankstiniai apmokejimai 2014_i2_31 sudard _ 1323g0 Eur (pravieni5kiq filiale _49335 Eur, Alvtaus filiale-- 81552 E:t_tr l4-tju-poresflflre 1493 Eur), o 20rs-03-31 gautiisankstiniai apmokejimai sudaro -24137 Eur ({ravie"iskt,r filiale - lzTsrEur, Alytaus filiale 9g39Eur ir Marijampoles filiale - 1547 Eur\"

PravieniSki filialo iSankstiniai

Elektrobalt UAB
3215.99

HARDIM bendra Lietuvos ir DidZiosios

1010"73
Kareckas Dainius Jonas

NeZiniukas Ifuuno lop5elis-darZelis

PaneveZio pataisos namai

Proma Baltus UAB

Pudkorius Valdas



$ukevidius RamDnas

state UAB

Vaitnonis Algimantas
491,41

Lietas marmuras UAB
Lituanica UK LTD

Prisma LT UAB

Zelmuo VO

Smrna EUR.UAB "Miisu namas,l
UAB "Traku vanden

1547.21

les filialo i5ankstiniai

Kitos moketinos sumos sudare _ 3047gg Eur.
IGtose moketinose sumose didziausiqdfii sudaro skoros:
VMI prie LR FM (mokerinas pVM) 45i00 Eur;AB ,,Lestoce ' 

7423l Eur;
93101 Eur.
su socialinio

nio draudimo

o
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tuo nes
adid
dine

10. pardavirno savilraima.

Parduotq prekiq savikaina rer 2'jf.f*t 
1 

kerrvirr[ sudare - 1247085 Eur (pravieniskiqfiliale -752937 Eur, Alytaus filiale - 27265r p". i. Marijampoles filiale -221497 Eur\"

I 1. Pagamintds produkcijos savikaina

Per 2015 metq I ketvirti imoneje pa$amintos produkcijos savikaina sudaro -1a9g572,62Eur.

Pravieniskiq filialo pagamintos produkdijos savikaina per 2015 metq I ketvirti sudaro -694852,62&ur;
Pravieniskirl filialo 2014 metq.I keltvirdio pagamintos produkcijos gamybos islaidos,lyginant su 20I 4 metu tuo nniir r I *ilrnf qrnir r.SU tuo padiu lai ll:

Eit"
Nr. Gamybos iSlaidos

2015 rn" I
ketvirtis ttrkst"

Eur

2014 rn. tr

ketvintis
ttikst. Eur

2815m,I ketv.
Iyginant su

2AMxn" I ketv.

r reslogtal pnsKlrramos ailyginimo (nuteistrtrjrl
sodra

SU
185,7 17{ 1 10,6

2
r\uresloglal pnsl(flamas ailyginimas lcarfu su
Sodra 89,6 104"3 -14,7

J r lesloglal pnsklrlamos mediiaeos 276,6 329,9 -{? ?

a
Suteiktos mokamos paslaugos ( rranspofto
paslaugos, pjiikl4 palandinimas) 9,9 9,7 0,8

5 DlcKrra, vanouo, Slluma 88,9 133,9 -45
6 uBararKlo runo nusldevei imas 23,4 26,1 a-
1 {rengr mq pneZl0ros iSlaidos

0,6 -4,6I
9

bunaudota kuro (dyzelino, benzino dujq)

Ry5iq paslaugos
8,4 15,2 -6,8

0,6 0,5 0

l0 nuruuruulltt eKsploatavlmo bet remonto i5laid,
keliq mokestis

tq
LrJ ?4 l1-lqt

ll Lvreqlenos ozlovrnlmas r,6 17,5 -15,9

12
Ifitos ivairios paslaugos
prieiiiiros, kompiuterir"
aptarnavimo, draudimo.

I5 viso:

79 0,6

694,9 823 -n29,1

Per 2015 metq I ketvifti Alytaus filiale iagamintos produkc os savikaina sudaro - 25r3r5

#fH#:J4 
I ketv' pagamintos produkcfjos gamybos islaidos, tyginant su 2014 metq tuoru lal u

Gamybos islaidos
2015 rn. I

ketv"
TNKSL EUR

2014 m.I
kctv.

tEkst. EUR.

2015 m. tyginant
su 20l4rn.
tnkst.EUR_. - ^"".,b.s, y, ro,\r,,q,,rwr crryBUrtlo (nuretSnlJU) Su Sodra 21,02 24,45

Eur.

padi
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2. Netiesiogiai priskiriamasffi

4- Suteiktos mokamoipaslaugo$amybai 
1

el.enereiia)
5. Ilgalaikio turto n
6.Netiesiogiai priskiriamos medZiacos

7_. [monei suteiktq moGmq paslaugq
(dyzelino, benzino, duiu, kitos)

251,32

Per 2015 metq I ketvirt! Marijampolds filiale pagarnintos
152405 Eur.

Marijampoles filialo 2015 metq I kbtvirdio pagamintos
lyginant su20l4 metq tuo padiu laikotarpiu:

---------t-------

Garnybos iSlaidos 20115 m" I
ketv. Eur

2014 m.I
hetv" Eur

2015 rn.lyginant
su 20n4m" tuo
padiu laikot.rv6rq pr rDr\rr rar ruJ auygrnlmo ( nutetSttg11) Su

sodra 10768 21798 I 1030

3 1019 l 1 5200 .84i81
13092 19590 -6498
54899 n56588 -101689

{ 39908 s 1386 -11478
1034 r6422 r8988

1172 2103 -93 r

30803 50515 -19812
r8062 l 953s 413
527 t250 -tzJ

97s06 [40911 -f340s_ . -__ r_ruJ vuu rsrqruq 152405 297499 -145094

12. Veiklos s4naudos

Per 2015 metq I ketvirti veiklos srulaudds sudare --2560g4Eur, pravienidkirl filiale jos sieke133088 Eur, Alyraus filiale - eisqq nur iivtarijampoles filiale _ 643528ur"

produkcijos savikaina sudaro -
produkcijos gamybos i5laidos,

Pravi filialo veiklos sanaudu detaliz aeiin su praejusiq metq tuo padiu laikotarpiu
Eil.
Nr. Veihlos s4naudos

Darbo apmokejimui skirtos ledos kartu su Sodrr

kompensacijos

Draudimo paslaugos r. *ffi
Telekomo, mobiliojo rySio paslaugos

I(an celiarines prekes, bhm

J Q-'

2015 m" {
kefvirtis

tEkst. Eur

2014 m. t
ketvirtis

ttihst. Eur

20X5na. I ketv.
lyginant su

2014rc.I ketv.

r07,1 93,7 14,6

2
0,4 0,4 0

3 ) 0,7 0,5

4

5

;

i,8

al)")- ary
U')

r,6 )5 -0,9

40z6



7 Reklama, skelbimai ') /l 0? a1at l
oo Komandiruodiq i5laidos 0,5 -0,4
9 Apskaitos pl.ogramos atnauiinimas 0,3 0,3 0

l0 Automobiliq i5laikymo s4naudos J )1
ll Banko paslaugos

0,3 0"4 -0,I
12

0 0 0
13 Garantinis fondas 0,3 o? 0
t4 Atostogq kaupimai 0 0 0
l5 Vanduo, Siluma, elektra 2,1 3 -0,9
t6 Konsultacines paslaugos 0 2,9 -ta
11 Kitos ivairios senaudos sudare 5) 6,5 -1 ?

lS viso: 133,1 124,1 13

lalo velklos sanaudrr cletaliznoiiq I al u

Veihlos s4naudos 2015 m.n ketv.
tukst. E{JR.

2014m. tr ketv.
ttikst. EUR.

2015 metai
lyginant su 20X4

metais
42,A2 40.72 -1- l.J

0,29 0 +0,29

1,07 2"91 1,84
0,8I I,08 - 0,27

ursltRql, Jp4uua
\ Arrdlfrr R^dl-,,^^^

0 0 0
vqrrqu<vJ

-

K ll^^l^:l-i^ r,*^ ----^lr]] ll 0 1.16 1,76
2,02 ) 1q - 0"13
))q 2"50 - 0,25

O AncL 0 0 0
l/r v6r 4rr rvD 4U r4uJ il ulilasrlol gglmas

2,60 0 + 2,60
2,00 2.1 - 0,1
0.26 0,73 - 0,47

? (loran+i-i. f^-l- 0,l5 0"14 + 0,01
0" 13 0,l5 - 0,02
2"92 3,90 - 0,98

0 1"01 r,01. - ^-,*.bt rvtlvo Jurrr4z9tlttl4
R I\hrr.X.r^- -L^:^a:. ^- ^r--|

0 0 0
-r r r srssJ rvo quvtut

Q I(ifnc i'airi^..^, 0 0 0

l 1.13 10,05 + 1,08

67.64 58,6 -0,96

Alytaus filialo vei

rair.otar#ffijampoles 
filialo veiklos s4naudq detalizacria lyginant su praejusiq metq tuo padiuu

Veiklos sqnaudos 2015 m" I ketv.
tEhst" Eur

20tr4 m. I
ketv.

tfikst. Eur

2015 lrr.
lyginant su 2014

m.
l.-Pardavimrq sanaudos 27044 20391 +6653

4830 5424 -594
105 r76 -71
475 600 -125

21403 13891 +7512

231 300 -69
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2.Bendrosios ir admin. s4naudos 37308 56323 -190X5
Atlyg. SODRA 28s56 42977 -r4421

I lgala i kio tufto nusidevdiimas 809 195 -r1 A

vlazavefils rnventorius

I(omandiruotes

'r/t1 381 134

542 0 +542
KySrq, intemeto ir oa5to san 865 1424 -s59
Audito paslauaos

0 0,0 0,0
r arnyo.automob.remontas ir kuras 900 1 1na

r I /J
Spausdln iai,blankos. prenumerata

189 189 0
Banlco paslaugos

Admin.pastato Sild.vanduo
137 164 an

1284 t578 -394
su personalu nesusiies draud

91 84
Apmokymas.SEMINARAl

0 49A -490

2125 3059 -934

r097 153 8 -541

300 I 850 I 550
Komunal.patarnavimai 166 421 -z)J
Veiklos s4naudos viso: 64352 76714 -12362

dinanti institucija _ Kalejimrl departamentas prie

o Lietuvos Respublikai, o [mone turtq valdo,

[mone neprekiauja vertybiniais popieridis ir neturi valdomq akcrjri paketq.

Po balansiniq ivykiq nebuvo.
Sandoriq su susijusiomis Salimis [moneje nera.

Direktorius

L. e. vyr. buhalteres pareigas

Alvydas Vadeika

Rosita Kudrevidiene
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BENDROJI DALIS 

 

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. Valstybės 

įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – VĮ „Mūsų amatai”; Įmonė) įregistruota 2014 m. gegužės 23 d. 

Įmonėje veikia trys filialai: Alytaus filialas, Marijampolės filialas ir Pravieniškių filialas. 

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

kurio teisinė forma yra valstybės įmonė. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai, o Įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pasitikėjimo teise. Įmonės įstatinis 

kapitalas sudaro 6 829 478 Eur. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos.  

1. ĮMONĖS 2015 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI 

 

VĮ „Mūsų amatai“ misija – nuteistųjų laisvės atėmimu įdarbinimas siekiant išsaugoti ir 

ugdyti jų darbo įgūdžiu, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo 

vertės augimo. 

VĮ „Mūsų amatai“ vizija – tapti pelninga ir verslia įmone, įdarbinančia nuteistuosius, 

išsaugančia ir ugdančia jų darbinius įgūdžius, parengiančia darbinei veiklai išėjus į laisvę. 

VĮ „Mūsų amatai“ savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas, 

atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas. 

Pagrindiniai VĮ „Mūsų amatai“ tikslai – nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti 

jų darbo įgūdžius ir parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę bei pelno siekimas. Šiuos tikslus įmonė 

įgyvendina vykdydama įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą, iš to gaudama pajamas ir finansiškai 

save išlaikydama.  

Galimybės 

 plėsti įmonės komercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių įmonės funkcijų; 

 pritraukti privatų kapitalą ir plėsti bendradarbiavimą su privataus kapitalo įmonėmis 

vystant gamybą, didinant gamybos apimtis. Tokiu būdu Įmonė su mažiausiomis investicijomis gali 

vykdyti ir didinti nuteistųjų užimtumą ir kurti jiems darbo vietas; 

 įsigyti naujos įrangos arba modernizuoti turimą, skirtą gaminių gamybai ir paslaugų 

teikimui; 

 diegti naujas technologijas; 

 sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias; 
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 plėsti nuteistųjų profesinį mokymą pagal Įmonės veiklos sritis, padėti nuteistajam  

įsigyti profesinę kvalifikaciją pataisos namuose ir taip sudaryti prielaidas jam, išėjus į laisvę, 

lengviau integruotis į visuomenę. 

Turima nemažai laisvų gamybinių plotų, todėl yra galimybė plėsti gamybinę ir komercinę 

veiklą su tikslu išsilaikyti dabartinėse rinkose ir gauti pelną. 

Grėsmės 

 savų lėšų trūkumas įmonės gamybinės veiklos priemonių atnaujinimui; 

 didėjančios gamybinių priemonių remonto sąnaudos; 

 didėjantis klientų nemokumas, trukdo savalaikiams atsiskaitymams su tiekėjais; 

 sumažėjęs gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimas. 

Dirbantys nuteistieji yra žemos kvalifikacijos, didėja rizika nekokybiškos produkcijos 

atsiradimui, kurios gamyba priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Naujų technologijų ir įrengimų 

stoka gamyboje. Įmonė, naudodama savo lėšas, per lėtai atnaujina gamybinių patalpų ir įrengimų 

materialinę techninę bazę. 

Įmonės teisinis statusas – valstybės valdoma įmonė – užkerta kelią gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų paramą, kas apsunkina Įmonės modernizavimą.  

Pirkėjų (užsakovų) sutartinių įsipareigojimų nevykdymas bei įmonių bankrotai, pirkėjų 

praradimas dėl didėjančios konkurencijos prekybos sektoriuje ir priklausomybė nuo vienos pirkėjų 

grupės, žaliavų kainų kilimas, elektros energijos, kuro brangimas - tai taip pat neigiamai įtakoja 

įmonės ekonominius rodiklis.  

VĮ „Mūsų amatai“ strateginės kryptys yra įmonės atskirų veiklos sričių (korpusinių ir 

metalinių baldų gamyba, ketaus liejinių gamyba, teikiamų paslaugų plėtra, eksporto didinimas) 

stiprinimas ir vystymas siekiant pagrindinių įmonės tikslų įgyvendinimo.  

VĮ „Mūsų amatai“ siekia sukurti kiek galima daugiau darbo vietų nuteistiesiems(-ioms), 

atliekantiems(-očioms) laisvės atėmimo bausmę, ugdyti jų darbinius įgūdžius ir rengti juos(-as) 

socialinei integracijai į visuomenę, tuo pačiu gaminant paklausią, aukštos kokybės produkciją ir 

teikiant kokybiškas paslaugas bei siekiant įmonei nustatytų veiklos rodiklių. VĮ „Mūsų amatai“ 

tikslai formuluojami vadovaujantis LR bausmių kodekso 125 str., LR valstybės ir savivaldybės 

įmonių įstatymu, LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 

Kokybės ir aplinkosaugos vadybos politika. Šiuos tikslus įmonė planuoja pasiekti optimizuodama 

veiklos procesus, atsisakant nepelningos veiklos, ir mažindama veiklos sąnaudas, gerindama 

gaminamos produkcijos kokybę, aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir 

nuteistųjų įdarbinimą.  
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 1 lentelė 

2015 metų I ketvirčio valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatai 

Gamybos baras Priemonė Pastaba 

Medienos ir 

baldų gamybos 

cechas 

Pasirašyta sutartis su Inh. 

Zelvyte-Bock Ligita, dėl 

lovajuosčių ir klijuotų lentų ir 

klijuotų medžio ruošinių. 

Lovajuosčių ir klijuotų lentų ruošinius įmonė eksportuoja į 

užsienį. Per laikotarpį parduota lovajuosčių ir klijuotų lentų 

ruošinių už 99 551,5 eurus.  

Užbaigti antros džiovyklos 

atnaujinimo darbus 

Mediena džiovinama atnaujintoje džiovykloje. Transporto 

paslaugų išlaidos per mėnesį sumažėjo 700 eurų. Džiovinimo 

išlaidos sumažėjo 5300 eurų. 

Dalinai atsisakyti UAB 

„Izobara“ teikiamų šilumos 

teikimo paslaugų ir įsigyti savo 

šilumos katilą. 

Dalinai atsisakius UAB „Izobara“ teikiamų šilumos tiekimo 

paslaugų sutaupome 9000 litų per mėnesį. Sumontavus 

šilumos katilą, gautą iš Marijampolės filialo ir įsigijus kieto 

kuro katilą „Kalvis“, apie 70 proc. šilumos energijos 

pasigaminame patys.  

Atsisakyti dygiavimo paslaugų Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio atsisakę dygiavimo paslaugų, 

medieną dygiuojame patys. Tokiu būdu sutaupome 1500 litų 

per mėnesį. 

 Surasti tiekėjus tiekiančius 

pigesnę medieną 

Pasirašyta sutartis su „SV Timber“. Tiekiama mediena 

kokybiškesnė ir pigesnė 20 procentų.  

Duonos gamybos 

baras 

Didinti baltos ir juodos duonos 

pardavimų apimtis 

2015 metų sausio 9 d. įmonė pasirašė maisto produktų 

pirkimo - pardavimo sutartį su UAB „Pontem“ dėl baltos ir 

juodos duonos  pardavimo. 2015 metų I ketvirtį baltos ir 

juodos duonos parduota už 82436,4 eurų. Duonos pardavimai 

išaugo 56 proc. lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Paslaugų 

gamybos cechas 

Didinti teikiamų paslaugų 

pardavimų apimtis 

Pardavimų apimtys paslaugų gamybos ceche 2015 metų I 

ketvirtį išaugo 16 proc. palyginus su tuo pačiu 2014 metų 

laikotarpiu. 

Metalo gaminių 

cechas  

Įsigyti įrankius metalo 

lankstymo staklių atnaujinimui 

Atnaujintos lakštinio plieno lankstymo staklės, kuriomis 

galima lankstyti 0,5 mm storio metalą. Tokiu būdu, 

sumažinta gaminio savikaina, pardavimo kaina liko 

nepakitusi. 

Baldų gamybos, 

pynimo ir 

paslaugų cechas 

Nutraukti elektros instaliacijos 

gaminių gamybą 

Elektros instaliacijos gaminių likučių esančių pas 

prekybininkus nukainavimas. Elektros instaliacijos gaminių 

likučių grąžinimų priėmimas iš prekybininkų. 

Baldų gamybos, 

pynimo ir 

paslaugų cechas 

Mokyklinių ir darželio baldų 

pardavimų didinimas 

Reklaminės akcijos skelbimas internetinėje svetainėje ir 

reklaminiuose leidiniuose. 

Pasiūlymų parengimas ir išsiuntimas mokykloms ir 

darželiams. 

Naujos mokyklinių stalų gamybos technologijos įdiegimas. 

Baldų gamybos, 

pynimo ir 

paslaugų cechas 

Skatinti nuteistųjų įdarbinimą 

privačiose įmonėse Alytaus 

regione 

Pasiūlymų bendrovėms pateikimas, naujų klientų paieška, 

ryšių užmezgimas. Nuteistųjų darbo jėgos panaudojimo 

sutarčių sudarymas. 

Teisės ir 

administracijos 

reiklų skyrius 

Atlikti įmonės valdymo 

struktūriniai pakeitimai 

Centralizuoti pirkimų ir pardavimų padaliniai, patvirtinta 

nauja įmonės valdymo struktūra. 

Teisės ir 

administracijos 

reikalų skyrius 

Priimti į darbą naujų specialistų, 

kurie palengvins spręsti Įmonės 

valdymo problemas 

Gamybos aprūpinimo užsakymais gerinimui sukurti nauji 

viešųjų pirkimų projektų vadovų etatai. Techninių problemų 

sprendimui įsteigtas vyr. inžinieriaus- energetiko etatas. 

Panaikintos nereikalingos Komercijos ir logistikos grupių 

vadovų pareigybės filialuose 

Teisės ir 

administracijos 

reikalų skyrius 

Peržiūrėti sutartis su pirkėjas ir 

tiekėjais 

Peržiūrėtos  sutartys su pirkėjas ir tiekėjais, pakeistos 

nuostatos, nepalankios įmonei (pvz. sutartys su UAB 

„Plungita“, UAB „Izobara“). 

 

2. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS   

ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS 
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Įmonei yra labai svarbu pasiekti Įmonei nustatytus veiklos efektyvumo rodiklius – nuteistųjų 

įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų rodiklius. Rodiklius kalendoriniams metams nustato 

steigėjas, t.y. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. 

2015 - iems metams Įmonei buvo nustatyti šie rodikliai (2015 m. gruodžio 1 d. Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-43 

„Dėl 2015 metų valstybinės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelo, 

pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“): 

 2 lentelė 

2015 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų 

apimčių planas 

Rodikliai  

Sąlyginis nuteistųjų 

(suimtųjų) įdarbinimas 

(ketvirčiais) 

Pelnas tūkst. EUR 

(mėnesiais) 

Pardavimų ir paslaugų apimtys 

tūkst. EUR 

(ketvirčiais) 
Bendrasis 

pelningumas 

(proc.) 
I II III IV 3 6 9 12 I II III IV 

900 900 905 910 17,4 34,8 52,1 72,4 1679 3620 5329 7154 15 

 

Rodikliai filialams buvo paskirstyti sekančiai (2015 m. vasario 5 d. valstybės įmonės „Mūsų 

amatai“ direktoriaus įsakymas Nr. 1/05-19 „Dėl planinio 2015 metų valstybės įmonės „Mūsų 

amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano 

patvirtinimo“): 

 3 lentelė 

 

2015 metų planinis Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų 

ir paslaugų apimčių planas 

Rodikliai  

Valstybės 

įmonės „Mūsų 

amatai“ filialo 

pavadinimas 

Sąlyginis nuteistųjų 

(suimtųjų) įdarbinimas 

(ketvirčiais) 

Pelnas, tūkst. EUR 

(mėnesiais) 

Pardavimų ir paslaugų apimtys, 

tūkst. EUR 

(ketvirčiais) 

I II III IV 3 6 9 12 I II III IV 

Alytaus filialas 165 165 166 167 3,3 6,7 10,1 14,0 327,5 703,7 1036,0 1390,1 

Marijampolės 

filialas 
170 171 172 176 3,7 7,6 11,3 15,8 366,0 791,6 1165,0 1563,9 

Pravieniškių 

filialas 
565 564 567 567 10,2 20,4 30,6 42,5 985,4 2124,5 3128,0 4199,8 

Viso: 900 900 905 910 17,4 34,80 52,10 72,40 1679,0 3620,0 5329,0 7154,0 

 

2015 metų I ketvirtį sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimas – 813 asmenų, vidutinis 

nuteistojo darbo užmokestis – 117,06 eurai. Įmonės veiklos rezultatas 2015 metų sausio - kovo 

mėnesių - 55,1 tūkst. Eur nuostolis, pardavimų ir paslaugų apimtys – 1456,0 tūkst. Eur.  2015 metų 

pirmo ketvirčio rodiklių įvykdymas pateiktas lentelėje Nr. 4. 

 4 lentelė 
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Per 2015 m. I ketvirčio įmonės „Mūsų amatai“ planinių rodiklių įvykdymas 

Rodikliai  

Valstybės įmonės 

„Mūsų amatai“ 

filialo pavadinimas 

Sąlyginis nuteistųjų 

(suimtųjų) įdarbinimas 
Pelnas, tūkst. EUR 

Pardavimų ir paslaugų 

apimtys, 

tūkst. EUR 

Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

Alytaus filialas 165 153 3,3 23,7 327,5 364,3 

Marijampolės filialas 170 77 3,7 4,1 366,0 288,9 

Pravieniškių filialas 565 583 10,2 -83,3 985,4 802,8 

VĮ „Mūsų amatai“ 900 813 17,40 -55,1 1679,0 1456,0 

Rodiklio įvykdymas, 

% 
90 % -316% 87% 

 

2015 m. I ketvirtį Įmonė neįvykdė nei vieno planinio rodiklio. Pardavė produkcijos 

(paslaugų) už 1456,0 tūkst. Eur, 223 tūkst. Eur mažiau negu buvo planuota. 

Per 2015 metų I ketvirtį pajamos sudarė – 1459,6 tūkst. Eur, pajamos uždirbtos iš 

pagrindinės veiklos sudarė – 1456,0 tūkst. Eur, pajamos iš kitos veiklos sudarė – 3,5 tūkst. Eur. 

Pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė – 802,8 tūkst. Eur, Alytaus 

filiale – 364,3 tūkst. Eur ir Marijampolės filiale – 288,9 tūkst. Eur. 

Per 2014 metų I ketvirtį pajamos sudarė – 1374,8 tūkst. Eur, pajamos uždirbtos iš 

pagrindinės veiklos sudarė – 1374,7 tūkst. Eur, pajamos iš kitos veiklos sudarė – 0,1 tūkst. Eur. 

Pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė – 762,1 tūkst. Eur, Alytaus 

filiale – 303,9 tūkst. Eur ir Marijampolės filiale – 308,7 tūkst.  Eur. Lyginant 2015 metų I ketvirtį su 

2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo – 81,3 tūkst. Eur. 

Pravieniškių filiale padidėjo – 40,8 Eur , Alytaus filiale padidėjo – 60,3 tūkst. Eur, o Marijampolės 

filiale pajamos iš pagrindinės veiklos sumažėjo – 19,9 tūkst. Eur. 1 paveiksle pateikta 2015 – 2014 

metų sausio - kovo mėnesių pardavimų ir paslaugų apimtys. 
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1 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 ir 2014 metų sausio – vasario mėnesių pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst. 

eurų 
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Iš paveikslo Nr.1 pateiktos informacijos matome, kad 2015 metų sausio mėnesio pardavimų 

ir paslaugų apimtys buvo 6,5 proc. (28,2 tūkst. Eur) mažesnės palyginus su 2014 metų sausio 

mėnesiu. 2015 metų vasario mėnsesio pardavimų ir paslaugų apimtys buvo 9,2 proc. (43,6 tūkst. 

Eur) didesnės palyginus su 2014 metų vasario mėnesiu, kovo mėnesio pardavimų ir paslaugų 

apimtys buvo 15,4 proc. (73,0 tūkst. Eur) didesnės nei 2014 metų kovo mėnesį. 2015 metų I 

ketvirčio pardavimų ir paslaugų apimtys buvo 5,9 proc. (81,3 tūkst. Eur) didesnės lyginant su 2014 

metų I ketvirčiu. 

2015 metų I ketvirtį faktinis vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 813 žmonių. 

Įdarbinta 87 nuteistaisiais mažiau, nei buvo planuota. Šio rodiklio Įmonei įvykdyti nepavyko. 
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2 pav. 2015 – 2014 metų sausio - kovo mėnesių vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius 

 

Iš paveikslo Nr. 2 pateiktų duomenų matyti, kad 2015 metų pirmus tris mėnesius vidutinis 

sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo mažesnis palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. 

2015 metais vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius sausio mėnesį - 5,9 proc., vasario 

mėnesį – 3,1 proc., ir kovo mėnesį – 15,9 proc. mažesnis nei 2014 metų sausio – kovo mėnesiais. 

2014 metų I ketvirtį įdarbinta 76 nuteistaisiais (8,5 proc.) daugiau nei 2015 metų tuo pačiu 

laikotarpiu. Mažesnį sąlyginį įdarbintų nuteistųjų skaičių lėmė Marijampolės filialo metalo liejinių 

cecho gamybos laikinas sustabdymas.  Planuojama 2015 metų II ketvirtyje pradėti metalo liejimo 

darbus ir padidinti įdarbintų nuteistųjų skaičių 40 proc. 

Įmonei nepavyko įvykdyti planinio pelno rodiklio. Įmonės nuostoliai per 2015 metų I 

ketvirtį sudaro – 55,1 tūkst. Eur. Alytaus ir Marijampolės filialai veiklą vykdė pelningai: Alytaus 

filialo pelnas – 23,8 tūkst. Eur ir Marijampolės filialo pelnas – 4,2 tūkst. Eur, Pravieniškių filialo 

patirtas nuostolis sudarė – 83,1 tūkst. Eur. 

2015 metų I ketvirčio neigiamą Įmonės veiklos rezultatą įtakojo šie faktoriai: euro įvedimas 

Lietuvoje, kuris sąlygojo užsakymų sumažėjimą, buvo išmokėtos išeitinės kompensacijos 
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darbuotojams, patirtos reklamos išlaidos, vadybos sistemos priežiūros audito išlaidos ir 

administracinės išlaidos. Įmonės pardavimams reikšmės turėjo veiklos sezoniškumas. Kiekvienais  

metais įmonėje gaminamos produkcijos pardavimų tendencija žiemos periodu yra mažėjanti, 

kadangi sumažėja užsakymai iš biudžetinių įstaigų. 

 
3 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2014 ir 2015 metų sausio – kovo mėnesių pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 

 

Iš 3 paveikslo pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad 2015 metų sausio – kovo mėnesių  

įmonės veiklos rezultatas buvo geresnis nei 2014 metų sausio – kovo mėnesių. Sausio mėnesį 

įmonė patyrė  62,9 proc. (66,0 tūkst. Eur) mažesnį nuostolį nei 2014 metų sausio mėnesį. 2015 

metais vasario mėnesį nuostolis buvo 77,2 proc. (121,9 tūkst. Eur) mažesnis nei 2014 metų vasarį. 

2015 metais kovo mėnesį Įmonės nuostolis buvo 73,9 proc. (156,0 tūkst. Eur) mažesnis palyginus 

su 2014 metų kovo mėnesiu. Galima teigti, kad 2015 metų pirmo ketvirčio Įmonės veiklos rezultatai 

buvo geresni palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. 

 

3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2015 METŲ I KETVIRTĮ, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR 

PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Per 2015 metų I ketvirtį įmonė įsigijo ilgalaikio materialaus turto sumoje – 38, tūkst. Eur: 

Alytaus filialas per 2015 metų I ketvirtį. ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. 

Amortizacija ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. I ketvirtį sudarė – 10,2 Eur. 

Marijampolės filialas 2015 m. I ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo. 

Amortizacija ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. I ketvirtį sudarė – 20,7 tūkst. Eur. 

Pravieniškių filialas per 2015 metų I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 38,6 

tūkst. Eur: 

- briaunų klijavimo stakles Olimpic K400 – 34,0 tūkst. Eur; 

- dulkių ištraukėją Coral CA/2C – 1,0 tūkst. Eur; 
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- Cikloną C-150 – 3,5 tūkst. Eur; 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos per 2015 metų I ketvirtį sudarė – 25,8 tūkst. Eur. 

Įmonėje ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo išlaidos sudarė – 56,7 tūkst. Eur. 

Įmonė siekdama pagerinti gamybinę bazę ir produkcijos kokybę iš turimų apyvartinių lėšų 

investavo į Pravieniškių filialo metalo dirbinių cecho įrangos atnaujinimą, medžio ir baldų gamybos 

cecho džiovyklų įdiegimą (investicija apie 46,3 tūkst. Eur), baldų baro modernizavimą įsigyjant 

automatizuotas kantavimo stakles (investicija – apie 34,0 tūkst. Eur). Sugedus senai įrangai įmonė 

įsigijo dulkių ištraukėją ir cikloną sumoje – 4,5 tūkst. Eur. 

 5 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2015 metų I ketvirčio turto įsigijimo planas  

EIL. 

NR. 

LAIKOTARPIS, 

KURIUO 

KETINAMA 

ĮSIGYTI 

ILGALAIKĮ 

TURTĄ 

ILGALAIKIS 

TURTAS 

ILGALAIKIO 

TURTO VERTĖ 

(APYTIKSLIAI) 

TŪKST. EUR 

ĮMONĖS 

ADMINISTRACIN

IS 

STRUKTŪRINIS 

PADALINYS, 

KURIO VEIKLOS 

POREIKIAMS 

TENKINTI 

KETINAMA 

ĮSIGYTI 

MATERIALŲJĮ 

TURTĄ 

PASTABOS 

7. 2015 m. 

I - II ketvirtis 

I - mos 

medienos 

džiovinimo 

kameros 

įsigijimas  

25,0 Pravieniškių 

filialas 

Neturėdama džiovinimo 

kameros, Įmonė priversta 

pirkti medienos džiovinimo 

paslaugą. Naujos kameros 

būtų naudojamos išpjautos 

medienos džiovinimui, kas 

leistų turėti džiovintos 

medienos atsargų kitiems 

gaminiams gaminti. Padidėtų 

apyvarta, pelnas, atsipirktų 

per 3-5 metus, būtų galima 

įdarbinta 10-15 nuteistųjų. 

15. 2015 m. 

I ketvirtis 

Baldų 

kantavimo 

mašina 

40,0 Pravieniškių 

filialas 

 

 

Baldų kantavimo mašina 

pagerintų gaminamų baldų 

kokybę, atsisakytume rankų 

darbo, kuriam reikalingos 

didelės laiko sąnaudos. 

Įrengimai atsipirktų per 2-3 

metus, prie jų dirbtų 2 

nuteistieji. 

23. 2015 m. 

 I-IV ketvirtis 

Atsarginės 

dalys ir kiti 

įrengimai 

50,0 Įmonė Nenumatytų įrengimų 

įsigijimui, kurių reikėtų 

gamybai (nepataisomai 

sugedus esamiems, plečiantis 

gamybai). Lukiškių gamybos 

cechui reikalinga pramoninė 

skalbimo mašina (padėvėta), 

kurios apytikrė vertė yra apie 

9000 Eur ir džiovyklė, kurios 

vertė apie 3000 Eur. Elektros 

varikliams– iki 1500 Eur. 

Miltelinio dažymo filtrams – 

iki 2500 Eur. 
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2014 metų III - IV ketvirtį Įmonėje buvo planuota įdiegti programinę įrangą, siekiant 

centralizuotai automatizuoti finansinės ir ūkinės veiklos procesus, tačiau dėl lėšų ir laiko trūkumo 

įdiegti planuojamą įrangą nepavyko. Buvo atlikti šie darbai: vykdomos tiekėjų apklausos su UAB 

„Edrana“, UAB „Labbis“, UAB „Debetas“, UAB „EuroSakaita“, UAB „Rivilė“, UAB „Finvalda“, 

UAB „Agnum“, UAB „Būtenta“, UAB „Navizion“,UAB „Pragma“, analizuojami paminėtų tiekėjų 

komerciniai pasiūlymai, lyginamos techninės charakteristikos ir kainos. Centralizuotos programinės 

įrangos įdiegimo darbai perkelti į 2015 metų III-IV ketvirčius.  

4. ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS 

VEIKLAI, ĮVYKĘ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

 

Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos įmonės veiklai 2015 metų I ketvirtį: 

 Išmokėtos išeitinės kompensacijos darbuotojams - 14,12 tūkst. Eur; 

 Patirtos reklamos išlaidos (produkcijos reklaminiai ir informaciniai katalogai) – 2,4 

tūkst. Eur; 

 Vadybos sistemos priežiūros audito išlaidos – 3,5 tukst. Eur. 

2015 m. sausio 13 d.  valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 19 

buvo patvirtinta nauja Įmonės direktoriaus pasiūlyta valdymo struktūra (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ organizacinė valdymo struktūra 

Naujos valdymo struktūros pagrindinis ir svarbiausias uždavinys – užtikrinti centralizuotą 

efektyvią Įmonės veiklą visose veiklos srityse. 

Siekiant mažinti kaštus, centralizuoti pirkimų ir realizacijos padaliniai, įsteigti Pirkimų ir 

logistikos bei Komercijos ir marketingo skyriai. Naujos valdymo struktūros privalumas yra 

racionalesnis Įmonės lėšų naudojimas bei tikslingesnė kiekvieno skyriaus veikla.  
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Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina 

Pardavimo pajamos 2015 metų pirmą ketvirtį sudarė 1456,06 tūkst. Eur, pardavimo pajamos 

buvo 81,3 tūkst. Eur didesnės lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Parduotų prekių 

savikaina per 2015 metų I ketvirtį sudarė – 1247,08 tūkst. Eur. (Pravieniškių filiale – 752937 Eur, 

Alytaus filiale – 272651 Eur ir Marijampolės filiale – 221497 Eur). Įmonėje parduotos produkcijos 

savikaina per 2015 metų I ketvirtį sumažėjo 74,15 tūkst. Eur, lyginant su 2014 metų tuo pačiu 

laikotarpiu.  

 6 lentelė 

Pajamos ir pardavimo savikaina 

 2015 m. 3 mėnesiai 2014 m. 3 mėnesiai 

2015 m. 3 mėn. 

lyginant su 2014 

m. 3 mėn. 

Pastabos 

Pardavimo pajamos 

(tūkst.EUR) 
1456,06 1374,75 81,31 

Pardavimų padidėjo 

5,9 proc. 

Pardavimo savikaina 

(tūkst.EUR) 
1247,08 1321,23 -74,15 

Savikaina sumažėjo 

5,6 proc. 

 

Pardavimo pajamos 2015 metų pirmą ketvirtį buvo 5,9 proc. (81,31 tūkst. Eur) didesnės 

lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Parduotų prekių savikaina per 2015 metų I ketvirtį 

sudarė – 1247,1 tūkst. Eur. (Pravieniškių filiale – 752,9 tūkst. Eur, Alytaus filiale – 272,6 tūkst. Eur 

ir Marijampolės filiale – 221,5 tūkst. Eur). Įmonėje parduotos produkcijos savikaina 2015 metų I 

ketvirtį sumažėjo 5,6 proc. (74,15 tūkst. Eur), lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Analizuojamu laikotarpiu pardavimo pajamos didėjo, o pardavimų savikaina mažėjo, kadangi 

įmonėje buvo įvesta griežta žaliavų apskaitos kontrolė, optimizuotas transportas, nuolatos ieškoma 

žaliavų žemesnėmis kainomis. Įsigyjama pigesnė mediena iš užsienio tiekėjų, taip mažinant 

medienos džiovinimo ir transporto sąnaudas.  

 

Pagamintos produkcijos savikaina 

 

Per 2015 metų I ketvirtį įmonėje pagamintos produkcijos savikaina sudaro –1098,6 tūkst. 

Eur. Pravieniškių filialo pagamintos produkcijos savikaina per 2015 metų I ketvirtį sudaro – 694,9 

tūkst. Eur, Alytaus filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro – 251,3 tūkst. Eur, 

Marijampolės filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro – 152,4 tūkst. Eur. Įmonės 2015 – 

2014 metų I ketvirčio gamybos išlaidų pokyčiai pateikti 7 lentelėje. 

 7 lentelė 

VĮ „Mūsų amatai“ 2015 metų I ketvirčio gamybos išlaidų pokyčiai lyginant su 2014 metų I ketvirčiu 

Gamybos išlaidos 

 

 

2015 m. I 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

 

2014 m. I 

ketv., 

tūkst. 

Eur 

 

Pasikeitimai 

(+/-) 2015 m. I 

ketv. lyginant 

su 2014 m. I 

ketv., tūkst. 

Eur. 

Pasikeitimai 

(+/-) 2015 m. 

I ketv. 

lyginant su 

2014 m. I 

ketv., % 

1. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo (nuteistųjų) su 

Sodra 224,7 221,4 +3,4 +1,5 
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2. Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su Sodra 177,0 199,3 -22,3 -11,2 

3. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos 436,0 554,1 -118,1 -21,3 

4. Tiesiogiai priskiriamas technologinis kuras 13,1 19,6 -6,5 -33,2 

5. Suteiktos mokamos paslaugos (transporto paslaugos, 

pjūklų palandinimas ir kt.) 19,4 19,5 -0,1 -0,5 

6. Elektra, vanduo, šiluma 127,8 192,3 -64,6 -33,6 

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 54,6 51,5 +3,1 +6,0 

8. Įrengimų priežiūros išlaidos 0,6 1,9 -1,3 -68,4 

9. Įmonei suteiktų mokamų paslaugų (dyzelino, 

benzino, dujų) 26,0 29,6 -3,5 -11,9 

10. Ryšių paslaugos 0,6 0,6 0,0 0,0 

11. Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos, 

kelių mokestis 2,3 3,4 -1,1 -32,4 

12. Medienos džiovinimas 1,6 17,5 -15,9 -90,9 

13. Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir 

priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimo, 

draudimo, kanc. prekės ir kita) 14,9 37,7 -22,8 -60,4 

Iš viso: 1098,6 1348,3 -249,6 -18,5 

 

Įmonės gamybos išlaidos 2015 metų pirmą ketvirtį bendrai sumažėjo 18,5 proc. (249,6 

tūkst. Eur) palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Ataskaitinį 2015 metų I ketvirtį lyginant 

su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo šios gamybos išlaidos: medienos džiovinimo išlaidos – 

90,9 proc. (15,9 tūkst. Eur), įrengimų priežiūros išlaidos – 68,4 proc., automobilių eksploatavimo 

išlaidos sumažėjo 32,4 proc. (1,1 tūkst. Eur), tiesiogiai priskiriamos medžiagos sumažėjo 21,3 proc. 

(118,1 tūkst. Eur), elektros, vandens ir šildymo išlaidos sumažėjo 33,6 proc. (64,6 tūkst. Eur). 2015 

metų I ketvirtį gamybos išlaidų sumažėjimą lėmė žaliavų, elektros, vandens ir šilumos sąnaudų 

sumažėjimas.  

Įmonės gamybos išlaidų struktūra 2015 ir 2014 metų I ketvirčio pateikta 8 lentelėje.  
 8 lentelė 

VĮ „Mūsų amatai“ 2015 metų I ketvirčio ir 2014 metų I ketvirčio gamybos išlaidų struktūra 

Gamybos išlaidos 

 

 

 

2015 m. I ketvirtis 2014 m. I ketvirtis Pasikeitimai 

(+/-) 2015 

m. I ketv. 

lyginant su 

2014 m. I 

ketv., % 

Tūkst. 

Eur 

 

 

Lyginamieji 

svoriai, % 

 

 

Tūkst. 

Eur 

 

 

Lyginamieji 

svoriai, % 

 

 

1. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo 

(nuteistųjų) su Sodra 224,7 20,5 221,4 16,4 +4,0 

2. Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su 

Sodra 177,0 16,1 199,3 14,8 +1,3 

3. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos 436,0 39,7 554,1 41,1 -1,4 

4. Tiesiogiai priskiriamas technologinis kuras 13,1 1,2 19,6 1,5 -0,3 

5. Suteiktos mokamos paslaugos ( transporto 

paslaugos, pjūklų palandinimas, medienos 

džiovinimas ir kt.) 19,4 1,8 19,5 1,4 +0,3 

6. Elektra, vanduo, šiluma 127,8 11,6 192,3 14,3 -2,6 

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 54,6 5,0 51,5 3,8 +1,2 

8. Įrengimų priežiūros išlaidos 0,6 0,1 1,9 0,1 -0,1 

9. Įmonei suteiktų mokamų paslaugų (dyzelino, 

benzino, dujų) 26,0 2,4 29,6 2,2 +0,2 

10. Ryšių paslaugos 0,6 0,1 0,6 0,0 +0,0 

11. Automobilių eksploatavimo bei remonto 

išlaidos, kelių mokestis 2,3 0,2 3,4 0,3 +0,0 
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12. Medienos džiovinimas 1,6 0,1 17,5 1,3 -1,2 

13. Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir 

priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų 

aptarnavimo, draudimo, kanc. prekės ir kita) 14,9 1,4 37,7 2,8 -1,4 

Iš viso: 1098,6 100,0 1348,3 100,0   

 

2015 metų I ketvirtį didžiausia gamybos išlaidų dalis teko tiesiogiai priskiriamoms 

medžiagoms - 39,7 proc., tačiau jų dalis sumažėjo 1,4 proc. punktų palyginus su 2014 metų tuo 

pačiu laikotarpiu. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimų (nuteistųjų) sąnaudos 2015 metų analizuojamu 

laikotarpiu sudarė 20,5 proc. visų gamybos išlaidų, 2014 metų pirmą ketvirtį šiai išlaidų daliai teko 

16,47 proc., išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai 2015 metų I ketvirtį sudarė 11,6 proc. visų 

gamybos išlaidų, šių išlaidų dalis sumažėjo 2,6 proc. punktų lyginant su 2014 metų tuo pačiu 

laikotarpiu.  

Veiklos sąnaudos 

Per 2015 metų I ketvirtį veiklos sąnaudos sudarė –265,1 tūkst. Eur, Pravieniškių filiale jos 

siekė 133,1 tūkst. Eur, Alytaus filiale – 67,6 tūkst. Eur ir Marijampolės filiale – 64,3 tūkst. Eur. 

Veiklos sąnaudų pokyčiai pateikti 9 lentelėje. 

 
 9 lentelė 

VĮ „Mūsų amatai“ veiklos sąnaudų pokyčiai 2015 metų I ketvirčio lyginant su 2014 metų I ketvirčiu 

Veiklos sąnaudos 

 

 

 

2015 m. I 

ketv.  

2014m. I 

ketv.  
Pasikeitimai 

(+/-) 2014 m. I 

ketv. lyginant 

su 2013m. I 

ketv., tūkst. 

Eur. 

Pasikeitimai 

(+/-) 2014 m. I 

ketv. lyginant 

su 2013 m. I 

ketv., % 

Tūkst. 

Eur 

 

 

Tūkst. Eur 

 

 

1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su 

Sodra: 199,7 186,8 +12,9 +6,9 

2.Pašalpos netekus darbingumo, žalos 

atlyginimas, kompensacijos 0,7 0,4 +0,3 +70,0 

3.Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai 2,4 3,7 -1,3 -36,1 

4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos 3,4 4,8 -1,4 -28,7 

5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda 1,8 2,7 -0,9 -33,3 

6.Auditų paslaugos 4,2 4,9 -0,7 -13,6 

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2,8 2,9 -0,0 -1,1 

8.Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos 4,7 2,8 +1,9 +66,1 

9.Komandiruočių išlaidos 1,1 1,0 +0,1 +10,0 

10.Apskaitos programos atnaujinimas, 

įdiegimas 3,2 2,1 +1,1 +52,4 

11.Automobilių išlaikymo sąnaudos(kuras, 

remontas) 10,9 9,5 +1,4 +14,7 

12.Banko paslaugos 0,7 1,3 -0,6 -46,5 

13.Tarša 2,3 3,2 -0,9 -28,8 

14.Garantinis fondas 0,4 0,5 -0,1 -4,4 

15. Vanduo, šiluma, elektra 8,0 10,8 -2,8 -25,6 

16. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą 0,0 1,0 -1,0 -100,0 

19. Kitos įvairios sąnaudos sudarė(kuras 

produkcijos išvežimui) 18,9 19,4 -0,5 -2,5 

20. Mokymai, seminarai 0,0 4,9 -4,9 -100,0 

21. Konsultacinės paslaugos 0,0 2,9 -2,9 -100,0 

Iš viso: 265,1 265,4 -0,3 -0,1 
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Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad įmonės veiklos sąnaudos sumažėjo 0,1 proc. 

lyginant su 2014 metų I ketvirčio patirtomis veiklos sąnaudomis. Darbo užmokesčio sąnaudos 12,9 

tūkst. Eurų (6,9 proc.) buvo didesnės, lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. 2015 metų I 

ketvirtį darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą įtakojo išmokėtos kompensacijos darbuotojams 

(14,1 tūkst. Eur.).  Reklamos, skelbimo ir sertifikavimo paslaugos 66,1 proc. didesnės nei 2014 

metų I ketvirtį. Elektros, vandens ir šilumos sąnaudos 2015 metų I ketvirtį 25,6 proc. (2,8 tūkst. 

Eur) mažesnės lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendrai įmonės veiklos sąnaudos 

sumažėjo 0,1 proc. (0,3 tūkst. Eur). 

 
 10 lentelė 

VĮ „Mūsų amatai“ 2015 metų I ketvirčio ir 2014 metų I ketvirčio veiklos sąnaudų struktūra 

Veiklos sąnaudos 

 

 

2015 m.  2014 m. Pasikeitimai 

(+/-) 2014 m. I 

ketv. lyginant 

su 2013 m. I 

ketv., % 

Tūkst. 

Eur 

 

 

Lyginamieji 

svoriai, % 

 

 

Tūkst. 

Eur 

 

 

Lyginamieji 

svoriai, % 

 

 

1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su 

Sodra: 199,7 75,3 186,8 70,4 +4,9 

2.Pašalpos netekus darbingumo, žalos 

atlyginimas, kompensacijos 0,7 0,3 0,4 0,2 +0,1 

3.Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai 2,4 0,9 3,7 1,4 -0,5 

4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos 3,4 1,3 4,8 1,8 -0,5 

5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda 1,8 0,7 2,7 1,0 -0,3 

6.Auditų paslaugos 4,2 1,6 4,9 1,8 -0,2 

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2,8 1,1 2,9 1,1 0,0 

8.Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos 4,7 1,8 2,8 1,1 +0,7 

9.Komandiruočių išlaidos 1,1 0,4 1,0 0,4 0,0 

10.Apskaitos programos atnaujinimas, 

įdiegimas 3,2 1,2 2,1 0,8 +0,4 

11.Automobilių išlaikymo sąnaudos(kuras, 

remontas) 10,9 4,1 9,5 3,6 +0,5 

12.Banko paslaugos 0,7 0,3 1,3 0,5 -0,2 

13.Tarša 2,3 0,9 3,2 1,2 -0,3 

14.Garantinis fondas 0,4 0,2 0,5 0,2 0,0 

15. Vanduo, šiluma, elektra 8,0 3,0 10,8 4,1 -1,0 

16. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą 0,0 0,0 1,0 0,4 -0,4 

19. Kitos įvairios sąnaudos sudarė(kuras 

produkcijos išvežimui) 18,9 7,1 19,4 7,3 -0,2 

20. Mokymai, seminarai 0,0 0,0 4,9 1,8 -1,8 

21. Konsultacinės paslaugos 0,0 0,0 2,9 1,1 -1,1 

Iš viso: 265,1 100,0 265,4 100,0   

 

Iš 10 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2015 metų I ketvirtį didžiausia santykinė 

veiklos sąnaudų dalis teko darbo užmokesčiui - 75,3 proc., 4,9 proc. punkto daugiau nei 2014 metų 

tuo pačiu laikotarpiu.  
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Pirkėjų skolos ir skolos tiekėjams 

Siekiant pagerinti įmonės finansinę padėtį būtina mažinti debitorinį įsiskolinimą. Įmonei 

įvairios įmonės ir įstaigos 2014-12-31 dienai Įmonei buvo skolingos 992 737 Lt, o 2014-03-31 

dienai pirkėjų įsiskolinimas sudarė 1 207 478 Lt. (Pravieniškių filiale – 444 659 Eur, Alytaus filiale 

– 380 564 Eur, Marijampolės filiale – 382 255 Eur). 

 Skolos trukdo Įmonei laiku atsiskaityti su tiekėjais, tačiau lyginant su pirkėjų įsiskolinimu 

2014-12-31 dienai padidėjo 214 741 eurų. Detalus pagrindinių Įmonės debitorių sąrašas 2015-03-31 

dienai pateikiamas 11 lentelėje. 

 11 lentelė 

VĮ „Mūsų amatai“ pagrindiniai pirkėjai 2015 metų kovo 31 d. 

Eil. 

Nr. 
Pirkėjai Skola, Eur 

 COLLABORATE & INNOVATE LTD T/A COSY 29450,40 

 Kalvarijos savivaldybės administracija 44407,20 

 Makveža  UAB 11145,14 

 Maxima LT  UAB 16714,42 

 SAVIVALDYBĖS  BĮ  KAUNO RAJONO SPC 14708,43 

 Senukų prekybos centras UAB 19635,74 

 Specus Šiauliai  UAB 22179,54 

 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM 17747,44 

 UAB "Elektrobalt" 12424,58 

 UAB "Keldarista" 13925,58 

 Marijampolės pataisos namai 68680,39 

 UAB "Ryšininkas" 13009,36 

 UAB "Senukų prekybos centras" 115588,23 

 UAB "SLO LITHUANIA" 20794,43 

 Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 15581,74 

 UAB "Tegra state" 23596,34 

 Achempak UAB 65110,33 

 Bičių korys UAB 10335,82 

 CCM Baltic UAB 24103,55 

 CJ WILDBIRD FOODS LIMITED (Užsienis) 37004,78 

 Medienos komponentai UAB 11113,52 

 Pontem UAB 14536,57 

 Statva UAB,  18918,69 

 Svigis UAB 64081,54 

 Zelvyte-Boeck Ligita 17233,67 

 Kiti pirkėjai 485 450,94 

 Iš viso: 1 207 478,37 

 

Skolos tiekėjams 

Skolos tiekėjams - tai skolos už žaliavas ir medžiagas naudojamas gaminių gamybai. Skolos 

tiekėjams 2014-12-31 sudarė – 724 507 eurų, o 2015-03-31 – 756 031 eurų. 2015-03-31 skolos 

tiekėjams Pravieniškių filiale sudarė – 475163 Eur, Alytaus filiale  sudarė – 220994 Eur, o 

Marijampolės filiale sudarė – 59874 Eur. Įmonės skolos tiekėjams padidėjo 31 524 eurų. 

Pagrindinių Įmonės kreditorių sąrašas 2015-03-31 dienai pateikiamas 12 lentelėje. 



17 

 

 

 12 lentelė 

VĮ „Mūsų amatai“ pagrindiniai tiekėjai 2015 metų kovo 31 d. 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjai Skola, Eur 

 Egivira UAB 47126,79 

 Ergolain projektai UAB 62393,17 

 Metal solutions UAB 35764,86 

 Senukų prekybos centras UAB 15168,06 

 Ulmas UAB 65232,09 

 A.Pilecko IĮ 23475,44 

 UAB "Ritėjus" 14024,08 

 Diforma UAB 22336,07 

 Dzūkijos mediena UAB 24779,14 

 Infleks UAB 18078,18 

 Kuerkus UAB 12208,61 

 Lytagra AB 13422,77 

 Metal solutions UAB 16203,55 

 Migva UAB 14947,26 

 Nostra UAB 16135,34 

 Trukmė UAB 16687,87 

 Unis Steel Baltija UAB 11335,09 

 V.Lukoševičiaus prekybos firma 10724,51 

 Ventus- Nafta AB 12940,66 

 Kitos skolos tiekėjams 303047,20 

 Iš viso: 756030,69 

 

Finansinės skolos 

 UAB „Swedbank lizingas“ 2015-03-31 įsiskolinimas sudaro – 8723 Eur, einamųjų metų 

įsiskolinimas UAB „Swedbank lizingas“ sudaro – 4808 Eur, kredito linija sudaro – 212581 Eur, 

bendras įsiskolinimas bankui sudaro – 226112 Eur . 

5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2015 metais numačiusi veiklos gerinimo planą, kuris pateiktas 

13 lentelėje. 
 13 lentelė 

Valstybės įmonės „mūsų amatai“ veiklos gerinimo planas 2015 metams 

Eil.    

Nr. 

Priemonės pavadinimas Terminas Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

1. Naujos produkcijos 

gamybinės linijos 

įrengimas ir gamybos 

procesų įsisavinimas 

Pravieniškių filiale 

2015 m.          

III-IV ketv. * 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Pravieniškių filialo gamybos ceche 

paruoštos patalpos naujos produkcijos 

gamybai - medinėms lauko terasos 

plytelėms. Įdiegimui ir gamybinių procesų 

įsisavinimui reikalinga investicijų suma yra 

apie 10,0 tūkst. Eur. Planuojama įdarbinti 5 

nuteistuosius, atliekančius bausmę už 

sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. 

Metinė apyvarta turėtų padidėti iki 19,6 

tūkst. Eur. 
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2. Įrengti licenzijuotą 

skalbyklą – cheminę 

valyklą Pravieniškių 

filiale 

2015 m.          

III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Licenzijuotos skalbyklos projekto 

parengimui,  įrengimų, patalpų  ir   

inžinerinių tinklų įrengimui (vandentiekiui, 

garo tiekimui, elektros instaliacijos 

įvedimui) bei sertifikavimui bus investuota  

apie 60,0 tūkst. Eur. Skalbykla teiks 

skalbimo bei valymo paslaugas švietimo, 

gydymo, pataisos ir įkalinimo įstaigoms. 

Skalbykloje planuojama įdarbinti 30 

nuteistųjų,  metinę apyvartą padidinti iki 

157,0 tūkst. Eur. 

3. Įrengti oro 

kondicionavimo sistemą 

Pravieniškių filialo 

Duonos gamybos bare 

2015 m.          

II-III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Oro kondicionavimo įranga būtina duonos 

gamybos technologinių ir sandėliavimo  

parametrų (patalpų oro temperatūros ir 

drėgmės) palaikymui, esant reikalui, jų 

pakeitimui. Oro kondicionavimo įranga 

užtikrins duonos gaminių kokybę, leis 

išplėsti maisto produktų iš miltų 

asortimentą. Papildomai bus įdarbinti 2 

nuteistieji. Oro kondicionavimo įrangos 

įsigijimo investicijų suma -  20,0 tūkst. Eur. 

4. Įsigyti 4 naujas siuvimo 

mašinas Pravieniškių 

filialo Panevėžio 

padalinyje 

2015 m.           

II-III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Įsigijus papildomai keturias siuvimo 

mašinas bus įdarbintos 5 nuteistosios, 

tekstilės gaminiai bus didesnės pridėtinės 

vertės, išvengta nekokybiškos produkcijos, 

didesnis darbo našumas. Investicija - 4,0 

tūkst. Eur. Metinę apyvartą planuojama 

padidinti 18,3 tūkst. Eur. 

5. Įsigyti 2 naujas siuvimo 

mašinas Marijampolės 

filiale 

2015 m.          

II-III ketv. 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Įsigijus naujų siuvimo mašinų bus įdarbinti 

3 nuteistieji. Tekstilės gaminiai bus 

didesnės pridėtinės vertės, išvengta 

nekokybiškos produkcijos, didesnis darbo 

našumas. Investicija - 2,0 tūkst. Eur. 

Numatomas metinės apyvartos padidėjimas 

- 11,1 tūkst. Eur. 

6. Ilgalaikio turto aukcionas 2015 m.          

II-III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Alytaus filialo 

direktorius, 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Finansų ir 

ekonomikos 

skyrius 

2015 m. birželio mėnesį rengiamas 

aukcionas, siekiant parduoti nereikalingą 

arba netinkamą naudoti ilgalaikį turtą ( 

neekonomiškas ir  daug lėšų remontui 

reikalaujančias transporto priemones ir 

įrengimus). 

7. Naujos buhalterinės 

apskaitos programos 

įdiegimas 

2015 m.          

III-IV ketv. 

Finansų ir 

ekonomikos 

skyrius 

Nauja vieninga buhalterinės apskaitos 

programa reikalinga siekiant centralizuotai 

automatizuoti finansinės ir ūkinės veiklos 

procesus. Numatoma investicijų suma – 

20,0 tūkst. Eur. 

8. Atsinaujinančių energijos 

šaltinių įdiegimas 

2014 m. III 

ketv. – 2015 m. 

III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Pravieniškių filiale bus diegiama saulės 

elektrinė, kuri elektros sąnaudas sumažins 

35,5 tūkst. Eur. (2014 m. išlaidos elektros 

energijai sudarė 53,1 tūkst. Eur.).  Saulės 

elektrinės diegimui gauta parama iš 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio 

fondo. Nuosavų lėšų suma – 8,6 tūkst. Eur., 

bendra projekto vertė 424,2 tūkst. Eur. 
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9. Atsinaujinančių energijos 

šaltinių įdiegimas 

2015 m. II 

ketv. – 2016 m. 

III ketv. 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Marijampolės filiale bus diegiama saulės 

elektrinė, kuri elektros sąnaudas sumažins 

83,9 tūkst. Eur. (2014 m. išlaidos elektros 

energijai sudarė 197,3 tūkst. Eur). Saulės 

elektrinės diegimui gauta parama iš 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio 

fondo. Nuosavų lėšų suma – 8,00 tūkst. 

Eur., bendra projekto vertė 1170,3 tūkst. 

Eur. 

10. Galvaninių nuotėkų 

valymo sorbciniu - 

redukciniu metodu ir 

antrinio vandens 

panaudojimo įdiegimas 

galvaniniame bare 

2015 m. II 

ketv. – 2016 m. 

IV ketv. 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Marijampolės filiale bus modernizuojama 

galvaninių nuotekų valymo įrengimai. Šiuo 

metu įrengimai yra kritinės būklės ir 

galvaninės nuotekos nėra išvalomos iki 

reikiamų rodiklių, įmonė moka didelius 

mokesčius už taršą. Projekto bendra vertė 

248,0 tūkst. Eur, nuosavų lėšų suma 48,0 

tūkst. Eur., parama iš Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicinio fondo - 200,0 tūkst. 

Eur. Galvaniniame bare planuojama 

sutaupyti šalto vandens iki 50 procentų. 

11. Artezinio gręžinio 

įrengimas 

2015 m. III- IV 

ketv. 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Marijampolės filialas gamybos metu šalto 

vandens per metus sunaudoja apie 10,5 

tūkst. m3. Išlaidos už šalto vandens 

sunaudojimą sumažės 5,1 tūkst. Eur. per 

metus. Reikalinga investicija apie 13,2 

tūkst. Eur. 

12. Siuvimo mašinų 

įsigijimas (4 vnt.) 

(naujos) 

2015 m. III- IV 

ketv.* 

Alytaus filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Įsigijus papildomai keturias siuvimo 

mašinas bus įdarbinti 5 nuteistieji, tekstilės 

gaminiai bus didesnės pridėtinės vertės, 

išvengta nekokybiškos produkcijos, didesnis 

darbo našumas. Investicija apie 8,5 tūkst. 

Eur. Metinė apyvarta padidės  18,6 tūkst. 

Eur.  

13. Briaunų laminavimo 

staklių įsigijimas 

(naujos arba padėvėtos) 

2015 m. I ketv. Alytaus filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

LMDP briaunų laminavimo staklės yra 

pasenusios ir reikalauja didelių remonto 

kaštų. Įsigijus įrengimus sumažinsime 

remonto sąnaudas. Investicija apie 7,5 tūkst. 

Eur. Bus įdarbinti 2 nuteistieji. 

14. Įsigyti metalo profilių 

apdirbimo stakles 

(naujas arba naudotas) 

2015 m. I ketv. Alytaus filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Staklės skirtos metalo profilių lankstymui, 

bus platesnis  kėdžių ir metalo gaminių 

asortimentas. Reikalinga investicija 6,0 

tūkst. Eur. 

15. Įsigyti naujas 

medienos 

džiovinimo kameras 

2015 m. I-II 

ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Neturėdami džiovinimo kamerų, perkame 

medienos džiovinimo paslaugą. Naujos 

kameros bus naudojamos išpjautos 

medienos džiovinimui, kas leistų turėti 

džiovintos medienos atsargų kitiems 

gaminiams gaminti. Reikalinga investicija 

50,0 tūkst. Eur., kuri atsipirktų per 2-3 

metus. Planuojama įdarbinti 10-15 

nuteistųjų. Apyvarta padidėtų apie 20,0 

tūkst. Eur.   

16. Įsigyti naują baldų 

kantavimo mašiną 

2015 m. I-II 

ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Baldų kantavimo mašina pagerintų 

gaminamų baldų kokybę, atsisakytume 

rankų darbo, kuriam reikalingos didelės 

laiko sąnaudos. Būtų įdarbinti 2 nuteistieji. 

Investicijos suma 40,0 tūkst. Eur. 
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17. Įsigyti medienos masyvo 

apdirbimo įrengimus 

(naudotus) 

2015 m. III-IV 

ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Lukiškių gamybos padalinyje planuojama 

atnaujinti įrengimus lesyklų ir inkilų 

gamybai, mažoms ovalioms detalėms 

išpjauti, būtų frezuojamas didelių matmenų 

ovalios detalės ir detalių reljefas.  

Investicijų suma - 3,0 tūkst. Eur. Būtų 

įdarbinti 5 nuteistieji. Metinė apyvarta 

padidėtų 6,6 tūkst. Eur. 

18. Pakeisti ir modernizuoti 

siuvimo cecho apšvietimą 

2015 m.  

III-IV ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Siuvimo cecho apšvietimo keitimas ir 

modernizavimas reikalingas siekiant taupyti 

elektros energijos sąnaudas.  Reikalinga 

investicija 10,0 tūkst. Eur. 

19. Atlikti pastatų stogo 

remontą 

2015 m. II- III 

ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Tam kad įrengti ant gamybinio pastato 

saulės baterijų parką, reikalinga atlikti 1200 

m2 stogų remontą: prilydomą dangą, 

sutvirtinti stogų kraštus, apskardinti 

reikalingas detales. Planuojama įdarbinti 

10-12 nuteistųjų.  Reikalinga investicija 

10,0 tūkst. Eur. 

20. Pasigaminti  Medienos ir 

baldų gamybos ceche 

pneumopresą 

2015 m.  

III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Įrenginys reikalingas kokybiškai ir tvirtai 

suklijuoti medieną. Reikalinga investicija 

2,0 tūkst. Eur. Papildomai bus įdarbinami 2 

nuteistieji. Planuojamas metinės apyvartos 

padidėjimas 3,6 tūkst. Eur. 

21. Suremontuoti lenkimo 

stakles LVD 

2015 m.  

III-IV ketv.* 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Metalo dirbinių ceche lenkimo staklėms 

reikalingas remontas, kurio investicija 3,0 

tūkst. Eur. Planuojama įdarbinti 4 

nuteistuosius. Suremontavus stakles bus 

tęsiama metalo gaminių gamyba, 

pagaminama daugiau produkcijos. Metinė 

apyvarta padidėtų 4,7 tūkst. Eur. 

22. Suremontuoti 

štampavimo-perforavimo 

stakles „Amada“ 

2015 m. 

 III-IV ketv.* 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Metalo dirbinių ceche suremontavus stakles, 

galima būtų štampuoti 0,5 mm metalo 

lakštą. Reikalinga investicija 7,0 tūkst. Eur. 

Atsirastų galimybė įdarbinti 2 nuteistuosius.  

Metinė apyvarta padidėtų 1,4 tūkst. Eur.  

23. Įsigyti suvirinimo 

pusautomatį 

2015 m.  

III ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Metalo gaminių ceche našesniam darbui 

planuojama įsigyti suvirinimo pusautomatį. 

Reikalinga investicija 1,0 tūkst. Eur. Būtų 

galimybė įdarbinti 2 nuteistuosius.  Metinė 

apyvarta padidėtų 2,7 tūkst. eurų. 

24. Įrengti medinių namelių 

gamybos liniją 

 

2015 m.  

III-IV ketv.* 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Naujos medinių namelių gamybinės linijos 

įdiegimui ir gamybinių procesų įsisavinimui 

reikalinga investicijų suma yra apie 40,0 

tūkst. Eur. Atsirastų galimybė įdarbinti 30 

nuteistųjų.  Metinė apyvarta padidėtų 39,3 

tūkst. Eur. 

25. Pertvarkyti  Paslaugų ir 

gamybos ceche patalpų 

šildymo sistemą 

2015 m.  

III  ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Šiuo metu patalpas apšildo 5 katilai. Katilai 

įrengti patalpose, kuriose dirba nuteistieji. 

Planuojama atnaujinti katilinę patalpose 

išvedžiojant vamzdynus ir įrengiant 

koloriferius. Reikalinga investicija 8,0 tūkst. 

Eur. 
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26. Įrengti papildomą keturių 

kilpų maišų gamybos 

liniją 

2015 m.  

III–IV  ketv.* 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Planuojama papildomai įdarbinti 50 

nuteistųjų. Metinė apyvarta padidėtų 65,0 

tūkst. Eur.  

27. Įsigyti štampuojamų 

atliekų briketavimo 

įrenginį 

2015 m. III-IV  

ketv.* 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Štampuojamų atliekų panaudojimas liejant 

špižinius liejinius, taupomos technologinės 

medžiagos, mažėja liejinių savikainą, nes 

tokių žaliavų kaina yra žema. Reikalinga 

investicija 50,0 tūkst. Eur. Papildomai 

įdarbinami 2 nuteistieji. 

28. Įsigyti siuvinėjimo mašiną 2015 m.          

II- III ketv. 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Įsigijus naują siuvinėjimo mašiną bus 

įdarbintas 1 nuteistasis, tekstilės gaminiai 

bus didesnės pridėtinės vertės, nereikės 

pirkti brangių paslaugų kitose įmonėse. 

Reikalinga investicija 7,5 tūkst. Eur. Metinė 

apyvarta tūrėtų padidėti 4,9 tūkst. Eur. 

29.  Įsigyti 2 vnt. Suvirinimo 

pusautomačius 

nestandartinių gaminių 

gamybai 

2015 m. III 

ketv.* 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Gamybos bare padidės produkcijos kiekiai, 

o jų pagaminimo laikas bus ženkliai 

trumpesnis (pagaminimo terminas ypač 

svarbus klientams, dažnai nulemiantis 

užsakymų kiekius). Reikalinga investicija 

9,5 tūkst. Eur. Metinė apyvarta padidėja 

10,5 tūkst. Eur. 3 naujos darbo vietos 

nuteistiesiems. 

30. Rekonstruoti liejimo 

cecho pastato stogą 

2015 m. . III-

IV ketv. 

Marijampolės 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Stogo dalies perdengimo plokštėmis (60 

vnt.). Reikalingos investicijos apie 50,0 

tūkst. Eur. 

31. 
Įsigyti briaunų klijavimo 

stakles 

2015 m. 

III-IV ketv.* 

Alytaus filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Įsigijus briaunų klijavimo stakles padidės 

gaminamų baldų kokybė, sumažės įrengimų 

išlaikymo kaštai, padidės gamybos apimtys 

10,0 tūkst. Eur. Planuojama įdarbinti 3 

nuteistuosius.  Reikalinga 45,0 tūkst. Eur. 

32. 

Įsigyti suvirinimo 

pusautomatį su suvirinimo 

stalu 

2015 m. . III-

IV ketv. 

Alytaus filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Suvirimo pusautomatis su stalu reikalingas  

optimizuoti gamybos procesus, sumažinti 

gaminio pagaminimo laiko sąnaudas. 

Numatoma investicija – 9,0 tūkst. Eur. 

Įsigijus įrenginį būtų įdarbinti papildomai 2 

nuteistieji, apyvarta padidėtų apie 10,0 

tūkst. Eur. 

33. Įrengti artezinį gręžinį 2015 m. 

 III-IV ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Pravieniškių filialas gamybos metu šalto 

vandens per metus sunaudoja apie 18,3 

tūkst. m3. Reikalinga investicija apie 13,2 

tūkst. Eur. Išlaidas šaltam vandeniui 

sumažinsime 8,0 tūkst. Eur. per metus. 

34. Įsigyti kompresorių 2015 m. 

 III-IV ketv. 

Pravieniškių 

filialo 

direktorius, 

Gamybos 

organizavimo 

grupė 

Pravieniškių filialo Baldų ir medžio 

apdirbimo ceche naujas kompresorius 

pakeis senus, susidėvėjusius, 

neekonomiškus įrengimus. 

35. Žaliavų paieška Nuolat Pirkimų ir 

logistikos 

skyrius 

Žaliavųpaieška žemiausiomis kainomis, 

esančiomis rinkoje ir jų tiekimas įmonės 

filialams 
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36. Nelikvidinių žaliavų ir 

įrankių mažinimas 

Nuolat  Pirkimų ir 

logistikos 

skyrius 

Mažinti nenaudojamų žaliavų ir įrankių 

kiekius  esančius filialų sandėliuose.  

37. Naujų klientų paieška, Nuolat Komercijos ir 

marketingo skyr

ius 

Naujų klientų paieška Lietuvoje bei 

užsienyje įmonės gaminamai produkcijai.  

38. Dalyvavimas viešuosiuose 

pirkimuose 

Nuolat Komercijos ir 

marketingo skyr

ius, direktorius, 

Įmonės filialų 

gamybos 

organizavimo 

grupės 

Viešųjų pirkimų sistemoje skelbiamų 

pirkimų pasiūlymų rengimas. 

39. Sutarčių rengimas Nuolat Teisės ir 

administracijos 

reikalų skyrius 

Sutarčių rengimas su tiekėjais bei 

užsakovais. 

40. Įmonės atstovavimas 

teismuose 

Nuolat Teisės ir 

administracijos 

reikalų skyrius 

Įmonės atstovavimas teismuose su tiekėjais, 

užsakovais bei darbuotojais. 

Investicijų suma, tūkst. Eur. 402,4 

* Investicijų suma, esant pakankamam pinigų srautui, tūkst. Eur. 254,6 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo parama, tūkst. Eur. 1777,9 

Planuojmas apyvartos padidėjimas, tūkst. Eur. 338,3 

Sukurtos darbo vietos nuteistiesiems, vnt. 155 

Pagerintos darbo vietose sąlygos nuteistiesiems, vnt. 25 

Planuojamas gamybos išlaidų sumažėjimas 2016 m., tūkst. Eur. 132,5 

 

 

 

6. ĮMONĖJE ĮDIEGTA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 

 

Šiuo metu Įmonė vadovaujasi 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-4 „Dėl 

valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Įmonės  darbo tvarkos 

taisyklių tikslas – užtikrinti efektyvų  Įmonės darbo organizavimą, racionalų darbo resursų ir laiko, 

žmogiškųjų išteklių naudojimą bei drausmę. Šios taisyklės yra privalomos ir taikomos visiems 

įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Taisykles gali keisti ir tvirtinti Įmonės 

direktorius savo įsakymu. 

2015 metais planuojama įdiegti viską apimančią vidaus kontrolės sistemą.  

7. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS 

 

Įmonės ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir pardavimo 

pajamų palyginimai 2014 – 2013 metų I ketvirčio laikotarpiu pateikti 14 lentelėje. 
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 14 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinių ataskaitų rinkinio palyginimo duomenys 

Balansinis str. 

VĮ Mūsų amatai 
2015 metų I ketv. lyginant su 

2014 metų I ketv. 
2015 metų 3 

mėnesių 

2014 metų 3 

mėnesių 

A. Ilgalaikis turtas eurais 3389479 3407634 -18155 

B. Trumpalaikis turtas eurais 3603641 3553661 +49980 

C. Nuosavas kapitalas eurais 5353402 5408505 -55103 

E. Mokėtinos sumos eurais 1639718 1552790 +86928 

Pelno (nuostolių) ataskaita      

I. paradavimo pajamos eurais 
1456067 1374747 +81320 

 

Lyginant finansinių ataskaitų rinkinio duomenys matyti, kad ilgalaikio turto straipsnis 

sumažėjo, taip pat sumažėjo nuosavo kapitalo straipsnis. Padidėjo mokėtinų sumų, trumpalaikio 

turto ir pardavimo pajamų straipsniai. 

8. ĮMONĖS SANDORIAI 

 

Pagrindiniai Įmonės klientai yra biudžetinės ir švietimo įstaigos, perkančios mokyklinius 

baldus, auditorinius, kabinetinius baldus. 

VĮ "Mūsų amatai" per 2015 metų I ketvirtį nauji įmonės klientai:  

UAB "RV Oferta",  UAB "Kirstensen&Kirstensen", UAB "Baldų sistemos", UAB "Žibutė" 

pagaminti vyriai pagal užsakymą; UAB "Klasmann Deilman Ežerėlis" parduota šulinių liukai;  

UAB "CCM Baltic" pagamintos metalinės durys, grotos; UAB „Audapa“, UAB „Trakų vandenys“, 

UAB „B&B Tools Lietuva“, UAB „Iceco“ pagaminta pagal užsakymus ir parduota metalinės 

spintos, archyviniai stelažai ir kiti metaliniai baldai; UAB „Silberauto“, UAB „Autokausta“, IĮ 

„Spaudera“ pagaminta medžio plokštės baldai;  Inh. Zelvyte-Bock Ligita (Užsienis) pasirašyta 

sutartis, pradėta gaminti ir eksportuoti lovajuostės bei lovajuosčių ruošinius; įmonėms UAB 

"Lindo" ir UAB "Druskininkų komunalinis" suteiktiamos statybos, valymo darbų paslaugos. 

9. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS 

 

Valstybės įmonės “Mūsų amatai” gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų asortimentas 

labai platus – įvairūs medžio bei metalo baldai, maisto produktai, medienos ir metalo apdirbimas 

bei įvairūs kiti gaminiai, ketaus liejinių liejimas, medienos supjovimo ir džiovinimo paslaugos, 
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įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas 

juridiniams ir fiziniams asmenims. 

Alytaus filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų 

pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrolės aparatūros gamyba, darbo 

drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba. 

Alytaus filialas per 2015 metų I ketvirtį pagamino produkcijos už 271,3 tūkst. Eur, iš jų pagal 

prekių grupes: kėdžių gamyba sudarė 25 proc., korpusinių baldų gamyba – 31 proc., sezoninių 

prekių (rogės, šašlykinės) – 12 proc. , siuviniai – 7 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 25 

proc. 

Marijampolės filialo tipinė veikla: metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių 

gamyba. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. 

Pagrindinė įmonės filialo produkcija: statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti  metalo gaminiai 

bei įvairių siuvinių (darbo ir kitų rūbų, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens 

tiekimas. 2015 metų I ketvirtį Marijampolės filialo pagaminta produkcija sudarė  204,7  tūkst. Eur. 

2015 metais gamybos didėjimas buvo pagrindinėse gaminamų gaminių grupėse, t.y. apkaustų (9,5 

proc. padidėjo apkaustų, baldinės furnitūros gamyba pajamavimo kainomis lyginant su 2014 metų 

I ketvirčiu), liejinių (12,7 proc. padidėjo liejinių gamyba pajamavimo kainomis lyginant su 2013 

metais), garo ir karšto vandens gamybos (10,9 proc. padidėjo garo ir karšto vandens gamyba 

pajamavimo kainomis lyginant su 2014 metais).  

Pravieniškių filialo tipinė veikla: gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos 

drabužiams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, metalinės tvoros, įvairios 

paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir drabužių džiovinimo spintos, dezinfekcinės kameros, 

įvairūs siuviniai, skalbinių skalbimas, duonos – pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai ir kita 

produkcija pagal atskirus užsakymus. 2015 metų I ketvirtį Pravieniškių filialas pagamino 

produkcijos už  891,2 tūkst. Eur.  

Įmonė optimizuoja vykdomos veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas. 

Nuolat analizuoja gaminamą produkciją, atskirus gaminius, jų paklausą rinkoje. 

10. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS 

 

2015 m. I ketvirčio su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir su jais susiję mokesčiai 

sudarė – 664182 Eur.  2015 metų I ketvirčio nuteistųjų darbo užmokesčio fondas – 296386 eurai, 

darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis – 367796 eurai. 

Bendras Pravieniškių filialo darbuotojų darbo užmokesčio fondas (su nuteistaisiais) - 

383033 eurai, iš jų: 197326 eurai – darbuotojų ir 185707 eurai - nuteistųjų. 
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Per 2015 metų I ketvirtį Marijampolės filialo darbo užmokesčio fondas (su nuteistaisiais) -

124927 eurai, iš jų: 95956 Eur – darbuotojų ir28971 euras - nuteistųjų. 

Bendras Alytaus filialo darbuotojų darbo užmokesčio fondas (su nuteistaisiais) - 156222 

eurai, iš jų 74514 eurai – darbuotojų ir 81708 eurai - nuteistųjų. 

Direktoriaus vidutinė mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių sudarė – 1585 eurai. 

Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius mokesčių sudarė nuo 1096 iki 1507 

eurai. Vidutinis darbo užmokestis per 2015 metų I ketvirtį (Eur/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal 

įmonės padalinius pateikti lentelėje Nr. 15. 

 15 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2015 metų I ketvirčio darbo užmokestis, Eur 

Pareigybės pavadinimas 
2015  I 

ketv. 

2015 II 

ketv. 

2015 III 

ketv. 

2015 IV 

ketv. 
2015 m. 

Administracija           

Direktorius 1585         

Vyriausioji buhalterė           

Skyriaus vadovai 1160         

Komercijos ir marketingo specialistai 890         

Vadybininkai 580         

Kiti tarnautojai 890         

Pravieniškių filialas           

Filialo direktorius 1507         

Gamybos organizavimo gr. vadovas 1050         

Vyresnioji buhalterė l.e. vyr. buhalterės 

pareigas 1015 
        

Vyriausias inžinierius energetikas 1100         

Panevėžio padalinio vadovė 1015         

Cechų ir barų viršininkai 884         

Meistrai 596         

Viešųjų pirkimų specialistė 950         

Civ. priešgaisrinės aplinkos ir darbų saugos 

specialistas 950 
        

Kiti tarnautojai 640         

Vairuotojai  630         

Darbininkai 395         

Alytaus filialas           

Filialo direktorius 1409         

Vyresnysis buhalteris 840         

Grupių vadovai 697         

Cechų ir barų viršininkai 631         

Meistrai 528         

Inžinieriai 591         

Kiti tarnautojai 546         

Vadybininkai 538         

Kvalifikuoti darbininkai 465         

Marijampolės filialas           

Filialo direktorius 1096         

Buhalterinės apskaitos grupė 614         

Cechų ir barų viršininkai 716         

Meistrai 500         

Technologai 590         

Kiti tarnautojai 460         
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Vairuotojai  364         

Darbininkai 485         

 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ informacija apie laisvai samdomų darbuotojų darbo 

užmokestį 

2015 metų I ketvirčio vidutinis įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius - 

149 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje – 74 darbuotojai, Marijampolės filiale – 45 

darbuotojai ir Alytaus filiale - 30 darbuotojų). Gamyboje per 2015 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 

1103 nuteistieji (Pravieniškių filiale – 804 nuteistieji, Marijampolės filiale – 84 nuteistieji ir Alytaus 

filiale - 215 nuteistųjų). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius - 813 nuteistųjų 

(Pravieniškių filiale - 583 nuteistieji, Marijampolės - 77 nuteistieji, Alytaus filiale - 153 nuteistieji). 

2014 metų I ketvirčio vidutinis įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius - 

166 darbuotojai (Pravieniškių filiale – 79 darbuotojai, Marijampolės filiale – 51 darbuotojas ir 

Alytaus filiale - 36 darbuotojai. Gamyboje per 2014 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 1208 

nuteistieji (Pravieniškių filiale – 874 nuteistieji, Marijampolės filiale –141 nuteistasis ir Alytaus 

filiale 193 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičiui per 2014 metų I ketvirtį - 866 

nuteistieji ( Pravieniškių filiale 641 nuteistasis, Alytaus filiale 141 nuteistasis ir Marijampolės filiale 

84 nuteistieji). 

 

11. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS  

INICIATYVOS IR POLITIKA 

 

Įmonė, skiria 289,6 eurų netekties pašalpas mirus šeimos nariams. 2015 metų I ketvirtį tokių 

pašalpų išmokėta nebuvo. 

Įmonės Pravieniškių filiale yra sudarytos sutartys su UAB “Kauno švara“ (dėl netinkamų 

naudojimui dienos šviesos (liuminescencinių) lempų, padangų, akumuliatorių, nebenaudojamos 

elektros ir elektroninės įrangos priėmimo), su UAB “PEATA“ (dėl apmokestinamos pakuotės 

atliekų tvarkymo), su UAB “TIS“ (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir statybinis laužas ir 

gamybinės atliekos) išvežimo). Alytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl 

nenaudojamų padangų, akumuliatorių, dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos metalinės ir 

plastmasinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksmingų medžiagų tvarkymo), su UAB „Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo centru“ (dėl nepavojingų buitinės, gamybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam 

skirtas aikšteles). Įmonės Marijampolės filiale atmosferos teršalų surinkimui veikia 11 oro valymo 

įrenginių. Nuotekų išvalymui eksploatuojami elektrokoaguliaciniai valymo įrenginiai, kuriuose 

nusodinami sunkieji metalai, o gautas dumblas sutankinamas, nusausinamas vakuuminiuose 

filtruose ir pristatomas utilizavimo įmonei. Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas. 
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Nuo 2015 metų sausio mėnesio įmonė yra užsiregistravusi Aplinkos apsaugos agentūros 

internetiniame tinklalapyje. Nuo šių metų įmonė duomenis apie oro taršą, vandens ir nuotekas teikia 

elektroniniu būdu aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje. 

 

12. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ IV-VIII SKYRIŲ 

NUOSTATŲ LAIKYMĄSI 

 

Įmonė savo interneto svetainėje www.musuamatai.com viešai skelbia įmonės tikslus ir 

uždavinius, finansinius ir kitus veiklos rezultatus (planinius ir faktinius), įmonės darbuotojų darbo 

užmokesčius, metinę veiklos ataskaitą, planinius ir faktinius veiklos rezultatus, įmonės įstatus ir 

kita. 

Metinės finansinės ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymo, Finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartų nuorodomis 

ir yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Eur). 

Įmonės pasirinktas duomenų pateikimo Metinėse finansinėse ataskaitose tikslumo lygis – 

litai (sveiki skaičiai). 

Buhalterinių sąskaitų planas yra pagrįstas Įmonės veiklos specifika, pakankamai išsamus, 

parengtas vadovaujantis VAS. Metinės finansinės ataskaitos pateikiamos pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, naudojamos Metinių finansinių ataskaitų formos 

atitinka norminių aktų reikalavimus. Informacija Metinėse finansinėse ataskaitose grupuojama 

tinkamai. 

Įmonei tvarkyti apskaitą, pagal tarptautinius apskaitos standartus yra nenaudinga dėl šių 

priežasčių: 

- kadangi tarptautinių apskaitos standartų nuostatos taikomos didelėms įmonėms, kurių 

vertybiniais popieriais prekiaujama reguliarioje rinkoje, įmonė vertybinių popierių neturi; 

- šiuo metu Įmonė nepasiekia tokių Finansinių kriterijų, kaip pardavimo pajamos per 

ataskaitinius finansinius metus – 14,5 mln. eurų, o Balanse nurodyto turto vertė – 29 mln. eurų. 

Nėra ir nefinansinių kriterijų, kurie numato leisti obligacijas ir kitus nuosavybės vertybinius 

popierius. 

Tarptautinių apskaitos standartų taikymas įmonei neteiktų reikšmingos naudos, o tik dideles 

sąnaudas. O tai prieštarauja pačių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo rekomendacijoms 

valstybės valdomose įmonėse. 

 

http://www.musuamatai.com/
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13. VEIKLĄ APIBŪDINANTYS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

(PELNINGUMO, LIKVIDUMO, TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO) JŲ KAITA 

PER 2 METUS 

 

Įmonės finansiniai rodikliai yra įvertinti pagal įmonių pagrindinių finansinių rodiklių 

statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-34. Įmonės 2014 metų ir 

2013 metų metiniai finansiniai rodikliai pateikti 16 lentelėje. 

 16 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ metiniai finansiniai rodikliai 

 2013 m. 12 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai 

Pelningumo koeficientai         

Turto pelningumas -1115125   -3893717   

grynasis pelnas /Visas turtas 27379421 -4,07% 24033449 -16,20% 

Bendras pardavimų pelningumas 2404598   2071760   

Bendras pelnas/pardavimo pajamos 25269619 9,52% 21712254 9,54% 

Grynasis pardavimų pelningumas -1115125   -3893717   

Grynasis pelnas/ Pardavimo pajamų 25269619 -4,41% 21712254 -17,93% 

Veiklos pelningumas -1115693   -3821349   

Veiklos pelnas/ pardavimo pajamos 25269619 -4,94% 21712254 -17,60% 

Kapitalo pelningumas -1115125   -3893717   

Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas  22568201 -4,94% 18674486 -20,85% 

Mokumo rodikliai         

Einamasis likvidumas 14945820   12270083  

Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai 4789184 3,12 53313558 2,30 

Kritinis likvidumas 6421909   4375745  

Trumpalaikis turtas- Atsargos/trumpalaikiai įsipareigojimai 4789184 1,34 5331355 0,82 

Bendrasis skolos rodiklis 4811220   5361475   

Visi įsipareigojimai/Visas turtas* 100 27379421 17,57 24035961 22,31 

Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklis 22036   30120   

Ilgalaikiai įsipareigojimai/ visas turtas*100 27379421 0,08 24035961 0,13 

Trumpalaikio įsiskolinimo rodiklis 4789184   5331355   

Trumpalaikiai įsipareigojimai/visas turtas 27379421 17,49 24035961 22,18 

Veiklos efektyvumo rodikliai      

Apyvartumo rodikliai 25269619   21712254   

Pardavimo pajamos ./Trumpalaikis turtas- trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
10156636 2,49 6938728 3,13 

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis 10156636   6938728   

Apyvartinis kapitalas/ Visas turtas 27379421 0,37 24035961 0,29 

Manevringumo koeficientas 14945820   12270083   

Trumpalaikis turtas/Nuosavo kapitalo 22568201 0,66 18674486 0,66 

Veiklos sąnaudos tenkančios 1 pardavimų litui 3520291   5893109   

veiklos sąnaudos/ pardavimo pajamų 25269619 0,13 21712254 0,27 

Viso turto apyvartumas kartais 25269619   21712254   

Pardavimo pajamos/ Visas turtas 27379421 0,92 24035961 0,90 

Ilgalaikio turto apyvartumas kartais 25269619   21712254   
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Pardavimo pajamos/ Ilgalaikio turto 12433601 2,03 11765878 1,85 

Trumpalaikio turto apyvartumas kartais 25269619   21712254   

Pardavimo pajamos/Trumpalaikis turtas 14945820 1,69 12270083 1,77 

Atsargų apyvartumas dienomis 3111227515   2881433370   

Atsargos*365/ Pardavimo pajamų 25269619 123 21712254 133 

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis 1483865160   1251118165   

Pirkėjų įsiskolini.*365/Pardavimo pajamos 25269619 58,72 21712254 57,62 

Pardavimų savikaina tenkanti 1 pardavimų   22865021   19640494   

Pardavimo savikaina/Pardavimo pajamos 25269619 0,90 21712254 0,90 

Pardavimų apim. tenkančios 1 darbuotojui  su 

nuteistaisiais 
25269619   21712254   

Pardavimo pajamos/darbuotojų skaičius su nuteist.   903 24044,58 

Pagamin. sav. tenkanti 1 pardavimo litui 22865021   19640494   

Pagaminimo savikaina/pardavimo pajamos 25269619 0,90 21712254 0,90 

  

 17 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidumo koeficientai 

RODIKLIS 
Labai geri ir 

geri rodikliai 

2013 m. 12 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai 

Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas 

Absoliutus likvidumo koeficientas 0,2 0,35 Geras 0,15 Normalus 

Greito (kritinio) likvidumo 

koeficientas 
1,0-1,5 1,34 Normalus 0,89 Normalus 

Bendro (einamojo) likvidumo 

koeficientas 
1,2-2,0 3,12 Geras 2,31 Geras 

Grynojo apyvartinio kapitalo 

koeficientas 

Kuo didesnis, 

tuo geriau 
0,37 Geras 0,28 Geras 

 

Likvidumo rodikliai pateikti 17 lentelėje parodo Įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius 

įsipareigojimus. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus, tai skaičiuojami keli 

likvidumo rodikliai. Dauguma Įmonės likvidumo rodiklių dėl sumažėjusios trumpalaikio turto 

vertės bei sumažėjusių trumpalaikių įsipareigojimų 2014 metais sumažėjo, tačiau vis tiek yra 

vertinami teigiamai. Rizikos, kad Įmonė galėtų susidurti su mokumo problemomis, nėra. Įmonės 

2014 m. likvidumo rodiklių pokyčiai, palyginti su 2013 m., sąlyginai nedideli. Dauguma rodiklių 

vertinami gerai.  

 18 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ mokumo koeficientai 

RODIKLIS 
Labai geri ir 

geri rodikliai 

2013 m. 12 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai  

Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas 

Manevringumo 

koeficientas 
>0,5 0,66 Geras 0,66 Geras 

Įsiskolinimo 

koeficientas 
<0,50 0,17 Geras 0,22 Geras 

 

Manevringumo koeficientai pateikti 18 lentelėje, jie parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį 

sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė žemiau 0,3 laikoma nepatenkinama, virš 0,5 gera. 

2014 metais sumažėjo nuosavas kapitalas ir trumpalaikis turtas, bet rodiklio reikšmė nepasikeitė. 
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Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto litui 

tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir kiti 

kreditoriai vertina žemą šio rodiklio reikšmę. Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5 

būklė yra gera, reikšmei esant virš 0,7 būklė laikoma nepatenkinama. Lyginant su 2013 metais 

Įmonės skolos koeficientas 2014 - aisiais padidėjo dėl padidėjusių finansinių įsipareigojimų, tačiau 

jis ir toliau išlieka vertinamas gerai.  

       19 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pelningumo koeficientai 

RODIKLIS 2013 m. 12 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai 

Bendrasis pelningumas 9,52 9,54 

Grynasis pelningumas -4,41 -17,93 

Nuosavo kapitalo pelningumas -4,94 -20,85 

 

Pelningumo koeficientai pateikti 19 lentelėje. Pelnas yra labai svarbus Įmonės veiklos 

rodiklis, jo reikia Įmonei finansiniam verslo pajėgumui palaikyti. Bendriausia prasme pelnas 

suprantamas kaip teigiamas Įmonės tam tikro laikotarpio ūkinės veiklos rezultatas. Tačiau 

absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi Įmonės veiklos efektyvumą, todėl, norint įvertinti 

Įmonės veiklos efektyvumą įvairiais aspektais, reikia apskaičiuoti pelningumo rodiklius. 

Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru Įmonės veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. 

Priklausomai nuo to, kokios veiklos efektyvumą norime nustatyti, pasirenkame atitinkamus 

pelningumo rodiklius. Skaičiuojant pardavimų efektyvumą, apskaičiuojame bendrąjį, veiklos ir 

grynąjį pelningumą. Šie pelningumo rodikliai atspindi pardavimų efektyvumą įvairiuose įmonės 

veiklos etapuose. 

Kadangi Įmonė 2014 metais dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningumo 

rodikliai yra neigiami – Įmonės pardavimai negeneruoja pakankamų pinigų srautų padengti visoms 

sąnaudoms. Bendrasis pelningumo rodiklis (pelno marža) yra žemas. Vertinant pelningumo 

rodiklius svarbu atsižvelgti į tai, kad Įmonės tikslai yra ne tik pelno siekimas, bet ir kuo didesnio 

procento nuteistųjų asmenų įdarbinimas mokant jiems darbo užmokestį.  

 20 lentelė 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai 

RODIKLIS 2013 m. 12 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai 

Atsargų apyvartumas dienomis 123 133 

Veiklos sąnaudų koeficientas 0,13 0,27 

Apyvartumas – tai Įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis, parodantis kiek 

apyvartų per metus daro pinigai, investuoti į tam tikros rūšies turtą. Apyvartumo rodikliai finansų 

literatūroje dar vadinami aktyvumo rodikliais, nes jie parodo, kaip aktyviai Įmonė naudoja savo 

turtą. Atsargų apyvartumas dienomis parodo, per kiek dienų yra atnaujinamos atsargos norint 

parduoti numatytą produkcijos kiekį. 
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14. VALDYMO ORGANAI 

 

Direktorius – Alvydas Vadeika. 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdyba: 

Valdybos pirmininkas:  

1. Arvydas Domanskis - Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas; 

Valdybos nariai: 

2. Viktor Buičik - Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas; 

3. Jurgita Žilienė - Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skyriaus vedėja; 

4. Rimas Lutcas - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

5. Gediminas Edmundas Šimkus - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus 

vyriausiasis specialistas; 

6. Jūratė Mickevičienė – Kalėjimų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja; 

7. Mindaugas Petkelis - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas. 

8. Alvydas Vadeika – Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorius. 

 

 

 

 

Direktorius        Alvydas Vadeika 

 

 


