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8" (]iraites k.. Kauno r. sar,.. duomenys kaupiami ir saucomi Juridini
(buveine (adresas). registras. kurianre kaupiami ir sauuomi duornenys)

(tcisinis statusas..jei inronc likviduoia1lra. rcoruanizuoiama ar vra bankrutavusi)

( l'vitinimo Zyma)

(ataskaitos sudarymo data)
20 I tl nr. 6 nrin. (Eur)

J!ll!:0J:l6Nr.

LiI, Nr, Straipsniai Pastabos

Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

PraejQs

ataskaitinis
laikotarpis 2017

m.

TT-1R IAS
A. ILGALAIKIS 'fURl AS 13228941 13642912

L N t]N4AI'IJIt IA t,U SIS I'UR AS t0ll8 12647
t.t Pli'tros dalbai
t .l. Prcsl i).as

1 .3. Prograrnint ilanga l. t r0 8 12641
1.4. Konccsijos. natcntai. licencrjos- prckiq )rnklai iat ;r(ioaliic,
I .5. Kitas nematerialusis tunas
1.6. Sunrokcti avansai

MATI]RIAI,IJSIS I'Utt IAS I32 r6989 I362843 I

2.t Zenre
22. Pastatai ir statiniai 3.2 80802 ri 812r663

Malinos ir jranga 3.2 3 I20406 3434136
2.4. Transpqrto priemones 3.2 r95 t4 24015
2.5. Kiti jrenginiai. prietaisai ir jrankiai 3.2 1996856 2018617
1.6. lnvcsticinis turtas
2.6. t 7e rnc

1.6 ). Prstltai
).7 . Sumoketi avansai ir vykdomi malerialio turro statybos (gamybos)

3. FINANSINIS II] R'IAS
3.1 mon iq grupcs lnroniq akcijos
3.2. Piskolos imon iq glupds imoncrrs

IS jmoniq grupes jmoniLl gautinos sumos
i..1. AsocijuotLijq inroniq akci jos
3.5. Paskolos asocijuotosioms jmone ms
L6. IS asocijuotdq jrnoniLl gautinos sunros

I lgalaikcs investicijos
3 .8. Po vienq nletq gautinos sunros
1.9. Kitas llnansinis tunas

4. KI'IAS ILGAI,AIKIS IUR IAS t831 t83,1
'1. I Atidetojo pelno mokesaio turlas 3.3 1834 1834
t.2. Biologin is turtas
4.3. Kitas tunas

I} I'RUIV{PAI -AIKIS 1'[-IR'I'AS 73s5673 60092.19
I A ISAR(JOS 51540 r5 5430522
t.l Zaliavos, nrcdTiagos ir kont;: lekrav irno detales i.4 :.1005i I 2 t032 t8
t.2. Nebaigta produkcija ir vykdorni darbai i.4 239158 36t t6t
l .l. Produkc ija i..l 22t6709 2949393
t.4, Pirktos prekds, skirtos perparduoti
t .5. Biologin is tunas
1.6 kalaikis materialusjs (unas. skirlas Darduot
1.1. Sunrokcti aransai 3..1 291611 t6750

2. Pt]R VII]NT]S MIJ I'US (J I]I INOS SL]MoS 607040 223297
l. r Pirkejrt skolos 1.5 5',7297 3 2167 32

lmoniq grupis !moniq skolos
2. i. Asoc ij uotqjq jrnoniq skolos
1.4. Kitos gaulinos sumoi l5 34067 65 65
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AB GIRAITES GINKLUOTES GAMyKLA, im.k.110080729
rr,,,v,,(r ier),rE t"*,

r l.rur.1r., 0ur..,".,,.,"rirrrii k r r^:-il[rar]r rr )aug(]m r duomen) s)

(tcisinis slalusas..ie,,,

?ot_E Q7-!_6 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios verfts pokyiio eilueje likrosios vertes suma,eJtmas r
:enklu. sqnuudot, t..t'. gnnqjj perry mu:inunri srntu, lruion.s sr</idustuc,se urba su mi,

(1-virtinimo Zyma)

(Eur)
(araskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Direktorius
(jmones vadovo pareigq pavad inimas.l

L.e.linansu direktores oarei gas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

mas skliqustuose arbq su minuso

-cnklu.

AlctrandrcsXikqryai
(vardas ir pavarde)

(ataskairinis laikotarpisf

Eit.

Nr.
Stra ipsn ia i Pastabos

Nr.
Ataskaitin is

laikotarpis
Praejgs

laikorarpis
(20 | Tm.birZelio

30 d.)

1 rilr uav Ino palamos

Pardavimo savikaina
D:^r----: | , ..,

3.1 r 4 634 529 3 72s 3771

l.tI -3 399 260 _'l 761 093J. rrr(ruBtrlo runo uKrostos venes pokytis

-

4. prrr\ r_,l1A)ls rLl.NAS (N UOS l()l_ lA I)

-

Pardav imo s4naudos
t 235 269 961 2815. l.rI -40 047 -49 93 I6. Denoros tos tr adtntnlstracines sanaudos

Kitos vcik los rezu ltatai
-1. I I -327 662 -292 866

7.
229 004 266

8. r nvesuc t.JLl lpatronuojanatosios. patronuo.iamdq ir
asociiuotqjq irnoniq akc iias Daiamos

9. r\ ntl lgalarklLl tnvcstlci.lq ir paskolq pnjamos
It). Kltos pattkanLl ir panaSios pajamos 3.12 24 586il rnansrnto tul1o rr trumpalaikiq investiciiu vertes sumazeiim as
t2. PalLikantl ir kitos panaSios sqnaudos 3.12 t7 | 299 - 169 867ll. r-t'.r-r\/\5 (N U()S t0t.lAl) PRIITS APMOKITS l lN lN{4

-

Pelno mokestis
9,t9 851 .l5t 886

I ,+.

15. \rK I l\r\515 TLLNAS (N UOS'l OL.IA I) 3.8 949 851 .{51 886

(vardas ir pavardd)

(paraSas)



Netiesioginiu budu sudaromos ataskaitos forma
AB GlRAlTF.s Gt\Kt.t,OTES GAM\ Kl.A, im.k.l10080729

(bu@r 
rr saugomi duomenys)

(teisinis slarusas. jei j

('l'virtinimo Zyma)

2018-07- 16 Nr. ..
(ataskaitos sudarymo data)

(ataskairinis laikorarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

r:it. Nr Straipsn iai

Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs ataskaitinis
laikotarpis

(20l7m.birZelio

30d.)
I Pagrindin€s vciklos ninisu srarf, i

Lt qrynasis pelnas (nuostoliai)
949 85 t 451 886

I .2. \ustuevql rlo tr amoftlzac tlos s4naudqs t'72 977 175 25 t13. llgalalkio materialiojo ir nenraterialiojo luno perleidimo
rczultalu climinavimas

1.4. f inansines ir invcsticincs vc ik losiiizr liorrl .6;;rr^ 196 605 322 363
t .5. KitL, nepiniginiq sandoirq;;;;[ltirninavimas

I 91t.6. lS jmoniq grupes jmoniq ir asocijuot{q imoniq gautirul sumu
sumazei imas (padidei irnas)

1.7. Kitq po vienq metq gautinq sumq surize.lGas [Iii@Gi$
1 .8. Atidetojo pelno mokescio tuno sunro2"li,nailpadide.]Iiil
1 .9. Atsargq. iSskyrus sumoketus avansLr.s. trr"Zej rra,

( padidiiimas)
557 374 -366 823

L l0. SunrokatLl a!ansq sunta2ei imas (padide j inras) -280 867 rr 887Lll Pirkejq skolrl sumaZcj irnas (padidctjimasl -3.s 6 24 t 103.r
t.t2. lmoniq grupes imonlq ir asoci;uorr.11L1 imonfi sk6i!

sumazeiimas (padideiimas)
l.ll, Kitq gautinq sumU sumazeiinras (pad,deii,rra, -27 502 -14 920
1.14. l'runrpalaikiLl invcsricijq sunra;c j ilras lpadidci imas)
t. t5. Aleinaneiq laikotaTiu sanaudu ir sLrkauplu paianrrr

sunru,ic jimas (padidci iLl)as)
I 417 -8 r55

t. t6. Atideiiniq padidei inlas (sumazeiinras)
t.17 . Ilgalaikiq skolq tiekejams ir gautq avansq padidejimas

(sumazeiimas)
I 80 000

r.18. Pagal vekselius ir dekius po vienq metq moketinq sumq
padidejimas (sumaZeiimas)

L t9. llgalaikiq skolq jmoniq grupcs lmonerns ir asoc ijuotos ionrs
imonirns padideiirnas (suma7eiimas)

t.20. 1'rumpalaikiq skolLl tiekejams ir gauru avansLl padidejinias
(sumazeiimas)

60 slo -'t3 392

t.2 r Pagal vekselius ir eekius per vienus metus moketinq sumq
padid€j irnas (sumaZej imas)

t .22. Trumpalaikiu skolq imoniLl grupes jrron€rrs ir
asoc iiuotos ionts jnronems padidejinlas (sunla:aiimas)

1.23. Pelno mokesdio jsipareigojimq padide.iimas lsumaZeiinras) -4 089

2018 M. birZetio 30D. ptNtGU SRAUI'



I: il. Nr St ra ipsn ia i

Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis

laikotarpis
Pra€j9s ataskaitinii

laikotarpis
(20l7m.birZelio

30d.)
L24. Su darbo santykiais tur,.lrriq 1tfiar"igoJ irr,.IEAG i,r*

(suma.Zeiin)a\ )
89 l 75 417

t.25. Kitq moketinq sumq ir jsipareigojimqlaalOel,mii
(suma2diimas)

-24 836 -2 961

1.26. Sukauptq s4naudq ii ateinanerq fait orar,i,l pr1"r,r
padidejimas { sumaze iimas I

I 839 -592

(,r.yrlreJt pagrtnotnes veiklos pinigq srautai r .l.l.l 800 7st 089

2. lnresuctncs \ cthlos Dinigq sraqtai
2.t Il!,rloiL,u t,,,rr. iS.kr ru. i,,t.rt,.ij.o. !.igili,, - l9 665 -296 23i2.2. llBararKro ruTIo! lssKyruS rnvestrcIlas. nerleidimas 260 658
2.3. I lgalaiIiq invesriciiu isigi j ;;.-
2.4. I lgalaikiu investici.iu perleidirr.as

.5. Paskolu suteikinras

.6. Paskolq s!isigrr,tZinitnas

.'7 . (latrti dir iLlcrrdrr. Lralukrnus
2.8. Kitas investicines vciklos pinigq sr.autq paclidejinrii

.9. K i tas i n v.r t i c i n e s u i i k I oi p GErl .6u t Ll s u m aze] i n;
Grynieji investicines veiklos pinigq srautai 2,10 993 -296 233

Finan\ines veiLl05 pin igq \rautai
.t Pinieu srautai, susiii iul;;ne;; rinkais 0 0.l.l Akciiu iSlcidirnas
t.2. Sat ininkrl inaSai nucrstolianrs oadcnqti

3. 1 .1. Savq aLciiu sunirkirnas
3. t.1. Dividendq iSmokejinras
3.2. Pinigq slautai. susiig su Litais flnansavirno Sittiniais- -415 785 -401 t9l
3,2.t !'inansiniU skolq padideiimas

0 0
i.2. L t Paskolu uavinras
3.2.t.2. ObligaciiLt iSleidimas
3.2.2. l-'inansiniut skolLl surna2ij imas -445 785 -40 i r9l
3.2.2.t Paskolu ura2inintas - 150 000 - r00 000
3.2.2.2. Obligaci.irl supirkimas
3.2.2.3. Sumoketos pal0kanos -295 785 -30 t r9r
3.2.2.4. t,izingo (linansines nuontos) nrokr.tj inrai
) .2. J. Kitr.t jmones isipareigojirnq padidei imas
1.2.4. KitLl jmones isipareigoi irnu sunra2r' j inras
3 .2.5. Kitas finansines veiklos pinigLl srautq padidciinras
3.2.6. Kitas tlnansines veiklos pinigq srautq sumaZej imas

Crynieji finansinds veiklos pinigq srautai -115 785 -.101 l9l

{. Valiutq kursq pokyeio iraka grynqjq pinigq ir pinigq
ekvivalentu liku{iui

-82 t) -21 112

5. (;rYnasis pinigq srautq padidejimas (sumaZCjimas) | 239 188 l2 193

0. Pinigai ir pinigg ckr ir alentai laiL{)tarpio pradZiojc J55 430 ,177 055

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pabaigoje I 59,1 618 509 5,18

Direktorius
( jmonds vadovo pareigq pavadinimas)

Aleksandras Nikonovas
(vardas ir oavarc

l..e.linansq direktores pareigas
(vyriausiojo buhalterio (buhaltcrio) arba salineio
tvarkyti apskaitq kiro asmens pareigq pavadinirnas)

pavarde)

(vardas ir pavarde)
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AB GIRAITES GINKLUO'I'BS GAMYKLA
AiSkinarnasis raStas prie 2018 rnetrl 6 menesiq finansiniq ataskaitq

l. Bendroji dalis

1.1. vl ciraites ginkluotes gamykla jregistruota 2000 m. kovo 24 dien4. [mon6s buveind:
'l'opoliq g. 8., Ciraites k., Kauno r. sav. fm. kodas I10080729, pVM kodas LTl00g072l9.

1,2. 2007 metrl geguZes 2l d. Lietuvos Respublikos Ginklq fondo direkroriaus isakymu Nr.
I A-57 vl ciraites ginkluotes gamykla pertvarkyta I akcing bendrovg. lsakymas paruostas
vadovaujantis Giraites ginkluotes gamyklos pertvarkymo j akcing bendrovg jstatymo (\in.,2006,
Nr.73-27521) 2 straipsniu, Lieruvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq jmoniq isratymo (Zin.
1994, Nr. 102-2049;2004, Nr.4-24) 19 ir 23 straipsniais bei pagal pateiktq valiryb€s jmones
Valstybes turto fondo 2006 m. gruodZio 27 d. turto vertinimo ataskait4 Nr. 24-09-3 6io ir 2OOl m.
geguZes 9 d. turto vertinimo ataskaitg Nr. 24-09-3739. lmonds turtas Valstyb6s turto fondo
vertintojq buvo ivertintas 2006- I 0-0 I btklei.

L3. Naujos teisines formos istatai iregistruoti Juridiniq Asmenq Registre 2007 m. birZelio
29 d.2009 m. gruodZio 9 d. t-R Ukio ministro jsakymu patvirtinti nauji istatai, i5rinkta valdyba iS
trijq nariq. 2012 metais patvirtinti naujos redakcijos istatai. 2Ol4 m. sausio 24 d. patvirtinti nauji
jstatai, iSrinkta valdyba iS penkiq nariq. 2015 m. kovo 27 d. l-R Ukio ministro jsakymu patvirtinii
nauji jstatai. 2015 rn. balandZio 2 d. valstybei nuosavybes teise priklausandios bendoves akcijos
perduotos Vl 'l'urto bankui. 2016 m. kovo 8 d. akcininko sprendimu iSrinkti nauji valdybos nariai.
2017 m. spalio l9 d. akcininko sprendimu iSrinkti du nauji valdybos nariai. 2018 m. balandZio 26 d.
akcininko sprendimu iSrinktas nepriklausomas valdybos narys..

1.4. Bendroves istatinis kapitalas yra 6236593,92 tjur. Jis padalytas i 215352 paprasrqsias
vardines akcijas, vienos akcijos nominali vene yra 28,96 l:ur.

1.5. Apskaitoje koreguoti turto duomenys atsiZvelgiant j perkainuoto turto, pagal turto
vertintojus 2006-10-01 b[klei,verres.

1.6. lmones vykdomos [kines veiklos pobudis yra Saudmenq gamyba.
1.7. AB Giraites ginkluotes gamyklos 2018 m. finansin€ atskaitomybe sudaryta u2 laikotarpj

nuo 2018 m. sausio men. I d. iki 2018 m. birZelio men. 30 d. Bendroves apskaita vedama naudojant
buhaltering apskaitos programq "Rivile".

1.8. AB Ciraites ginkluotcs gamykla uZ 201 8 m. 6 menesius sudare pilnq finansing
atskaitomybg, t.y. balans4, pelno (nuostoliq) ataskait4, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitq, pinigq
srautq ataskait4 ir aiSkinamqjj raStq. Finansines ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

1.9. 2016 rn. gruodZio 3l d. dirbo 72 darbuotojai. 2Ol7 m gruodZio 3l d dirbo 72
darbuotojai. 2018 m. birZelio 30 d dirbo 7l darbuotojai. Vidutinis lmones darbuotojq skaidius 2016
metais - 69,5,2017 metais - 70,0.

2. Apskaitos politika

2.1. AB Cirartes ginkluotes gamyklos finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis
Verslo apkartos standartais, Lietuvos Rcspublikojc buhalterinq apskait4 reglamentuojandiais teises
aktais ir AB Giraites ginkluotes gamyklos patvirtinta Apskaitos politika.

2.2. Reik5mingq klaidq taisymq per ataskaitinius finansinius metus nebuvo. 2015 metais
buvo pakeista apskaitos politikos dalis ,,Atsargq apskaita". Pagal 35 verslo apskaitos standart4

,,Imoniq penvarkynras" turto perkainojimas nelaikomas apskaitos politikos pakeitimu.
2.3. Nuo 2012 metq prad2ios jmone keite sqskaitq planE. Sqskaitq likudiai pervadinti,

suteikti nauji numeriai. S4skaitq plano pakeitimas finansiniq ataskaitq duomenims itakos neturejo.
2.4. Apskaita imoneje vedama vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: kaupimo,

palyginimo, tQstinumo, periodiSkumo, pastovumo, imonds, piniginio mato. atsargumo, neutralumo,
turinio svarbos.
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- 2'5' I'inansiniq ataskaitq. rinkinys parengtas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais.
Rengiant finansiniq AB Girait6s ginkruoies gamykros ataskaitq rinkin! buvo "tr;r;i;i;;u !veiklostgstinumo principq, r.y. numatoma, kad Ag biraltes ginkruotes gamykla artimiausioje ateityje galds
tgsti savo veikl4.

2'6. Finansiniai AB Ciraites ginkluotes gamyklos metai sutampa su kalendoriniais metais.
2.7. Apskaita vedama eurais, o valiutiniai straipsniai perkainuojami pagal oficialq euro ir

valiutos kurs4.
2.8. 1'oliau iSdestomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais AB Ciraites ginkluot6s

gamykla vadovavosi rengdama metiniq finansiniq ataskaitq rinkini.

2.8.1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas AB Giraites ginkluotes gamykloje pripaZjstamas, kai jis atitinka
nematerialiojo turto apibreZimq ir Siuos pripaZinimo kriterijus:

r pagristai tiketina, kad AB Ciraites ginkluotes gamykla ateityje i5 turto gaus ekonomines
naudos;

' turto jsigijimo savikaina gali blti patikimai lvertinta ir atskirta nuo kito turto vertes;
AB Giraites ginkluotes gamykla gali tuo turtu disponuoti, ji kontrotiuoti arba apriboti

teisg juo naudotis kitiems;
. turto isigijimo verte didesne kaip 145 F.ur.

_ 

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas !sigijimo savikaina, finansineje ataskaitoje
parodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptq amortizacij4 ir jo vertes sumaZejim4. Am ortizacila
skaidiuojama pagal tiesiogiai proporcingq (tiesinj) metod4. Nustatoma O fur Oyaiio likvidacind
verte.

Nernaterialiojo turto cksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo patinos, s4naudoms.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo iSlaidos, patirtos po jo lsigijimo ar sukiirimo,
pripaZistamos sqnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. tiskyrus atvejus, kai
AB Giraitds ginkluotds gamykla patiria i5laidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto isigijimo
(pasigaminimo) savikaina.

Nustatytos Sios nematerialiojo turto grup€s ir turto naudingo tamavimo laikas:
o programine jranga 3 metai;
o kitas ngmaterialus turtas 3 metai.

2.8.2. Ilgalaikis materialusis turras

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZlstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus
Siuos pripaZinimo kriterij us:

o AB Ciraites ginkluotes gamykla ketina j j naudoti ilgiau nei vienerius metus;
o AB Ciraites ginkluotes gamykla pagristai tikisi gauti i5 turto ekonominds naudos

b[simaisiais laikotarpiais;
o AB Giraites ginkluotes gamykla gali patikimai nustat)ti turto lsigijimo (pasigaminimo)

savikain4;
. turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimali4 ilgalaikio

materialiojo turto savikainq, jmones nusistatyt4 kiekvienai turto grupei;
o AB Giraites ginkluotds gamyklai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu;
. turtas, kurio lsigijimo verte didesne kaip 290 liur. Si ilgalaikio turto verte taikoma naujai

jsigytam tunui nuo 201 5 m.
Ilgalaikio materialiojo tuflo grupes yra:
o pastatai ir statiniai;
o irengimai ir maSinos;
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. transportopriemones;
o kiti irenginiai, iranga, irankiai;
e kitas materialus turtas.

AB Giraites ginkluotes gamyklos ilgalaikis materialusis turtas isigijus ar pasigaminus
registruojamas apskaitoje isigij imo (pasigaminimo) savikaina.

Taikant isigijimo savikainos b[dq, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo
savikaina, finansineje ataskaitoje parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidev€jim4 ir
jo vertes sumaZejimA ir pridejus vertes sumaZejimo atstatym?.

Likvidacine verte nustatyta 0,29 Eur.
AB Giraites ginkluotes garnykloje nusidev€jimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq

(tiesini) metodq.
Nusidevejimas pradedamas skaiiiuoti nuo kito mdnesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti.
Nusidevejimo suma pripaZistama s4naudomis kiekvienq ataskaitini laikotarpi.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,

kuriuo jos buvo patirtos, veiklos s4naudoms, i5skyrus tuos atvejus, kai jos pagal AB Giraites
ginkluot€s gamyklos apskaitos politikq priskiriamos teikiamq paslaugq arba gaminamos
produkcijos savikainai.

llgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar
remontas nepagerina naudingqjq turto savybiq ir nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, Siq darbq
verte pripaZistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto
atvejais didinama turto verte.

Ilgalaikio turto nusiddvej imo norrnatyvai :

2.8.3. Atsargos

AB Giraites ginkluotes gamyklos apskartoje atsargos lvertinamos isigijimo savikaina.

[moneje atsargq apskaita vedama ir informacija apie atsargas metineje finansineje

atskaitomybeje pateikiama vadovaujantis 9-ojo VAS nuostatomis. Atsargos apskaitomos taikant

F IFO metodq ir nuolat apskaitomu b0du. Atsargg verte pagal grupes pateikta imones balanse.

lSankstiniai apmokejimai AB Giraites ginkluotes gamyklos apskaitoje pripazistami pagal

apmok6jimo paskirti, kaip tai numatyta apskaitos politikoje ir VAS. Biisimqjq laikotarpiq s4naudos

isigijimo savikaina registruojamos trumpalaikiame turte.

. pastatai ir statiniai

. masinos ir lrengimai

. transporto priemones
o kita iranga, prietaisai, jrankiai ir jrenginiai
o kitas materialusis turtas

2.8.4. Gautinos sumos

Ilgalaikes ir trumpalaikes gautinos sumos AB
parodomos tikrQia verte, t.y. atcmus ivertintas abejotinas
pagal skohl amZiq, kiekvien4 atveji vertinant atskirai.
ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.

Atgavus anksdiau pripaZlntas abejotinomis skolas,

laikotarpio abejotinq skolq sqnaudos.

65 - 150 metq;

35 - 200 metq;

6 l0 metq;

l5 25 metai;
5 - 25 metai.

Giraites ginkluotes gamyklos balanse

sumas. Abejotinq skolq suma nustatoma

Abejotinq skolq sumos pripaZistamos

Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio

2.8.5. Nuosavas kapitalas

[statinio kapitalo dydis yra lygus visq bendroves pasirasyq akcijq nominaliq verdiq sumai.

lstatinio kapitalo sqskaitoje registruojama tik akcijq nominalioji vertd.
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Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitini laikotarpj tiesiogiai didinamas (maZinamas)
registruojant esminiq klaidq taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultat?; didinamas, kai
perkainotas turtas nuraSomas, perleid2iarnas arba neatlygintinai perduodamas. Nepaskirstytieji
nuostoliai per ataskaitini laikotarpj tiesiogiai didinami (maZinami) registruojant esminiq klaidq
taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultat4, mazinami maZinant lstatini kapital4.

Pelno paskirstyrnas apskaitoje registruojamas, kai savininkai priima sprendima ji paskirsty'ti,
neatsiZvelgiant i tai, kada jis uZdirbtas.

Rezervai sudaromi imonds istatuose nustatyta tvarka.

2.8.6. lsipareigojimai

lsipareigojimai pripaZjstami AII (iiraites ginkluotis gamyklos apskaitoje ir atvaizduojami
balanse, kai jmone jgyja prievoles, kurios turOs b0ti jvykdytos. llgalaikiai ir trumpalaikiai
jsipareigoj imai apskaitoje registruojami savikaina.

Ilgalaikiai isipareigojimai atskleidZiami atskirai nuo trumpalaikiq isipareigojimq ivertinant jq
padengimo laikotarpi.

Paliikanos, pelnas ar nuostoliai susijq su isipareigoj imais, pripaZistami ataskaitinio laikotarpio
s4naudomis ar pajamomis.

2.8.7. Pajamos

Pajamos AB Giraites ginkluotes gamykloje pripaZjstamos vadovaujantis kaupimo principu.
t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant I pinigq gavim4.

Pajamos ivertinamos tikrqia verte atsiZvelgiant j suteiktas ir numatomas nuolaidas bei
parduotq prekiq gr4Zinimq ir nukainojimq.

Prekiq pardavimo pajamos AB Ciraites ginkluotes gamykoje pripaZlstamos, registruojamos
apskaitoje ir pateikiamos finansineje atskaitomybeje tuomet, kai prekes yra parduotos, o pajamq
suma gali bDti patikimai jvertinta.

Prekes laikomos parduotomis, kai yra ivykdytos visos Sios s4lygos:
o AB Giraites ginkluotes gamykla perdavusi rizik4, susijusiq su parduotomis prekemis, taip

pat ir Siq prekiq nuosavybes teikiam4 naudq;
. AB Giraites ginkluotes gamykla nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotq prekiq;
. tiketina, kad su prekiq pardavimo sandoriu susijusi ekonomine nauda bus gauta ir galima

patikimai ivertinti jos dydj;
. s4naudos, susijusios su prekiq pardavimo sandoriu, gali buti patikimai ivertintos.
Pajamomis nepripa2istamos trediqjq asmenq vardu surinktos sumos, taip pat pridetines vertes

mokestis, kadangi tai nera imones gaunama ekonomine nauda ir Sios sumos nedidina nuosavo

kapitalo.

Kitoms veiklos pajamoms priskiriama naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
perleidimo pelnas, inventorizacijos metu rastas prekiq perteklius ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos
pajamos (patalpq nuoma).

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: paltikanos, baudos ir detspinigiai, uZsienio
valiutq kursq pasikeitimo ltaka.

2.8.8. S4naudos

Sqnaudos AB Giraitds ginkluotes gamykloje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo bei
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos.
neatsizvelgiant j pinigq iSleidimo laikq.

Sqnaudos jverlinamos t ikrqja verte.
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Parduotq prekiq savikaina AB Giraites ginkluot6s gamykla pripaZjstama, registruojama
apskaitoje ir pateikiama finansineje atskaitoje tE pati ataskaitinj laikotarpi, kai prekes yra parduotos
ir kai pajamq suma gali buti patikimai jvertinta.

Paslaugq teikimo sqnaudos AB Giraites ginkluotes gamykla pripaZistamos, registruojamos
apskaitoje ir pateikiamos linansineje atskaitoje t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri buvo pripaZintos

pajamos uZ suteiktas paslaugas.

AB Giraites ginkluotes gamykla kaupimai brlsimiems atostoginiams daromi.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos sqnaudoms priskiriama per laikotar?i ilgalaikio materialaus

turto nusidevejimas ir ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija, administracijos darbuotojq darbo
uZmokestis ir su juo susijusios iSlaidos, kitos bendrosios s4naudos.

Baudos ir delspinigiai pripa2jstami sqnaudomis tada, kai jie susidaro. Paliikanos uZ gautas
paskolas, pripaZistamos sqnaudomis tars larkotarpiais, kada jos susidaro. Draudimo sqnaudos,
prenumeratos sqnaudos, sqnaudos u2 banko paslaugas pripaZistamos tais laikotarpiais, kada jos
susidaro.

2.8.9. Pobalansiniai jvykiai ir neapibreZtieji isipareigojimai

Ivykiai po finansiniq metq pabaigos, kurie suteikia papildomos informacijos apie imones
padetl balanso sudarymo dien4 (koreguojantys jvykiai), yra atspindimi finansineje atskaitomybeje.
Kiti jvykiai yra apra5omi aiSkinamqjame raStc, jei jie yra reikSmingi. NeapibreZtieji isipareigojimai
neatskleidZiami nei balanse nei pelno/nuostoliq ataskaitoje, o tik aiSkinamajame raSte.

2.8. 10. 'l'rediqjq asmenq turtas

'Ireiitilq asmenq turtas nuomos ar panaudos biidu naudojamas imon6s veikloje apskaitomas

u2balansinese s4skaitose.

2.8. I l. Sandoriar su susijusiais asmenimrs

Susijusios Salys nustatomos pagal imones apskaitos politikq ir 30 Verslo apskaitos standarto

reikalavimus. Sandoriai tarp susijusiq asmenq sudaromi rinkos sqlygomis.

3. AiSkinamojo raSto pastabos

AiSkinamojo ra5to pastabos ir kita informacija atskleista lentelese:



Rodikliai Programin€

iranga

Kitas
nematerialus
turtas

IS

viso

Likutine verte praejusiq linansiniq metu pabaigoie 12647 0 12647
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas isigiiimo savikaina

Praej usiq tinansiniq metq pabaigoje t9467 6737 26204
F inansiniq metq pokydiai:

turto jsigiiirnas

kitiems asmenims perleislas ir nuraiytas tuftas (

perrasymai i5 vieno straipsnio j kita + / (-)
Finansinir; metq pabaigoie 19167 6737 26204

b) Amortizacila

I ryejU s-iUfu 4!q!rL'ng!s p qb a j g oj e 6820 6't3l 13557

l-inqnsin iq metq pokyeiai:
finansinrq metq amortizaciia 2529 0 2529
atstatantys irasai (-)
kitiems asmenims perleisto ir nura5yto turto

amortizaciia (-)
perraSymai i5 vieno straipsnio i kita + / (-)

Finansiniq metu rrabaigoie l0l l8 0 101 Iu

3.1. Nematerialus turtas 2018 m.

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos s4naudos pateikiamos
bendrqjq ir administraciniq sqnaudq straipsnyje.

Naudojamas amortizuotas nematerialus turtas:

Turto gru pds pavadinimas lsigijimo savikaina (Eur)

?rog'amine jranga 2396
Kitas nematerialus turtas 6131

6



3.2. Ilgalaikis materialus turtas

llgalaikio materialiojo turto bukle pagal grupes 201 8 m.:

20r8 Materialusis turtas I5 viso

Pastatai ir
statin ia i

'l'ransporto

priemones

Kita
iranga,

prietaisai,
jrankiai ir
jrenginiai

MaSinos
ir

irengimai

Likutine verte prae.jusiq
fi nansinit.l metu pabaigoic 8121663 2401 5 20486t7 3431136 13628431

Isigiiimo savikaina

Praejusiq tinansiniq metq
pabaigole 12153414 | 23086 10324508 9697994 32869002

Perkainavimas praej usiq
tinansiniu metu pabaisoie 346t29t 39480 6808176 s740993 16049940

Praejusiq finansiniq metq
pabaiqoie isiqiiimo vcrte 8992t23 83606 35t6332 4227001 t68t9062

Finansiniu metu pokydiai 0 0 t4702 -347-/37 -333035

- 'l urto isisiiimas t9665 19665

Perleistas ir nurasytas turtas
(-) isieiiimo verte 1679 260658 262331

Perra5ymas iS straipsnio I
straipsni perkainuotos
da lies

PerraSymas i5 straipsnio j

straipsni isisiiimo vertes 0

Perleistas ir nuras).tas turtas
(-) perkainuotas -6642 -608395 -61s037

F'inansiniq metq pabaigoje
isieiiimo savikaina t2153114 r 23086 10335852 9098941 320]1293

Perkainavimo perleistas ir
nuraSytas tufias (-) 0

Finansiniq metq pabaigoje
perkainavimas 3461291 19480 6801 534 s r 32598 15434903



Finansiniq metq pabaigoje
mo verte 8992123 83 606 35313 l8 3966343 t657 6390

Nusidevejimas ir
amortizacija

Praej usiq tinansin iq metq
pabaigoje

Isigijimo vertes
nusid6vejimas I8t2718 99071 5428742 3028 r40 10368671

Perkainuotos dalies
nusidevcjimas prae.jusi g
tinansiniq metq pabaigo je 942258 39480 396t027 223s216 7178041

F'inansiniq metq pokyiiar 49200 4501 129434 100080 2832ts
Perleisto ir nurasyto turlo
nusidevejimas (-) jsigijimo
verte 0

- F inansin iq metq
nusideve jimas 49200 4501 t29434 100080 2832t5

Perleistas ir nuraSytas turtas
(-) perkainuotas 0

Perkainuotos dalies
nusideve jimas 77 50 59681 47007 114444
PerraSymas i5 straipsnio I

straipsnj isigijimo
nusideveiimo

|sigijimo vertes
nusidevejimas 4 1450 450 r 69147 53073 16877 |
Finansiniq melq lsigijimo
vertes nusidevej imas
pabaigoie 9l t9l0 143052 9578890 5410s03 16044355

Finansiniq metq

pabaigoje perkainavimo
nusidevejimas

t86t918 103572 5558 r76 3128220 I 065 I 886

F'inansiniq metq pabaigoje
perkainuoto turto
nusideveiimas 950008 39480 1020114 2282283 7292485

Perkainavimo dalies
likutine verte finansiniq
metu pabaigoie -2577283 0 -27 80820 -2850315 -81-4241-8
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f sigijimo verte Iikutine
verte finansiniq metil

10s91196 l,95t4 | 4777676 5970721 2t359407

Likutine vene finansiniq
metq pabaigoje 80802 r3 I 95 1.1 r9968s6 3 120406 13216989

Finansinesd ataskaitose ilgalaikis turtas atskleistas imonds naujos teisines formos
jregistravimo metu nustatlta nauja jsigijimo verte (pradine jsigijimo vert; atemus turto vertes
sumaZej imus).

Atemus nusidevejimo sumas paskaiiiuotas nuo naujos jsigijimo vertes. Del informacijos apie
2007 rnetais atliktus turlo vertes pasikeitimus. buvusias vertes bei priskaidiuotas nusidlvejimo
sumas apskaitoje turtas apskaitomas pradine jsigijimo verte (iki perkainojimo), o turto vertes
nukainojimas - kontrarin6se s4skaitose, jj didinant priskaidiuotomis perkainuotos dalies
nusidevejimo sumomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainotas.
Skolos Finansq ministerijai gr4Zinimo uZtikrinimui 2016m. buvo lkeistas nekilnojamasis

turtas ir gamybiniai jrengimai (plaiiau 3.9 punkte).

Nenaudojamas i lgalaikis materialusis turtas:

Turto grupds pavadinimas lsigijimo savikaina
(Eur)

Kiti irengimai, iranga, jrankiai 461736
MaSinos ir gengimai 0

Viso: 467736

Nusidevejimas nenaudojamam turtui neskaidiuoiamas.

Per ataskaitini laikotarpi parduoto ilgalaikio turto likutine verte 260658 Eur. Pelno (nuostolio)
ataskaitoje ilgalaikio turto pardavimo rezultatas atskleistas eil. kitos veiklos rezultatai - 229004 Eur.

3.3. Atidetojo pelno mokesdio turtas

Skaidiuojant ataskaitinio laikotarpio pelno mokesti, soc.draudimo imokq sqnaudos nuo
atostoginiq kaupiniq skirtingai pripazjstamos finansineje ir mokestin€je apskaitoje, todel
vadovaujantis 24-uoju Veslo apskaitos standaftu 2017m. susidargs Iaikinasis skirtumas 1834 Eur
pripaZistamas atidetojo pelno mokesiio turtu.

3.4. Atsargos

Straipsnyje Zaliavos ir komplektavimo gaminiai, t.y. lmonds nupirktos zaliavos, medziagos,
kuras, atsarginiai jrankiai, ats. dalys ir kt.bei garnybos atliekos.



Gatava
produkcija

2r03218 361t6l
Ataskaitinio laikotarrrio pabaisoie 2400531 2391 58

b) Nukainoj imas iki grynosios
galimo realizavimo vertds

239158 2216709 48s6398
c) Crynoji galimo realizavimo verte
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)

lkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LIFO b[das

Atsarsos oas trediuosius asnrenls

l0

Zemiau esaniioje lenteleje pateikiami 2018 m. duomenys apie atsargas :

Atsargos balanse yra atskleistos isigijimo verte.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrove ikeistq atsargq neturi.

i.aliavq ir komplektavimo gaminiq straipsnyje apskaitomo trumpalaikio turto (atsargines

mechanines/elektrines dalys, jrankiai, kontroles matavimo prietaisai ir kita) balansine vert6 yra

l07l9l8 Eur.

Avansu sumoketos sumos tiek0jams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 297 617 Eur.

Avansu sumoketos sumos 2017 m. pabaigoje - 16750 Eur .

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 607040 Eur, i5 jq
reik5mingi straipsniai:

o pirkejq lsiskolinimas - 572973 Eur;
o kitos gautinos sumos - 34067 Eur, t.y. biudieto skola jmonei (gr4Zintinas PVM bei

avansinis pelno, nekilnojamo turto mokesdiai);

2Ol7 n. balanso straipsnis Per vienerius metus gautinos stmos 223297 Eur, i5 jq reikSmingi
straipsniai:

. pirkejq isiskolinimas 216732 Eur;
r kitos gautinos sumos - 6524 Eur, t.y. biudZeto skola imonei (gr4Zintinas P\/IVI bei avansinis

pelno mokestis);
o atskaitingi asmenys - 4l Flur.

Nebaigta
gamyba

savikaina

qllqgu rg{e
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3.6. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

AB Girait6s ginkluotes gamyklos 2017 m. pabaigoje pinigq likutis banko s4skaitose buvo
355430 Eur, o 2018 m. birZelio 30 d. 1594618 Fiur. Pinigines le5os valiuta perskaidiuojamos pagal
ofi cialq valiutos kurs4.

3.7. Ateinandiq laikotarpiq sqnaudos ir pajamos

Ateinandiq laikotarpiq s4naudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9591 Eur. Praejusiais
finansiniais metais buvo 19038 llur.

'l'ai sumos, sumoketos uZ bDsimais laikotarpiais teiktinas paslaugas (draudimo, leidiniq
prenumerata ir kt.), sqnaudomis pripaZistamos apskaitoje, kaijos patiriamos.

3.8. AB Ciraites ginkluotes gamykla kapitalo struktura:

Rodikliai Akcijq
skaiiius

Suma (Eur)

Valstybinis kapitalas iki imones statuso pakeitimo

f statinis kapitalas po jmones peftvarkymo

fstatinis kapitalas padalintas ! paprastqsias vardines akcijas
Akcijos nominali verte

215 352

15072327
6236593,92

28,96

[mones kapitalo dydZio pakeitimui ltakos turejo Vl Valstybes turto fondo turto vertinlmas.
2018 metais kapitalo pasikeitimq nebuvo.
Keiaiantis jmones teisinianr statusui 2007 metais buvo perkainotas ilgalaikis turtas. Turto

vertes padidejimas del perkainavimo buvo pripaZintas perkainojimo rezervu 1561239 Eur.

Nuosavo kapitalo pokydiai sustg ne tik su imones veikla, bet ir su jos pertvarkymu parody'ti

nuosavo kapitalo ataskaitoj e.

AB Giraites ginkluotes gamyklos ankstesniq metq nepaskirstyti nuostoliai - 163878 Eur.

Per 201 8 I pusmetj uZdirbo grynojo pelno - 94985 I Eur.
Per 201'7 I pusmetj uZdirbo grynojo pelno 45 1886 Eur.

3.9. Moketinos sumos ir lsipareigojimai

LR Finansq ministerijos ir AB Ciraites ginkluotes

sutartis Nr. 570 sudaryta sumai 7904152,85 EUR.

isipareigojimus administruoti pereme Vl Turto bankas.
EtJR. Sios skolos daliesSkola pagal ivykdytE valstybes suteiktE garantij 4 - 5731824,45

gr4Zinimo grafikas iki 2016 m kovo l6 d. buvo nepasiraSytas.

2016 m kovo l7 d. pasirasytas, LR Finansq ministerijos ir AB Girait€s ginkluotes gamyklos

skolos grqZinimo sutarties Nr. 570 pakeitimo, susitarimas Nr.2, kuriame skola LR Finansq

ministerijai 1363597'1 ,30 Eur turi buti gr4Zinama iki 2027 m gruodZio 20 d. skolos gr4Zinimo

gratlke nustatytais terminais. Pagal skolos grqzinimo grafikE nuo 2016 m. kovo l7 d. iki 2016 m.

gruodzio 3l d. imone grqzino 1800000 Eur skolos dali. Pagal skolos grqzinimo grafike nuo 2017 m.

iausio 0l d. iki 2017 m. gruodzro 3t d. imon€ gr4zino 200000 Eur skolos dali. Pagal skolos

gr4Zinimo grafik4 nuo 2018 m. sausio 0l d. iki 2018 m. birZelio 30 d. imone gr4Zino 150000 Eur

skolos dali.
Pagal susitarim4 Nr. 2 nuo negrAZintos skolos dalies imone turi moketi 5,1% dydZio metines

palUkanas bei skolos grqZinimo uZtikrinimui yra ikeistas Finansq ministerrjar 6422100 Eur rinkos

gamyklos 2006-03-06 d. skolos gr4Zinimo

2008 rnctais jmones skolos gr4Zinimo
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vertes nekilnojamasis turtas ir gamybiniai lrengimai, kurirl likutine vertd 2015 m. birZelio 30 d.
3044134,06 Eur.

AB ciraites ginkluotes gamyklos ilgalaikiai !sipareigojimai 2018 m. birzelio 30d.
11335977 Eur.

lmones ilgalaikiq lsipareigojimq einamqjq metq dalis 150000 Eur.

AB Giraites ginkluotes gamyklos ilgalaikiai isipareigojimai 20lj m. pabaigoje
1133597'7 Eur.

fmonds ilgalaikiq isipareigojimq einamriq metq dalis 2017 metq pabaigoje 300000 Eur bei
sukaupta paliikanq nuo 2017 m. spalio I d. iki 2017 m. gruodZio 3l d. 149892 Eur.

lsipareigoj imq b0kle:

sudare

sudare

Rndikliai Mok6tinos skolos ar jq dalys

Mok6tinos sumos pagal rDSis Pcr vienerius
finansinius

mctus

Po viencriq
linansiniq metq,

bet ne v0liau
kaip per

penkerius metus

Po penkeriq
finansiniq metq

I. Finansines skolos:
(tarp jq dukterinems ir
asocijuotoms imonems)

150000 4500000 6835977

l.l. Lizingo (finansines nuomos)
ar pana5ls isipareigoiimai
1.2. Kredito istaisoms
1.3. Kitos finansines skolos 150000 4500000 6835977

2. Skolos tiekejams 455496 r80000
3. Gauti iSankstin iai apmokejimai
4. Su darbo santykiais susijg

isipareigojimai
165759

5. Kitos skolos l0l
6.Pelno mokestis

IS VISO 771356 4680000 683s977

'l'rumpalaikes skolos atskleistos balanse: atlyginimai ir socialinio draudimo mokesdiai -
165759 llur, tame skaiiiuje atostoginiq kaupiniai ir socialinio draudimo jmokos 96436 Eur. Kitos
moketinos sumos: iSskaitymai pagal vykd.raStus . l0l Eur.

2017 m. gruodZio 3l d. trumpalaikes skolos atskleistos balanse: atlyginimai ir socialinio
draudimo mokesdiai - 76448 Eur, tame skaidiuje atostoginiq kaupiniai ir socialinio draudimo
imokos 5 1685 Eur. Kitos moketinos sumos: aplinkos ter5imo ir gamtos i5tekliq naudojimo
mokesdiai - 303 Eur, nekilnojamo turto mokestis - 3 80 I Eur, moketinas PVM - 20833 Eur.

3. I 0. Sukauptos s4naudos ir ateinandiq laikotarpiq pajamos

Sukauptos sqnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 26llEur. Praejusiais finansiniais
metais buvo 7'72 l:ur.
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3.11. Pajamos ir sqnaudos

AB Girait0s ginkluotes gamykla 201 gm.6 men pardavimq pajamos _ 4634529 Eur. iS jq:o produkcijos pardavimo pajamos 4627424 Eur;o suteiktq paslaugq pajamos - 7105 Eur.

AB Giraites ginkruotes gamykra 2017m.6 men pardavimq pajamos - 372s3,7 Eur. isiq:o produkcijos pardavimo pajamos 3701577 Eur;o suteiktq paslaugq pajamos 23g00 Eur.

?911. 6 menesiq pardavimq savikaina - 3399260 Eur,
2017m. 6 menesiq pardavimq savikaina _ 2761093 Eur,

2018m. 6 men. Bendrosios ir administracinds sqnaudos - 327662Eur, kur reik5mingos s4naudqsumos:
- administracijos darbuotoiq darbo uZmokestis ir susijg mokesdiai - r5g660 Eur,- ilgalaikio turto nusidevejimas _ 54465 Eur,- eksploatacines sqnaudos (el.energijos, duju, apsaugos ) _ 463g7 Eur,- s4naudos pagal sutartis ( juridines paslaugos, audito, konsultaciiq) _ 4554 Eur- kitos bendrosios s4naudos ( kanc.prekes, rysio pasraugos, ouruq'i, pri.sgui.rir., .urgo.

i5laidos,kuras, mokesdiq sqnaudos, kitos u[io iSiaidos), _ O:SS6 gur.

Pardavim4 sqnaudos - 40047 Eur, kur reiksmingiausiq sum4 sudaro - komandiruodiq s4naudos
23099 Eur ir kt.;

2017m. 6 mdn. Bendrosios ir administracinds sqnaudos - 292g66 Eur, kur reiksmingos s4naudq
sumos:

administracijos darbuoroiq darbo uzmokestis ir susijg mokesdiai - 137445 Eur,
ilgalaikio turto nusidevejimas - 56849 tjur,
eksploatacines sqnaudos (el.energijos, duju, apsaugos ) 42600 Eur,
s4naudos pagal sutartis ( juridines paslaugos, audito, konsultacijq) _ 34 t 7 Eur
kitos, bendrosios s4naudos ( kanc.prekes, rysio paslaugos, darbqlr priesgaisrin6s saugos
iSlaidos,kuras, mokesdiq sqnaudos, kitos [kio i5iaidos), - 52555 Eur.

Pardavimq sqnaudos - 4993 r Eur, kur reiksmingiausiq sumq sudaro - komandiruodiq s4naudos
24088 Eur ir kt.;

Ataskaitiniu laikotarpiu AB Giraitds ginkluotes gamykla mainq pajamq neturdjo.

3.12. Finansine ir investicine veikla
Praejusiq ir ataskaitiniq finansiniq merq AB ciraites ginkluotes gamyklos finansines ir

investicines veiklos rezultatai pateikti Zemiau esandioje lentel6je:

Rodikliai Finansiniai
metai

2017m.
sausio-

birZelio m6n.
A) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS 245 86
Be4i!11!gU rungjetaUZq,ri-u.,

--felg1qqa y4liq!Sq!._pq!rkertimo jtaka 24586

t69861
b) FINANSTN[aS tn rNvr.ls rrctrNTs vnrrrrts
S4NAUpOS
ReikSmingq sumU detalizavimas:

t71299
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PzrlIkanq s4naudos 145 893 148695
Baudos ir 4elspinigiai

_NpUtgEq yqtilqoq _[r11E14siSit14o itaka 2s406 2nT2
Kitos sqnaudos (kredito sutardiq mok., ikeitimo lakStai,
ovedra-fto isipareigojimo mok.,banko paslaugos)

c) FINANSIN[]S IR INVt St'rCrNEs vurirrs
&e_4Utl4l4t (q:9 -146713 - I 69867

3.13. Finansiniai rySiais su lmones vadovais ir susijusiais asmenimis

AB Giraites ginkluotes gamyklos finansiniai rySiai su imones vadovais
asmenimis:

ir kitais susijusiais

Rodikliai Finansiniai
metai

Pra6j9
finansiniai

metai

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoie

Per metus priskaidiuotos sumos,
susij usios su darbo santykiais:
Vadovams 29292 51961
Vidutinis vadovq skaidius per melus 2 2 X

Kitq sandoriq su imones vadovybe
nebuvo.

ir sandoriq su kitais susrjusiais asmenimis 201 8 metais

Direktorius

L.e.linansq d irektores parcigas

Ad,
Aleksandras Nikonovas

Ramute eere5kiene



 

 

 

 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos 

veiklos ataskaita 

 

2018 m. I pusmetis 
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1. BENDROVĖS VALDYMAS 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos įstatuose išvardinti valdymo organai: 

1. visuotinis akcininkų susirinkimas; 

2. kolegialus valdymo organas - valdyba, sudaroma iš 5 (penkių) narių, renkamų ketverių metų 

laikotarpiui; 

3. vienasmenis valdymo roganas – vadovas (Bendrovės direktorius). 

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, Bendrovės valdybos ir 

Bendrovės vadovo kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių 

bendrovių įstatyme. 

Informacija apie valdybos narius pateikta lentelėje: 

Pareigos 
valdyboje 

Vardas Pavardė Kadencijos 
pradžia 

Pagrindinės darbovietės pavadinimas, 
kodas, buveinės adresas, užimamos 
pareigos 

Pirmininkas Benitas Jonikas 2016-10-20 VĮ Turto banko Finansinio turto 
departamento direktorius 

Narys Marius Kliokis 2016-10-20 VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 
pavaduotojas 

Narys Laima 
Kalinauskienė 

2016-03-08 Finansų ministerijos Turto valdymo 
departamento Turto valdymo ir 
koordinavimo skyriaus vedėja 

Narys Remigijus Štaras 2018-04-26 Nepriklausomas valdybos narys 

Narys   Vykdoma atranka 

 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos direktorius – Aleksandras Nikonovas (nuo 2014-04-11). 

Aleksandras Nikonovas yra Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (j.a.k. 

303252536) valdybos narys, bei AFEMS - Association of European manufacturers of sporting 

ammunition (j.a.k. 420679201) valdybos narys. 

2. ŽALIAVŲ TIEKIMAS 

2018 m. pirmąjį pusmetį AB Giraitės ginkluotės gamykla (toliau – GGG) sėkmingai 

bendradarbiavo tiek su nuolatiniais, tiek su naujais pagrindinių žaliavų tiekėjais iš ES šalių, derino 

technines ir tiekimo sąlygas. Buvo bandoma naujų pagrindinių žaliavų tiekėjų produkcija ir atnaujintos 

sutartys su nuolatiniais tiekėjais, ieškoma naujų logistikos sprendimų. 

Didelę įtaką, renkantis naujus tiekėjus, turėjo aukšti kokybės reikalavimai, darantys įtaką galutinio 

produkto kokybei ir bendradarbiavimo sąlygoms. 
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Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pastoviems ryšiams su patikimais tiekėjais palaikyti ir 

išvystyti, kokybinių rodiklių nukrypimų prevencijai, efektyviausių sprendimų abipusiam 

bendradarbiavimui ateityje suradimui. 

2018 m. pirmąjį pusmetį beveik visos pagrindinės žaliavos buvo gautos kokybiškos ir numatytu 

laiku. Išanalizuotos žaliavų kokybės reikalavimų neatitikimo priežastys, susitarta dėl neatitikimų 

pašalinimo. 

3. PARDAVIMAI 

2018 metų pirmo pusmečio pardavimai vėl pasižymėjo ryškiu augimu: pardavimų suma siekė per 

4,634 mln. eurų ir buvo 37,4% didesnė nei 2017 metų I pusmečio pardavimų suma. Amunicijos 

vienetine išraiška pardavimai sudarė 16,128 mln vienetų (be komponentų) ir augo 28,7% lyginant su 

2017 metų I pusmečiu. 

Pagrindiniai faktoriai, įtakoję tokius rezultaltatus, buvo stabilus ir užtikrintas darbas Europos 

civilinėje rinkoje bei pasiekti rezultatai kariniame sektoriuje. Iš pastarųjų galima pasidžiaugti sudaryta ir 

jau vykdoma sutartimi su Lietuvos Krašto Apsaugos Ministerija, įvykusiu pardavimu į Turkiją, bei 

baigtu vykdyti Ukrainos valstybiniu užsakymu karinei produkcijai. Karinės produkcijos dalis visuose 

pusmečio pardavimuose ūgtelėjo iki 29%, kai pernai už tą patį laikotarpį buvo kiek mažiau negu 20%. 

Žvelgiant į Europos civilinės rinkos situaciją, reikia pažymėti, kad, ryšium su užsitęsusiu JAV 

rinkos susitraukimu, konkurencija EU šalyse ženkliai paaštrėjo, spaudimas kainoms yra didelis. Kai 

kurios rinkos susiduria su perpildymu, kai tuo tarpu vartojimas dėl įvairių priežasčių traukėsi. Nežiūrint 

į tai, GGG produkcijos pardavimų situaciją galima laikyti stabilia, kas pasiekta tvirtų santykių su 

partneriais bei pasirinkto kokybės-kainos santykio dėka.    

Analizuojant pardavimus pagal šalis, atskirai galima išskirti pirmoje vietoje atsidūrusią Vokietijos 

rinką – 12,7% pardavimų. Šis rezultatas pasiektas vystant pardavimus su 2 partneriais (pernai buvo 1). 

Antroje vietoje turėjome Italijos rinką – 12,4%. Čia reikia pažymėti stiprią konkurenciją su vietiniu 

gamintoju, kuris nuo šių metų pradžios pradėjo intensyvią savo rinkos apsaugos programą. Trečia - 

stabiliai gerus rezultatus rodė Lenkija (10%). Ketvirta - naujai atsiradusi Turkija (9,6%). Toliau 

einančios Anglijos bei Prancuzijos rinkos (9,5% bei 8,3%) taip pat rodė nuoseklius ir patikimus 

rezultatus. 

Antram pusmečiui planuojamas karinės produkcijos pardavimų auginimas. Taip pat matoma 

atsigaunanti JAV rinka, kas, tikimasi, suteiks papildomas rinkų išplėtimo bei diversifikavimo galimybes.  
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4. ĮMONĖS GAMINAMO PRODUKTO ŽENKLO ĮTVIRTINIMAS 

Bene esminis GGG vardo stiprinimo rezultatas 2018 m. I pusmetį buvo sutarties su Lietuvos 

Krašto Apsaugos Ministerija pasirašymas. Vietinio pirkėjo svarba ir įtaka (ypač dėl karinės paskirties 

produkcijos) pas mus dar gana stipriai nuvertinami, tačiau faktas, kad turime stambų užsakymą, o kartu 

palaikymą ir pasitikėjimą iš vietos struktūrų, suteikia daugiau pasitikėjimo klientams ir partneriams ir 

leidžia tikėtis didesnių karinės produkcijos pardavimų į įvairias šalis ateityje. To rezultatai jau buvo 

jaučiami susitinkant su JK valstybiniu gamintoju BAE bei išsiplėtus paklausimų dėl bendradarbiavimo 

sąrašui.    

Dar vienas svarbus momentas ženklo įtvirtinime per 2018 m. I pusmetį - pirmasis savo, kaip 

dalyvių, stendo pastatymas ir pristatymas tarptautinėje IWA Outdoor Classics parodoje Niurnberge, 

Vokietijoje. Tai didžiausias šios srities renginys Europoje ir dalyvavimas jame tokiu formatu įrodo mūsų 

įmonės bei ženklo brandą.  

5. FINANSINĖ APŽVALGA 

GGG įstatinio kapitalo dydis – 6.236.593,92 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 215.352 akcijas. 

Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Visos akcijos – paprastosios vardinės akcijos. 

Bendrovės pardavimų pajamos per 2018 m. I pusmetį sudarė 4.634.529 Eur.  

Pardavimų bendrasis pelnas per šį ataskaitinį laikotarpį sudarė 1.235.269 Eur, grynasis pelnas – 

949.851 Eur, bendrojo pelno marža – 27 % grynojo pelno marža – 20 %, EBITDA marža – 28 %.  

Bendrovės pardavimų pajamos per 2017 m. I pusmetį sudarė 3.725.377 Eur. 

Pardavimų bendrasis pelnas per šį ataskaitinį laikotarpį sudarė 964.284 Eur, grynasis pelnas – 

451.886 Eur, bendrojo pelno marža– 26 % grynojo pelno marža – 12 %, EBITDA marža – 21 %. 

Bendrovės finansinės veiklos sąnaudos per 2018 m. I pusmetį sudarė 171.299 Eur. Šias sąnaudas 

sudarė sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo  – 25.406 Eur, skolos LR Finansų ministerijai palūkanos 

– 145.893 Eur. 

Bendrovės finansinės veiklos sąnaudos per 2017 m. I pusmetį sudarė 169.867 Eur. Šias sąnaudas 

sudarė sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo  – 21.172 Eur, skolos LR Finansų ministerijai palūkanos 

– 148.695 Eur. 

 Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 327.662 Eur: nusidėvėjimas – 54.465 

Eur, atlyginimai ir soc. draudimas – 158.660 Eur, apsaugos paslaugų sąnaudos – 41.214 Eur, kuras, 

draudimas, ryšio paslaugos, mokesčiai ir kitos sąnaudos – 73.323 Eur. 

Pardavimų sąnaudos sudarė 40.047 Eur. 
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Pardavimų savikainą sudarė 3.399.260 Eur: medžiagos – 2.435.327 Eur, atlyginimai ir soc. 

draudimas (gamybos ir kokybės tarnybų darbuotojų) – 485.103 Eur, nusidėvėjimas – 156.629 Eur, 

atsarginės dalys, įrankiai – 141.702 Eur, dujos, elektra, vanduo ir kt. – 180.499 Eur. 

2018 m. birželio 30 d. GGG turėjo atsargų už 4.856.398 Eur. Atsargas sudarė nupirktos žaliavos, 

gatava produkcija, nebaigta gamyba, kuras, technologiniai įrankiai, atsarginės dalys bei gamybos 

atliekos. Išankstiniai apmokėjimai sudarė 297.617 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas GGG sudarė 572.973 Eur. 

Kitos gautinos sumos – 34.067 Eur. Skolos tiekėjams – 455.496 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai – 0 

Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 165.759 Eur. Ilgalaikis įsipareigojimas tiekėjams iki 

2020 m. – 180.000 Eur.  

GGG ilgalaikio turto likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. duomenimis buvo lygi 13.228.941 Eur. 

Įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 19.665 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 

per šį laikotarpį sudarė 172.977 Eur. Parduoto ilgalaikio turto likutinė vertė – 260.658 Eur. 

2018 m. birželio 30 d. GGG dirbo 71 darbuotojas.  

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis sudarė 902 Eur. 

2016 m. kovo 17 d. pasirašytas LR Finansų ministerijos ir AB Giraitės ginkluotės gamyklos 

skolos grąžinimo sutarties Nr. 570 pakeitimo susitarimas Nr. 2, kuriame skola LR Finansų ministerijai 

13.635.977,30 Eur turi būti grąžinta iki 2027 m. gruodžio 20 d. skolos grąžinimo grafike nustatytais 

terminais. Pagal skolos grąžinimo grafiką nuo 2016 m. kovo 17 d. iki 2018 m. birželio 30 d. įmonė 

grąžino 2.150.000 Eur skolos dalį. Pagal susitarimą Nr. 2 nuo negrąžintos skolos dalies įmonė turi 

mokėti 5,1% dydžio metines palūkanas bei skolos grąžinimo užtikrinimui Finansų ministerijai yra 

įkeistas 6.422.100 Eur rinkos vertės nekilnojamasis turtas ir gamybiniai įrengimai, kurių likutinė vertė 

2015 m. birželio 30 d. 3.044.134,06 Eur. 

6. PERSONALO VADYBOS APŽVALGA 

Vadovaujantis ISO 9001:2015 (kokybės vadybos) ir ISO 14001:2015 (aplinkos apsaugos) 

sistemomis, 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo atnaujinta personalo valdymo procedūra PR-21. Per šį 

laikotarpį įdarbinti 4 nauji darbuotojai; iš jų 3 darbuotojai sėkmingai įveikė adaptacinį laikotarpį. 1 

darbuotojas išėjo nepasibaigus jo adaptaciniam laikotarpiui, tad buvo skirtas didesnis dėmesys naujų 

darbuotojų adaptacijai, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui pagal patvirtintą programą (tarnybų vadovai ir 

specialistai dalyvavo specialybės seminaruose ir mokymuose, didelis dėmesys skirtas naujojo darbo 

kodekso reikalavimų bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui), darbuotojų lūkesčių 

patenkinimui. 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo atliktas įmonės darbuotojų mikroklimato tyrimas. 

Išanalizavus rezultatus pagal tarnybas, nuspręsta antrąjį pusmetį paruošti veiksmų planą darbuotojų 
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pasitenkinimui didinti. Naujai įdarbinti bei esami iniciatyvūs ir pageidaujantys kelti kvalifikaciją 

darbuotojai buvo mokomi ir atestuojami pagal patvirtintą įmonės Darbuotojų funkcijų bei darbo su 

įrenginiais mokymo tvarką (atestuoti 2 nauji darbuotojai bei 4 darbuotojai, kurie mokėsi prie papildomų 

įrengimų), siekiant išugdyti kvalifikuotą pamainą pensinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams. 

7. DARBUOTOJŲ SAUGA, SVEIKATA IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Nuolat vykdoma prevencinė kontrolė, kaip darbuotojai laikosi darbo higienos, darbuotojų saugos 

ir sveikatos bei gaisrinių saugos instrukcijų reikalavimų darbo vietose. Organizuoti sveikatos 

patikrinimai, vykdomi darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimai. Parengta AB Giraitės ginkluotės 

gamyklos saugos ataskaita pagal 2013 m. lapkričio 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. 1-271 „Pavojingo objekto, 

kuriame pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių II lygiui ar jį viršija, 

saugos ataskaitos rekomendacijos“. 

8. APLINKOS APSAUGA 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos veikla apima kelias pagrindines darbo sritis: 

1. Buitinių, gamybinių bei pavojingų atliekų surinkimą ir pridavimą atliekų tvarkytojams. 

Įmonės teritorijoje susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(pakeitimas LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368). Visos susidariusios 

atliekos rūšiuojamos, tvarkomos, vykdoma jų apskaita, vadovaujantis įmonėje susidarančių atliekų 

saugojimo ir pridavimo tvarka. 

Susidariusios atliekos yra pristatomos atliekų tvarkytojams pagal sudarytas sutartis. 

2. Taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas, energetinius bei gamtinius išteklius. 

2018 m. I pusmečio rezultatai: 

2018 m. 
rezulta-
tai 
 

Elektros 
energija, 
kWh 

Gamti-
nės 
dujos, m3 

Vanduo Gamybinės 
nuotekos 

Bend-
rosios 
nuote-
kos 

Bendras 
susidariusių 
atliekų 
kiekis 
(išskyrus 
metalo 
atliekas) 

Perdirbi-
mui skirtų 
atliekų 
kiekis 

Perdir-
bamų 
atliekų 
dalis 

 kWh m3 m3 m3 m3 t t %
Viso: 634051 64286 2718 1218 3872 41,89 53,49 61 
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GAMTINIAI IŠTEKLIAI 

Įmonės teritorijoje yra įrengti 2 arteziniai gręžiniai, kuriuose sumontuoti nugeležinimo filtrai. Šių 

filtrų priežiūra atliekama pagal nustatytas instrukcijas. Mokestis už išgautą požeminį vandenį mokamas 

kartą per ketvirtį pagal galiojančius teisinius reikalavimus. Išgauto vandens kiekis ir mokestis už 

valstybinius gamtos išteklius pateiktas lentelėje: 

 
Išgauto vandens kiekis, m3 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, Eur 

2718 290 
 

NUOTEKOS 

Kiekvieną ketvirtį (pagal patvirtintą nuotekų laboratorinės kontrolės tvarką) atliekami gamybinių 

ir lietaus nuotekų tyrimai UAB „Kauno vandenys“ laboratorijoje (pagal sutartį Nr. 31-252). 

Išvalytų nuotekų tyrimo rezultatai neviršija teisiniais reikalavimais reglamentuojamų nuotekų 

taršos leistinų ribų. 

Įmonės teritorijoje yra atskiros nuotekų sistemos: 

1. lietaus nuotekų sistema; 

2. buities–gamybinių nuotekų sistema. 

Išvalytos ir neutralizuotos nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys” biologinius valymo 

įrenginius. 

Išleidžiamų nuotekų kiekiai ir piniginė išraiška pateikiami lentelėje: 

Išleista nuotekų į UAB „Giraitės vandenys“, 
m3 

Mokestis UAB „Giraitės vandenys“ už nuotekų 
tvarkymą, Eur 

3872 3444,5 

9. ENERGETIKOS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA 

Pagrindiniai energijos ištekliai, naudojami GGG veikloje, yra elektros energija ir gamtinės dujos. 

Gamybos vykdymui ir įmonės vidaus reikmėms per 2018 m. pirmąjį pusmetį  sunaudota 634 051 kWh 

elektros energijos ir 662 104 kWh gamtinių dujų. 

Energetikos sistemų priežiūra 2018 m. pirmajį pusmetį buvo vykdoma vadovaujantis įmonėje 

veikiančia integruotos kokybės vadybos sistemos procedūra PR–13 (Energijos tiekimo sistemų 

priežiūra) ir laikantis įmonės direktoriaus patvirtinto „Energijos tiekimo sistemų planinio profilaktinio 

remonto grafiko”, derinantis prie gamybos plano. Energetikos sistemų priežiūros vykdymas 

kontroliuojamas integruotos kokybės vadybos sistemos vidaus auditų metu. 
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10. ŪKIO PRIEŽIŪRA 

Per 2018 m. I pusmetį  buvo atliekama nuolatinė teritorijos priežiūra, administracinių ir buitinių 

patalpų švaros ir valymo darbai. Pagal STR 01.12.07:2004 reikalavimus nuolat atliekama statinių 

priežiūra ir pastebėtų defektų šalinimas. Nuolat vykdoma įmonės transporto priemonių eksploatacinė 

priežiūra ir remontas. GGG darbuotojai buvo aprūpinami higienos, švaros ir valymo priemonėmis, 

surenkamos, rūšiuojamos ir išvežamos buitinės atliekos. 

11. GAMYBOS TARNYBOS VEIKLOS APŽVALGA 

Atlikti įvairūs įrengimų patobulinimai ir numatyti darbai, siekiant spręsti jų darbinio našumo 

problemas ir mažinti neatitiktinio produkto kiekį gamybos tarnybos štampavimo ir surinkimo baruose. 

Civilinė amunicija sudarė 58 procentus visos pagamintos produkcijos kiekio. 

Nuolat buvo keliama gamybos tarnybos darbuotojų kvalifikacija, gerinama operatorių darbo 

kokybė ir saugaus darbo sąlygos, mažinamos darbo laiko sąnaudos įrengimų derinimo darbams, gedimų 

padarinių likvidavimui. 

12. TECHNOLOGIJOS TARNYBOS APŽVALGA 

Įrengimų priežiūra ir remontas buvo atliekami remiantis bendrovės direktoriaus patvirtintu 2018 

m. įrengimų planinio profilaktinio remonto planu ir integruotos vadybos sistemos procedūra. Per 2018 

m. 6 mėnesių darbo laikotarpį planinis profilaktinis remontas (PPR) atliktas: 

 5 įrengimams; 

 0 transporterių; 

 1 konvejeriui; 

 1 elevatoriui. 

Per 2018 m. atlikti kai kurių įrengimų neplaniniai remontai. 

Technologinės įrangos eksploatacijos statistinė analizė vykdoma kiekvieną mėnesį.  

Technologinio proceso priežiūra ir tobulinimas 

Vadovaujantis integruotos vadybos sistemos procedūra PR–03 „Gamybos technologinis 

parengimas ir priežiūra“, inžinieriai technologai pagal savo sritį vykdė gamybos technologijos proceso 

priežiūrą. Per ataskaitinį laikotarpį paruoštos technologijos proceso analizės ataskaitos: 

 štampavimo ir surinkimo proceso – 25 vnt.; 

 bandymų – 0 vnt. 

Technologinės dokumentacijos koregavimas dėl technologinio proceso tobulinimo: 

 technologinės dokumentacijos paketas (TDP) – 1 vnt.; 
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 papildomi technologiniai dokumentai: 

 reikalavimų nuolaidos – 5 vnt.; 

 nuokrypių leidimai – 1 vnt.; 

 techniniai potvarkiai – 0 vnt; 

 atnaujintos „Product information sheet“ specifikacijos anglų kalba.  

Gamybos našumo didinimas: 

Atlikta naujų technologinės įrangos gamintojų paieška, užsakyta ir išbandyta bandomoji įrankių 

partija. 

Atlikta šaltkalvių-įrankininkų dirbtuvių plėtra, leižianti geriau, greičiau ir kokybiškiau aptarnauti 

gamybą. 

Informacinių sistemų priežiūra 

Buvo atlikti šie informacinių technologijų darbai: 

 spausdintuvų priežiūra ir remontas, valymas, atnaujinimas; 

 serverio techninė profilaktika; 

 duomenų saugyklos atnaujinimas; 

 apsaugos sistemos įrangos atnaujinimas; 

 darbo vietų aprūpinimas naujomis kompiuterinėmis, ryšio priemonėmis pagal poreikį; 

 darbo vietų atnaujinimas (5 vnt.); 

 įmonės svetainės atnaujinimas; 

 administracinės salės įrangos tobulinimas (multimedia ekranas, garso sistema); 

 elektroninės įrangos remontas. 

13. KOKYBĖS TARNYBOS VEIKLA 

2018 metų pirmąjį pusmetį buvo prižiūrima ir tobulinama 2002 m. įdiegta kokybės vadybos 

sistema. Toliau tęsiamas procesinis sistemos valdymas, peržiūrėtos, susistemintos ir schematizuotos 

procedūros, daugelis kurių pertvarkytos, siekiant realiai atspindėti įmonėje vykstančius procesus, 

tiesiogiai susiejant juos su bendrovės ir tarnybų veiklos efektyvumo didinimu. 

2018 metų pirmąjį pusmetį Kokybės tarnyba vykdė savo pagrindinę veiklą: buvo atliekami gautų 

medžiagų ir žaliavų patikrinimai pagal nustatytus reikalavimus. Partijų pripažinimo bandymams 

atrinktos imtys iš pagamintos produkcijos ir pateiktos metalografijos laboratorijai, kuri, atlikusi partijų 

vizualinę apžiūrą ir matavimus, šovinius perdavė Šovinių kokybės laboratorijai (toliau – ŠKL). ŠKL, 

atlikus partijų pripažinimo bandymus, buvo priimti sprendimai apie produkto atitikimą nustatytiems 

reikalavimams. 
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