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I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

  

Įmonės pavadinimas: Valstybės įmonė ,,Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė) 

Teisinė forma: restruktūrizuojama valstybės įmonė 

Įregistravimo data: 2014 m. gegužės 23 d. 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras 

Įmonės kodas: 303316138 

Buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius 

Telefonas: (8 5) 264 3124 

Interneto svetainė: www.musuamatai.com 

 

Ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 

Įmonė įsteigta vadovaujantis 2013 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 938 ,,Dėl valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės 

pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“ ir perėmė 

visus šių įmonių įsipareigojimus, teises bei pareigas. Valstybės įmonėje ,,Registrų centras“ 

Įmonė įregistruota 2014 m. gegužės 23 d. Įmonėje veikia trys filialai: Alytaus, Marijampolės ir 

Pravieniškių. 

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma 

yra valstybės įmonė. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o turtas 

valdomas, naudojamas ir disponuojama juo patikėjimo teise. Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 

7 489 006 Eur. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas).  

Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas, kolegialus valdymo organas 

nesudarytas.  

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 18 d. Civilinėje byloje Nr. eB2-4085-

933/2019 iškėlė Įmonei restruktūrizavimo bylą. Teismas restruktūrizavimo administratoriumi 

paskyrė Arūną Gadeikį (administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. R-FA51).  

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 8 d. patvirtino Įmonės restruktūrizavimo 

planą, nustatant restruktūrizavimo proceso trukmę 4 metams, terminą pradedant skaičiuoti nuo 

teismo nutarties priėmimo. 

  

http://www.musuamatai.com/
http://www.musuamatai.com/
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II SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR STRUKTŪRA  

 

Strategija ir tikslai 

 

Įmonė per 2022 1 pusmetį savo veiklą organizavo ir vykdė vadovaudamasi Kalėjimo 

departamento patvirtinta Įmonės veiklos strategija 2019-2022 ir Įmonės Restruktūrizavimo 

plane 2020-2024 m. įtvirtintomis nuostatomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekdama įgyvendinti viziją ir misiją, Įmonė organizuodama komercinę veiklą, 

išskirtinį dėmesį ir prioritetą teikia Restruktūrizavimo planui vykdyti. Įmonė vykdydama 

gamybą ir paslaugų tiekimą ugdo nuteistųjų darbinius ir socialinius įgūdžius, supažindina 

nuteistuosius su darbo specifika. Nuteistieji įgyja praktinių įgūdžių saugiai ir teisingai 

eksploatuoti įrenginius, patikrinti pagamintų gaminių kokybę, nustatyti priežastis, kurios trukdo 

pagaminti kokybišką gaminį, dirbti komandoje, stiprinti bendravimo darbinėje aplinkoje 

įgūdžius.  

  

Vizija 

Tapti pagrindine įmone gaminančia ir 

aprūpinančia šalies bausmių vykdymo 
sistemos įstaigas reikalingu inventoriumi ir 

paslaugomis 

Misija 
 

Išsaugoti ir ugdyti nuteistų darbinius įgūdžius 

Strateginiai tikslai 

1. Ugdyti nuteistųjų darbinius ir socialinius įgūdžius, kelti nuteistųjų kvalifikaciją ir motyvaciją. 

2. Pagerinti nuteistųjų darbo sąlygas ir atnaujinti Įmonės materialinę bazę. 

3. Vystyti gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimus. 

4. Didinti veiklos efektyvumą. 

Vertybės 

Skaidrumas, atvirumas, atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas 

http://www.musuamatai.com/
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Struktūra 

 

Įmonės direktoriaus 2018 m. liepos 24 d įsakymu Nr. 1/05-47 patvirtinta Įmonės 

struktūra, funkciniai ryšiai pateikiami žemiau esančiame paveiksle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

ĮMONĖS VEIKLA BEI STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

Įmonės pagrindinis tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų 

darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę, gaminti paklausią, konkurencingą 

produkciją ir teikti kokybiškas paslaugas, įgyvendinant viešąjį interesą. Įmonė įgyvendina siekius 

vykdydama veiklą Pravieniškių, Marijampolės ir Alytaus filialuose. Nuo 2022 m. balandžio 

mėn. Alytaus filialo veikla buvo optimizuota, norint įgyvendinti restruktūrizavimo planą ir 

Alytaus filialas uždarytas ir jo veikla nutraukta.  

Pravieniškių filialo tipinė veikla yra biuro, gamybinių ir sandėliavimo patalpų baldų 

gamyba, įvairios paskirties konteinerių, džiovinimo spintų, dezinfekcinių kamerų gamyba. 

Filiale gaminamos metalinės tvoros, siuvami įvairūs siuviniai. Šiame filiale gali būti teikiamos 

skalbinių skalbimo paslaugos bei gaminami medžio gaminiai ir kita produkcija pagal 

individualius užsakymus. 

Marijampolės filialo tipinė veikla yra metalo apdorojimas, ketaus liejinių gamyba, 

drabužių siuvimas. Pagrindinė įmonės filialo produkcija: statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, 

kiti metalo gaminiai bei darbo ir kiti drabužiai, patalynė. Šis filialas teikia garo ir karšto vandens 

tiekimo paslaugas. 

Įmonėje vidutiniškai dirbo 2022 m. I  pusm – 697, 2021 m - 801 nuteistieji. Daugiausia 

nuteistųjų yra įdarbinta paslaugų teikimo srityje. 

 Įmonės veiklos strategijoje 2019 – 2022 m. numatytų tikslų ir pasiektų rezultatų 

įgyvendinimas per 2022 m.: 

1. Tikslas. Ugdyti nuteistųjų darbinius ir socialinius įgūdžius, kelti nuteistųjų 

kvalifikaciją ir motyvaciją. Įgyvendinant šį tikslą, 2022 m. I pusmetį Įmonėje vidutinis sąlyginis 

įdarbintų nuteistųjų skaičius sudarė 422 (siektina pusmečio reikšmė 410). Tikslas per 2022 m.  

I pusmetį įgyvendintas apie 102,9 proc. 

2. Tikslas. Pagerinti nuteistųjų darbo sąlygas ir atnaujinti Įmonės materialinę bazę. 

Nebuvo atnaujinta materialinė bazė. 

3. Tikslas. Vystyti gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimus. 2022 m. I pusm. 

Įmonė dirbo nuostolingai, pardavimo pajamos sudarė 1 746,5 tūkst. Eur.  Restruktūrizavimo 

plane 2020 – 2024 m. metinės pardavimo pajamos 2022 m. I pusmetį. numatytos 2 588 tūkst. 

Eur. 

Direktorius 

Teisės ir 

administracijos 

reikalų skyrius 

Alytaus filialas 

Marijampolės filialas 

Pravieniškių filialas 

Panevėžio padalinys 

Vilniaus padalinys 

Finansų 

skyrius 
Direktoriaus 

pavaduotojas 
Profesinės 

sveikatos 
specialistas 

Vyr. 

inžinierius 
Vadovybės 

atstovas 

kokybės, 

aplinkos 

apsaugos, 

darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos 

vadybos 

sistemos 

klausimais 

Prekių aprūpinimo 

skyrius 
Viešųjų pirkimų 

skyrius 
Komercijos ir 

rinkodaros skyrius 

http://www.musuamatai.com/
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4. Tikslas. Didinti veiklos efektyvumą. Įmonės veiklos pelningumas (proc.) 2022 m.  

sudarė apie - -18,3 proc. (siektina metinė reikšmė 6,13 proc.). Patvirtintame Restruktūrizavimo 

plane 2020 – 2024 m. nustatyti metiniai pelningumo rodikliai, įskaitant grynojo pelno maržą, 

kuri 2022 m. turėtų sudaryti apie -6,19 proc.  

Taip pat pateikiamos kitos Įmonės veiklos sunkumų priežastys: gamybinė bazė yra 

pasenusi, pastatai nusidėvėję; žmogiškųjų išteklių trūkumas; nelygiavertė konkurencija rinkoje; 

Įmonė, priešingai nei socialinės įmonės, negauna subsidijų nuteistųjų darbo užmokesčiui; 

apyvartinių lėšų trūkumas (reorganizuojant valstybės įmones prie pataisos namų, Įmonė perėmė 

1,39 mln. Eur įsipareigojimų); vartotojų nepasitikėjimas nuteistųjų darbo kokybe; žema 

nuteistųjų kvalifikacija ir produktyvumas; pirkėjų (įskaitant viešąjį sektorių) neatsiskaitymas 

laiku (daugiau nei per 60 dienų).  

  

http://www.musuamatai.com/
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IV SKYRIUS 

ĮMONĖS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 

Pajamos 

 

Pardavimo pajamos per 2022 m. I pusmetį sudarė – 1 746 ,5 tūkst. eur., 2021 m. I pusmetį – 

1 563, 0 tūkst.eur. 

Pajamos ir parduotų prekių sudarė – 635, 3 tūkst.eur., pajamos už suteiktas paslaugas – 843,5 

tūkst.eur Eur, kitos pajamos 267,7 tūkst.eur. Viso pardavimo pajamos – 1 746 ,5 tūkst.eur.. 

Lyginant 2022 m. I pusmečio pajamas su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu, pardavimo pajamos 

padidėjo 11,7 proc.  

Pardavimo savikaina 

 

Pardavimų savikaina 2022 m. I pusmetį sudarė1 640,9 tūkst.  Eur, 2021 m. I pusmetį   

1586,8 tūkst. Eur. Lyginant 2022 m. ir 2021 m.  duomenis, parduodamos produkcijos savikaina 

padidėjo  54,1 tūkst. Eur. arba 3,9 proc. 

Pagrindinių išlaidų, sudarančių gaminių savikainą, ir jų pokyčio per ataskaitinį 

laikotarpį analizė pateikiama 1 lentelėje: 

1 lentelė 

Gamybos išlaidos 
2022 .I pusm 2021 .I pusm Pokytis /+(-) 

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur 

Tiesiogiai produkcijos savikainai priskiriamas 

atlyginimas(nuteistųjų)  su socialinio draudimo 

įmokomis 

612,2 642,9 -30,7 

Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su socialinio 

draudimo įmokomis 
249,8 304,8 -55,0 

Medžiagos, žaliavos 409,2 324,0          85,2 

Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje 0,00 0,0  

Elektra, vanduo, šiluma 258,2 168,8 89,4 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 87,2 99,1 -20 

Įrengimų priežiūros išlaidos 0,0 8,9 -11,9 

Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, benzinas, 

dujos) 
1,7 1,0 -0,74 

Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas ir 

priežiūra, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimas, 

draudimo paslaugos ir kita.) 

22,6 37,3 -14,7 

Iš viso: 1640,9 1586,8 54,1 

 

Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos 

 

Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos 2022 m. I pusmetį  sudarė 423,0 

tūkst. Eur, o 2021 m. I pusmetį 411,6 tūkst. mln. Eur. Lyginant 2022 m. su 2021 m., veiklos 

sąnaudos padidėjo 11,4 tūkst. Eur. Veiklos sąnaudų struktūra ir pokytis 2 lentelėje: 

2 lentelė 

Veiklos sąnaudos 

2022 m. I 

pusm 

2021 m. I 

pusm 
Pokytis (+/-) 

tūkst. Eur 
 tūkst. 

Eur 
tūkst. Eur 

Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su socialinio draudimo 

įmokomis: 
277,7 237,9 39,8 

http://www.musuamatai.com/
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Pašalpos 2,2 0,6 1,6 

Draudimo paslaugos 0,6 0,6 0,00 

Ryšio paslaugos 1,7 4,2 -2,5 

Biuro išlaikymo ir raštinės reikmenys 7,0 8,8 -1,8 

Teisinės, konsultavimo ir kitos paslaugos 13,8 9,7 4,1 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 14,4 8,9 5,5 

Reklamos sąnaudos 1,3 13,7 -12,4 

Transporto ir kuro naudojimo sąnaudos 12,9 9,0 3,9 

Turto vertės sumažėjimas 0,0 47,6 -47,6 

Veiklos mokesčiai 1,1 3,3 -2,2 

Elektros energijos, šildymo ir vandens sąnaudos 26,9 19,3 7,6 

Kitos įvairios sąnaudos 63,4 48,0 15,4 

Iš viso: 423,0 411,6 11,4 

 

  

http://www.musuamatai.com/
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V SKYRIUS 

ĮMONĖS FINANSINĖ SITUACIJA 

 

Bendra finansinė informacija ir finansiniai rodikliai 

 

Įmonės   2021 – 2022 m. I pusmečio veiklos finansiniai rezultatai atsispindi Įmonės 

pelno (nuostolių) ataskaitose, pateiktose žemiau. 

      3 lentelė 

 Eil. 

Nr. 

STRAIPSNIAI   Finansiniai 

metai 

 2022-06-30 

Eur 

Finansiniai metai 

 2021-06-30 

Eur 

1. Pardavimo pajamos  1746492 1563017 

2. Pardavimo savikaina -1640893 -586779 

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis    

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 103599 -23762 

5. Pardavimo sąnaudos -1339 -8035 

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos -421706 -403591 

7. Kitos veiklos rezultatai -674 341 

8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos 

  

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos   

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 64  

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 

sumažėjimas 
  

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 
-318120 -435047 

14. Pelno mokestis   

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -318120 --435047 

 

Iš Pelno (nuostolio) ataskaitos matome  2022 m. I pusm. pardavimo pajamos padidėjo 

183,5 tūkst.Eur lyginant su 2021 m. I pusm. Grynasis nuostolis  sumažėjo – 116,9 tūkst. Eur. 

lyginant su 2021 m. I pusm. 

Įmonės turto struktūra 2022-06-30 pateikta 3 diagramoje: 

3 diagrama 

 
 

  

2022 m. I pusm. turtas 3 918,9 tūkst. Eur  

Ilgalaikis turtas (64,7 %) Trumpalaikis turtas (35,3 %)

http://www.musuamatai.com/
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Įmonės turto struktūra 2021-12-31 pateikta 4 diagramoje: 

 4 diagrama 

 

 

Susisteminta informacija apie Įmonės turtą, skolas ir nuosavybę  

       
 2022-06-30 

Eur 

2021-12-31 

Eur 

Turtas iš viso 3918953 4269835 

Ilgalaikis turtas 2836900 2938517 

Trumpalaikis turtas 1082053 1331318 

Nuosavas kapitalas  2689506 2689506 

Įmonės savininko kapitalas 7489066 7489066 

Rezervai   

Sukauptas grynasis pelnas (nuostolis) -5118680 -4799560 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1548567 1580329 

 
2022 m. birželio 30 d. Įmonės nuosavas kapitalas sudaro 2 370,4 tūkst. Eur, Įmonės 

savininko kapitalas 7489,1 tūkst. Eur, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 5 117,6 tūkst. Eur.  

2022 metų birželio 30 d. Įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai – 455,8 tūkst. Eur. 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2022 m. birželio 

30 d. sudaro  1 091,7 tūkst. Eur.  

 

  

2021 m. 12-31 d. turtas 4 269,8 tūkst. Eur

Ilgalaikis turtas (60,1 %) Trumpalaikis turtas (39,9 %)

http://www.musuamatai.com/
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Įmonės 2021 – 2022 m.  finansiniai rodikliai leidžia apibūdinti ir palyginti finansinę 

būklę, jie pateikiami 5 lentelėje: 

5 lentelė 

 Rodiklis Reikšmė 2022 m. I pusm. 2021 m. 

TURTO VALDYMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

1 Atsargų apyvartumas Pardavimai/Atsargos 2429 3,19 

2 Gautinų sumų apyvartumas  Pardavimai/Gautinos sumos 5,12 9,52 

3 Ilgalaikio turto apyvartumas Pardavimai/Ilgalaikis turtas 0,62 1,07 

4 Viso turto apyvartumas, kartais Pardavimai/Turtas 0,45 0,74 

5 Trumpalaikio turto apyvartumas Pardavimai/Trumpalaikis turtas 1,61 1,98 

6 
Atsargų ir trumpalaikio turto 

santykio rodiklis 
Atsargos/Trumpalaikis turtas 0,66 0,69 

MOKUMO (LIKVIDUMO) RODIKLIAI 

1 Einamojo likvidumo koeficientas 
Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
0,70 1,37 

2 Bendrojo mokumo koeficientas 
Nuosavas kapitalas/Bendrųjų 

įsipareigojimų vertė 
1,53 1,70 

 PELNINGUMO (FINANSINIO REZULTATO) RODIKLIAI 

1 Grynojo pelno marža Grynasis pelnas / Pardavimai*100%  -18,3 -26,0 

2 Bendrojo pelno marža 
Bendrasis pelnas/Pardavimai 

*100% 
5,9 -1,04 

3 Veiklos pelno marža 
(Bendrasis pelnas - Veiklos 

sąnaudos)/Pardavimai*100% 
-18,2 -25,62 

4 Turto pelningumas Grynasis pelnas/Visas turtas -0,08 -0,19 

5 
Savininko nuosavybės 

pelningumas 
Grynasis pelnas/Savininko kapitalas -0,04 -0,11 

 KAPITALO STRUKTŪROS RODIKLIAI 

1 Įsiskolinimo koeficientas Visi įsipareigojimai / Visas turtas 0,39 0,28 

2 Skolų ir nuosavybės santykis 
Įsipareigojimai / Nuosavas 

kapitalas 
0,65 0,39 

3 
Trumpalaikių skolų ir 

savininko nuosavybės santykis 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 

/Nuosavas kapitalas 
0,46 0,17 

 

Atsargų apyvartumo rodikliai parodo atsargų saugojimo Įmonės sandėliuose trukmę 

dienomis arba kiek kartų per metus atnaujinamos atsargos.  

Gautinų sumų apyvartumo rodiklis išreiškia kaip greitai Įmonė yra pajėgi surinkti 

(išieškoti) įsiskolinimus iš pirkėjų.  

Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis parodo kiek trumpalaikio turto lieka Įmonei, 

padengus trumpalaikes kreditorines skolas.  

Likvidumo rodikliai parodo Įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų 

santykį.  

Finansinio rezultato rodikliai parodo, kada Įmonės veikla yra pelninga, kada 

nuostolinga.  

Kapitalo struktūros rodikliai parodo santykį tarp skolintų lėšų ir turto, tarp 

įsipareigojimų, turto ir savininko nuosavybės. Įsiskolinimo koeficientas rodo turto dalį, kuri 

įsigyta iš skolintų lėšų. 

  

http://www.musuamatai.com/
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Skolos 

Pirkėjų įsiskolinimas 2022 m. birželio 30 d. sudarė 340,7 tūkst. Eur, 2021 m. gruodžio 

31 d. – 331,3 tūkst. Eur. 

 

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 

Vilniaus apygardos teismui 2020 m. birželio 8 d. patvirtinus Įmonės restruktūrizavimo 

planą, nustatant restruktūrizavimo proceso trukmę 4 metams, teismo patvirtinta kreditorinių 

reikalavimų neatsiskaityta  suma  sudaro  706,8 tūkst. Eur.  

Per 2022 m. pagal planą įsipareigota padengti kreditorinių reikalavimų sumai - 250,9 

tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, skolos buvo pergrupuotos į ilgalaikius ir trumpalaikius 

įsiskolinimus. 

Ilgalaikių įsipareigojimų grupėje skolos teikėjams sudaro apie 455,8 tūkst. Eur. Kitų 

mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų dalyje yra rodomos pirmos eilės kreditorių 

tenkinimo 2022 metais skolos dalis ir skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos. 

Trumpalaikių įsipareigojimų grupėje rodoma: 

 trumpalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 250,9 tūkst. Eur. Tokią sumą 

pagal restruktūrizavimo planą Įmonė turi sumokėti pirmos eilės kreditoriams 2022 metais.  

 skolos tiekėjams 523,6 tūkst. Eur; 

 kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 76,1 tūkst. Eur. Šią 

sumą sudaro už 2022 metus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos mokėtinas pridėtinės vertės, taršos ir kiti mokesčiai; 

 su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma sudaro 235,1 tūkst. Eur. 

 

 

VI SKYRIUS 

ĮMONĖS PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS 

  

   2022 m. birželio 30 d. įmonėje dirbo 44 darbuotojai.   

  2022 m. I pusmečio vidutinis darbo užmokestis buvo -1 437,50 Eur. (su 

mokesčiais).  

 

 

  

http://www.musuamatai.com/
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VII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

Sandoriai 

 

Įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. Įmonė neprekiauja 

vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcinių paketų. Sandorių su susijusiomis šalimis 

įmonėje 2022 m. I pusmetį nebuvo. 

Esminiai rizikos veiksniai ir jų sumažinimo priemonės 

Įmonėje rizikos valdymo procesas vykdomas, vadovaujantis 2017 m. kovo 21 d. 

steigėjo Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-115 ,,Dėl Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos rizikos 

valdymo metodikos patvirtinimo“ Kalėjimų departamentui, jam pavaldžioms įstaigoms, taip 

pat Įmonei patvirtinta rizikos valdymo metodika (toliau – Metodika). 

Metodikos tikslas – Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei Įmonėje 

nustatyti veiklos rizikos valdymo sistemą ir padėti šių įstaigų bei Įmonės vadovams tinkamai 

įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei kitų teisės aktų 

reikalavimus ir nuostatas dėl veiklos rizikos veiksnių valdymo. 

Rizikos valdymo sistemos tikslas – veiksmingai ir efektyviai nustatyti, vertinti ir 

tinkamai valdyti veiklos riziką, galinčią daryti įtaką Įmonės veiklos funkcijų vykdymui ir 

užsibrėžtų tikslų pasiekimui. Rizikos valdymo sistemoje dalyvauja visi Įmonės darbuotojai, 

siekiant sukurti efektyvią priemonių ir procedūrų visumą, leidžiančią Įmonei veiksmingai ir 

efektyviai valdyti veiklos neapibrėžtumus. 

Pagrindinės rizikos kylančios Įmonės veiklai: 

Nelygiavertė konkurencija rinkoje – Įmonė, priešingai nei socialinės įmonės, 

negauna subsidijų nuteistųjų darbo užmokesčiui. Taip pat, Įmonės gamybinė bazė pasenusi, 

pastatai nusidėvėję (reikalingas pastatų einamasis arba kapitalinis remontas).  

Žema nuteistųjų kvalifikacija ir maža motyvacija – nuteistųjų noro mokytis ir dirbti 

stoka, taip pat sudėtinga rasti kvalifikuotą personalą  darbui su nuteistaisiais, nes darbo sąlygos 

ir aplinka yra sudėtingos, o darbo užmokestis – nėra didelis. 

Apyvartinių lėšų trūkumas – reorganizuojant valstybes įmones prie pataisos namų, 

Įmonė perėmė apie 1,39 mln. Eur įsipareigojimų. Taip pat paminėtina, kad apyvartinių lėšų 

trūkumui turi įtakos pirkėjų (įskaitant viešąjį sektorių) neatsiskaitymas laiku (daugiau nei per 

60 dienų). 

2022 m. vasario mėn. kilęs karas Ukrainoje ir dėl jo atsiradę neigiami neprognozuoti 

mikro ir makroekonominiai padariniai viso pasaulio rinkose ir šalių ekonomikose sąlygojo tai, 

kad didžiausi Įmonės kontrahentai sumažino arba iš viso nutraukė veiklą. Marijampolės filialas 

vykdydamas sezonines paslaugas:pagrindinis pajamų šaltinis buvo iš liejyklos veiklos, pirmą 

kartą per daugelį metų nevykdė veiklos. 

Skaidrumas 

 

Įmonė savo interneto svetainėje www.musuamatai.com viešai skelbia kontaktus, 

kuriais galima kreiptis pastebėjus korupcijos atvejus. Taip pat minėtoje Įmonės svetainėje 

patalpinta informacija apie Įmonės tikslus, uždavinius, nurodyti pagrindiniai teisės aktai ir kita 

svarbi informacija. 

Įmonės metinės finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos, Finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartų 

nuostatomis ir pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais. Įmonės buhalterinių 

http://www.musuamatai.com/
http://www.musuamatai.com/
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sąskaitų planas yra pagrįstas Įmonės specifika, pakankamai išsamus. Metinės finansinės 

ataskaitos pateikiamos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Paminėtina, kad Įmonei tvarkyti apskaitą pagal tarptautinius apskaitos standartus kol 

kas yra nenaudinga, nes Įmonė yra maža. Taigi, tarptautinių apskaitos standartų taikymas 

Įmonei neteiktų reikšmingos naudos, o tik didintų sąnaudas bei prieštarautų pačių standartų 

taikymo rekomendacijoms valstybės valdomose įmonėse. 

 

Įmonės veiklos planai ir prognozės 

 

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 18 d Civilinėje byloje Nr. eB2-4085-

933/2019 iškėlė Įmonei restruktūrizavimo bylą. Nuo nutarties įsigaliojimo (2019 m. spalio 28 

d.), Įmonės turto realizavimas ir/ar išieškojimas negalimas. Įmonei buvo nustatytas 5 mėnesių 

terminas parengti ir patvirtinti restruktūrizavimo planą, kurį teismui patvirtinus, Įmonė tęs savo 

veiklą bei atsiskaitymus su kreditoriais. Visi sandoriai, sudaryti po nutarties įsigaliojimo 

vykdomi įprasta tvarka, pagal sutartas sąlygas.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, buvo parengtas Įmonės Restruktūrizavimo planas 

2020 – 2024 metams. 2021 m. spalio 12 d Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintas 

patikslintas VĮ „Mūsų amatai“ restruktūrizavimo planas dalyje dėl fiziškai/funkciškai 

netinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimo . 

Įmonės veiklos nuostolingumas išlieka, nepaisant visų pastangų didinti pardavimų 

apimtis ir mažinti sąnaudas, todėl 2022 metais balandžio mėnesį buvo nutraukta Alytaus filialo 

veikla. 

Restruktūrizacijos laikotarpiu Įmonės veiklos kryptys išlieka tos pačios, tačiau bus 

didinamos jų apimtys. Įmonė ir toliau vykdys veiklos optimizavimą, taupydama lėšas, 

stiprindama centralizuotą valdymą ir peržiūrėdama pareigybių būtinumą struktūriniuose 

padaliniuose. 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė,                                                   Goda Andrijaitytė-Rupeikė 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas 

 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GODA,ANDRIJAITYTĖ-
RUPEIKĖ
Data: 2022-07-29 11:01:22
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RESTRUKTŪRIZUOJAMA VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“ 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PARENGTAS PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D.  FINANSINES ATASKAITAS 

2022 m. liepos  28 d. Nr.  

 

BENDROJI DALIS 

 

Restruktūrizuojama valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – RVĮ „Mūsų amatai“)  

Įmonės kodas 303316138 

PVM mokėtojo kodas LT100008618714 

Buveinės adresas L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius 

Teisinė forma Restruktūrizuojama valstybės įmonė 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

 

RVĮ „Mūsų amatai“ įregistruota 2014 m. gegužės 23 d. Įmonė įsteigta remiantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl valstybės įmonės prie 

Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės 

įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“. RVĮ „Mūsų amatai“ įsteigta reorganizuojant 

sujungimo būdu tris valstybės įmones, perimant visus šių įmonių įsipareigojimus, teises ir pareigas. 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kalėjimų departamentas prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Įmonės valdymo organai yra įmonės savininko teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija ir vienasmenis valdymo organas – direktorius. Įmonės įstatai 

pakeisti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-231. 

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 18 d. Civilinėje byloje Nr. eB2-4085-933/2019 

iškėlė Įmonei restruktūrizavimo bylą. Teismas restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė Arūną 

Gadeikį (administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. R-FA51).  

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 8 d. patvirtino Įmonės restruktūrizavimo 

planą, nustatant restruktūrizavimo proceso trukmę 4 metams, terminą pradedant skaičiuoti nuo 

teismo nutarties priėmimo. 

 

VEIKLOS POBŪDIS: RVĮ „Mūsų amatai“ pagrindinis tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, 

siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. RVĮ „Mūsų 

amatai“ įgyvendina siekius vykdydama veiklą Pravieniškių, Marijampolės ir Alytaus filialuose. 

Pravieniškių filialo tipinė veikla yra biuro, gamybinių ir sandėliavimo patalpų baldų 

gamyba, įvairios paskirties konteinerių, džiovinimo spintų, dezinfekcinių kamerų gamyba. Filiale 

gaminamos metalinės tvoros, siuvami įvairūs siuviniai. Pravieniškių filialas gamina medžio ir kitą 

produkciją pagal individualius užsakymus. 

Marijampolės filialo tipinė veikla yra metalo apdorojimas, ketaus liejinių gamyba, 

drabužių siuvimas. Pagrindinė įmonės filialo produkcija – statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, 

kiti metalo gaminiai bei darbo ir kiti drabužiai, patalynė. Marijampolės filialas teikia garo ir 

karšto vandens tiekimo paslaugas. 

Alytaus filialo tipinė veikla yra baldų gamyba švietimo ir ugdymo įstaigoms, 

nestandartinių baldų pagal užsakymus gamyba, darbo drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, 

sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba. 

Vidutinis darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius per 2022 6 mėnesius yra 57, 

o 2021 m 6 mėnesius. pabaigoje– 82. 
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Vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius per 2022 m 6 mėnesius.  697, o 2021 m.6 mėnesius. 

801. 

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

 

RVĮ „Mūsų amatai“ tvarkant apskaitą ir rengiant tarpines bei metines finansines ataskaitas, 

vadovaujamasi šiais įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės: 

- Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; 

- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 

- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu; 

- Verslo apskaitos standartais; 

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktais; 

- RVĮ „Mūsų amatai“ įstatais; 

- RVĮ „Mūsų amatai“ vidaus teisės aktais; 

- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais įmonių finansinę veiklą. 

 

BENDRIEJI APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

PARENGIMO PRINCIPAI 

 

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos 

pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus, vadovaujantis bendraisiais buhalterinės apskaitos 

principais ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei vidaus teisės aktų 

reglamentavimo. RVĮ „Mūsų amatai“ finansinėse ataskaitose atskleidžiama visa reikšminga 

informacija apie įmonės finansinę-ūkinę veiklą. 

Rengiant finansinės ataskaitas, buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą – daroma 

prielaida, kad RVĮ „Mūsų amatai“ artimiausioje ateityje tęs savo veiklą.  

 

Nematerialiuoju turtu RVĮ „Mūsų amatai“ pripažįstamas neturintis materialios formos 

nepiniginis turtas, kuriuo įmonė disponuoja, kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės 

ekonominės naudos, kuris naudojamas įmonėje ilgiau kaip vienus metus, neatsižvelgiant į šio turto 

vertę. 

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai 

proporcingu metodu. Likutinė vertė nenustatoma. Nematerialiojo turto eksploatavimo, atnaujinimo 

ar tobulinimo išlaidos priskiriamos veiklos sąnaudoms. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas: 

 

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Programinė įranga 2-4 

Patentai, licencijos 3 

 

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris skirtas prekėms gaminti, 

paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius 

metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už RVĮ „Mūsų amatai“ 

nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę – 580 Eur, išskyrus nekilnojamąjį 

turtą ir transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam turtui neatsižvelgiant į jų vertę. 
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Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje 

užregistruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą, t. y. likutine verte.  

Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu per turto naudingo tarnavimo laikotarpį, 

nustatytą šiai turto grupei ar atskiram turto vienetui. 

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 

savikaina yra lizingo sutartyje nurodyta vertė, išskyrus mokėtinas palūkanas.  

Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį gauto turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

Turto vertės sumažėjimo požymių yra, tačiau perskaičiavimai nebuvo atliekami. 

 

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Pastatai, statiniai 15-80 

Mašinos ir įranga 3-17 

Transporto priemonės 4-11 

 

Finansiniam turtui priskiriamas turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai, sutartinė 

teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis, įsigyti 

kito subjekto vertybiniai popieriai ir sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kito 

subjekto. 

Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Finansinėse 

ataskaitose sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi parodoma kaip už 

parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas gautinos sumos, iš anksto sumokėtos sumos už 

finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos įmonei.  

 

Finansiniai įsipareigojimai yra sutartinis įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį 

turtą kitai šaliai, pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis 

sąlygomis. 

Pirmą kartą pripažįstant finansinį įsipareigojimą, jis įvertinamas savikaina. Finansiniai 

įsipareigojimai paprastai registruojami gauto turto, už kurį įmonė turės atsiskaityti, arba už įmonei 

atliktus darbus, suteiktas paslaugas mokėtino atlygio verte. 

Palūkanos, pelnas ir nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio 

laikotarpio finansinės veiklos pajamomis ar sąnaudomis. 

 

Atsargos apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo 

savikaina. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atsargos nurašomos FIFO 

metodu.  

Per mėnesį pagaminta produkcija yra registruojama gatavos produkcijos sandėlyje, iš šio 

sandėlio vykdomas produkcijos pardavimas. Iš tiekėjų gautos žaliavos, medžiagos registruojamos 

žaliavų ir medžiagų sandėliuose. 

Kuras nurašomas į sąnaudas pagal sunaudojimą vadovaujantis įmonės vadovo 

patvirtintomis nurašymo normomis, atsargos į sąnaudas nurašomos pagal sunaudojimą. 

 

Gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas apskaitoje registruojamas atidavus prekes pirkėjui 

ir išrašius PVM sąskaitą faktūrą. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai - pinigai esantys įmonės banko sąskaitose ir kasoje. 

Apskaitoje visos piniginės lėšos apskaitomos eurais. 

 

Nuosavas kapitalas. Įstatinio kapitalo pasikeitimas apskaitoje įregistruojamas tada, kai 

įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti bendrovės įstatai. 

Rezervai. Privalomieji rezervai sudaromi įstatymų nustatyta tvarka, t. y. ne mažiau, nei 

1/10 įstatinio kapitalo. Kiti rezervai sudaromi įstatų nustatyta tvarka. RVĮ „Mūsų amatai“ pagal 
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steigėjo įsakymą priskaičiuoja 6 % nuo įmonės ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno į socialinės 

paramos fondą nuteistiesiems ir 10 % įmonės darbuotojų premijavimui ir pašalpoms skirti bei 

socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams. 

Steigėjo sprendimas panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo 

sumažėjimu, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną. 

 

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais pagal operacijos dieną nustatytą oficialų 

Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo 

teigiamas rezultatas apskaitomas finansinės veiklos pajamose, neigiamas – finansinės veiklos 

sąnaudose, rezultatas parodomas pelno (nuostolio) ataskaitoje. 

 

Pajamomis pripažįstamas ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, 

pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį,  

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės 

vertės mokestis. 

Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 

finansinėse ataskaitose, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 

Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdytos visos šios sąlygos: 

- įmonė yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių 

nuosavybės teikiamą naudą; 

- įmonė nevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių; 

- tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir 

galima patikimai įvertinti jos dydį; 

- sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos. 

 

Sąnaudomis pripažįstamos ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, 

pardavimo, netekimo, vertės sumažėjimo ir prisiimtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį. 

 

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 

finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos. 

Parduotų prekių savikainą sudaro tiesioginės sąnaudos, t. y. žaliavų, medžiagų ir 

komplektavimo gaminių sąnaudos, tiesioginės darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir 

kitos sąnaudos. 

Netiesioginėms sąnaudoms priskiriamos netiesioginės darbo užmokesčio bei socialinio 

draudimo įmokų, patalpų eksploatacinės ir gamybinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos, išlaidos 

elektros energijai ir kitos sąnaudos.  

 

Veiklos sąnaudos. Pardavimų sąnaudas sudaro reklamos ir pardavimo paslaugų sąnaudos, 

komisinis atlygis tretiesiems asmenims. Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro 

administracijos personalo ir vadovybės atlyginimų, socialinio draudimo įmokų sąnaudos, biuro 

eksploatacinės sąnaudos, garantinio fondo ir veiklos mokesčių sąnaudos, sunaudoto trumpalaikio 

turto nurašymo sąnaudos, kompiuterių priežiūros, audito paslaugų sąnaudos, mokesčio už 

valstybinio turto naudojimą bei draudimo paslaugų sąnaudos, ryšių paslaugų, žalos atlyginimo, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, remonto, reklamos, komandiruočių ir kitos bendrosios ir 

administracinės sąnaudos. 

 

Kita veikla – tai ilgalaikio turto pardavimo ar nurašymo pelnas arba nuostoliai, taip pat 

kitos su pagrindine įmonės veikla nesusijusios pajamos ar sąnaudos. 

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos 

palūkanos, pajamos arba sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo. 
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Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas yra tie, kurie neatitinka įsipareigojimų ir turto 

pripažinimo kriterijų. Jie finansinėse ataskaitose nerodomi, o informacija apie juos pateikiama 

aiškinamajame rašte. 

 

Po ataskaitiniai įvykiai pateikiami aiškinamajame rašte. RVĮ „Mūsų amatai“ ataskaitos 

koreguojamos, jei įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. 

 

2022 m.6 mėnesių Pelno(nuostolių) paskirstymo projektas 

 

Balanso straipsniai Suma (EUR) 

Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
-4 799 560 

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) -318 120 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio laikotarpio pelnas 

(nuostoliai) 
- 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -5 117 680 

Pervedimai iš rezervų   

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -5 117 680 

Pelno paskirstymas:   

Įstatymo numatytiems rezervams 10 %   

Socialinės paramos fondas nuteistiesiems 6 %   

Kiti rezervai (darbuotojų skatinimui, socialiniams ir kultūriniams tikslams)   

Kiti rezervai (gamybinių pastatų renovacijai)   

Įmoka į valstybės ar savivaldybės biudžetą iš įmonės pelno   

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perkeliami į 

kitą ataskaitinį laikotarpį 
-5 117 680 
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyje apskaitoma programinė įranga. Ilgalaikio 

nematerialaus turto likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d. – 6 510 Eur, 2021 m. gruodžio 31 d. – 

8 528 Eur. Per 2022 m. 6 mėnesius nebuvo įsigyta nematerialiojo turto. Ilgalaikio nematerialiojo 

turto amortizacija per 2022 m. 6 mėnesius sudarė 2 019 Eur. . 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas: 

Rodikliai 
Plėtros 

darbai 
Prestižas 

Patentai , 

licencijos 

Programinė 

įranga 

Kitas 

nematerialusis 

turtas 

Iš viso      

Eur 

Likutinė vertė 0 0 2 500 6 028 0 8 528 

2021-12-31       

a) Įsigijimo savikaina 

2021 m. pabaigoje 0 0 2 500 41 827 702 45 029 

Įsigyta 2022 m.       

Nurašyta (-)       

Perleista (-)       

Perkeltas turtas iš 

vieno straipsnio į 

kitą 

      

2022-06-30 0 0 2 500 41 827 702 45 029 

b) Amortizacija  

2021 m. pabaigoje 0 0 0 35 798 702 36 500 

Amortizacija 

2022-06-30.  
      2 019         2 019 

Nurašyto turto 

amortizacija 
      

Perkelta 

amortizacija iš 

vieno straipsnio į 

kitą 

      

2022-06-30 0 0 0 37 817          702 38 519 

Likutinė vertė 

2022-06-30 
0 0 2 500 4 010 0       6 510 

 

Įmonė 2022 m. 6 mėnesius turėjo visiškai amortizuotą, tačiau vis dar naudojamą įmonės 

veikloje nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 29 626 Eur, sukaupta amortizacija 29 

606 Eur. 

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d. – 3 032 571 Eur, 2021 m. 

gruodžio 31 d. – 2 929 989 Eur. Per 2022 m. 6 mėnesius ilgalaikio materialiojo turto įsigyta 
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nebuvo. Ilgalaikio materialiojo turto  nusidėvėjimas per 2022 m. 6 mėnesius sudarė 99 591 Eur.. 

Nurašyta per 2022 m. 6 mėnesius – 185 766 Eur.. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Rodikliai 
Pastatai ir 

statiniai 

Mašinos ir 

įrengimai 

Transporto 

priemonės 

Kt. įranga, 

prietaisai 

Investicinis 

turtas 

Iš viso       

Eur 

Likutinė vertė  

2021-12-31d. 
2 458 818 422 188 33 219 15 764  2 929 989 

a) Įsigijimo savikaina  

2021-12-31 d. 6 079 342 3 519 470 336 494 661 112  10 596 418 

Įsigyta 2022 m.        

Nurašyta (-)  181 697 4 069   185 766 

Perleista (-)       

Perkeltas turtas iš 

vieno straipsnio į 

kitą 

      

2022 m. 06-30 d. 6 079 342 3 337 773 332 425 661 112  10 410 652 

b) Nusidėvėjimas  

2021- 12-31 d. 3 620 524 3 097 282 303 275 645 348  7 666 429 

2022 m. 06-30 

d.nusidėvėjimas 
35 291 55 346 4 727 4 228  99 591 

Nurašyto turto 

nusidėvėjimas 
 -181 691 -4 068   -185 759 

Perkelta 

amortizacija iš vieno 

straipsnio į kitą 

    
 

 
 

2022 m. 06-30 d. 3 655 815 2 970 937 303 934 649 576 0,00 7 580 261 

Likutinė vertė  

2022-06-30 d. 
2 423 527 366 836 28 491 11 536 0,00 2 830 390 

 

Įmonė per 2022 m. 6 mėnesius turėjo visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įmonės 

veikloje ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 3 221 197 Eur, sukauptas 

nusidėvėjimas 3 22 024 Eur. 

 Eur. 

 . 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

(Eur) 

Likutinė vertė 

(Eur) 

Pastatai ir statiniai 454 126,88 53,87 

Mašinos ir įrengimai 1 910 402,33 637,88 

Transporto priemonės 240 758,54 149,74 

Kita įranga prietaisai, įrankiai ir įrenginiai    615 909,69 112,97 

Iš viso  3 221 197,44 9 54,46 

 

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 

 

Atsargos 2022 m. birželio 30 d. 720 751 Eur, 2021 m. gruodžio 31 d. – 990 641 Eur,. 

Didžiąją dalį atsargų sudaro žaliavos ir medžiagos būtinos nenutrūkstamam gamybos proceso 
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užtikrinimui –397 745 Eur. Didelės žaliavų ir medžiagų atsargos susidaro dėl gamybos specifikos: 

beveik nėra serijinės gamybos gaminių, keičiasi gaminamos produkcijos specifikacija. 2022 m. 

birželio 30 d. įmonė turėjo gatavos produkcijos už 296 043 eurus.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebaigtos gamybos ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma 

sudarė 16 263 Eur.  

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams laikotarpio 2022 m. birželio 30 d. – 2 125 Eur.  

 

4. Pirkėjų skolos 

 

Per vienerius metus gautinos sumos 2022 m. birželio 30 d. sudarė – 341 030  Eur. . 2021 

m. gruodžio 31 d. sudarė 331 588 Eur. . 

T.sk. pradelstos pirkėjų skolos sudaro – 142 555 Eur, t.y  pradelsta daugiau kaip 360 dienų. 

 

5. Įmonės savininko kapitalas 

 

Įmonės savininko kapitalas 2022 m. birželio 30 d. sudarė 7 489 066 Eur., 2021 m.gruodžio 

mėn.- 7 489 066  Eur.. 

  

6. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 

 

Vilniaus apygardos teismui 2020 m. birželio 8 d. patvirtinus Įmonės restruktūrizavimo 

planą, nustatant restruktūrizavimo proceso trukmę 4 metams, teismo patvirtinta kreditorinių 

reikalavimų suma sudaro 911 161,33 Eur.  

2020–2022 m. pagal planą bus dengiama pirmos eilės kreditorių reikalavimų suma. 

Kitiems kreditoriams reikalavimų tenkinimas prasidės 2022 metais. Atsižvelgiant į tai, skolos buvo 

pergrupuotos į ilgalaikius ir trumpalaikius įsiskolinimus. 

Ilgalaikių įsipareigojimų grupėje skolos teikėjams sudaro 455 809 Eur. Kitų mokėtinų 

sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų dalyje yra rodomos pirmos eilės kreditorių tenkinimo 2022 metais 

skolos dalis ir skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos, tai yra 266 066 Eur. 

Trumpalaikių įsipareigojimų grupėje rodoma: 

• gauti pirkėjų avansai sudaro 5 995 Eur; 

• ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 250 990 Eur. Tokią sumą pagal 

restruktūrizavimo planą Įmonė turi sumokėti pirmos eilės kreditoriams 2022 metais; 

• skolos tiekėjams 523 561 Eur; 

• Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 76 133 Eur. Šią sumą 

sudaro  Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokėtinas 

pridėtinės vertės mokestis. 

  

7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma sudaro 235 079 Eur. Šią sumą sudaro 

Įmonės mokėtinas darbo užmokestis nuteistiesiems ir Įmonės darbuotojų atostoginių kaupiniai. 

 

8. Pajamos 

 

Pardavimo pajamos 2022 m. birželio 30 d. 1 746 492 Eur, 2021 m. birželio 30 d. – 1 563 

017 Eur.  

Pajamos iš parduotų prekių sudarė 635 284 Eur, pajamos už suteiktas paslaugas – 843 

516 Eur, kitos pajamos 267 692 Eur.. Viso pardavimo pajamos – 1 746 492 eur. 
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Lyginant 2022 m. pardavimų pajamas su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu pardavimo 

pajamos padidėjo 11,7 proc. ..  

 

 

9. Pardavimo savikaina 

 

Pardavimų savikaina 2022 m. birželio 30 d. sudarė 1 640 893 Eur, 2021 m. birželio 30 d. 

sudarė 1 586 779 Eur. Lyginant 2022 m. ir 2021 m. atitinkamo laikotarpio duomenis parduodamos 

produkcijos savikaina padidėjo  3,5 proc.  

 

Gamybos išlaidos 

2022 m. 

I pusm. 

2021 m. 

I pusm. 

Pokytis 

(+/-) 

Pokytis 

(+/-) 

   tūkst. 

Eur 

   tūkst. 

Eur 
tūkst. Eur proc. 

Tiesiogiai produkcijos savikainai priskiriamas 

atlyginimas(nuteistųjų)  su socialinio draudimo 

įmokomis 

612,2 642,9 -30,7 -4,8 

Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su  

socialinio draudimo įmokomis 
249,8 304,8 -55,0 -18,0 

Medžiagos, žaliavos 409,2 324,0 85,2 26,3 

Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje 0,00 0  0,00 

Elektra, vanduo, šiluma 258,2 168,8 89,4 53,0 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 87,2 99,1 -11,9 12,0 

Įrengimų priežiūros išlaidos 0 8,9 -8,9 -100,0 

Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, 

benzinas, dujos) 
1,7 1,0 0,7 70,00 

Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas ir 

priežiūra, kompiuterių priežiūra, liftų 

aptarnavimas, draudimo paslaugos ir kita.) 

22,6 37,3 -14,7 -39,4 

Iš viso: 1 640,9 1 586,8 54,1 3,5 

 

10. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos 

 

Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos 2022 m. birželio 30 d. sudarė 423 

045 Eur, 2021 m. birželio 30 d. sudarė 411 626 Eur. Veiklos sąnaudos per atitinkamą laikotarpį 

padidėjo  2,8 proc.  

 

Veiklos sąnaudų struktūra ir pokytis lentelėje: 

Veiklos sąnaudos 

202 m. 

6 mėn. 

2021 m. 

6 mėn..  

Pokytis 

(+/-) 

Pokytis 

(+/-) 

tūkst. 

Eur 

 tūkst. 

Eur 
tūkst. Eur proc. 

Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su 

socialinio draudimo įmokomis: 
277,7 237,9 39,8 16,7 

Pašalpos  darbuotojams 2,2 0,6 1,6 266,7 

Draudimo paslaugos 0,6 0,6 0,0 0,00 

Ryšio paslaugos 1,7 4,2 -2,5 -60,5 
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Biuro išlaikymo ir raštinės reikmenys 7,0 8,8 -1,8 -20,5 

Teisinės, konsultavimo ir kitos paslaugos 13,8 9,7 4,1 42,3 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 14,4 8,9 5,5 61,8 

Reklamos sąnaudos 1,3 13,7 -12,4 -90,6 

Komandiruočių sąnaudos 1,7 1,6 0,1 6,3 

Transporto ir kuro naudojimo sąnaudos 12,9 9,0 3,9 43,3 

Banko paslaugos 0,5 0,3 0,2 66,7 

Veiklos mokesčiai 1,1 3,3 -2,2 -66,7 

Elektros energijos, šildymo ir vandens sąnaudos 26,9 19,3 7,6 39,4 

Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą 0 0 0,0 0,00 

Turto vertės sumažėjimas 0,00 47,6 -47,6 -100,0 

 Kitos įvairios sąnaudos ,t.sk.turto vertės 

sumažėjimas 
61,2 46,1 15,1 32,8 

Iš viso: 423,0 411,6 11,4 2,8 

 

Įmonės pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai yra įmonės direktorius arba jo pareigas 

atliekantis asmuo, paskirtas Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu, 3 filialų vadovai.  

 

                             Rodikliai 2022 m.6 mėn. 2021 m. 6 mėn.. 

1. Pagrindinių vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius per 

ataskaitinį laikotarpį, iš jų: 

4 4 

   

2.Vadovaujančių darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį 

apskaičiuotos  darbo užmokestis 

54 464 54 860 

a) pagrindinis darbo užmokestis (įskaitant sukauptus 

atostoginius) 

54 464 54 860 

b) premijos 0 0 

c) išeitinės kompensacijos 5 285 0 

3. Administracijos darbuotojams prisiimtų įsipareigojimų 

sumokėti atlygį pagal apibrėžtų išmokų planus tenkanti 

suma 

0 0 

4. Administracijos darbuotojams neatlygintinai perduotas 

turtas ar suteiktos paslaugos 

 

0 

0 

 

RVĮ „Mūsų amatai“ turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. 

Įmonė neprekiauja vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcinių paketų. 

Sandorių su susijusiomis šalimis įmonėje per 2021 m.6 mėnesius. nebuvo. 

 

 

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                  Goda Andrijaitytė-Rupeikė 

  

 

 

Laikinai vykdanti vyriausios buhalterės pareigas          Birutė Rankauskienė 



(Tvirtinimo žyma)

šešių mėnesių EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

A. 2836900        2938517         

1. 1 6510                8528                  

 1.1.

 1.2. 4010                6028                  

 1.3. 2500                2500                  

 1.4.
 1.5.

2. 2 2830390          2929989            

 2.1.

 2.2. 2423527          2458818            

 2.3. 366836            422188              

 2.4. 28491              33219                

 2.5. 11536              15764                

 2.6. -                   -                    

   2.6.1.

   2.6.2.

 2.7.

3. -                   -                    

 3.1.

 3.2.

4. -                   -                    

 4.1.

 4.2.

 4.3. -                   -                    

B. 1082053        1331318         

1. 3 720751            990641              

 1.1. 397745            647526              

 1.2. 16263              16045                

 1.3. 296043            276455              

 1.4. 8575                15024                

 1.5.

 1.6.

 1.7. 2125                35591                

2. 341030            331588              

 2.1. 4 340669            331312              

 2.2. 361                  276                    

3.

4. 20272              9089                  

C.

-                   -                    

3918953        4269835         

VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius

RESTRUKTŪRIZUOJAMA

 Kitos gautinos sumos

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 

PAJAMOS

TURTO IŠ VISO

 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

TRUMPALAIKIS TURTAS

 Biologinis turtas

 Sumokėti avansai 

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

 Pirkėjų skolos

 Atidėtojo pelno mokesčio turtas

 Biologinis turtas

 Kitas turtas

 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

 Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

 Produkcija

    Pastatai 

 Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) 

darbai

FINANSINIS TURTAS

 Po vienų metų gautinos sumos 

 Kitas finansinis turtas

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Pastabos 

Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

StraipsniaiEil. Nr.

 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS

 Plėtros darbai

 Programinė įranga
 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

    Žemė

2022 m.    liepos mėn.  28 d. Nr. _____

TURTAS

 Kitas nematerialusis turtas

 Sumokėti avansai 
MATERIALUSIS TURTAS

 Žemė

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 Investicinis turtas

(ataskaitos sudarymo data)

ATSARGOS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

 Pastatai ir statiniai

 Mašinos ir įranga

 Transporto priemonės

 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

2022 M. birželio 30 D. BALANSAS



D. 2371386        2689506         

1. 5 7489066          7489066            

2. 

3.

4.

5. -                   -                    

 5.1.

 5.2.

6. (5117680)         (4799560)          

 6.1. (318120)           (822156)            

 6.2. (4799560)         (3977404)          

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

F. -                -                  

1.

2.

3.

G. 1547567      1580329       

1. 6 455809            535728              

 1.1.

 1.2.

 1.3.

 1.4. 335460            415380              

 1.5.

  I.6. 120349            120348              

2.

6 1091758          1044601            

 2.1. 250990            

 2.2.

 2.3. 5995                72281                

 2.4. 523561            677591              

 2.5.

 2.6.

 2.7. 7 235079            260966              

 2.8. 6 76133              33763                

H.

3918953        4269835         

Goda Andrijaitytė - Rupeikė

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Laikinai vykdanti vyriausios buhalterės pareigas Birutė Rankauskienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė,

 Pelno mokesčio įsipareigojimai

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI

 Skoliniai įsipareigojimai

 Skolos kredito įstaigoms

 Gauti avansai

 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

 Skolos tiekėjams

 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

ATIDĖJINIAI

 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

 Mokesčių atidėjiniai

 Kiti atidėjiniai

ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS

PERKAINOJIMO REZERVAS 

REZERVAI

 Privalomasis

 Kiti rezervai

TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK 

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS

CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ 

ATITINKANTIS KAPITALAS

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 Skoliniai įsipareigojimai

 Skolos kredito įstaigoms

 Gauti avansai

 Skolos tiekėjams

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO



(Tvirtinimo žyma)

šešių mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pastabos 

Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Pardavimo pajamos 8 1746492          1563017            

2. Pardavimo savikaina 9 (1640893)         (1586779)           

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 105599            (23762)               

5. Pardavimo sąnaudos 10 (1339)               (8035)                 

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 10 (421706)           (403591)             

7. Kitos veiklos rezultatai (674)                 341                    

8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (318120)           (435047)             

14. Pelno mokestis

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (318120)           (435047)             

Viešųjų pirkimų  skyriaus vadovė, Goda Andrijaitytė-Rupeikė

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Laikinai vykdanti vyriausios buhalterės pareigas Birutė Rankauskienė

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius

RESTRUKTŪRIZUOJAMA

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos sudarymo data)

2022 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 m. liepos mėn. 28 d. Nr. _____

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)





(Tvirtinimo žyma)

šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje
        7489066                        -                        -                   -                  -                        -               -          (3977404)                  3511662 

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas
                              - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                               - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 

ataskaitinio (metinio) laikotarpio 

pabaigoje         7489066                        -                        -                   -                  -                        -               -          (3977404)                  3511662 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                              - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                              - 

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)

2022 M. birželio 30 D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 m.  liepos mėn. 28  d. Nr. _____

Centralizuotai 

valdomą 

valstybės turtą 

atitinkantis 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Perkainojimo rezervas Įmonės 

savininko 

kapitalas

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

kapitalas

Iš viso

VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius

RESTRUKTŪRIZUOJAMA

Eur

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Kiti 

rezervai



Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)

Centralizuotai 

valdomą 

valstybės turtą 

atitinkantis 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas

Perkainojimo rezervas Įmonės 

savininko 

kapitalas

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

kapitalas

Iš visoKiti 

rezervai

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                              - 

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
           (822156)                  (822156)

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 

mokama įmonės pelno dalis
                              - 

10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 

tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 

kapitalo didinimas (mažinimas)

                              - 

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 

atitinkančio kapitalo didinimas 

(mažinimas)

                              - 

12. Sudaryti rezervai                               - 

13. Panaudoti rezervai                               - 

14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                              - 

15. Likutis praėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje 
        7489066                        -                        -                   -                  -                        -               -          (4799560)                  2689506 

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                              - 

17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                              - 

18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                              - 

19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)
(318120)                           (318120)

20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 

mokama įmonės pelno dalis
                              - 

21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 

tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 

kapitalo didinimas (mažinimas)

                              - 

22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 

atitinkančio kapitalo didinimas 

(mažinimas)

                              - 



Ilgalaikio 

materialiojo 

turto

Finansinio 

turto

Nepaskirs-

tytasis pelnas 

(nuostoliai)

Centralizuotai 

valdomą 

valstybės turtą 

atitinkantis 

kapitalas

Privalomasis 

rezervas

Perkainojimo rezervas Įmonės 

savininko 

kapitalas

Turtą, kuris 

pagal įstatymus 

gali būti tik 

valstybės 

nuosavybė, 

atitinkantis 

kapitalas

Iš visoKiti 

rezervai

23. Sudaryti rezervai                               - 

24. Panaudoti rezervai                               - 

25. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                              - 

26. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje
        7489066                        -                        -                   -                  -                        -               -          (5117680)                  2371386 

Viešųjų pirkimų  skyriaus vadovė, Goda Andrijaitytė - Rupeikė

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Laikinai vykdanti vyriausios buhalterės pareigas Birutė Rankauskienė



Eil. Nr. Straipsniai
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)          1991801             3808771 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų          1987027             3780547 

1.1.2. Kitos įplaukos                4774                 28224 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos        (1980618)            (3886755)

1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)          (637881)              (858518)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais          (952256)            (2072901)

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai          (365845)              (865169)

1.2.4. Kitos išmokos            (24636)                (90167)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai              11183                (77984)

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas 

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

2.5. Paskolų suteikimas

2.6. Paskolų susigrąžinimas

2.7. Gautos palūkanos

2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai                     -                          -   

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                     -                          -   

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas

3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                     -   

3.2.1. Paskolų gavimas 

3.2.2. Paskolų grąžinimas

3.2.3. Sumokėtos palūkanos                     -   

3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

3.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

3.2.6. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

3.2.7. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 

3.2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai                     -                          -   

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)              11183                (77984)

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                9089                 87073 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje              20272                   9089 

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Laikinai vykdanti vyriausios buhalterės pareigas Birutė Rankauskienė

Goda Andrijaitytė-Rupeikė

2022 m. liepos mėn.   28 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių EUR

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir 

valiuta)

2022 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Sudaroma tiesioginiu būdu

VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

RESTRUKTŪRIZUOJAMA
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