
































AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLA 
Aiškinamasis raštas prie 2020 metų finansinių ataskaitų 

 
1. Bendroji dalis 

 
1.1. VĮ Giraitės ginkluotės gamykla įregistruota 2000 m. kovo 24 dieną. Įmonės buveinė: 

Topolių g. 8., Giraitės k., Kauno r. sav. Įm. kodas 110080729, PVM kodas LT100807219. 
1.2. 2007 metų gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos Ginklų fondo direktoriaus įsakymu Nr. 

1A-57 VĮ Giraitės ginkluotės gamykla pertvarkyta į akcinę bendrovę. Įsakymas paruoštas 
vadovaujantis Giraitės ginkluotės gamyklos pertvarkymo į akcinę bendrovę įstatymo (Žin., 2006, 
Nr. 73-2754) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo (Žin. 
1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr.4-24) 19 ir 23 straipsniais bei pagal pateiktą valstybės įmonės 
Valstybės turto fondo 2006 m. gruodžio 27 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 24-09-3 670 ir 2007 m. 
gegužės 9 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 24-09-3739. Įmonės turtas Valstybės turto fondo 
vertintojų buvo įvertintas 2006-10-01 būklei. 

1.3. Naujos teisinės formos įstatai įregistruoti Juridinių Asmenų Registre 2007 m. birželio 
29 d. 2009 m. gruodžio 9 d. LR Ūkio ministro įsakymu patvirtinti nauji įstatai, išrinkta valdyba iš 
trijų narių. 2012 metais patvirtinti naujos redakcijos įstatai. 2014 m. sausio 24 d. patvirtinti nauji 
įstatai, išrinkta valdyba iš penkių narių. 2015 m. kovo 27 d. LR Ūkio ministro įsakymu patvirtinti 
nauji įstatai. 2015 m. balandžio 2 d. valstybei nuosavybės teise priklausančios bendovės akcijos 
perduotos VĮ Turto bankui. 2016 m. kovo 8 d. akcininko sprendimu išrinkti nauji valdybos nariai. 
2017 m. spalio 19 d. akcininko sprendimu išrinkti du nauji valdybos nariai. 2018 m. balandžio 26 d. 
akcininko sprendimu išrinktas nepriklausomas valdybos narys. 2018 m. rugpjūčio 3 d. valstybei 
nuosavybės teise priklausančios bendovės akcijos perduotos LR Finansų ministerijai. 2018 m. 
pabaigoje įmonės penkių narių valdybą sudarė du valdybos nariai. 2019 m. pr. valdyba sudaryta iš 5 
(penkių) narių, iš kurių 3 (trys) yra nepriklausomi valdybos nariai. 

1.4.  Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6236593,92 Eur. Jis padalytas į 215352 paprastąsias 
vardines akcijas, vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur.  

1.5. Apskaitoje koreguoti turto duomenys atsižvelgiant į perkainuoto turto, pagal turto 
vertintojus 2006-10-01 būklei,vertes. 

1.6. Įmonės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra šaudmenų gamyba. 
1.7. AB Giraitės ginkluotės gamyklos 2020 m. finansinė atskaitomybė sudaryta už laikotarpį 

nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. iki 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės apskaita vedama 
naudojant buhalterinę apskaitos programą “Rivilė”. 

1.8. AB Giraitės ginkluotės gamykla už 2020 metus sudarė pilną finansinę atskaitomybę, t.y. 
balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir 
aiškinamąjį raštą. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu. 

1.9. 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 71 darbuotojai. 2019 m gruodžio 31 d dirbo 
77darbuotojai. 2020 m. gruodžio 31 d dirbo 91 darbuotojai. Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius  
2018 metais – 68,7, 2019 metais – 72, 2020 metais – 76,6. 

 
2. Apskaitos politika 

 
2.1. AB Giraitės ginkluotės gamyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis 

Verslo apkaitos standartais, Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės 
aktais ir AB Giraitės ginkluotės gamyklos patvirtinta Apskaitos politika. 

2.2. Reikšmingų klaidų taisymų per ataskaitinius finansinius metus nebuvo.  2015 metais 
buvo pakeista apskaitos politikos dalis „Atsargų apskaita“. Pagal 35 verslo apskaitos standartą 
„Įmonių pertvarkymas” turto perkainojimas nelaikomas apskaitos politikos pakeitimu. 

2.3. Nuo 2012 metų pradžios įmonė keitė sąskaitų planą. Sąskaitų likučiai pervadinti, 
suteikti nauji numeriai. Sąskaitų plano pakeitimas finansinių ataskaitų duomenims įtakos neturėjo. 
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2.4. Apskaita įmonėje vedama vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, 
palyginimo, tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, įmonės, piniginio mato, atsargumo, neutralumo, 
turinio svarbos. 

2.5. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. 
Rengiant finansinių AB Giraitės ginkluotės gamyklos ataskaitų rinkinį buvo atsižvelgiama į veiklos 
tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad AB Giraitės ginkluotės gamykla artimiausioje ateityje galės 
tęsti savo veiklą.  

2.6. Finansiniai AB Giraitės ginkluotės gamyklos metai sutampa su kalendoriniais metais. 
2.7. Apskaita vedama eurais, o valiutiniai straipsniai perkainuojami pagal oficialų euro ir 

valiutos kursą. 
2.8. Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais AB Giraitės ginkluotės 

gamykla vadovavosi rengdama metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 
 
2.8.1. Nematerialusis turtas 
 
Nematerialusis turtas AB Giraitės ginkluotės gamykloje pripažįstamas, kai jis atitinka 

nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:  
 pagrįstai tikėtina, kad AB Giraitės ginkluotės gamykla ateityje iš turto gaus ekonominės 

naudos; 
 turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės; 
 AB Giraitės ginkluotės gamykla gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti 

teisę juo naudotis kitiems; 
 turto įsigijimo vertė didesnė kaip 145 Eur. 
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje ataskaitoje 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą. Amortizacija 
skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nustatoma 0 Eur dydžio likvidacinė 
vertė. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos 
buvo patirtos, sąnaudoms. 

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, 
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. Išskyrus atvejus, kai 
AB Giraitės ginkluotės gamykla patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: 
 programinė įranga  3 metai; 
 kitas nematerialus turtas 3 metai. 
 

2.8.2. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus 

šiuos pripažinimo kriterijus: 
 AB Giraitės ginkluotės gamykla ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
 AB Giraitės ginkluotės gamykla pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos 

būsimaisiais laikotarpiais; 
 AB Giraitės ginkluotės gamykla gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) 

savikainą; 
 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio 

materialiojo turto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei; 
 AB Giraitės ginkluotės gamyklai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu; 
 turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė kaip 290 Eur. Ši ilgalaikio turto vertė taikoma naujai 

įsigytam turtui nuo 2015 m. 
Ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:  



 3

 pastatai ir statiniai; 
 įrengimai ir mašinos; 
 transporto priemonės; 
 kiti įrenginiai, įranga, įrankiai; 
 kitas materialus turtas. 
AB Giraitės ginkluotės gamyklos ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus 

registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 
Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina, finansinėje ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 
jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. 

Likvidacinė vertė nustatyta 0,29 Eur. 
AB Giraitės ginkluotės gamykloje nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą. 
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. 
Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. 
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, 

kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, išskyrus tuos atvejus, kai jos pagal AB Giraitės 
ginkluotės gamyklos apskaitos politiką priskiriamos teikiamų paslaugų arba gaminamos 
produkcijos savikainai. 

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje 
priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar 
remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų 
vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto 
atvejais didinama turto vertė. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 
 pastatai ir statiniai     65 – 150  metų; 
 mašinos ir įrengimai     35 – 200  metų; 
 transporto priemonės     6 – 10 metų; 
 kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  15 – 25 metai; 
 kitas materialusis turtas     5 – 25 metai. 

 
2.8.3. Atsargos 

 
AB Giraitės ginkluotės gamyklos apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. 
Įmonėje atsargų apskaita vedama ir informacija apie atsargas metinėje finansinėje 

atskaitomybėje pateikiama vadovaujantis 9-ojo VAS nuostatomis. Atsargos apskaitomos taikant 
FIFO metodą ir nuolat apskaitomu būdu.  Atsargų vertė pagal grupes pateikta įmonės balanse. 

Išankstiniai apmokėjimai AB Giraitės ginkluotės gamyklos apskaitoje pripažįstami pagal 
apmokėjimo paskirtį, kaip tai numatyta apskaitos politikoje ir VAS. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 
įsigijimo savikaina registruojamos trumpalaikiame turte. 
 

2.8.4. Gautinos sumos 
 

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos AB Giraitės ginkluotės gamyklos balanse 
parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų suma nustatoma 
pagal skolų amžių, kiekvieną atvejį vertinant atskirai. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos 
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio 
laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos. 
 

2.8.5. Nuosavas kapitalas  
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Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. 
Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. 

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) 
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; didinamas, kai 
perkainotas turtas nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas. Nepaskirstytieji 
nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų 
taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą, mažinami mažinant įstatinį kapitalą. 

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas, kai savininkai priima sprendimą jį paskirstyti, 
neatsižvelgiant į tai, kada jis uždirbtas. 

Rezervai sudaromi įmonės įstatuose nustatyta tvarka. 
 

2.8.6. Įsipareigojimai 
 

Įsipareigojimai pripažįstami AB Giraitės ginkluotės gamyklos apskaitoje ir atvaizduojami 
balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai  
įsipareigojimai apskaitoje registruojami savikaina. 

Ilgalaikiai įsipareigojimai atskleidžiami atskirai nuo trumpalaikių įsipareigojimų įvertinant jų 
padengimo laikotarpį. 

Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis ar pajamomis. 

 
2.8.7. Pajamos 
 

Pajamos AB Giraitės ginkluotės gamykloje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, 
t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei 
parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 

Prekių pardavimo pajamos AB Giraitės ginkluotės gamykoje pripažįstamos, registruojamos 
apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų 
suma gali būti patikimai įvertinta. 

Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:  
 AB Giraitės ginkluotės gamykla perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip 

pat ir šių prekių nuosavybės teikiamą naudą; 
 AB Giraitės ginkluotės gamykla nebevaldo 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. 
Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės 

mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo 
kapitalo. 

 
Kitoms veiklos pajamoms priskiriama naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

perleidimo pelnas, inventorizacijos metu rastas prekių perteklius ir kitos tipinei veiklai nepriskirtos 
pajamos (patalpų nuoma). 

 
Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos ir delspinigiai, užsienio 

valiutų kursų pasikeitimo įtaka. 
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2.8.8. Sąnaudos 
 

Sąnaudos AB Giraitės ginkluotės gamykloje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei 
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 
Parduotų prekių savikaina AB Giraitės ginkluotės gamykla pripažįstama, registruojama 

apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduotos 
ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 

Paslaugų teikimo sąnaudos AB Giraitės ginkluotės gamykla pripažįstamos, registruojamos 
apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos 
pajamos už suteiktas paslaugas. 

AB Giraitės ginkluotės gamykla kaupimai būsimiems atostoginiams daromi.  
Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama per laikotarpį ilgalaikio materialaus 

turto nusidėvėjimas ir ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija, administracijos darbuotojų darbo 
užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, kitos bendrosios sąnaudos.  

Baudos ir delspinigiai pripažįstami sąnaudomis tada, kai jie susidaro. Palūkanos už gautas 
paskolas, pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kada jos susidaro. Draudimo sąnaudos, 
prenumeratos sąnaudos, sąnaudos už banko paslaugas pripažįstamos tais laikotarpiais, kada jos 
susidaro. 

 
2.8.9. Pobalansiniai įvykiai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai 

 
Įvykiai po finansinių metų pabaigos, kurie suteikia papildomos informacijos apie įmonės 

padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėje atskaitomybėje. 
Kiti įvykiai yra aprašomi aiškinamąjame rašte, jei jie yra reikšmingi. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 
neatskleidžiami nei balanse nei pelno/nuostolių ataskaitoje, o tik aiškinamajame rašte.  

 
2.8.10. Trečiųjų asmenų turtas 

 
Trečiųjų asmenų turtas nuomos ar panaudos būdu naudojamas įmonės veikloje apskaitomas 

užbalansinėse sąskaitose. 
 

2.8.11. Sandoriai su susijusiais asmenimis 
 

Susijusios šalys nustatomos pagal įmonės apskaitos politiką ir 30 Verslo apskaitos standarto 
reikalavimus. Sandoriai tarp susijusių asmenų sudaromi rinkos sąlygomis. 

 
3. Aiškinamojo rašto pastabos 

 
Aiškinamojo rašto pastabos ir kita informacija atskleista lentelėse: 
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3.1. Nematerialus turtas 2020 m. 

 
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos pateikiamos 
bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. 
 

3.2. Ilgalaikis materialus turtas 
 
 
Ilgalaikio materialiojo turto būklė pagal grupes 2020 m. 

2020 Materialusis turtas Iš viso 

  
Pastatai ir 
statiniai 

Transporto 
priemonės 

Kita 
įranga, 

prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

Mašinos 
ir 

įrengimai   

Likutinė vertė praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 7955858 8393 1863621 2965054 12792926

Įsigijimo savikaina       

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 12453414 123086 9502598 9102846 31181944

Perkainavimas praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 3461291 39480 6061996 5132599 14695366

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje įsigijimo verte 8992123 83606 3440602 3970247 16486578

Rodikliai 
Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialus 
turtas 

Iš 
viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 6198 369 6567 
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina    
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 23268 5667 28935 
  Finansinių metų pokyčiai:    
  –  turto įsigijimas  860 860 
  –  kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)    
  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)    
  Finansinių metų pabaigoje 23268 6527 29795 
b) Amortizacija    
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 17070 5298 22368 
  Finansinių metų pokyčiai:    
  –  finansinių metų amortizacija 4048 201 4249 
  –  atstatantys įrašai (-)    

  – 
 kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-) 

   

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)    
  Finansinių metų pabaigoje 2150 1028 3178 
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Finansinių metų pokyčiai 0 0 42330 0 42330

- Turto įsigijimas   50611   50611

Perleistas ir nurašytas turtas 
(-) įsigijimo verte   -8281   -8281

Perrašymas iš straipsnio į 
straipsnį perkainuotos 
dalies       

Perrašymas iš straipsnio į 
straipsnį įsigijimo vertės      0

Perleistas ir nurašytas turtas 
(-) perkainuotas      0

Finansinių metų pabaigoje 
įsigijimo savikaina 12453414 123086 9544928 9102846 31224274

Perkainavimo perleistas ir 
nurašytas turtas (-)   -7110   -7110

Finansinių metų pabaigoje 
perkainavimas 3461291 39480 6054886 5132599 14688256

Finansinių metų pabaigoje 
perkainavimo  verte 8992123 83606 3490042 3970247 16536018
Nusidėvėjimas ir 
amortizacija       

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje       

Įsigijimo vertės 
nusidėvėjimas 2009522 114693 5044801 3428497 10597513

Perkainuotos dalies 
nusidėvėjimas praėjusių 
finansinių metų pabaigoje 973257 39480 3467819 2423304 6903860

Finansinių metų pokyčiai 98403 5299 240439 200326 544467
Perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) įsigijimo 
verte      0

- Finansinių metų 
nusidėvėjimas 98403 5299 248718 200326 552746
Perleistas ir nurašytas turtas 
(-)    -8279   -8279
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Perkainuotos dalies 
nusidėvėjimas 15500  123175 94013 232688

Perleistas ir nurašytas turtas 
(-) perkainuotas   -7110   -7110

Įsigijimo vertės 
nusidėvėjimas 82903 5299 133822 106313 328337
Finansinių metų įsigijimo 
vertės nusidėvėjimas 
pabaigoje 1119168 80512 1709635 1111506 4020821

Finansinių metų 

2107925 119992 5293519 3628823 11150259pabaigoje perkainavimo 
nusidėvėjimas 
  

Finansinių metų pabaigoje 
perkainuoto turto 
nusidėvėjimas 988757 39480 3583884 2517317 7129438

Perkainavimo dalies 
likutinė vertė finansinių 
metų pabaigoje ‐2472534 0 ‐2471002 ‐2615282  ‐7558818

Įsigijimo verte likutinė 
vertė finansinių metų 
pabaigoje 10345489 3094 4251409 5474023 20074015

Likutinė vertė finansinių 
metų pabaigoje 7872955 3094 1780407 2858741 12515197

 
 

Finansinėsė ataskaitose ilgalaikis turtas atskleistas įmonės naujos teisinės formos 
įregistravimo metu nustatyta nauja įsigijimo verte (pradinė įsigijimo vertė atėmus turto vertės 
sumažėjimus).  

Atėmus nusidėvėjimo sumas paskaičiuotas nuo naujos įsigijimo vertės. Dėl informacijos apie 
2007 metais atliktus turto vertės pasikeitimus, buvusias vertes bei priskaičiuotas nusidėvėjimo 
sumas apskaitoje turtas apskaitomas pradine įsigijimo verte (iki perkainojimo), o turto vertės 
nukainojimas – kontrarinėse sąskaitose, jį didinant priskaičiuotomis perkainuotos dalies 
nusidėvėjimo sumomis.  

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainotas.  
Skolos Finansų ministerijai grąžinimo užtikrinimui 2016m. buvo įkeistas nekilnojamasis 

turtas ir gamybiniai įrengimai (plačiau 3.9 punkte).  
 
Nenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas: 
 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

(Eur) 

Kiti įrengimai, įranga, įrankiai 467736 
Mašinos ir įrengimai 0 

Viso: 467736 
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Nusidėvėjimas nenaudojamam turtui neskaičiuojamas.  
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo parduota ilgalaikio turto. 
 

3.3. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 
 

Skaičiuojant ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį, soc.draudimo įmokų sąnaudos nuo 
atostoginių kaupinių skirtingai pripažįstamos finansinėje ir mokestinėje apskaitoje, todėl 
vadovaujantis 24-uoju Veslo apskaitos standartu  susidaręs laikinasis skirtumas pripažįstamas 
atidėtojo pelno mokesčio turtu. 2020 m. atidėtas pelno mokesčio turtas neskaičiuotas. 
 

3.4. Atsargos 
 

Straipsnyje žaliavos ir komplektavimo gaminiai, t.y. įmonės nupirktos žaliavos, medžiagos, 
kuras, atsarginiai įrankiai, ats. dalys ir kt.bei gamybos atliekos. 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 2020 m. duomenys apie atsargas : 
 

Rodikliai 
Žaliavos ir 

komplektavimo 
gaminiai 

Nebaigta 
gamyba 

Gatava 
produkcija 

Iš viso 

a) Atsargų įsigijimo savikaina      
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2674268 326833 1414527 4415628
  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3524654 148398 183654 3856706
b) Nukainojimas iki grynosios 
galimo realizavimo vertės 
(atstatymas) 

 

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje  
  Finansinių metų pabaigoje  
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) 
- (b) 

3524654 148398 183654 3856706

Įkainojimo skirtumai, jei buvo 
taikomas LIFO būdas 

     

Įkeistų atsargų vertė     
Atsargos pas trečiuosius asmenis     
 

Atsargos balanse yra atskleistos įsigijimo verte. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė įkeistų atsargų neturi. 

 
Žaliavų ir komplektavimo gaminių straipsnyje apskaitomo trumpalaikio turto (atsarginės 

mechaninės/elektrinės dalys, įrankiai, kontrolės – matavimo prietaisai ir kita) balansinė vertė yra 
1171955 Eur. 
 

Avansu sumokėtos sumos  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 63895 Eur . , iš jų reikšmingi 
straipsniai: 

 tiekėjams – 63895 Eur; 
 

Avansu sumokėtos sumos 2019 m. pabaigoje – 1698 Eur . 
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3.5. Per vienus metus gautinos sumos  
 

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 93558 Eur, iš jų 
reikšmingi straipsniai: 

 pirkėjų įsiskolinimas – 60863 Eur; 
 kitos gautinos sumos – 15036 Eur, t.y. biudžeto skola įmonei (grąžintinas PVM ); 
 kompensuotinos sąnaudos – 17596 Eur, (DU subsidija dėl Covid 19); 
 atskaitingi asmenys – 63 Eur. 

 
 

2019 m. balanso straipsnis Per vienerius metus gautinos sumos 345596 Eur, iš jų reikšmingi 
straipsniai: 

 pirkėjų įsiskolinimas –278278 Eur; 
 kitos gautinos sumos – 67283 Eur, t.y. biudžeto skola įmonei (grąžintinas PVM bei 

avansinis pelno mokestis); 
 atskaitingi asmenys – 35 Eur. 

 
 

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos 2019 m. pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose buvo 
2425975 Eur, o 2020 m.gruodžio 31 d. – 3285356 Eur. Piniginės lėšos valiuta perskaičiuojamos 
pagal oficialų valiutos kursą. 
 

3.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir pajamos 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14839 Eur. Praėjusiais 
finansiniais metais buvo 15906 Eur. 

Tai sumos, sumokėtos už būsimais laikotarpiais teiktinas paslaugas (draudimo, leidinių 
prenumerata ir kt.), sąnaudomis pripažįstamos apskaitoje, kai jos patiriamos. 
 

3.8. AB Giraitės ginkluotės gamykla kapitalo struktūra: 
 

Rodikliai Akcijų 
skaičius 

Suma (Eur) 

Valstybinis kapitalas iki įmonės statuso pakeitimo 
Įstatinis kapitalas po įmonės pertvarkymo 
Įstatinis kapitalas padalintas į paprastąsias vardines akcijas 
Akcijos nominali vertė  

 
 
215 352 
 

15072327 
6236593,92 
 
28,96 

 
Įmonės kapitalo dydžio pakeitimui įtakos turėjo VĮ Valstybės turto fondo turto vertinimas.  
2019 metais kapitalo pasikeitimų nebuvo. 
Keičiantis įmonės teisiniam statusui 2007 metais buvo perkainotas ilgalaikis turtas. Turto 

vertės padidėjimas dėl perkainavimo buvo pripažintas perkainojimo rezervu – 1561239 Eur. 
Nuosavo kapitalo pokyčiai susiję ne tik su įmonės veikla, bet ir su jos pertvarkymu parodyti 

nuosavo kapitalo ataskaitoje. 
2019 metais nuo perkainuotos ilgalaikio turto vertės dalies priskaičiuoto nusidėvėjimo suma 

22163 Eur pripažinta įmonės pelnu. 2019 m. gruodžio 31 d. perkainojimo rezervo balansinė vertė 
yra 1237368 Eur. 
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2020 metais nuo perkainuotos ilgalaikio turto vertės dalies priskaičiuoto nusidėvėjimo suma 
22164 Eur pripažinta įmonės pelnu. 2020 m. gruodžio 31 d. perkainojimo rezervo balansinė vertė 
yra 1215204 Eur. 

 
Akcininko sprendimu 2020m. liepos mėn. patvirtinus 2019 m.finansinių ataskaitų rinkinį ir 

pelno (nuostolio) paskirstymą  paskirta pelno dalis dividendams išmokėti – 100000 eur. Kita pelno 
dalis skirta į rezervą investicijoms – 357559 eur. 

AB Giraitės ginkluotės gamyklos ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) – 0 Eur. 
 
Praėjusiais finansiniais metais uždirbo grynojo pelno – 291901 Eur. Per Finansinius metus 

įmonė uždirbo grynojo pelno – 532928 Eur. 
 
2020 metais apskaičiuota 100936 Eur pelno mokesčio sąnaudų. 
2019 metais apskaičiuota 56959 Eur pelno mokesčio sąnaudų. 
 

Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas: 
 

Straipsniai Suma (Eur) 

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 

0 

2. Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 532928 
3. Pelno (nuostolių ) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų 
pelnas (nuostoliai) 

22164 

4. Pervedimai iš rezervų 0 
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso  
7.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  0 
8.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 
9.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 55509 
11. Pelno dalis, skirta į rezervą investicijoms 499583 
11.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 

0 

 
Pagal LR Vyriausybės nutarimą 2020 m. liepos 8 d.Nr 745 „ Dėl AB Giraitės ginkluotės gamyklos 
mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas „ 2020 finansiniais metais 
dividendams skiriama 10 procentų AB Giraitės ginkluotės gamyklos paskirstytinojo pelno. 
 

3.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 

LR Finansų ministerijos ir AB Giraitės ginkluotės gamyklos 2006-03-06 d. skolos grąžinimo 
sutartis Nr. 570 sudaryta sumai 7904152,85 EUR. 2008 metais įmonės skolos grąžinimo 
įsipareigojimus administruoti perėmė VĮ Turto bankas. 

Skola pagal įvykdytą valstybės suteiktą garantiją – 5731824,45 EUR. Šios skolos dalies 
grąžinimo grafikas iki 2016 m kovo 16 d. buvo nepasirašytas. 

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 13635977,30 Eur turi būti grąžinama iki 2027 m gruodžio 20 d. skolos grąžinimo 
grafike nustatytais terminais. Pagal skolos grąžinimo grafiką nuo 2016 m. kovo 17 d. iki 2016 m. 
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gruodžio 31 d. įmonė grąžino 1800000 Eur skolos dalį. Pagal skolos grąžinimo grafiką nuo 2017 m. 
sausio 01 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įmonė grąžino 200000 Eur skolos dalį. Nuo 2018 m. sausio 
01 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. įmonė grąžino 1000000 Eur skolos dalį ( įskaitant  sumokėtą 
700.000 Eur skolos dalį, kurią reikėjo grąžinti pagal grafiką 2019m).  

Nuo 2020 m. sausio 01 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. įmonė grąžino 450000 Eur skolos dalį. 
 Pagal susitarimą Nr. 2 nuo negrąžintos skolos dalies įmonė turėjo mokėti 5,1% dydžio 

metines palūkanas bei skolos grąžinimo užtikrinimui yra įkeistas Finansų ministerijai 6422100 Eur 
rinkos vertės nekilnojamasis turtas ir gamybiniai įrengimai, kurių likutinė vertė 2015 m. birželio 30 
d. 3044134,06 Eur. 

2020 m rugsėjo 18 d. pasirašytas, LR Finansų ministerijos ir AB Giraitės ginkluotės gamyklos 
skolos grąžinimo sutarties Nr. 570 pakeitimo, susitarimas Nr. 3, kuriame skola LR Finansų 
ministerijai 10285977,30 Eur turi būti grąžinama iki 2032 m gruodžio 20 d. skolos grąžinimo 
grafike nustatytais terminais. Pagal susitarimą Nr. 3 nuo negrąžintos skolos dalies įmonė turi mokėti 
2,89 % dydžio metines palūkanas . 

 
Įmonės ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 2020 metų pabaigoje 800000 Eur bei 

sukaupta palūkanų nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 73996 Eur. 
AB Giraitės ginkluotės gamyklos ilgalaikiai įsipareigojimai  LR Finansų ministerijai 2020 m. 

gruodžio 31d. sudarė 9385977 Eur. 
  

 
Įsipareigojimų būklė: 
 

Rodikliai Mokėtinos skolos ar jų dalys 

Mokėtinos sumos pagal rūšis Per vienerius 
finansinius 

metus 

Po vienerių 
finansinių metų, 

bet ne vėliau 
kaip per 

penkerius metus 

Po penkerių 
finansinių metų

1. Finansinės skolos: 
(tarp jų dukterinėms ir 
asocijuotoms įmonėms) 

873996 5000000 4385977 

 1.1. Lizingo (finansinės nuomos) 
ar panašūs įsipareigojimai  

   

 1.2. Kredito įstaigoms    
 1.3. Kitos finansinės skolos 873996 5000000 4385977 
2. Skolos tiekėjams 246146   
3. Gauti išankstiniai apmokėjimai 213158   
4. Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 

115593   

5. Kitos skolos  4221   
6.Pelno mokestis 5456   

IŠ VISO 1458570 5000000 4385977 
 

Trumpalaikės skolos atskleistos balanse: atlyginimai ir socialinio draudimo mokesčiai – 
115593 Eur, tame skaičiuje atostoginių kaupiniai ir socialinio draudimo įmokos 79299 Eur. Kitos 
mokėtinos sumos– 9677 Eur., tame skaičiuje aplinkos teršimo ir gamtos išteklių naudojimo 
mokesčiai – 420 Eur, nekilnojamo turto mokestis – 3801 Eur. pelno mokestis – 5456 Eur. 

2019 m. gruodžio 31 d. trumpalaikės skolos atskleistos balanse: atlyginimai ir socialinio 
draudimo mokesčiai – 96658 Eur, tame skaičiuje atostoginių kaupiniai ir socialinio draudimo 
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įmokos 72313 Eur. Kitos mokėtinos sumos: aplinkos teršimo ir gamtos išteklių naudojimo 
mokesčiai – 204 Eur,  nekilnojamo turto mokestis – 3801 Eur. 

 
3.10. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 

 
Sukauptos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 74 Eur. Praėjusiais finansiniais 

metais buvo 107 Eur. 
 

3.11. Pajamos ir  sąnaudos 
 
AB Giraitės ginkluotės gamykla  2020 m. pardavimų pajamos - 9183693 Eur. iš jų: 

 produkcijos pardavimo pajamos –   9170399 Eur; 
 suteiktų paslaugų pajamos – 13294 Eur.  

 
AB Giraitės ginkluotės gamykla 2019 m. pardavimų pajamos – 7911971 Eur. iš jų: 

 produkcijos pardavimo pajamos 7905301 Eur Eur (atskaičius prekių grąžinimus bei 
nuolaidas iš pirkėjų – 14200 Eur ) sudaro – 7891101 Eur; 

 suteiktų paslaugų pajamos – 20870 Eur. 
 

 
 
2020 m. pardavimų savikaina  -  7103937 Eur,  
2019 m pardavimų savikaina – 6120462 Eur. 
 

2020 m. veiklos sąnaudos – 954453 Eur, iš jų: 
 Pardavimų sąnaudos – 81902 Eur, kur reikšmingiausią sumą sudaro marketinginių 

(prekių) paslaugų sąnaudos – 13542 Eur, komandiruočių sąnaudos – 18819 Eur ir kt.; 
 Bendrosios ir administracinės sąnaudos – 872552 Eur, kur reikšmingos sąnaudų sumos: 
- administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai – 346648 Eur, 
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 110770 Eur, 
- eksploatacinės sąnaudos (el.energijos, dujų, apsaugos ) – 103480 Eur, 
- sąnaudos pagal sutartis (juridinės paslaugos, audito, konsultacijų) – 23677 Eur (tame 

skaičiuje su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos: finansinių ataskaitų audito 
– 2900 Eur, juridinės – 12397 Eur, integruotos vadybos sistemos audito, remiantis standartais ISO 
14001 ir ISO 9001 sąnaudos – 1680 Eur, strateginio plano korekcijos paslaugos – 1000 Eur, 
konsultacijos dėl finansinės naudos investicinio plano scenarijų įvertinimo– 3700 Eur, rinkodaros 
metmenų parengimas – 2000 Eur, 

- kitos bendrosios sąnaudos (kanc.prekės, ryšio paslaugos, darbų ir priešgaisrinės saugos 
išlaidos, kuras, mokesčių sąnaudos, kitos ūkio išlaidos) – 287977 Eur . 
 
2020 metų kovo metų 15 dieną dėl COVID-19 išplėtimo Europoje ir pasaulyje LR vyriausybė 
paskelbė karantiną šalyje ir apribojo judėjimą visoje šalyje, buvo uždarytos nebūtinųjų prekių 
parduotuvės, apribuota barų ir restoranų veikla, draudžiamas LR piliečių išvykimas iš LR 
teritorijos. Bendrovės veikla nebuvo apribuota, tačiau dėl prasidėjusios pandemijos pasaulyje ir 
daugelyje šalių įvesto karantino buvo atšauktos parodos ir kiti renginiai, kuriose Bendrovė planavo 
dalyvauti. Bendrovė patyrė tiesioginius nuostolius (bilietų išlaidos, viešbučio rezervacijos, 
pasiruošimo išlaidų, dalyvio mokesčio ir kt.). Dėl įvesto karantino buvo uždarytos mažmenines 
parduotuves, kurios prekiauja civiliniais šoviniais, ko pasėkoje sumažėjo Bendrovės apyvartą 
balandžio, rugpjūčio, lapkričio mėnesiais. 2020 metais rugpjūčio 14 dieną Bendrovė kerpėsi į VMI 
su prašymu įtraukti į nukentėjusių įmonių sąrašą ir taikyti pagalbos priemones. 2020 metų rugsėjo 
mėnesio 23 dieną Bendrovė buvo įtraukta į nuketėjusiųjų sąrašą ir kreipėsi dėl subsidijos gavimo į 
užimtumo tarnybą prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bendrovė gavo 104643,30 
eurų subsidiją, 87408 eurų buvo pervesta 2020 metais į Bendrovės sąskaitą, 17235,30 eurų 2021 
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metais sausio mėnesį. 104643,30 eurų subsidijos suma mažina 2020 metų bendrųjų ir 
administracinių sąnaudų darbo užmokesčio sąnaudas.  

2020 metų pabaigoje užfiksuotas COVID-19 protrūkis tarp Bedrovės dirbančių. 
 

 
2019 m. veiklos sąnaudos – 902937 Eur, iš jų: 
 Pardavimų sąnaudos – 100216 Eur, kur reikšmingiausią sumą sudaro marketinginių 

(prekių) paslaugų sąnaudos – 14956 Eur, komandiruočių sąnaudos – 57771 Eur ir kt.; 
 Bendrosios ir administracinės sąnaudos – 802745 Eur, kur reikšmingos sąnaudų sumos: 
- administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai – 334545 Eur, 
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 108461 Eur, 
- eksploatacinės sąnaudos (el.energijos, dujų, apsaugos ) – 100719 Eur, 
- sąnaudos pagal sutartis (juridinės paslaugos, audito, konsultacijų) – 24714 Eur (tame 

skaičiuje su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos: finansinių ataskaitų audito 
– 2900 Eur, juridinės – 2664 Eur, integruotos vadybos sistemos audito, remiantis standartais ISO 
14001 ir ISO 9001 sąnaudos – 1100 Eur, strateginių planų ruošimo paslaugos – 8350 Eur, 
konsultacijos dėl investicinio plano – 9700 Eur ), 

- kitos bendrosios sąnaudos (kanc.prekės, ryšio paslaugos, darbų ir priešgaisrinės saugos 
išlaidos, kuras, mokesčių sąnaudos, kitos ūkio išlaidos) – 234306 Eur . 
 
 
2020m. kitos veiklos rezultatai - 6050 eur (nuomos pajamos). 
2019m. kitos veiklos pajamos – 2520 Eur – nuomos pajamos. 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu AB Giraitės ginkluotės gamykla mainų pajamų neturėjo. 
 

3.12. Finansinė ir investicinė veikla 
Praėjusių ir ataskaitinių finansinių metų AB Giraitės ginkluotės gamyklos finansinės ir 

investicinės veiklos rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje: 
 
 

Rodikliai 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai. 
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1870 4717 
  Reikšmingų sumų detalizavimas:   
Palūkanų pajamos/baudų,delspinigių pajamos   
Teigiama valiutos k. pasikeitimo įtaka 1870 4717 
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
SĄNAUDOS 

499358 546925 

  Reikšmingų sumų detalizavimas:   
Palūkanų sąnaudos 464223 542435 
Baudos ir delspinigiai   
Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka 35135 4490 
Kitos sąnaudos (kredito sutarčių mok., įkeitimo lakštai, 
ovedrafto įsipareigojimo mok.,banko paslaugos) 

  

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 
REZULTATAS (a - b) 

-497488 -542208 
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1. Direktoriaus įžanginis žodis 

2020 metai AB Giraitės ginkluotės gamyklai buvo pokyčių  ir strategiškai svarbių sprendimų 

metas.  

2020 metais pasaulyje paskelbta COVID‐19 pandemija. Dėl jos išplitimo Europoje ir pasaulyje 

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  nuo  kovo mėn.  16  d.  įvedė  šalyje  karantiną,  taip  apribodama 

judėjimą  per  sienas  ir  šalies  viduje,  viešojo  ir  privataus  sektoriaus  veiklas,  perorganizuodama 

švietimo bei  sveikatos priežiūros  įstaigų darbą. Bendrovės veikla nebuvo apribota,  tačiau virusui 

paralyžiuojant vis daugiau sektorių ir dėl daugelyje šalių įvesto karantino, buvo atšauktos parodos 

bei  kiti  renginiai,  kuriuose  Bendrovė  planavo  dalyvauti.  Dėl  įvesto  karantino  buvo  uždarytos 

mažmeninės  parduotuvės,  prekiaujančios  civiliniais  šoviniais,  uždarytos  šaudyklos,  uždrausta 

medžioklė, nevyko šaudymo varžybos  ir kiti renginiai. Visa tai  labai palietė pardavimų grandį. Dėl 

pandemijos buvo  juntamas  chaosas  ir  tiekimo  grandyje  (vėlavo prekių užsakymai,  gamyklos dėl 

ligos židinių skelbdavo prastovas, atsirasdavo  logistikos trikdžių). Tačiau, nepaisant visų neigiamų 

koronaviruso  pandemijos  sukeltų  padarinių  Bedrovės  veiklai,  dėjome  visas  pastangas,  kad 

akcininko lūkestis dėl nuosavo kapitalo grąžos (ROE) dydžio 2020 metais būtų realizuotas (2020 m. 

ROE –6,1%). 

2020  metais  Bendrovė  savo  veikloje  vadovavosi  2020  metais  patvirtintomis  veiklos  ir 

pardavimų  strategijomis.  2020  metais  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  pritarė  Bendrovės 

dividendų  mažinimui  už  2019‐2021  metus,  neišmokėtus  dividendus  panaudojant  2020  metais 

patvirtinto investicinio projekto įgyvendinimui. 

Siekiant padidinti Bendrovės pelną 2020 metais buvo pritarta išplėsti gamybinius pajėgumus, 

įvedus  trečią pamainą. Tuo  tikslu, 2020 metų pabaigoje, Bendrovėje atlikti paruošiamieji darbai 

trijų pamainų darbui, kuri pradėtų funkcionuoti nuo 2021 metų pradžios. 

Tikiu,  jog 2020 metais priimti  kertiniai  sprendimai  leis  sėkmingai  vystyti bendrovės  veiklą, 

plėsti  civilinės  amunicijos  produkcijos  asortimentą,  atsižvelgiant  į  klientų  poreikį,  o  pradėti 

įgyvendinti  pokyčiai  užtikrins  finansinį  tvarumą  bei  pateisins  bendrovės  akcininko  –  Lietuvos 

valstybės – lūkesčius. 

Sieksime užtikrinti  tolimesnį AB Giraitės ginkluotės gamyklos veiklos efektyvumo didinimą, 

orientaciją  į  klientų  lūkesčių  tenkinimą,  gebėjimą  konkuruoti  tarptautiniu mastu  bei  prisidėjimą 

prie Lietuvos ekonomikos augimo ir šalies gyventojų gerovės. 

   

                      Direktorius  
          Aleksandras Nikonovas
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2. Veiklos apžvalga 

Akcinė  bendrovė  Giraitės  ginkluotės  gamykla  (toliau  –  Bendrovė)  yra  valstybės  valdoma 

bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Bendrovės 

adresas Topolių g. 8, Giraitės k., LT‐54310 Kauno rajonas, Kauno rajono savivaldybė, įmonės kodas 

110080729,  interneto  svetainė: www.ggg‐ammo.lt,  tėl.  +370  37 302 390,  el.  paštas:  info@ggg‐

ammo.lt.  

VĮ Giraitės ginkluotės gamykla įregistruota 2020 m. kovo 24 dieną. 2007 metų gegužės 21 d. 

Lietuvos Respublikos ginklų  fondo direktoriaus  įsakymu Nr. 1A‐57 VĮ Giraitės ginkluotės gamykla 

pertvarkyta į akcinę bendrovę. 

Bendrovė  yra aukštos  kokybės  šaudmenų, atitinkančių NATO  standartus, gamybą  vykdanti 

strateginės reikšmės įmonė. Bendrovės veiklos, atitinkančios valstybės interesą, yra šios: 1) NATO 

standartus atitinkančių aukštos kokybės šovinių gamyba; 2) aukštos kokybės šovinių, skirtų civilinei 

ir karinei rinkai, gamyba. 

Įstatuose nustatytas Bendrovės veiklos tikslas – socialiai atsakingai plėtoti ūkinę ir komercinę 

veiklą,  siekiant naudos Bendrovei  ir Bendrovės  akcininkams  –  ilgalaikio Bendrovės  akcijų  vertės 

didėjimo,  dividendų  Bendrovės  akcininkams  ir  Bendrovės  akcijų  likvidumo.  Įstatuose  nustatytas 

Bendrovės  veiklos  objektas  –  šaudmenų  gamyba,  metalų  apdorojimas  (kalimas,  presavimas, 

štampavimas  ir  profiliavimas),  padengimas,  bendroji mechaninė  technologija,  technikos mokslų 

tiriamieji ir taikomieji darbai, medžiagų ir produkcijos kokybės bandymai ir analizė. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1K‐148 patvirtintas 

raštu  „Dėl  valstybės  siekiamų  tikslų  ir  keliamų  lūkesčių,  susijusių  su Akcinės bendrovės Giraitės 

ginkluotės gamyklos veikla“, nustatyta, kad Bendrovė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius 

skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovė savo veikloje turėtų 

vadovautis  gerąja  tvaraus  ir  subalansuoto  vystymosi  praktika,  Ekonominio  bendradarbiavimo  ir 

plėtros organizacijos rekomendacijomis ir gerosiomis praktikomis.  

Bendrovės gaminama produkcija: 

 karybai skirti šoviniai: 

o 5.56x45 mm GP21 (SS109) šoviniai, gaminami pagal NATO STANAG 4172 standartą 

ir tiekiami kartoninėse dėžutėse, juostose, apkabose (klipuota), 

o 7.62x51 mm GP11 (M80) šoviniai, gaminami pagal NATO STANAG 2310 standartą ir 

tiekiami kartoninėse dėžutėse, juostose; 

 civilinei rinkai skirti šoviniai, naudojami graižtviniams ginklams sporte ir medžioklėje: 

o .308 Win šoviniai (devynių rūšių), 

o .223 Rem šoviniai (keturių rūšių); 

 šovinių komponentai:  

o puodukai kulkoms ir tūtelėms, 

o kapsuliuotos ir nekapsuliuotos tūtelės, 

o plieno ir švino šerdys, 

o kulkos. 
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Bendrovėje  įdiegta  integruota  kokybės  vadybos  sistema,  atitinkanti  ISO  9001:2015  ir  ISO 

14001:2015  standartus.  Bendrovės  gaminami  šoviniai  yra  sertifikuoti  Didžiosios  Britanijos 

laboratorijos  The  British  Proof  House  Laboratory,  atliekami  periodiniai  patikrinimai,  išduoti 

sertifikatai suteikia teisę šovinius žymėti C.I.P. ženklu. 

Pajamų pripažinimas: 

Bendrovėje  pajamos  pripažįstamos  vadovaujantis  kaupimo  principu,  t.  y.  apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, t. y. neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

   



8 

 

STRATEGIJA IR JOS 
ĮGYVENDINIMAS 



9 

3. Strategija ir jos įgyvendinimas 

Bendrovės MISIJA: GAMINTI AUKŠTOS KOKYBĖS ŠAUDMENIS, ATITINKANČIUS 

NATO STANDARTUS IR KLIENTO REIKALAVIMUS 
 

Bendrovės VIZIJA: TAPTI MODERNIAUSIU AMUNICIJOS GAMINTOJU IR 

PATIKIMIAUSIU TIEKĖJU KIEKVIENAM KLIENTUI 
 

Savo veiklą grindžiame šioms svarbiausiomis vertybėmis: 

 
 

Savo vertybių puoselėjimui, kasdieniniame darbe taikome tokius darbo principus: 

 PASSION – polėkis darbui. Iniciatyviai ir drąsiai siekiame išsikeltų tikslų; 

 PERFORMANCE – efektyvus darbas. Siekiame viršyti kiekvieno kliento lūkesčius; 

 PRECISION – tikslumas. Užduotis siekiame atlikti laiku ir tiksliai. 

Bendrovės strateginis veiklos planas 2021 – 2024 metų laikotarpiui buvo patvirtintas 2021 m. 

sausio 7 d. valdybos posėdyje. Rengdami planą, atnaujinome Bendrovės strateginių krypčių ir tikslų 

struktūrą,  išskyrėme  tris  strategines  kryptis  ir  iš  viso  penkis  strateginius  tikslus.  Nuoseklus 

nustatytų strateginių krypčių  laikymasis  ir tikslų įgyvendinimas padės Bendrovei judėti numatytos 

vizijos link. 

MISIJA ‐ GAMINTI 
AUKŠTOS KOKYBĖS 

ŠAUDMENIS,                           
ATITINKANČIUS 

NATO STANDARTUS 
IR KLIENTO 

REIKALAVIMUS

Atsakingumas.

Žinome, už ką esame 
atsakingi, ir atsakome už savo 

veiksmus.

Kiekvienas darbuotojas 
tiesiogiai atsako už savo 

priimtus sprendimus ir darbo 
rezultatus.

Profesionalumas.

Mums svarbu žinios, patirtis 
ir nuolatinis tobulėjimas.

Bendrovės darbuotojai siekia 
išmanyti savo darbo 

specifiką, savarankiškai 
priimti ir įgyvendinti 

sprendimus, siekia būti atviri 
naujai informacijai ir žinioms.

Komandinis darbas.

Siekdami įmonės vizijos 
dirbame vieningai.

Mes vertiname kiekvieno 
savo komandos nario 
profesionalumą, tačiau 
geriausi rezultatai yra 
pasiekiami dirbant 

komandoje.
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Tikslams  pasiekti  iškėlėme  12  vidutinio  laikotarpio  strateginių  uždavinių,  nustatėme  jų 

matavimo  rodiklius,  suplanavome  uždaviniams  įvykdyti  būtinas  trumpo  ir  vidutinio  laikotarpio 

priemones. 

2021 m. strateginių tikslai ir uždaviniai bei jų rodikliai 

Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas / uždavinys 
Strateginio tikslo / uždavinio rodiklis ir matavimo 
vienetas 

2021 m. 
planas 

Vertės 
didinimas 

1 tikslas. Užtikrinti aukštą nuosavo 
kapitalo grąžą 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)  ≥6,2% 

1.1. Užtikrinti tvariai veiklai būtiną 
pardavimų apimtį 

Pagamintos produkcijos (šovinių) pardavimai, 
mln. vnt. per metus 

32 700 

1.2. Užtikrinti tvariai veiklai būtiną 
pelningumo lygį 

Bendrasis pelningumas 

EBITDA marža 

≥22% 

≥13,7% 

2 tikslas. Patenkinti klientų lūkesčius 
Klientų grąžintų produkcijos partijų skaičius per 
metus, vnt. 

0 

2.1. Užtikrinti kokybiškos produkcijos 
gamybą 

Neatitiktinio produkcijos kiekio štampavimo ir 
surinkimo baruose dalis 

≤2,0% 

2.2. Užtikrinti patrauklų kainos ir 
kokybės santykį 

Vidutinė gaminio vienetui tenkanti savikainos ir 
veiklos sąnaudų suma, Eur 

≤0,30 

Veiklos 
efektyvumo 
didinimas 

3 tikslas. Užtikrinti aukštą valdymo ir 
gamybinės veiklos efektyvumą 

Pagamintos produkcijos kiekis, tenkantis 
vienam darbuotojui, tūkst. vnt. per mėnesį 

≥26 

3.1. Užtikrinti efektyvų valdymą 
Valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo 
indeksas 

A‐arba 
aukštesnis 

3.2. Užtikrinti aukštą gamybinių 
pajėgumų išnaudojimą 

Bendras gamybinės linijos pajėgumų 
išnaudojimo laipsnis 

≥85% 

3.3. Užtikrinti optimalią kapitalo 
struktūrą 

Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis  ≤1,3 

VIZIJA ‐ TAPTI MODERNIAUSIU AMUNICIJOS GAMINTOJU IR                                       
PATIKIMIAUSIU TIEKĖJU KIEKVIENAM KLIENTUI 

I strateginė kryptis.

Vertės didinimas

1 tikslas.

Užtikrinti aukštą 
nuosavo 

kapitalo grąžą

2 tikslas.

Patenkinti 
klientų lūkesčius 

II strateginė 
kryptis. 

Veiklos 
efektyvumo 
didinimas

3 tikslas.

Užtikrinti aukštą 
valdymo ir 
gamybinės 
veiklos 

efektyvumą

III strateginė kryptis.

Socialine atsakomybe grįstos 
organizacinės kultūros plėtra

4 tikslas.

Užtikrinti 
sąžiningą ir 
rinkos sąlygas 
atitinkantį 
darbuotojų 

darbo užmokestį 
ir aplinką

5 tikslas.

Mažinti veiklos 
neigiamą 

poveikį aplinkai
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Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas / uždavinys 
Strateginio tikslo / uždavinio rodiklis ir matavimo 
vienetas 

2021 m. 
planas 

Socialine 
atsakomybe 
grįstos 
organizacinės 
kultūros plėtra 

4 tikslas. Užtikrinti sąžiningą ir rinkos 
sąlygas atitinkantį darbuotojų darbo 
užmokestį ir aplinką 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio 
Bendrovėje ir vidutinio mėnesinio bruto darbo 
užmokesčio šalies ūkyje santykis 

≥1,1 

4.1. Didinti darbuotojų pasitenkinimą  Darbuotojų kaita, %  ≤12% 

4.2. Kelti darbuotojų kvalifikaciją  Per metus kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis  ≥10% 

4.3. Užtikrinti saugią darbo aplinką 
Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės 
aktų pažeidimų, už kuriuos skirtos baudos, 
skaičius, vienetais per metus 

0 

5 tikslas. Mažinti veiklos neigiamą 
poveikį aplinkai 

Žaliosios energijos dalis bendrame energijos 
suvartojime 

≥60% 

5.1. Mažinti energijos suvartojimą 
Visas energijos suvartojimas, tenkantis vienam 
pagamintam šovinio vienetui, Wh/vnt. 

≤49 

Įgyvendindama  strateginį  planą  2020  metais,  Bendrovė  visiškai  įvykdė  strateginio  tikslo 

„Didinti  įmonės  vertę“  rodiklį,  strateginius  tikslus  „Patenkinti  klientų  lūkesčius“  ir  „Tobulinti 

organizacinę  struktūrą“  bei  įvykdė  strateginį  tikslą  „Didinti  veiklos  efektyvumą“  (tikslo  rodiklio 

įvykdymo laipsnis siekė 108%).   

2020 m. strateginių tikslų įvykdymas 

   

Strateginė kryptis 
Strateginis 
tikslas 

Strateginio tikslo rodiklis ir 
matavimo vienetas 

2020 m. 
Planas 

2020 m. 
faktas 

Tikslo rodiklio 
įvykdymo laipsnis, % 

Įmonės vertės didinimas 
1. Didinti 
įmonės vertę 

Akcijos buhalterinė vertė, 
Eur 

41,6  41,7  100% 

Klientų lūkesčių 
patenkinimas 

2. Patenkinti 
klientų lūkesčius 

Klientų grąžintų produkcijos 
partijų kiekis, vnt. 

0  0  100% 

Veiklos efektyvumo 
didinimas 

3. Didinti veiklos 
efektyvumą 

Bendras gamybinės linijos 
išnaudojimo koeficientas 

85%  92%  108% 

Vertybėmis grįstos 
organizacinės kultūros 
formavimas 

4. Tobulinti 
organizacinę 
struktūrą 

Darbuotojų kaitos rodiklis, %  12% 
1 

1% 
100% 
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4. Svarbiausi įvykiai     

Svarbiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

Data  Įvykis 

2020‐01‐08  Valdyba patvirtino atnaujintą Bendrovės strateginį planą 2021‐2023 m. laikotarpiui. 

2020‐01‐08  Valdyba patvirtino Bendrovės pardavimų strategiją 2020‐2022 m. laikotarpiui. 

2020‐01‐30  Bendrovė kreipėsi į VĮ Turto banką dėl skolos grąžinimo sąlygų pakeitimo, sumažinant palūkanų 
normą ir optimizuojant grąžinimo grafiką, siekiant užtikrinti rašte dėl valstybės lūkesčių Bendrovei 
iškeltų tikslų (susijusių su veiklos plėtra, gamybos optimizavimu, pajėgumų didinimu, vertės 
kūrimu ir nuosekliu dividendų politikos vykdymu) įgyvendinimą. Bendrovės pateiktas raštas yra 
vertinamas instituciniu lygmeniu. 

2020‐02‐19  Priimta dirbti finansų direktorė Violeta Kašėtienė, kurios pagrindinė užduotis – užtikrinti 
kvalifikuotą ir tvarų finansų valdymą, siekiant įgyvendinti Bendrovės strateginius tikslus ir 
valstybės iškeltus lūkesčius. 

2020‐02‐11  Bendrovė rinkai pristatė naują civilinei rinkai skirtą gaminį – .223 Rem GGG FMJ 62 gr šovinį, kuris 
pagal savo charakteristikas analogiškas NATO šoviniui. 

2020‐04‐14  Bendrovė kreipėsi į LR Finansų ministeriją dėl valstybės valdomų įmonių dividendų ir pelno įmokų 
už 2019 metų rezultatu. Šiuo raštu buvo prašoma ) sumažinti dividendams skirtą pelno dalį už 
2019 metus iki 100.000 eurų ir 2020‐2022 metams nustatyti dividendams skirtą pelno dalį ‐ 10 
procentų nuo nepaskirstytojo pelno. 

2020‐07‐08  LR Vyriausybės nutarimu dėl Bendrovės mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise 
priklausančias akcijas pelno dalis mažinama 2019 finansiniais metais iki 21,86% Bendrovės 
paskirstytojo pelno, 2020 ir 2021 finansiniais metais dividendams skirti 10 procentų Bendrovės 
paskirstytojo pelno. Dividendų sumažinimas leis vykdyti ženklios apimties investicijas, kurioms 
valdyba pritarė 2019 metais, tokiu būdu užtikrinama netiesioginė valstybės parama strateginės 
įmonės investiciniam projektui įgyvendinti. 

2020‐07‐29  Bendrovė pakartotinai kreipėsi į VĮ Turto banką dėl skolos grąžinimo sąlygų pakeitimo, sumažinant 
palūkanų normą ir optimizuojant grąžinimo grafiką, siekiant užtikrinti rašte dėl valstybės lūkesčių 
Bendrovei iškeltų tikslų (susijusių su veiklos plėtra, gamybos optimizavimu, pajėgumų didinimu, 
vertės kūrimu ir nuosekliu dividendų politikos vykdymu) įgyvendinimą.  

2020‐09‐18  Bendrovė pasirašė skolos grąžinimo sutarties pakeitimą, kuris užtikrina Bendrovei iškeltų tikslų 
įgyvendinimą. 

2020‐09‐23  Bendrovė įtraukta į „Juridinių asmenų, kuriems pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės 
pagalbos priemonės dėl COVID‐19“ sąrašą. 

2020‐09‐28  Bendrovė kreipėsi į LR Užimtumo tarnybą prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl LR 
užimtumo 41 straipsnio 2.4 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčio gavimo. 

2020‐12‐18  Valdyba patvirtino rizikų valdymo politiką. 

 

Svarbiausi įvykiai po ataskaitinio laikotarpio 

   

Data  Įvykis 

2021‐01‐07  Valdyba patvirtino atnaujintą Bendrovės strateginį planą 2021‐2024 m. laikotarpiui. 

2021‐03‐15  Priimta dirbti rinkodaros ir komunikacijos vadovė, kurios pagrindinė užduotis – užtikrinti vidinę ir 
išorinę komunikaciją, gerinti Bendrovės įvaizdį ir didinti vardo žinomumą. 
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VEIKLOS REZULTATAI 
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5. Veiklos rezultatai 

 Pardavimai ir rinkodara 2020 metais 

2020 metų pardavimai vis dar išlaikė aukštą tempą, gatavos produkcijos pardavimo apimtys 

viršijo 2020 metų gamybos apimtys, gatavos produkcijos  sandėlio  likučių 2021 metų  sausio 1‐ai 

dienai praktiškai neliko.  

Iš  viso 2020 metais produkcijos parduota už 9,18 mln. Eur.  Lyginant  su praėjusiais metais 

pardavimų pajamos didėjo 16 procentų.  Imant  vienetine prasme pardavimų  apimtys didėjo dar 

daugiau  –  35  %,  tačiau  čia  reikia  atkreipti  dėmesį,  kad  pardavimų  šovinių  pardavimo  apimtis 

kiekiais augo sparčiau, nei pardavimo pajamos eurais ir Bendrovei pavyko uždirbti 0,29 mln. eurų 

daugiau  bendrojo  pelno  tik  dėka  didesnio  šovinių  kiekio.  Pagrindinės  mažėjančio  bendrojo 

pelningumo  priežastys  buvo  didėjanti  konkurencija,  COVID‐19  neigiama  įtaka  civilinės  rinkos 

šovinių  paklausai,  sumažėję  karinės  produkcijos  užsakymai  iš  NSPA.  Pardavimo  pajamos  2020 

metais iš NSPA sumažėjo net 70 procentais, t. y. 1,64 mln. eurų mažiau, nei 2019 metais. Didžiausi 

klientai 2020 metais buvo distributoriai Ukrainoje ir Lenkijoje, šių šalių pardavimai sudarė 37% visų 

pardavimo pajamų. 

Karinės  produkcijos  užsakymų mažėjimas  nuo  32%  2019 metais  iki  8%  2020 metais  buvo 

pakankamai tendencingas  ir prognozuotas, dėl to buvo  ieškoma pardavimo alternatyvų civilinėse 

rinkose.  Civilinėje  rinkoje,  kaip  jau  buvo  minėta,  yra  aštri  konkurencija  tarp  gamintojų,  bei 

produkcijos atkrovimai vyksta mažesniais kiekiais, nei NSPA,  tai sąlygoja mažesnį parduotų šovinių 

pelningumą. Civilinėje  rinkoje  vyrauja paklausa mažesnio  kalibro  šovinių,  kurių pardavimo  kaina 

yra mažesne  ir  jie  generuoja mažesnę pelno  sumą  vienam  vienetui, nei didelio  kalibro  šoviniai, 

kurių pardavimo kaina  yra didesne. Civilinės  rinkos  šovinių pardavimai 2020 metais  sudarė 60% 

visų  šovinių  pardavimų,  iš  jų mažo  kalibro  šoviniai  sudarė  net  83%,  tuomet  kaip  2019 metais 

civilinės rinkos šovinių pardavimai sudarė 63% visų šovinių pardavimų,  iš  jų mažo kalibro šoviniai 

sudarė tik 50%. 

Žiūrint  į  rinkų dinamiką galima  išskirti Ukrainą, kuri augo 202%  ir užėmė pirmą vietą pagal 

pardavimų pajamas, penkta rinka prieš metus, bei Čekija su 350% augimu ir dvylikta pozicija rinkų 

sąraše 2019 metais (1,9% visų pardavimų). Prancūzijos rinka 2019 metais augo 28% ir užėmė antrą 

vietą pagal pardavimų pajamas po NSPA, 2020 metais  ši  rinka  išlaikė pardavimus  tame pačiame 

lygyje ir sudarė 11,5% visų pardavimų (2019 metais 11,4%), bei yra trečia sąraše. Į ketvirtą vietą iš 

pirmos pagal pardavimų pajamas nukrito NSPA pardavimai ir sudarė 8,1% (2019 ‐ 32%).   

2020 metais pradėtas bendradarbiavimas su Nyderlandų rinka 

Lietuvos rinka taip pat paaugo nuo 2,4% 2019 metais iki 5,0% 2020 metais. 

Dirbant su prekės ženklu buvo ir toliau numatyta vystyti žinomumo sklaidą per parodas: IWA 

parodoje Niurnberge su savo stendu, planuota dalyvauti DSEI London parodoje su jungtiniu šalies 

stendu, aplankyti parodas Milipol (Prancūzija), GDA (Kuveitas), Shot Show (JAV). Tačiau dėl COVID‐

19 pandemijos visos parodos ir renginiai 2020 metais buvo atšaukti. 
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2019 metais rinkoms buvo pristatytas naujas produktas ‐ .223 rem kalibro 77grain HPBT SMK 

šovinys. Produktas buvo palankiai priimtas, 2020 metais šio produkto pardavimai augo 40% . 

2020 metais  rinkoms  buvo  pristatytas  ir  sėkmingai  startavo  naujas  produktas  ‐  .223  rem 

kalibro 62 grain FMJ  šovinys. Šio  šovinio pardavimai  jau 2020 metas  sudarė 4% visų pardavimų, 

prognozuojas dar didesnis augimas kitais metais. 

 Žaliavų tiekimas 2020 metais 

2020 m. Bendrovė sėkmingai bendradarbiavo tiek su nuolatiniais, tiek su naujais pagrindinių 

žaliavų  tiekėjais  iš  JAV  ir  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. 

2020  metais  po  kelių  metų  pertraukos  buvo  atnaujintas  bendradarbiavimas  su  kapsulių 

gamintojų Italijoje, susitarta dėl palankesnių bendradarbiavimo sąlygų, kokybės užtikrino garantijų. 

Pagrindinis dėmesys buvo  skiriamas pastoviems  ryšiams  su patikimais  tiekėjais palaikyti  ir 

išvystyti,  kokybinių  rodiklių  nukrypimų  prevencijai,  efektyviausių  sprendimų  abipusiam 

bendradarbiavimui  ateityje  suradimui.  2020 m.  beveik  visos  pagrindinės  žaliavos  buvo  gautos 

kokybiškos  ir  numatytu  laiku.  Išanalizuotos  žaliavų  kokybės  reikalavimų  neatitikimo  priežastys, 

susitarta dėl neatitikimų pašalinimo. 

 Darbuotojų sauga, sveikata ir priešgaisrinė apsauga 2020 metais 

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“. 

2020 metais Bendrovėje buvo įkurtas ekstremalių situacijų valdymo centras, kurio pagrindinė 

užduotis  stebėti  situaciją  dėl  COVID‐19  šalyje,  siekti  Vyriausybės  sprendimus  dėl  pandemijos 

plitimo  mažinimo  šalyje  ir  teiki  pasiūlymus  Bendrovės  viduje  prevencinėms  priemonės  ir 

darbuotojų  apsaugai  nuo  viruso.  Taip  pat  buvo  parengtas GGG  veiksmų  planas  COVID‐19  ligos 

prevencijai. 

 Aplinkos apsauga 2020 metais 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos apima kelias pagrindines sritis: 

1) Buitinių, gamybinių bei pavojingų atliekų  surinkimas  ir pridavimas 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 
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įmonėje  susidarančių  atliekų  saugojimo  ir  pridavimo  tvarka.  Susidariusios  atliekos  yra 

pristatomos atliekų tvarkytojams pagal sudarytas sutartis; 

2) Taupus  ir  racionalus  žaliavų,  energetinių  bei  gamtinių  išteklių  naudojimas.  2020 metų 

veiklos šioje srityje rezultatai pateikti lentelėje. 

2020 m. rezultatai 

Rodiklis  Matavimo vnt.  Dydis 

Elektros energijos sunaudojimas  kWh  1355378 

Gamtinių dujų sunaudojimas  m3  121689 

Vandens sunaudojimas  m3  8891 

Susidariusios gamybinės nuotekos  m3  4475 

Susidariusios bendrosios nuotekos  m3  5810 

Bendras susidariusių atliekų kiekis (išskyrus metalo atliekas)  t  104,35 

Perdirbimui skirtų atliekų kiekis  t  111.07 

Perdirbamų atliekų dalis  %  55 

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 ir mokestis už valstybinius gamtos išteklius 

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

8891  984 

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:  lietaus  nuotekų 

sistema;  buities‐gamybinių  nuotekų  sistema.  Išvalytos  ir  neutralizuotos  nuotekos  išleidžiamos  į 

UAB  „Giraitės  vandenys”  biologinius  valymo  įrenginius.  Išleidžiamų  nuotekų  kiekiai  ir  piniginė 

išraiška pateikiami lentelėje. 

Išleistų nuotekų kiekis ir mokestis už nuotekų tvarkymą 

Išleista nuotekų į UAB „Giraitės vandenys“, m3  Mokestis UAB „Giraitės vandenys“ už nuotekų tvarkymą, Eur 

5810  7030,1 

Mokesčiai už aplinkos taršą. Mokesčiai pagal galiojančius teisės aktus skaičiuojami už metus. 

Mokesčiai už aplinkos taršą 

Iš stacionarių taršos šaltinių, Eur  Iš mobilių taršos šaltinių, Eur 

47  73 



18 

 Energetikos sistemų priežiūra 2019 metais 

Pagrindiniai  energijos  ištekliai,  naudojami  Bendrovės  veikloje,  yra  elektros  energija  ir 

gamtinės dujos. Gamybos vykdymui ir įmonės vidaus reikmėms 2020 m. sunaudota 1 355 378 kWh 

elektros energijos ir 1 326 730 kWh gamtinių dujų. 

Energetikos sistemų priežiūra 2020 metais 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. 

 Ūkio priežiūra 2020 metais 

Per  2020 metus  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. Bendrovės darbuotojai buvo  aprūpinami higienos,  švaros  ir 

valymo priemonėmis, surenkamos, rūšiuojamos ir išvežamos buitinės atliekos. 

 Gamybos tarnybos veikla 2020 metais 

2020 metais  63%  visos  pagamintos  produkcijos  kiekio  sudarė  civilinė  amunicija.  2020 m. 

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

problemas  ir  mažinti  neatitiktino  produkto  kiekį  gamybos  tarnybos  štampavimo  ir  surinkimo 

baruose.  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. 

 Technologijos tarnybos veikla 2020 metais 

Technologijos tarnybos veiklos apžvalga 

Tarnybos veiklos sritis  2020 m. veiklos rezultatai 

Įrengimų priežiūra ir 
remontas 

2020  metais  buvo  atliekama  remiantis  bendrovės  direktoriaus  patvirtintu  2020  m. 
įrengimų planinio profilaktinio remonto planu ir integruotos vadybos sistemos procedūra. 
Per 2020 m. 12 mėnesių darbo laikotarpį planinis profilaktinis remontas (PPR) atliktas:  

 17 įrengimų,  

 6 konvejeriams,  

 7 elevatoriams. 

Per  2020  m.  atlikti  kai  kurių  įrengimų  neplaniniai  remontai.  Technologinės  įrangos 
eksploatacijos statistinė analizė vykdoma kiekvieną mėnesį.  
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Tarnybos veiklos sritis  2020 m. veiklos rezultatai 

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  –  48  vnt.  Per  ataskaitinį  laikotarpį  atliktas  technologinės 
dokumentacijos  koregavimas  dėl  technologinio  proceso  tobulinimo:  technologinės 
dokumentacijos paketas  (TDP) – 10 vnt.; papildomi  technologiniai dokumentai – 17 vnt. 
(reikalavimų nuolaidos – 7 vnt., nuokrypių leidimai – 8 vnt., techniniai potvarkiai – 2 vnt.). 

Gamybos našumo 
didinimas 

Toliau  sėkmingai  vykdomas  naujų  GGG  produktų  asortimento  didinimas.  Sukurtas 
naujas .223Rem GPR12 su 62gr savos gamybos kulka kalibro gaminys. 

Patobulinti mažo kalibro švino šerdies formavimo technologiniai įrankiai, taip užtikrinant jų 
ilgaamžiškumą, produkto kontroliuojamų parametrų ir gamybos stabilumą. 

Kapsuliavimo operacijoje patobulinti ir pritaikyti technologiniai įrankiai privedant juos prie 
kitų gamintojų kapsulių geometrinės  formos. Šios modifikacijos  leidžia gamyboje naudoti 
gerokai  platesnį  ir  įvairesnį  kapsulių  asortimentą,  kurį  siūlo  skirtingi  gamintojai.  Šie 
pakeitimai  leidžia  išlaikyti  stabilius  galutinio  produkto  parametrus  nepriklausomai  nuo 
kapsulių techninių parametrų. 

Tarpoperacinės  taros  tūrio padidinimas  taros  vienete.  Suprojektuoti naujo  tipo  dvigubai 
talpesni piltuvai  sėkmingai  integruoti  į gamybą nuo pradinės  tūtelės  tempimo  iki  tūtelės 
formavimo  operacijos.  Šis  sprendimas  lėmė:  mažesnį  tarpoperacinės  taros  poreikį, 
sumažėjusias  dvigubai  laiko  sąnaudas  aptarnaujant  šiuos  piltuvus  gamybos  duotuoju 
momentu,  esant  būtinybei  turėti  teorinę  galimybę  didesnius  tarpoperacinius  produkto 
kiekius,  dėl  specifinės  gamybos  technologijos  tikėtina  turėtų  sumažėti  tūtelių matmenų 
svyravimai.  

Šaltkalvių dirbtuvių plėtra įsigyjant plokščio šlifavimo, bei metalo pjovimo mini stakles. Šie 
sprendimai  sumažino  priklausomybę  nuo  išorės  atsarginių  dalių  gamintojų.  Esant 
ekstrinėms  remonto  situacijos  kai  kurioms  pozicijoms  laiko  sąnaudas  nuo  detalės 
užsakymo  iki  gavimo  sumažinome  iki  10  d.d.  Šie  sprendimai  lėmė  galimybę  gebėti 
restauruoti  keletą  technologinės  įrangos  pozicijų,  taip  pat  sumažino  kasdieninių  darbų 
sąnaudas keletą kartų. 

Kartu  su  Personalo  vadove  atliktas  vidaus  (operatorių‐derintojų,  pakuotojų‐kontrolierių) 
mokymo  sistemos  sėkmingas  pertvarkymas  ir  įdiegimas  įmonėje  naujiems  ir  esamiems 
darbuotojams  taip  keliant  jų  kvalifikaciją  ir  tiesiogiai  įtakojant  stabilesnius  ir  geresnius 
gamybos rezultatus. 

Technologijos  tarnybos perorganizavimas  ir pasirengimas  trijų pamainų darbui.  Įvertintas 
atsarginių  dalių  ir  technologinių  įrankių  poreikis,  įvertintos  galimos  rizikos,  žmogiškųjų 
resursų poreikis. Šiais sprendimai siektina tiesiogiai padėti didinti gamybos apimtis, padėti 
išlaikyti stabilumą.     

Naujojo  tekinimo  automato  (įrengimo) mazgų  tobulinimas  (pirmojo  etapo  užbaigimas), 
leidęs pagerinti ir išlaikyti stabilius gaminamo produkto parametrus abiems kalibrams. Taip 
pat ženkliai pagerintas įrengimo darbo našumo stabilumas.  

Toliau  vykdoma  naujų  technologinės  įrangos  gamintojų,  naujų  technologinių medžiagų 
paieška, išbandyta ir parašyta 2 vnt. technologinių medžiagų bandymo protokolai.   
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Tarnybos veiklos sritis  2020 m. veiklos rezultatai 

Informacinių sistemų 
priežiūra. 

Per 12 mėnesių ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai:  

Tinklo įranga atnaujinta 4 vietose. 
Programinė įranga atnaujinta  7 darbo vietose. 
Suremontuoti spausdintuvai 4vnt. 
Įrengti nauji spausdintuvai 4 darbo vietose. 
Atnaujinta 18 darbo vietų. 
Ryšio priemonės įsigytos/atnaujintos 10 vnt. 
 
Atsižvelgiant į COVID‐19 šalyje esančią situaciją: 
IT įrangos nuoma 3vnt. 
IT įrangos tobulinimas 4vnt. 
Interneto puslapio patobulinimai 2vnt. 
Periodiškai aptarnaujamos video konferencijos. 

 

 Kokybės tarnybos veikla 2020 metais 

2020 metais  buvo  prižiūrima  ir  tobulinama  2002 metais  įdiegta  kokybės  vadybos  sistema 

pagal  ISO 9001. Toliau  tęsiamas procesinis  sistemos  valdymas, peržiūrimos procedūros,  siekiant 

realiai atspindėti  įmonėje vykstančius procesus,  tiesiogiai  susiejant  juos  su bendrovės  ir  tarnybų 

veiklos efektyvumo didinimu. Gruodžio mėnesį buvo sėkmingai atliktas kokybės  ir aplinkosaugos 

vadybos  sistemos  pakartotinis  auditas.  Pradėtas  naujas  sertifikavimo  ciklas  trejiems  metams. 

Auditą atliko UAB „Bureau Veritas Lit“.  

2020 metais Kokybės tarnyba vykdė savo pagrindinę veiklą: buvo atliekami gautų medžiagų, 

žaliavų ir įrankių patikrinimai pagal nustatytus reikalavimus. Partijų pripažinimo bandymams buvo 

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.  Buvo  patikrinta  48  šovinių  partijos,  detalesnė  informacija  pateikta 

lentelėje. 

Kalibras  Kiekis 

5,56x45 NATO  8 

7,62x51 NATO  4 

.223 Rem  27 

.308 Win  9 

 

Buvo  atliekama  pirktų  medžiagų  patikra  pagal  nustatytas  pirkto  produkto  priėmimo 

sąlygas, buvo atlikti 129 pirkto produkto patikrinimai  ir  išrašyti protokolai. Surasta 19 neatitikčių 

pirkto  produkto  priėmimo  sąlygom  arba  tiekimo  specifikacijom,  galimybės  naudoti  produktą 

gamyboje buvo  svarstomos vyriausiojo  technologo  ir kokybės  tarnybos vadovo.   Buvo  tikrinama 
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pagrindiniai  komponentai  ir  kitos  komplektuojančios  medžiagos  detali  informacija  pateikta 

lentelėse. 

 

Pirktas produktas  Kiekis, tūkst. vnt. 

Tūtelės puodukai  25 366 

Kulkos  3150 

Kapsulės  22 820 

Kita  632 

 

 

Pirktas produktas  Kiekis, t 

Švino viela  81 998 

Plieno viela  4 977 

Tombako juosta  78 523 

Parakas  58 816 

 

Buvo  išbandyti  naujų  gamintojų  šovinių  komponentai,  kurie  sudėtinių bandymų  dėka,  per 

trumpą  laiką  buvo  įvesti  į  gamybą. Nustatyti  suderinamumai  su  kitais  komponentais.  Pritaikyta 

laboratorijos  įranga naujo gamintojo kapsulėms. Buvo  išbandytas alternatyvus balistinės  įrangos 

gamintojas, kuris dėl savo kainos  ir kokybės nėra priimtinas. Bendradarbiaujant su  technologijos 

tarnyba, atlikti naujo   dizaino  .223 Rem 62 Gr kulkos bandymai, sukurta bandymų metodika, bei 

kriterijai rezultatams. 

Optimizuoti  veiklos procesai prisitaikant prie padidėjusių  gamybos  apimčių,  sutrumpėjusio 

partijos  gamybos  laiko  viena  diena.  Tai  buvo  pasiekta  planavimo,  darbų  paskirstymo  dėka. 

Sukurtas  kompleksinis  PKN  bandymas,  kuris  sumažino  šovinių  surinkimo  mašinos  prastovas, 

keičiantis partijoms.  2020  kokybės  tarnyba  atliko  11 bandymų  ir  tiriamųjų darbų nesusijusių  su 

pagrindine veikla. 

Matavimo  priemonių  metrologinė  priežiūra  buvo  vykdoma  pagal  2020  metų  patvirtintą 

matavimo priemonių patikros grafiką ir įmonėje galiojančią tvarką, nustatytą integruotos vadybos 

sistemos procedūroje. Darbo vietos matavimo priemonėmis buvo aprūpintos pagal technologinio 

proceso  reikalavimus,  matavimo  priemonės  pagal  poreikį  yra  nuolatos  atnaujinamos. 

Metalografijos laboratorijoje buvo sukurti matavimo algoritmai kiečio matavimo mašinai Mitutoyo 

HV‐100. 

Neatitiktinio  produkto  dėl  matavimo  priemonių  metrologinių  charakteristikų  ir  jų 

netinkamumo eksploatacijai nebuvo. Prastovų gamyboje dėl matavimo priemonių  trūkumo ar  jų 

netinkamumo naudojimui nebuvo.   



22 

 

FINANSINĖ APŽVALGA 
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6. Finansinė apžvalga 

6.1 Pagrindiniai Bendrovės finansiniai ir veiklos rodikliai 

Pagrindinių rodiklių suvestinė  2020  2019  2018 

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai  Eur  Eur  Eur 

Pardavimo pajamos  9.183.693  7.911.971  9.407.581 

Pardavimo savikaina  7.103.937  6.120.462  6.887.654 

Bendrasis pelnas  2.079.756  1.791.509  2.519.927 

Pardavimo sąnaudos  81.902  100.216  61.695 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos  872.552  802.745  747.345 

Kiti veiklos rezultatai  6.050  2.520  229.004 

Finansinė ir investicinė veikla  ‐497.488  ‐542.208  ‐575.142 

EBITDA  1.492.414  1.227.691  2.359.391 

Grynasis pelnas (nuostolis)  532.928  291.901  1.175.360 

Pelno mokestis  100.936  56.959  189.389 

Balanso rodikliai  Eur  Eur  Eur 

Visas turtas  19.832.729  20.004.296  19.924.582 

Nuosavas kapitalas  8.988.108  8.555.180  8.529.770 

Visi įsipareigojimai  10.844.547  11.449.009  11.394.306 

Finansinės skolos (FM)  10.259.973  10.772.700  10.774.964 

Pelningumo rodikliai  %  %  % 

Bendrojo pelno marža  23%  23%  27% 

Grynojo pelno marža  6%  4%  12 % 

EBITDA marža  16%  16%  25% 

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)  6,1%  3,4%  14,8% 

Turto pelningumo rodiklis (ROA)  2,7%  1,5%  5,9% 

Kiti rodikliai  skaičius / Eur  skaičius / Eur  skaičius / Eur 

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje  91  77  71 

Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn.  1533  1377  974 

 

 

6.1.1 Pardavimo pajamos  

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Pardavimo pajamos  9.183.693  7.911.971  1.271.722  16% 

 

2020 metais  Bendrovė  gavo  9.183.693  Eur  pajamų  –  16%  daugiau  nei  2019 metais  ir  2% 

daugiau negu 2018 metais (priežastys nurodytos 5 skyriaus  veiklos rezultatai poskyryje pardavimai 

ir rinkodara 2020 metais). 
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6.1.2 Pardavimo savikaina 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Pardavimo savikaina  7.103.937  6.120.462  983.475  16% 

Pardavimo  savikaina  2020  metais  –  7.103.937  Eur  (16%  daugiau  negu  2019  metais). 

Pardavimo savikainos padidėjimą įtakojo pardavimų padidėjimas, savikaina didėjo tiek kiek didėjo 

pardavimo pajamos, t.y. 16%. 

2020 metais pardavimo savikainos struktūroje pagrindinių ir kitų medžiagų sąnaudos sudarė 

69% visų sąnaudų, įtrauktų į savikainos sąnaudų grupes. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 18%, 

o nusidėvėjimas – 4%, kitos sąnaudos (technologiniai įrankiai, įrengimų eksploatacinės sąnaudos ir 

kt.) – 9% visų sąnaudų, įtrauktų į pardavimo savikainą. 

Savikainos struktūra  

 

 

 

6.1.3 Bendrasis pelnas 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Bendrasis pelnas  2.079.756  1.791.509  288.247  16% 

Bendrojo pelno marža  23%  23%  0%  0% 

 

2020 metais  Bendrovės  bendrasis  pelnas  288.247  Eur  didesnis,  pokytis  lyginant  su  2019 

metais  sudaro  16%.  Didesnį  bendrojo  pelno  pokytį  įtakojo  didesni  pardavimai,  bendrojo 

pelningumo marža nepakito.  

6.1.4 Pardavimo sąnaudos 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Pardavimo sąnaudos  81.902  100.216  ‐18.314  18% 

2020 metais  pardavimo  sąnaudos  sumažėjo  18.314  Eur,  t.  y.  18%.  Pardavimo  sąnaudos 

sumažėjo,  nes  dėl  COVID‐19  pandemijos  buvo  atšauktos  visos  parodos  ir  renginiai,  kuriose  

Bendrovė  dalyvaudavo  ankstesniais metais. Dėl  atšauktų  renginių  ir  parodų  Bendrovė  neturėjo 

69%

18%

4%
9%

Pagrindinės ir kitos medžiagos

Darbo užmokesčio sąnaudos (tiesiogiai priskirtos gamybinei savikainai)

Nusidėvėjimas

Kitos sąnaudos
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galimybės pritraukti daugiau naujų klientų, pasiekti didesnės bendrojo pelningumo maržos, senus 

klientus, pakeičiant naujais, labiau pelningais. 

 

6.1.5 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos  872.552  802.745  69.807  9% 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – 872.552 Eur (9% daugiau negu 2019 metais).  

Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis, 

ilgalaikio  turto  nusidėvėjimas,  eksploatacinės  sąnaudos  (elektros  energijos,  gamtinių  dujų, 

gamybinio  objekto  apsaugos  sąnaudos).  Bendrųjų  ir  administracinių  sudedamųjų  sąnaudų 

tūkstančiais eurų palyginamoji analizė pateiktas žemiau grafike. 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur per metus 

 

 

 

2020 metais  bendrųjų  ir  administracinių  sąnaudų  struktūroje  darbo  užmokesčio  sąnaudos 

sudarė  40%  visų  sąnaudų,  įtrauktų  į  veiklos  sąnaudų  grupes.  2020  metų  darbo  užmokesčio 

sąnaudos didėjo 116 tūkst. eurų dėl 2019 metais antrame pusmetyje padidėjusių visų darbuotojų 

atlyginimų  (vidutiniškai 16%)  ir dėl naujai 2020 metais priimtų darbuotojų. 2020 metų pradžioje 

buvo  priimta  finansų  direktorė  ir  metų  pabaigoje  pardavimo  vadovas.  2020  metų  darbo 

užmokesčio  sąnaudas pelno nuostolio  ataskaitoje mažino  gauta 104.643  Eur  subsidija.  Subsidija 

gauta  iš  užimtumo  tarnybos  prie  LR  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos,  kaip  pagalbos 

priemonė  verslui,  nuketėjusio  nuo  COVID‐19,  įgyvendinti  remiamojo  įdarbinimo  priemonę. 

Bendrovė,  pagal  pateiktą  prašymą  2020  metų  rugpjūčio  mėnesio  14  dieną,  buvo  įtraukta  į 

Valstybinės mokesčių inspekcijos nukentėjusių nuo COVID‐19 sąrašą.  

2020  metų  nusidėvėjimo  sąnaudos  sudarė  13%  visų  sąnaudų,  įtrauktų  į  bendrųjų  ir 

administracinių  sąnaudų  grupę  (detalesnė  informacija  pateikiama  aiškinamajame  rašte). 

288
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Eksploatacinės  sąnaudos  sudarė  12%  visų  bendrų  ir  administracinių  sąnaudų  grupės, 

eksploatacinės  sąnaudos didėjo 2  tūkst. eurų  lyginant  su 2019 metais.  Eksploatacinės  sąnaudos 

didėjo dėl didesnių įkainių už vandenį, komunalinių atliekų tvarkymą. 

2020 metų audito, konsultacijų,  juridinės paslaugos  išliko tame pačiame  lygyje, kaip  ir 2019 

metais ir sudarė 3% visų bendrijų ir administracinių sąnaudų grupes. 

2020 metais kitos veiklos sąnaudos didėjo 54 tūkst. eurų  lyginant su 2019 metais  ir sudarė 

27%  visų  bendrųjų  ir  administracinių  sąnaudų  grupes.  2020  metais  didėjo  atliekų  utilizavimo 

paslaugos dėl didesnių gamybos apimčių  ir didėjo  išmokos, nes 2020 metais mirė trys Bendrovės 

darbuotojai ir jų šeimos nariams buvo išmokėtos pašalpos. 

2019 metais  bendrųjų  ir  administracinių  sąnaudų  struktūroje  darbo  užmokesčio  sąnaudos 

sudarė 42% visų sąnaudų,  įtrauktų  į veiklos sąnaudų grupes. Nusidėvėjimas – 14% visų sąnaudų, 

įtrauktų į veiklos sąnaudų grupes (detalesnė informacija pateikiama aiškinamajame rašte). 

 

6.1.6 Kiti veiklos rezultatai 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Kiti veiklos rezultatai  6.050  2.520  3530  140% 

Kitos  veiklos  rezultatus  sudaro  nuomos  už  išnormuotą  plotą  pajamos.  Sutartis  buvo 

pasirašyta 2019 metais birželio mėnesį. 

 

6.1.7 Finansinė ir investicinė veikla 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Finansinė ir investicinė veikla  ‐497.488  ‐542.208  ‐44.720  ‐8% 

Palūkanų ir kitos finansinės veiklos sąnaudos – 499.358 Eur (8% mažiau negu 2019 metais). 

2020 metais sausio 30 dieną Bendrovė kreipėsi į VĮ Turto banką dėl skolos grąžinimo sąlygų 

pakeitimo, sumažinant palūkanų normą ir optimizuojant grąžinimo grafiką, siekiant užtikrinti rašte 

dėl valstybės  lūkesčių Bendrovei  iškeltų tikslų (susijusių su veiklos plėtra, gamybos optimizavimu, 

pajėgumų  didinimu,  vertės  kūrimu  ir  nuosekliu  dividendų  politikos  vykdymu)  įgyvendinimą. 

Bendrovės pateiktas  raštas yra vertinamas  instituciniu  lygmeniu.   Po  to kai 2020 metais  liepos 8 

dieną Vyriausybė pritarė dividendų mažinimui už 2019‐2021 metus, vertinant, kad nepaskirstytos 

lėšos, paliktos Bendrovės balanse būtų panaudotos investicinio projekto įgyvendinimui, Bendrovė 

siekdama  užtikrinti  finansinį  stabilumą  įgyvendinant  investicinį  projektą,  2020  metų  liepos 

mėnesio 29 dieną pakartotinai kreipėsi į Turto banką dėl skolos grąžinimo sąlygų pakeitimo. 2020 

metų  rugsėjo mėnesį  buvo  pasirašytas  naujas  susitarimas  dėl  skolos  grąžinimo  sutarties  sąlygų 

pakeitimo,  kuriame  metinių  palūkanų  dydis  sumažintas  iki  2,89%  (buvo  5,1%),  bei  paskolos 

gražinimo grafikas išdėstytas Bendrovei palankesnėmis sąlygomis. 

Skolos grąžinimo sąlygų pakeitimas lėmė palūkanų sąnaudų mažėjimą 2020 metais. 
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6.1.8 EBITDA ir grynasis pelnas 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

EBITDA  1.492.414  1.227.691  264.723  22% 

EBITDA marža  16%  16%  0%  0% 

Grynasis pelnas   532.928  291.901  241.027  83% 

Grynojo pelno marža  6%  4%  2%  50% 

2020 metais  EBITDA  sudarė  1.492.414  Eur,  tai  yra  22%  (264.723  Eur)  nei  2019 metais, 

kuomet EBITDA buvo  lygi 1.227.691 Eur. EBITDA padidėjimą  lėmė didesnės pardavimo pajamos. 

EBITDA marža išliko tame pačiame lygyje, kaip ir 2019 metais. 

2020 metais  Bendrovė  uždirbo  532.928  Eur  grynojo  pelno,  tai  yra  83%  daugiau  nei  2019 

metais.  Grynojo  pelno  padidėjimą  lėmė  2020  metų  didesnės  pardavimų  apimtys  ir  mažesnės 

palūkanų  sąnaudos.  Detaliau  apie  pardavimo  pajamų  didėjimo  priežastys  nurodyta  5  skyriaus  

veiklos  rezultatai  poskyryje  pardavimai  ir  rinkodara  2020 metais,  o  apie  palūkanų  sumažėjimo 

priežastys finansinės apžvalgos 6.7 poskyryje. Grynojo pelno marža siekė 6% ir tai yra 2% daugiau, 

nei  2019  metais.  Grynojo  pelno  marža  didėjo,  nes  mažėjo  pardavimo,  palūkanų  sąnaudos, 

bendrosios ir administracinės sąnaudos didėjo ne taip sparčiai, kaip pardavimo pajamos. 

Pajamos, EBITDA ir grynasis pelnas, mln. Eur per metus 

 

 

Nuosavo kapitalo grąža didėjo nuo 3,4% 2019 metais iki 6,1% 2020 metais. 

 

6.1.9 Pelno mokestis 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis  Pokytis, % 

Pelno mokestis  100.936  56.959  43.997  77% 

Bendrovė sumokės pelno mokesčio už 2020 metus net 77% daugiau, nei už 2019 metus. 
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6.2 Pagrindiniai balanso straipsniai  ir jo rodikliai 

 

Pagrindiniai balanso straipsniai  2020  2019  2018 

Turtas  Eur  Eur  Eur 

Ilgalaikis turtas  12.518.375  12.799.493  13.075.161 

Trumpalaikis turtas  7.299.515  7.188.897  6.824.146 

Ateinančių laikotarpio sąnaudos ir sukauptos pajamos  14.839  15.906  25.275 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai  Eur  Eur  Eur 

Nuosavas kapitalas  8.988.108  8.555.180  8.529.770 

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  10.844.547  11.449.009  11.394.306 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos  74  107  506 

Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai       

Skolos ir turto santykis  0,55  0,57  0,57 

Bendrojo likvidumo koeficientas  5,00  4,76  10,24 

Kritinio padengimo koeficientas  2,32  1,83  3,51 

Apyvartumo rodikliai       

Turto apyvartumas  0,46  0,40  0,48 

Ilgalaikio turto apyvartumas  0,73  0,61  0,70 

Nuosavo kapitalo apyvartumas  1,02  0,93  1,18 

 

6.2.1 Turtas 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis 

Ilgalaikis turtas  12.518.375  12.799.493  ‐281.118 

Nematerialus turtas  3.178  6.567  ‐3389 

Materialus turtas  12.515.197  12.792.926  ‐277.729 

Trumpalaikis turtas  7.299.515  7.188.897  110.618 

Atsargos   3.920.601  4.417.326  496.725 

Per vienerius metus gautinos sumos   93.558  345.596  ‐252.038 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai   3.285.356  2.425.975  ‐859.381 

Įmonės turtas 2020‐12‐31 – 19.832.729 Eur, 2019‐12‐31 – 20.004.296 Eur. 

2020 m. gruodžio 31 d.  ilgalaikis turtas sudarė 63,12%, o trumpalaikis – 36,88% viso turto. 

Didžiąją trumpalaikio turto dalį sudarė atsargos – 53,71% ir pinigai, kurie kaupiami investicijoms iš 

nuosavų lėšų 45,01%. 

2019 m. gruodžio 31 d.  ilgalaikis turtas sudarė 63,98%, o trumpalaikis – 36,02% viso turto. 

Didžiąją trumpalaikio turto dalį sudarė atsargos – 61,45%. 

2020  m.  įmonė  įsigijo  ilgalaikio  materialaus  ir  nematerialaus  turto  už  51.471  Eur.  Buvo 

pirktos priemonės, skirtos ryšio ir kompiuterių sistemų atnaujinimui bei gamybai, taip pat kokybės 

kontrolei. 
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6.2.2 Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 

Palyginamoji analizė  2020  2019  Pokytis 

Nuosavas kapitalas  8.988.108  8.555.180  432.928 

Kapitalas  6.236.594  6.236.594  0 

Perkainojimo rezervas  1.215.204  1.237.368  ‐22.164 

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)  555.092  457.559  97.533 

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai  10.844.547  11.449.009  ‐604.462 

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 
įsipareigojimai 

9.385.977  9.935.977  ‐550.000 

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpalaikiai įsipareigojimai 

1.458.570  1.513.032  ‐54.462 

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos  74  107  ‐33 

Įmonės  įsipareigojimai 2020 m. gruodžio 31 d. – 10.844.547 Eur, 2019 m. gruodžio 31 d. –

11.449.009 Eur. Didžiąją įsipareigojimų dalį sudaro skola LR Finansų ministerijai – 10.259.972 Eur. 

Skola turi būti grąžinta iki 2032 m. gruodžio 20 d., skolos grąžinimo grafike nustatytais terminais.  

Didžiąją  trumpalaikių  įsipareigojimų  dalį  sudarė  skoliniai  įsipareigojimai,  skola  LR  Finansų 

ministerija  ‐ 60%  (873.996 Eur), skolos tiekėjams – 17%  (246.146 Eur), su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai ‐ 8% (115.593 Eur). 

Turtas ir įsipareigojimai, mln. Eur 
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VALDYMAS 
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7. Valdymas 

Bendrovės  įstatinis  kapitalas  yra  6  236  593,92  Eur.  Įstatinis  kapitalas  padalytas  į  215  352 

paprastas  vardines  nematerialias  akcijas.  Vienos  akcijos  nominali  vertė  –  28,96  Eur.  Vienintelė 

Bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai priklauso 100% akcijų. Bendrovės akcijas patikėjimo  teise 

valdo  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerija.  Akcininkų  teises  nustato  akcinių  bendrovių 

įstatymas, specialių teisių, balsavimo apribojimų ar kitokių išlygų nėra. 

Pagrindiniai Bendrovės valdymo organai yra: 

 visuotinis akcininkų susirinkimas; 

 kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metų kadencijai; 

 vienasmenis valdymo organas – direktorius (Bendrovės vadovas). 

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

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

bendrovių  įstatyme.  Bendrovės  valdyba  renka  ir  atšaukia  Bendrovės  vadovą,  nustato  jo  darbo 

sutarties sąlygas, svarsto  ir  tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja  ir 

vertina veiklos rezultatus. 2019 m. kovo 1 d. darbą pradėjo naujos sudėties Bendrovės valdyba. 

Bendrovės valdybos sudėtis 

Valdybos narys  Kadencijos pradžia  Pareigos kitose organizacijose, kvalifikacijos 

Vygantas Sliesoraitis, 
Valdybos pirmininkas 
(nepriklausomas)  

2019‐02‐18 
 AB „Kelių priežiūra” valdybos pirmininkas , „AL Holdingas“ patarėjas ir 
valdybos narys. Turi didelę patirtį finansų valdymo, žmogiškųjų išteklių 
valdymo srityse. 

Laima Kalinauskienė, 
Valdybos narė 
(akcininko atstovė) 

2019‐02‐18 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo 
departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja. 

Remigijus Štaras, 
Valdybos narys 
(nepriklausomas) 

2018‐04‐26 
UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius. Turi didelę patirtį strateginio 
planavimo ir valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. 

Eimundas Mačiulis, 
Valdybos narys 
(nepriklausomas) 

2019‐02‐18 
UAB „VSA Vilnius“ direktorius, UAB „Recova“ direktorius. Turi didelę 
patirtį korporatyvinio strateginio valdymo, pokyčių valdymo, žmonių 
valdymo, prekybos ir gamybos valdymo, M&A srityse. 

Asta Sinkevičienė, 
Valdybos narė 
(akcininko atstovė) 

2019‐02‐18 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo 
departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja. 

Valdybos narių  atranką  vykdė  ir  kandidatus  atrinko  LR  finansų ministerija. Apie  konkursus 

buvo  skelbiama viešai, vadovaujantis 2015‐06‐17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 

631  „Dėl kandidatų  į valstybės  įmonės ar  savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų 

susirinkimo  renkamą  kolegialių  priežiūros  ar  valdymo  organą  atrankos  aprašo 

patvirtinimo“  nustatytais  reikalavimais  ir  procedūromis.  Skelbimai  apie  vykdytas  valdybos  narių 

atrankas buvo pateikiami Bendrovės  interneto svetainėje, taip pat Valdymo koordinavimo centro 

interneto svetainėje. 
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Valdybos veikla per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio 
data 

Pagrindiniai svarstyti klausimai  Narių dalyvavimas 

1.  2020‐01‐08 

Pardavimų strategijos 2020‐2022 m. tvirtinimas, strateginio veiklos plano 
2020‐2023 m. tvirtinimas, kandidatės į finansų direktorės pareigas 
prisistatymas, finansinio tvarumo situacijos aptarimas, 2020 m. biudžeto 
projekto svarstymas, VKC rekomendacijų įgyvendinimo plano svarstymas. 

Dalyvavo visi 5 nariai. 

2.  2020‐02‐12 

Direktoriaus darbo užmokesčio nustatymas, 2020 m. biudžeto tvirtinimas, 
investicijų tvirtinimas, sprendimas inicijuoti investicinio projekto 
atnaujinimą, valstybės lūkesčių rašto įgyvendinimo plano svarstymas, VKC 
rekomendacijų įgyvendinimo plano svarstymas, valdybos veiklos 2019 
metais įvertinimas. 

Dalyvavo visi 5 nariai. 

3.  2020‐04‐03 
Darbo organizavimas įmonėje valstybėje paskelbus karantiną dėl COVID‐
19 viruso, dividendai, vadovo darbo užmokestis.  

Dalyvavo: V. Sliesoraitis, 
L. Kalinauskienė, A. 
Sinkevičienė 

Nedalyvavo: E. Mačiulis 
ir R. Štaras. 

4.  2020‐04‐10 
Žaliavų atsargos, finansinis tvarumas, pelno paskirstymas, vadovo darbo 
užmokestis, įrangos pirkimas (>10 000 Eur). 

Dalyvavo visi 5 nariai. 

5.  2020‐04‐17 
 Situacija įmonėje, I ketvirčio finansiniai duomenys, lūkesčių rašto 
įgyvendinimo planas.  

Dalyvavo: V. Sliesoraitis, 
A. Sinkevičienė, E. 
Mačiulis ir R. Štaras.  

Nedalyvavo: L. 
Kalinauskienė. 

6.  2020‐04‐24 
I ketvirčio balanso duomenys, klientų rizikos vertinimas, pardavimų 
strategijos vykdymas. 

Dalyvavo: V. Sliesoraitis, 
E. Mačiulis ir R. Štaras 

Nedalyvavo: L. 
Kalinauskienė ir A. 
Sinkevičienė . 

7.  2020‐05‐22  Personalo klausimai, svarbiausi įvykiai, valdybos veiklos gerinimo planas.   Dalyvavo visi 5 nariai.  

8.  2020‐06‐19 
Personalo politikos gairės, pardavimų vadovo pareiginiai nuostatai ir 
kandidatai, svarbiausi įvykiai ir rezultatai, pinigų srautų alternatyvus 
panaudojimas, duomenų apsaugos auditas, bei kiti klausimai.  

Dalyvavo visi 5 nariai. 

9.  2020‐07‐24 
I pusmečio rezultatai, investicinio plano vykdymas, darbo apmokėjimo 
sistema ir etatų sąrašas, personalo politika, konkursai ir jų rezultatai, 
savikainos skaičiavimas.  

Dalyvavo visi 5 nariai. 

10.  2020‐08‐28 
Investicijų pagrindinė įranga, darbo apmokėjimo sistema, lūkesčių 
įgyvendinimas, pardavimai 2020‐2021 m., dėl VPĮ taikymo. 

Dalyvavo visi 5 nariai. 

11.  2020‐09‐30 
Investicinis projektas, gamybos apimčių didinimas (veiklos efektyvumo 
didinimas), strateginių žaliavų pirkimas, vadovo DU, rizikų vertinimas, 
kainodaros tvarka, rinkodaros analizė, kiti klausimai.  

Dalyvavo: V. Sliesoraitis, 
L. Kalinauskienė, A. 
Sinkevičienė, R. Štaras. 

Nedalyvavo: E. Mačiulis. 

12.  2020‐10‐23 
Svarbiausi įvykiai. III ketv. rezultatai, 2021‐2023 strateginio plano 
projektas, 2021 m. biudžeto projektas, rinkodaros metmenys, kiti 
klausimai (parama, audito bendrovė). 

Dalyvavo visi 5 nariai. 

13.  2020‐11‐20 
Svarbiausi įvykiai, rezultatai, 2021 metų biudžeto projektas, VVĮ gerosios 
valdysenos vertinimas, kokybės užtikrinimas, IT saugumo vidinis 
pristatymas.  

Dalyvavo visi 5 nariai. 
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Eil. 
Nr. 

Posėdžio 
data 

Pagrindiniai svarstyti klausimai  Narių dalyvavimas 

14.  2020‐12‐18 

Svarbiausi įvykiai. Rezultatai, 2021 metų biudžeto projektas, VVĮ gerosios 
valdysenos gerinimo planas, kokybės užtikrinimo tikslai, AB GGG įstatai, 
rizikų valdymo politika, strateginis veiklos planas 2021‐2023, pardavimų 
strategija, kiti klausimai.  

Dalyvavo visi 5 nariai. 

 

Valdybos veikla po ataskaitinio laikotarpio 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio 
data 

Pagrindiniai svarstyti klausimai  Narių dalyvavimas 

1. 

 
2021‐01‐07 

Svarbiausi įvykiai. Pandeminė situacija įmonėje, 2021 metų biudžetas, 
strateginis veiklos planas 2021‐2023. 

Dalyvavo visi 5 nariai. 

2.  2021‐01‐22 
Svarbiausi įvykiai ir rezultatai, darbo organizavimas (COVID‐19), AB GGG 
įstatai, pardavimai ir kainos, valdybos narių vertinimas, kiti klausimai.  

Dalyvavo: V. Sliesoraitis, 
L. Kalinauskienė, A. 
Sinkevičienė, E. Mačiulis. 

Nedalyvavo: R. Štaras. 

3.  2021‐01‐29  NSPA konkurso svarstymas. 

Dalyvavo: V. Sliesoraitis, 
L. Kalinauskienė, A. 
Sinkevičienė, E. Mačiulis. 

Nedalyvavo: R. Štaras. 

4.  2021‐02‐26 
Svarbiausi įvykiai ir rezultatai, pardavimų tikslų pristatymas, personalo 
tvarkos vertinimas, valdybos veiklos gerinimo planas, lūkesčių rašto 
vykdymo planas, AB GGG įstatai.  

Dalyvavo visi 5 nariai. 

Nuo 2019 m. kovo 1 d. visi nepriklausomi valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį, 

kuris nustatomas vadovaujantis  LR  finansų ministro 2019 m. kovo 20 d.  įsakymu Nr. 1K‐92  „Dėl 

Akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos nepriklausomų valdybos narių atlygio nustatymo“‐

mėnesinė  atlygio  suma  pirmininkui  ne  didesnė  nei  1/3  įmonės  direktoriui mokamo mėnesinio 

darbo užmokesčio, paprastam nariui mėnesinė atlygio suma ne didesnė nei 1/4 įmonės direktoriui 

mokamo mėnesinio  darbo  užmokesčio.  Šiuo  įsakymu  remiantis  nustatytas  valandinis  atlygis  už 

valdybos  narių  veiklą  valdybos  pirmininkui  75  Eur/val.,  nepriklausomiems  valdybos  nariams  60 

Eur/val. 2020 metais bendra visiems valdybos nariams  išmokėta atlygio suma sudarė 22.080 Eur 

(neatskaičiavus mokesčių),  iš  jų  12.000  Eur  valdybos  pirmininkui  ir  10.080  Eur  dviem  valdybos 

nariams. Kitų naudų už veiklą valdyboje valdybos nariai negauna. 

2021  m.  sausio  22  d.  posėdžio  metu  valdybos  nariai  atliko  savo  veiklos  2020  metais 

vertinimą,  siekiant  įvertinti  valdybai  iškeltų  tikslų  pasiekimą,  įvertinti  kompetencijas,  nustatyti 

trūkstamas  kompetencijas,  didinti  valdybos  profesionalumo  lygį  ir  tobulinti  valdybos  veiklos 

procedūras. Vertinimo metu atlikta valdybos narių ir Bendrovės administracijos apklausa, grupinis 

valdybos veiklos aptarimas, dalyvaujant valdybai  ir administracijai, numatytos veiklos  tobulinimo 

gairės.  Vertinimo  metu  nustatyta,  kad  valdyba  turi  stiprių  kompetencijų  strateginio  valdymo, 

finansų  valdymo  ir  personalo  vadybos  srityse,  tačiau  valdybai  trūksta  specifinių  kompetencijų, 

susijusių su ginkluotės gamybos verslo šaka.  

2019 m. lapkričio 8 d. valdyba savo sprendimu patvirtino Bendrovės atnaujintą organizacinę 

struktūrą ir etatų sąrašą (valdybos posėdžio protokolas Nr. VP‐9). 
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Bendrovės organizacinės struktūros schema 

 

Direktorius  atsako  už  Bendrovės  veiklos  organizavimą  ir  tikslų  įgyvendinimą.  Bendrovės 

valdybos nutarimu 2014 m. balandžio 11 d. priimtas dirbti direktorius Aleksandras Nikonovas. Be 

direktoriaus, aukščiausiojo lygmens vadovų grandžiai Bendrovėje priskiriamos finansų direktoriaus, 

technikos direktoriaus  ir buhalterio pareigybės. Technikos direktoriaus pareigybė šiuo metu nėra 

užimta. Finansų direktoriaus pareigas ataskaitiniais metais nuo 2020 metų vasario 19 dienos  ėjo 

Violeta Kašėtienė. 

Bendrovės vadovai 

   

Vadovas  Pareigos Bendrovėje ir kitose organizacijose  Išsilavinimas ir kvalifikacijos 

Aleksandras Nikonovas, 
direktorius 

Bendrovės direktoriaus pareigas eina nuo 2014 m. 
balandžio 11 d., Bendrovėje dirba nuo 2001 metų. 
Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos 
valdybos narys, Europos sportinių šaudmenų gamintojų 
asociacijos (Association of European manufacturers of 
sporting ammunition, AFEMS) valdybos narys. 

Turi aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą – medžiagų mokslo 
magistro ir mechanikos inžinerijos 
bakalauro laipsnį. 

Violeta Kašėtienė, 
finansų direktorė 

Priimta dirbti Bendrovės finansų direktore 2020 m. 
vasario 19 d. Kitų pareigų Bendrovėje, kitose įmonėse ar 
organizacijose šiuo metu neturi. Ankstesnės pareigos 
kitose įmonėse: vyr. finansininkė, komercijos direktorė, 
direktoriaus pavaduotoja ekonomikai, vyr. buhalterė. 

Turi du aukštuosius universitetinius 
išsilavinimus – ekonomikos 
magistro laipsnį ir diplomuoto 
inžinieriaus kvalifikaciją. 
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8. Personalas ir darbo užmokestis 

 Personalo vadybos tikslas ir teisinis pagrindas 

Bendrovės  personalo  vadybos  tikslas  –  efektyviai  integruoti  personalo  vadybos  valdymą  į 

Bendrovės  veiklos  strategiją,  diegiant  bei  vystant  Bendrovės  strateginius  tikslus  geriausiai 

atitinkančius  darbuotojų  paieškos,  atrankos,  pozicionavimo,  vertinimo,  ugdymo,  skatinimo  bei 

kaitos valdymo sprendimus. Bendrovėje personalo vadyba įgyvendinama vadovaujantis:  

 galiojančiais LR įstatymais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais; 

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

 Bendrovėje patvirtintomis politikomis, tvarkomis, procedūromis, nuostatais.  

 Darbuotojų skaičius ir struktūra 

2020  metų  pradžioje  Bendrovėje  dirbo  77  darbuotojas,  pabaigoje  –  91  darbuotojas  (3 

darbuotojai  yra  vaiko  priežiūros  atostogose).  2020 metų  pabaigai  darbuotojų  skaičius  padidėjo, 

nes  2020  metų  rugsėjo  mėnesį  valdyba  pritarta  gamybos  apimčių  didinimui,  darbui  trimis 

pamainomis nuo 2021 metų pradžios. Papildomi darbuotojai  trečiai pamainai priimti 2020 metų 

pabaigoje, vyko  jų apmokymai, pasiruošimas trijų pamainų darbui. 2019 metų pradžioje dirbo 71 

darbuotojas, pabaigoje – 77 darbuotojai, (iš jų 4 buvo vaiko priežiūros atostogose). 

Darbuotojų skaičius 2020 m. periodo pradžioje ir pabaigoje lyginant su 2019 m. 

 

2020 metais sudaryta 31‐ na darbo sutartis (1‐ terminuotai). Darbo santykiai nutraukti su 17 

darbuotojų:  iš  jų  3  ‐  nepasibaigus  bandomajam  laikotarpiui,  4  –  darbuotojo  iniciatyva,  3‐  šalių 

susitarimu.  Tai  reikšmingi  darbo  santykių  pasibaigimo  atvejai,  kurie  įtakojo  metinį  kaitos 

koeficientą  įmonėje  (jis  lygus 11 %  ir atitinka numatytą strateginiame plane).   2019 metais buvo 

sudaryta 15‐ka darbo  sutarčių  (iš  jų dvi –  terminuotos). Nutrauktos – 9 darbo  sutartys  (1 darbo 

sutartis buvo nutraukta darbuotojo iniciatyva nepasibaigus bandomajam laikotarpiui).  
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2020 m. pabaigoje  32% darbuotojų  sudarė moterys,  2019 m. pabaigoje,  31%. Darbuotojų 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2020 m. pabaigoje: 20‐29 m. – 14,13%, 30‐39 m. – 25%, 40‐

49 m. – 29,35%, 50‐59 m. – 19,56%, 60 m.  ir vyresni – 11,96%; 2019 m. pabaigoje: 20‐29 m. – 

7,99%, 30‐39 m. – 26,11%, 40‐49 m. – 19,87%, 50‐59 m. – 25,61%, 60 m. ir vyresni – 20,42%. 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes procentais 2020m. lyginant su 2019m.  

 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2020 m. pabaigoje: iki 5 m. – 48,31%, 5‐10 m. – 

32,57%, 10 m. ir daugiau – 19,1%. Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2019 m. pabaigoje: 

iki 5 m. – 38,96%, 5‐10 m. – 31,17%, 10 m. ir daugiau – 29,87%. 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą procentais 2020m. lyginant su 2019m.  

 

2020 metais,  realizuojant  ugdymo  veiklas,  dėl  ekstremalios  situacijos  labiau  orientuotasi  į 

vidinius mokymus. Vadovaujantis AB GGG darbuotojų įvedimo, mokymo ir atestavimo tvarka, 2020 

metais  apmokytas  ir  atestuotas  21  gamybos  darbuotojas,  4  kėlė  kvalifikaciją  prie  papildomų 

įrengimų, 3 perkvalifikuoti  į kitas pareigas. 5‐ki administracijos  ir specialistų  lygmens darbuotojai 

sėkmingai  įvesti  pagal  standartizuotą  naujų  darbuotojų  adaptacijos  tvarką.  Sėkmingai  startavo 

ugdomasis projektas, pasinaudojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
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programos  „Visuomenės  švietimas  ir  žmogiškųjų  išteklių  potencialo  didinimas“  priemone 

„Kompetencijų vaučeris“. 

 Darbo apmokėjimo sistema ir jos įgyvendinimas 

2020   metais  ir  toliau galioja 2019 metais patvirtinta Darbo apmokėjimo  sistema  (toliau – 

DAS),  besiremianti  trimis  pagrindiniais  principais:  pareigybių  klasifikatoriumi  pagal  jų 

reikšmingumą, atlyginimais  rinkoje, darbuotojų vertinimu. DAS buvo patvirtinta 2019 m. birželio 

mėn. valdybos sprendimu, įgyvendinant LR darbo kodekso nuostatas. DAS parengta remiantis lyčių 

lygybės  ir  nediskriminavimo,  skaidrumo,  darbuotojų  skatinimo  tobulėti,  motyvavimo  ir  kitais 

principais. DAS buvo rengiama konsultuojantis su Bendrovės darbo taryba, o  ją patvirtinus, su  ja 

pasirašytinai buvo supažindinti visi darbuotojai. 

Šiais  metais  nepaisant  sudėtingos  situacijos,  buvo  išlaikytos  visos  pagrindinės  DAS  

apsibrėžtos  nuostatos  tiek  pareiginio  darbo  užmokesčio,  tiek  nukrypimų  nuo  normalių  darbo 

sąlygų, tiek papildomų naudų bei premijavimo atžvilgiu. 

Vadovaujantis  DAS,  pareiginio  darbo  užmokesčio  dydis  atskiriems  darbuotojams  yra 

nustatomas  atsižvelgiant  į  atitinkamo  darbuotojo  užimamą  pareigybę,  jos  grupę,  pareigybės 

vertinimo rezultatus bei konkretaus darbuotojo patirtį, reikalavimų  išpildymą. Atskirų darbuotojų 

pareiginio  darbo  užmokesčio  nustatymui  yra  naudojamos  santykinės  darbo  užmokesčio  skalės, 

kuriose apibrėžtos minimalaus ir maksimalaus darbo užmokesčio dydžių ribos. 

Konkretus  darbo  užmokesčio  dydis  yra  nurodomas  darbo  sutartyje.  Pareigybių,  priskirtų 

vadovybei,  darbo  užmokestį  svarsto  ir  tvirtina  Bendrovės  valdyba,  vadovaudamasi  galiojančiu 

Lietuvos  Respublikos  akcinių  bendrovių  įstatymu  (35  str.)  ir  Valdybos  darbo  reglamentu.  DAS 

numatytas  ir  apmokėjimas  už  nukrypimus  nuo  normalių  darbo  sąlygų:  už  darbą  naktį,  poilsio, 

švenčių  dienomis  arba  viršvalandinį  darbą  apmokama  laikantis  LR  darbo  kodekso  nuostatų. 

Procentinės priemokos numatytos už pavadavimą, papildomą darbą. 

Darbuotojams  numatytos  ir  gali  būti  mokamos  mėnesinės,  pusmetinės,  metinės  ar  kito 

periodiškumo  premijos. Darbuotojams  gali  būti  skiriamos  dviejų  rūšių  premijos:  1)  premijos  už 

pasiektus nustatytus tikslus arba juos viršijus; 2) skatinamosios premijos, kurių tikslas – paskatinti 

darbuotoją už laiku ir tinkamai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar 

veiklos  rezultatus. Be  to, darbuotojams gali būti  skiriamos asmeninės dovanos. Fiksuotos  vertės 

dovanos  teikiamos  už  atitinkamos  trukmės  darbo  stažą,  asmeninių  švenčių  (santuokos,  vaiko 

gimimo, jubiliejaus) proga. Visų rūšių premijos ir dovanos skiriamos direktoriaus įsakymu. 

Siekiant  skatinti  darbuotojų  pakeičiamumą,  ypatingai  kertinėse  pareigybėse,  vienkartinė 

priemoka skiriama ir darbuotojui, sėkmingai apmokius pakeičiantį darbuotoją. 

DAS numatyta, kad valdybos sprendimu patvirtinta DAS  turi būti peržiūrima ne rečiau kaip 

vieną  kartą  per  metus  arba  pasikeitus  teisės  aktams.  2020  metais  DAS  nebuvo  poreikio 

reikšmingoms korekcijoms. Patvirtinus naujas pareigybes, minimaliai pakoreguotas tik pareigybių 

klasifikatorius ir toliau išlaikant DAS pagrindinių tikslų aktualumą: 

1. pasiūlyti konkurencingą, lankstų atlygio paketą, kuris pritrauktų ir išlaikytų geriausius, pilnai 

įmonės poreikius atitinkančius darbuotojus; 
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2. naudoti trumpalaikes skatinimo formas atlyginant už veiklos rezultatus; 

3. atlyginti už individualius pasiekimus, sukuriančius pridėtinę vertę bendrovės verslo aplinkai; 

4. taikyti ilgalaikes skatinimo formas. 

 

 Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbo užmokestis 

Bendrovės darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, soc. draudimas) 2020 metais sudarė 

1.466.741 Eur, 2019 metais – 1.242.818 Eur. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 metais 

buvo 1533 Eur, 2019 metais – 1377 Eur. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 metais 

padidėjo 11%. 

Bendrovės vadovo atlyginimą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Atlyginimo dydį (pastoviąją 

ir kintamąją dalį), remiantis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgiant  į  įmonės kategoriją, nustato 

valdyba.    2020  metais  direktoriui  nuo  liepos  mėn.  buvo  nustatytas  mėnesinio  atlyginimo 

pastoviosios  dalies  koeficientas  –  12,7,  algos  bazinis  dydis  –  176  Eur.  Pastoviosios  dalies 

koeficientas 12,7 padidintas 75 procentais pagal Finansų ministro įsakymą 2020 07 01 Nr MI ‐ 532 

dėl „AB Giraitės ginkluotės gamyklos direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento“. 

Bendrovės  vadovui  nustatytas  mėnesinio  atlyginimo  kintamosios  dalies  koeficientas  –  30% 

pastoviosios dalies dydžio, priklausantis nuo  įvykdytų  veiklos  rodiklių  (EBITDA, pardavimo plano 

įvykdymo,  lūkesčių  rašto  įgyvendinimo).  Kintamoji  dalis  mokama  kas  mėnesį  už  praėjusio 

ketvirčio/pusmečio/9  mėnesių/metų  rezultatus.    Nuo  2020  m.  sausio  iki    liepos  mėnesio  

direktoriui buvo mokamas pastovus mėnesinis priskaičiuotas atlyginimas 4500 eur, neskirstant jo į 

pastoviąją ir kintamąją dalis. 2020 metais direktoriui metinė premija nebuvo mokama. 

 2019  metais  direktoriui  buvo  nustatytas  mėnesinio  atlyginimo  pastoviosios  dalies 

koeficientas  –  16,2,  algos  bazinis  dydis  –  173  Eur.  Bendrovės  vadovui  nustatytas  mėnesinio 

atlyginimo kintamosios dalies koeficientas – 50% pastoviosios dalies dydžio, priklausantis nuo 2018 

m.  įvykdytų  veiklos  rodiklių  (bendrojo  pelno maržos  plano,  gamybos  plano  įvykdymo,  planinės 

gamybinės savikainos mažinimo). 

Visi  kiti  Bendrovės  darbuotojai  gauna  pastovų  atlyginimą  (neskaičiuojant  priemokų  už 

nukrypimą nuo normalių darbo sąlygų, priemokų ar kitų išmokų, numatytų DAS ir plačiau aprašytų 

šio metinio  pranešimo  poskyryje  Darbo  apmokėjimo  sistema  ir  jos  įgyvendinimas).  Darbuotojų 

vidutinis  mėnesinis  bruto  darbo  užmokestis  2020  metais  buvo:  tarnybų  vadovų  –  2494  Eur, 

specialistų  –  1795  Eur,  darbininkų  –  1256  Eur.  Darbuotojų  vidutinis  mėnesinis  bruto  darbo 

užmokestis 2019 metais buvo:  tarnybų vadovų – 2185 Eur,  specialistų – 1798 Eur, darbininkų – 

1319 Eur. 
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9. Dividendų politika 

Dividendai  įmonėje  skiriami  ir mokami  vadovaujantis  LR  vyriausybės 1997 m.  sausio 14 d. 

nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės  teise priklausančias bendrovių akcijas  ir 

valstybės  įmonių  pelno  įmokų“.  Nutarime  nustatyta,  kokia  pelno  dalis  turi  būti  skiriama 

dividendams mokėti, priklausomai nuo  įmonės  ataskaitinių metų nuosavo  kapitalo  grąžos  (ROE) 

rodiklio. 

Akcininko sprendimu 2019 m. gegužės 31d. patvirtinus 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir 

pelno  (nuostolio) paskirstymą, buvo visiškai  suformuotas 623 659 Eur privalomas  rezervas  (1/10 

įstatinio  kapitalo),  taip  pat  skirta  266  491  Eur  pelno  dalis  dividendams  išmokėti,  t.  y.  65%  nuo 

409.986 Eur nepaskirstytojo pelno dalies, remiantis LR vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu 

Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės  teise priklausančias bendrovių akcijas  ir valstybės 

įmonių pelno įmokų“  punktu‐ 2.1.5 ne mažesne kaip 65 procentai bendrovės paskirstytojo pelno, 

jeigu bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąža‐ didesnė nei 10 procentų ir neviršija 16 

procentų nuosavo kapitalo grąžos. 2018 metų nuosavo kapitalo grąža buvo 14,8%. 

 2020  metų  liepos  8  d.  nutarimu  dėl  akcinės  bendrovės  Giraitės  ginkluotės  gamyklos 

mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas dividendams skirta pelno 

dalis mažinama 2019  finansiniais metais  iki 21,86% Bendrovės paskirstytojo pelno, 2020  ir 2021 

finansiniais  metais  dividendams  skirti  10  procentų  Bendrovės  paskirstytojo  pelno.  Dividendų 

sumažinimas leis vykdyti ženklios apimties investicijas, kurioms valdyba pritarė 2019 metais, tokiu 

būdu  užtikrinama  netiesioginė  valstybės  parama  strateginės  įmonės  investiciniam  projektui 

įgyvendinti.  

Remiantis aukščiau  išvardintu nutarimu 2020 metais skirta 100.000 Eur pelno dalis (21,86% 

Bendrovės paskirstytojo pelno) dividendams išmokėti. 

Bendrovės nuosavo kapitalo grąža 2020 metais buvo 6,1%. Remiantis 2020 metų liepos 8 d. 

nutarimu dividendams numatoma skirti 10% Bendrovės paskirstytojo pelno. Nepaskirstytas pelnas 

2020 metų gale 555.092 Eur, pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, pagal pelno paskirstymo 

projektą 55.509 Eur. 

   



42 

 

INVESTICINIAI 
PROJEKTAI 



43 

10. Investiciniai projektai 

2020 metais  Bendrovė  reikšmingų  investicinių  projektų  nevykdė,  o  atliko  tik  palaikomojo 

pobūdžio  investicijas  –  įsigijo  plokščio  šlifavimo  stakles,  juostinės  metalo  pjovimo  stakles, 

sumontavo  kelio  užtvarą,  pakeitė  susidėvėjusius  kompiuterius  ir  kai  kurią  kitą  įrangą.  Bendra 

investicijų į ilgalaikį turtą suma 2020 metais siekė 51.471 Eur. 

2019 metų balandį Bendrovė parengė  investicijų projektą  „Gamybos pajėgumų didinimas, 

pašalinant  apribojimus  šovinio  surinkimo  grandyje“.  Projektas  rengtas  siekiant  išspręsti  žemo 

pralaidumo problemą  šovinio  surinkimo grandyje, o  tai  leistų  reikšmingai padidinti bendrą  visos 

gamybinės  linijos gamybinį pajėgumą. Projektas  leistų pilnai  išnaudoti  turimą gamybos  įrangą, o 

gamybos apimčių padidėjimas  leistų  išnaudoti masto ekonomijos privalumus – sumažėtų vienam 

gaminio vienetui tenkančios pastoviosios sąnaudos, todėl bendra produkto pagaminimo savikaina 

sumažėtų  apie  10%.  Įvertinta,  kad  projektas  bus  įgyvendintas  2021  metais  ir  2023  pradėtų 

generuoti papildomą EBITDA ir ilgainiui turėtų labai reikšmingą poveikį Bendrovės pelnui. 

Bendrovės EBITDA investuojant ir neinvestuojant (remiantis projekte „Gamybos pajėgumų didinimas, pašalinant 
apribojimus šovinio surinkimo grandyje“ padarytomis prielaidomis), Eur 

 

Įvertinta,  kad  investicijos  (įskaitant  papildomą  apyvartinio  kapitalo  poreikį),  atsipirktų  jau 

2024 m. 

Bendrovės  valdyba,  išnagrinėjusi  projektą,  per  2019 m.  birželio  28  d.  posėdį  jam  pritarė, 

tačiau konstatavo, kad sėkmingam projekto įgyvendinimo būtina: 1) užtikrinti numatomų didesnių 

gamybos  pajėgumų  išnaudojimą  (tuo  tikslu  Bendrovė  buvo  įpareigota  parengti  pardavimų 

strategiją); 2) užtikrinti  finansinį  tvarumą  (tuo  tikslu buvo nuspręsta kreiptis  į VĮ Turto banką dėl 

skolos Finansų ministerijai grąžinimo sutarties sąlygų pagerinimo, sumažinant palūkanų normą  ir 

optimizuojant grąžinimo grafiką).  

2020 metais  sausio mėnesio  valdyba  patvirtino  Bendrovės  parengta  pardavimų  strategiją 

2020‐2022 laikotarpiui. 
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2020 metai sausio mėn. 30 dieną Bendrovė argumentuotu raštu kreipėsi į VĮ Turto banką dėl 

skolos grąžinimo sąlygų pakeitimo, sumažinant palūkanų normą ir optimizuojant grąžinimo grafiką, 

siekiant užtikrinti  rašte dėl valstybės  lūkesčių Bendrovei  iškeltų  tikslų  (susijusių su veiklos plėtra, 

gamybos  optimizavimu,  pajėgumų  didinimu,  vertės  kūrimu  ir  nuosekliu  dividendų  politikos 

vykdymu)  įgyvendinimą.  Bendrovės  pateiktas  raštas  yra  vertinamas  instituciniu  lygmeniu.  2020 

metų liepos mėnesio 29 dieną Bendrovė pakartotinai kreipėsi į VĮ Turto banką dėl skolos grąžinimo 

sąlygų pakeitimų. 2020 metais rugsėjo 18 dieną pasirašytas susitarimas dėl skolos grąžinimo sąlygų 

pakeitimo. 

Be minėtojo  investicinio projekto, Bendrovė 2022 – 2024 metais planuoja tik palaikomąsias 

investicijas  (vidutiniškai – po 200 tūkst. Eur per metus), kurių tikslas – užtikrinti tinkamą turimos 

infrastruktūros  ir  technologinės  įrangos  būklę,  investuojant  į  susidėvėjusių  įrenginių  ar  jų  dalių 

pakeitimą  ir/arba  jų  kapitalinį  remontą.  Palaikomųjų  investicijų  poreikis  2021 metais  pateiktas 

lentelėje. 

Palaikomųjų investicijų poreikis 2021 metais, Eur  

Investicijų pobūdis  Planuojama suma, Eur 

Kulkų preso kapitalinis remontas  140 000 

Ginklai  30 000 

Laboratorijos įranga, matavimo priemonės  60 000 

Koordinatinė matavimo įranga  60 000 

Kitos palaikomosios investicijos  260 000 

Iš viso  550 000 

Lentelėje  pateiktos  investicijos  yra  būtinos  Bendrovės  tvariai  veiklai  užtikrinti.  Šios 

investicijos  nesudarys  esminių  prielaidų  nei  pajamoms  didėti,  nei  sąnaudoms mažėti,  kadangi 

pakeis jau egzistuojantį turtą arba atstatys jau turimo turto būklę. 
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11. Nepriklausomas auditas 

Bendrovės metinių  finansinių  ataskaitų  už metus,  pasibaigusius  2020 m.  gruodžio  31  d., 

auditą atliko nepriklausoma audito  įmonė UAB  „Gaudera“. Atlygis už atliktą auditą  sudarė 2900 

Eur be PVM. Audito įmonė per ataskaitinius metus įmonei ne audito paslaugų neteikė ir jokio kito 

atlygio, išskyrus atlygį už audito paslaugas, iš Bendrovės negavo. 

Audito kompanija patvirtinta vieneriems metams 2020 metų  lapkričio mėnesio 24 dieną LR 

finansų ministro  įsakymu  1K‐380  dėl  akcinės  bendrovės Giraitės  ginkluotės  gamyklos  finansinių 

ataskaitų rinkinio audito įmonės išrinkimo. 
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12. Rizikos valdymas 

Viena  iš  Bendrovės  2020‐2023 m.  strateginio  veiklos  plano  priemonių,  numatytų  įvykdyti 

2020 metais buvo „Įdiegti  ir taikyti rizikos valdymo politiką“  (ši priemonė priskirta 3.1 uždaviniui 

„Užtikrinti efektyvų valdymą“). Įgyvendindama strategiją, 2020 m. vasario 12 d. posėdyje valdyba 

priėmė  sprendimą  parengti  Bendrovės  rizikos  valdymo  politiką.  2020  metų  rugsėjo  mėnesį 

Bendrovė pristatė  rizikų  valdymo politiką, 2020 metų  gruodžio mėnesį  vadyba patvirtino  rizikos 

valdymo  politiką.  Rizikos  valdymo  politikoje  nustatyti  Bendrovės  rizikos  įvertinimo  ir  valdymo 

tikslai, principai, būdai, politikos taikymo sritis, tvirtinimo ir peržiūros (koregavimo) tvarka, taip pat 

nustatyta, kokie dokumentai turės būti patvirtinti politikai  įgyvendinti  ir kokie Bendrovės organai 

bus atsakingi už minėtųjų dokumentų tvirtinimą, tvarkymą ir peržiūrą (koregavimą). 

Bendrovė  yra  įdiegusi  ir  turi  sertifikatus,  patvirtinančius  Bendrovės  vadybos  sistemos 

atitikimą standartams ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir ISO 14001:2015 

„Aplinkos vadybos  sistemos. Reikalavimai  ir naudojimo gairės“. Veiklai pagal minėtus  standartus 

organizuoti  yra  patvirtintos  procedūros  („Integruotos  vadybos  sistemos  analizė  ir  tobulinimas“, 

„Produkto  gamybos  planavimas“,  „Gamybos  organizavimas“,  „Tiekimo  procedūra“,  „Įrengimų 

priežiūra“,  „Energijos  tiekimo  sistemų  priežiūra“,  „Personalo  valdymas“,  „Neatitiktinio  produkto 

valdymas“,  „Pirkto  produkto  patikra“,  „Produkto  kontrolė  ir  bandymai“,  „Aplinkos  apsaugos 

aspektų  įvertinimas“,  „Veiklos  valdymas“,  „Aplinkos  apsaugos  monitoringas.  Neatitiktys  ir 

koregavimo  veiksmai“),  kuriose  aprašytos  kiekvienai  procedūrai  priskiriamos  funkcijos,  įskaitant 

susijusias su rizikos vertinimu ir valdymu. 

2020 metais pasaulyje prasidėjus COVID‐19 viruso pandemijai kovo mėnesį Lietuvoje buvo 

įvestas pirmas karantinas, Bendrovėje nedelsiant buvo parengtas veiksmų planas COVID‐19  ligos 

prevencijai. 

2020 metais Bendrovėje buvo įkurtas ekstremalių situacijų valdymo centras, kurio pagrindinė 

užduotis  stebėti  situaciją  dėl  COVID‐19  šalyje,  siekti  Vyriausybės  sprendimus  dėl  pandemijos 

plitimo  mažinimo  šalyje  ir  teiki  pasiūlymus  Bendrovės  viduje  prevencinėms  priemonės  ir 

darbuotojų apsaugai nuo viruso.  

Procesai  yra  stebimi  ir  rizikos  vertinamos  kassavaitinių  susirinkimų  metu,  detalus  rizikų 

vertinimas yra atliekamas vadovybinės analizės metu. Sudaroma  rizikų matrica, vertinant  rizikos 

atsiradimo tikimybę ir jos poveikį Bendrovei. Jei rizika yra identifikuojama kaip svarbi – numatomi 

veiksmai  jai  valdyti.  Ypatingas  dėmesys  procedūrose  skiriamas  gaisrų,  avarijų,  sprogimų, 

nelaimingų atsitikimų  ir kitoms rizikoms,  taip pat atskirai vertinama COVID‐19 pandemijos riziką. 

Rizikų  valdymo  funkcijos  aprašytos  nurodant  konkrečius  veiksmus,  nustatant  atsakomybes, 

vykdytojus ir įgaliojimus. 

Bendrovėje  rengiami,  kasmet  peržiūrimi  ir  atnaujinami  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo 

planas,  reagavimo  į  avarines  situacijas  planai,  pavojingojo  objekto  avariniai  planai  ir  avarijų 

prevencijos  planas.  Ekstremaliųjų  situacijų  rizikoms  valdyti  direktoriaus  2016  m.  vasario  8  d. 

sprendimu  yra  sudarytas ekstremaliųjų  situacijų operacijų  centras,  kurio pagrindiniai uždaviniai: 

vykdyti  ekstremaliųjų  situacijų  prevenciją,  užtikrinti  ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro 
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priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir situacijų 

likvidavimą, padarinių šalinimą, žmonių ir turto gelbėjimą. 

Didelis  dėmesys  skiriamas  darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  bei  rizikos  šioje  srityje  valdymui. 

Veiklai  šiose  srityse  vykdyti  2015  metais  buvo  sudaryta  Padalinių  vadovų  atestacinė  komisija 

darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  klausimais,  2016 metais  buvo  patvirtinti  Bendrovės  darbuotojų 

saugos  ir  sveikatos  komiteto  bendrieji  nuostatai  (į  šį  komitetą  darbdavio  atstovais  paskirti 

darbuotojų saugos ir sveikatos ir aplinkos apsaugos (DSS ir AA) specialistas bei gamybos tarnybos 

vadovas,  o  darbuotojų  atstovais  –  du  darbuotojai),  taip  pat  2016  metais  buvo  patvirtinta 

Darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo ir vertinimo tvarka. 

Rengiant  strateginį  veiklos planą 2021 – 2024 m.  laikotarpiui buvo  identifikuoti  svarbiausi 

rizikos  veiksniai,  dėl  kurių  gali  kilti  pavojus  Bendrovės  strategijos  įgyvendinimui,  numatytos  jų 

valdymo priemonės ir atsakingi asmenys. 

Rizikos veiksniai, susiję su strategijos įgyvendinimu, ir jų valdymas 

Rizikos veiksnys 
Rizikos veiksnio 
poveikis rezultatams 

Rizikos veiksnių valdymo priemonės 
Atsakingas 
asmuo 

Kvalifikuotų darbuotojų 
stoką ir/arba darbo 
užmokesčio sąnaudų 
didėjimas 

Visų rizikos šių 
veiksnių poveikis 
Bendrovei yra  

panašaus pobūdžio 
– sąnaudų 
padidėjimas ir/arba 
pajamų 
sumažėjimas, dėl ko 
mažėtų Bendrovės 
pelnas ir pinigų 
srautai. 

 

Bendrovė gali tapti 
nepajėgi laiku  

mokėti skolos 
Finansų ministerijai 
grąžinimo ir 
palūkanų įmokas 
bei atlikti būtinas 
palaikomąsias 
investicijas. 

Taip pat, mažėjant 
pinigų srautams, 
būtų visiškai 
užkirsta galimybė 
įgyvendinti plėtros 
investicinius 
projektus. 

Įgyvendinti atlygio politiką, užtikrinant 
sąžiningą ir su darbo rezultatu susietą 
darbo užmokestį. 

Atlikti organizacijos mikroklimato 
stebėseną. 

Direktorius 

Personalo 
vadovas 

Pardavimo rinkų 
praradimas dėl draudimų 
parduoti ginkluotę 
įvedimo (geopolitinio 
neapibrėžtumo rizika) 

Nuolat stebėti geopolitinę situaciją. 

Esant galimybių – riboti dalyvavimą 
didelio geopolitinio neapibrėžtumo 
rinkose. 

Nuolat ieškoti naujų pardavimo rinkų. 

Direktorius 

Pardavimų ir 
rinkodaros 
tarnybos 
vadovas 

 

Naujų tarptautinės 
prekybos apribojimų 
(muitų, embargo ir kt.) 
atsiradimas 

Nuolat stebėti situaciją tarptautinės 
prekybos srityje. 

Esant galimybių – riboti dalyvavimą 
didelio neapibrėžtumo rinkose. 

Nuolat ieškoti naujų pardavimo rinkų. 

Direktorius 

Pardavimų ir 
rinkodaros 
tarnybos 
vadovas 

 

Aplinkosauginių 
reikalavimų gamybos 
įmonėms sugriežtinimas, 
siekiant reguliuoti 
klimato kaitą 

Diegti aplinką tausojančius gamybos 
sprendimus. 

Gamybos 
tarnybos 
vadovas 
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Pardavimų sumažėjimas, 
pralaimint 
konkurencinėje kovoje 
stambesniems 
gamintojams 

Rasti tinkamą ir priimtiną projekto 
„Gamybos pajėgumų didinimas, 
pašalinant apribojimus šovinio surinkimo 
grandyje“ finansavimo ir įgyvendinimo 
sprendimą. 

Siekti sudaryti ilgalaikes sutartis su 
klientais, ieškant tais tikslais lanksčių 
kainodaros sprendimų ir 
bendradarbiavimo schemų. 

Direktorius 

Pardavimų ir 
rinkodaros 
tarnybos 
vadovas 

Ginklų įsigijimo ir 
laikymo įstatymų 
sugriežtinimas 

Palaikyti dalykinius santykius su 
platintojais. 

Nuolat ieškoti naujų pardavimo rinkų. 

Direktorius 

Pardavimų ir 
rinkodaros 
tarnybos 
vadovas 

Neigimas COVID‐19 
poveikis verslui, 
pardavimų mažėjimas, 
gamybos apimčių 
mažėjimas 

 

Nuolat stebėti situacija dėl COVID‐19 tiek 
Lietuvoje, tiek pasaulyje. 

Ieškoti alternatyvių tiekėjų, naujų 
pardavimo rinkų. 

Nuolat stebėti ir atnaujinti veiksmų planą 
ligos prevencijai tarp Bendrovės 
darbuotojų. 

Direktorius 

Personalo 
vadovas 

Pardavimų ir 
rinkodaros 
tarnybos 
vadovas 

Darbų saugos 
specialistas 
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13. Socialinė atsakomybė 

2021  m.  sausio  mėnesį  valdyba  patvirtino  Bendrovės  strateginį  planą  2021‐2024  m. 

laikotarpiui,  kuriame  organizacijos  plėtrai  vadovaujantis  darnaus  vystymosi  principais  numatyta 

atskira strateginė kryptis „Socialine atsakomybe grįstos organizacinės kultūros plėtra“  ir  iškelti du 

ilgalaikiai strateginiai tikslai darnaus vystymosi srityje: 

 Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbuotojų darbo užmokestį ir aplinką; 

 Mažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai. 

Kiekvienam  iš šių tikslų pasiekti numatyti uždaviniai,  jų įgyvendinimo rodikliai  ir priemonės. 

Tai pirmas kartas, kuomet socialinės atsakomybės sritis Bendrovėje iškeliama į strateginį lygmenį ir 

pozicionuojama kaip tokia pat svarbi, kaip ir vertės kūrimas bei veiklos efektyvumo didinimas. 

2020 m.  gruodžio 18 d. posėdyje  valdyba priėmė  sprendimą 2021 m.  I  ketvirtyje parengti 

Bendrovės darnaus vystymosi politiką. Darnaus vystymosi politikoje bus aprašyta, kaip Bendrovė, 

įgyvendindama  savo  misiją,  viziją,  strateginius  tikslus  ir  vertybes,  realizuoja  savo  socialinę 

atsakomybę per kryptingą veiklą aplinkosaugos, personalo, korupcijos prevencijos srityse. 

Strateginiam  tikslui  „Mažinti  veiklos  neigiamą  poveikį  aplinkai“  įgyvendinti  suformuluotas 

uždavinys  „Mažinti  energijos  suvartojimą“,  kuriam  priskirtos  dvi  priemonės:  1)  modernizuoti 

Bendrovės  energetines  sistemas,  įdiegiant  modernias  energiją  tausojančias  priemones,  2) 

efektyviau  išnaudoti  labiausiai  elektros  energiją  naudojančią  gamybinę  įrangą.  Rezultatų  šioje 

srityje  jau pasiekta  jau 2020 metais: 1)  žaliosios energijos dalis bendrame energijos  suvartojime 

sudarė  100%  visos  sunaudojamos  energijos  (iki  tol  Bendrovė  žaliosios  energijos  nenaudojo),  2) 

Visas  energijos  suvartojimas,  tenkantis  vienam  pagamintam  šovinio  vienetui,  neviršys 

strateginiame plane numatyto dydžio. 

Strateginiam  tikslui  „Užtikrinti  sąžiningą  ir  rinkos  sąlygas  atitinkantį  darbuotojų  darbo 

užmokestį ir aplinką“ įgyvendinti suformuluoti trys uždaviniai: 1) didinti darbuotojų pasitenkinimą, 

2)  kelti  darbuotojų  kvalifikaciją  ir  3)  užtikrinti  saugią  darbo  aplinką.  Uždaviniams  įgyvendinti 

numatytos  priemonės:  1)  2021  m.  įdiegti  darbuotojų  atlygio  sistemą,  susietą  su  darbuotojo 

asmeniniais  ir Bendrovės veiklos  rezultatais, 2) kasmet vertinti darbo klimatą  ir  teikti vadovybei 

vertinimo  ataskaitas  bei  rekomendacijas  dėl  klimato  gerinimo,  3)  kasmet  sudaryti  metinį 

kvalifikacijos kėlimo planą ir atlikti jo vykdymo stebėseną, 4) kasmet, bendradarbiaujant su darbo 

saugos konsultacine bendrove,  rengti profesinės  rizikos mažinimo  ir  šalinimo priemonių planą  ir 

vykdyti jo įgyvendinimo kontrolę, 5) kasmet inicijuoti mokymus ir instruktavimą saugos ir sveikatos 

klausimais. 

2020 metais Bendrovė jau taiko 2019 metų viduryje valdybos patvirtintą darbo apmokėjimo 

sistemą,  kurioje  skirtas  didelis  dėmesys  skaidriam  ir  sąžiningam  darbuotojų  darbo  apmokėjimui 

užtikrinti.  Bendrovė  griežtai  laikosi  principo,  kad  visais  atvejais  ir  visi  darbuotojai, 

nediskriminuojant  lyties,  amžiaus,  tautybės,  socialinės padėties,  religijos, pažiūrų  ir  jokiais  kitais 

pagrindais, turi vienodas galimybes ir vienodas teises įsidarbinti, kelti kvalifikaciją, būti paaukštinti 

pareigose, gauti sąžiningą atlygį, įskaitant teisingą apmokėjimą už nukrypimą nuo normalių darbo 
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sąlygų  (pvz.,  už  darbą  naktį,  poilsio,  švenčių  dienomis,  už  viršvalandinį  darbą,  pavadavimą,  už 

papildomą darbą jungiant ar gretinant darbo funkcijas ir kt.). 

Bendrovė visiems darbuotojams siūlo nemokamai (Bendrovės lėšomis) pasiskiepyti nuo gripo 

ir  erkinio  encefalito,  esant  galimybei,  to  atveju,  jei  atsirastų  komercinė  vakcina  nuo  COVID‐19 

viruso Bendrovė planuoja  taip pat sudarytų sąlygas darbuotojams nemokamai pasiskiepyti. 2020  

metais galimybe pasiskiepyti nuo gripo pasinaudojo 40 darbuotojų, 2019 metais – 38 darbuotojai, 

2018 metais galimybe pasiskiepyti nuo gripo pasinaudojo 30 darbuotojų. Nuo erkinio encefalito 

2018 metais  pasiskiepijo  4  darbuotojai,  2019 metais  –  tiek  pat,  2020 metais  –  46  Bendrovės 

darbuotojai gavo pilną skiepų nuo erkinio encefalito kursą. 

2019 m. rugpjūčio mėn. valdyba patvirtino Bendrovės nulinės tolerancijos korupcijai politiką, 

kuria  nustatyti  pagrindiniai  antikorupcinių  priemonių  įgyvendinimo  Bendrovėje  principai. 

Nustatyta,  kad  bendrovė  netoleruoja  bet  kokios  formos  kyšininkavimo,  nepotizmo, 

piktnaudžiavimo  tarnybine  padėtimi,  prekybos  įtaka,  susilaiko  nuo  bet  kokios  formos  įtakos 

politikams  ar  politinėms  partijoms,  griežtai  apibrėžia  leidžiamas  ir  neleidžiamas  priimti  ar  teikti 

dovanas ir jų priėmimo ir įteikimo tvarką, nustato interesų konfliktų valdymo principus, pranešėjų 

apie  pastebėtus  pažeidimus  apsaugą  ir  kt.  Bendrovėje  realizuoti  pranešimų  apie  pastebėtus 

pažeidimus  teikimo  kanalai  (bet  kuris  asmuo  gali  pateikti  pranešimus  apie  politikos  pažeidimus 

arba  įtariamus  pažeidimus  el.  paštu  pranesimai@ggg‐ammo.lt)  ir  tokių  pranešimų  nagrinėjimo 

tvarka. 
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14. Informacija apie Skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi 

Bendrovė  savo  interneto  svetainėje  viešai  ir  tinkamai  skelbia  visą  Lietuvos  Respublikos 

Vyriausybės  2010 m.  liepos  14  d.  nutarimu  Nr.  1052  (2019 m.  kovo  27  d.  nutarimo  Nr.  284 

redakcija) patvirtinto Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo (toliau 

–  Skaidrumo  gairės)  II  skyriuje  nurodytą  informaciją,  įskaitant  Bendrovės  pavadinimą,  kodą, 

buveinę,  valstybei  atstovaujančią  instituciją, Bendrovės  veiklos  tikslus,  viziją  ir misiją,  struktūrą, 

vadovą, valdybą, valstybei priklausančių akcijų nominalią vertę ir dalį Bendrovės kapitale, socialinę 

atsakomybę  ir kt. Stebėtojų  taryba, komitetai Bendrovėje nėra sudaryti. Specialiųjų  įpareigojimų 

Bendrovė nevykdo. 

Bendrovė  taip  pat  viešai,  laiku  ir  tinkamai  skelbia  Skaidrumo  gairių  II  skyriuje  nurodytus 

dokumentus,  įskaitant  įstatus,  raštą dėl valstybės  tikslų  ir  lūkesčių, veiklos  strategijos  santrauką, 

darbo  apmokėjimo  sistemą,  metinius  ir  tarpinius  pranešimus,  metinius  ir  tarpinius  finansinių 

ataskaitų rinkinius ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvadas. Bendrovė nėra patronuojanti 

įmonė,  taip  pat  nėra  kitų  juridinių  asmenų  dalyvė.  Dokumentai  skelbiami  PDF  formatu  ir 

sudaromos galimybės juos atsispausdinti. 

Bendrovė finansines ataskaitas sudaro vadovaudamasi verslo apskaitos standartais (VAS), LR 

buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir Bendrovėje patvirtinta apskaitos politika. 

Naudojamos  finansinių  ataskaitų  formos  atitinka  norminių  aktų  reikalavimus.  Informacija 

ataskaitose  grupuojama  tinkamai.  Pagal  Lietuvos  Respublikos  Įmonių  finansinės  atskaitomybės 

įstatymą Bendrovė priskiriama vidutinių įmonių kategorijai. 

Bendrovė  netaiko  tarptautinių  apskaitos  standartų  (TAS),  kurių  nuostatos  daugiausiai 

taikytinos  didelėms  įmonėms,  kurių  vertybiniais  popieriais  prekiaujama  reguliuojamoje  rinkoje, 

taip pat  įmonėms, kurios skolinasi tarptautinėse finansų rinkose  ir pan. TAS turi teikti reikšmingą 

naudą arba turi būti būtinas siekiant tos naudos gauti, tačiau Bendrovei TAS taikymas reikšmingos 

naudos  neteiktų.  Vienas  iš  pagrindinių  TAS  privalumų  –  įmonių  finansinių  ir  veiklos  rodiklių 

palyginamumas tarptautiniu mastu, tačiau Bendrovė šios naudos negautų dėl dviejų priežasčių: 1) 

dėl  ginkluotės  gamybos  sektoriaus  specifikos  pagrindiniai  įmonių  veiklos  rodikliai  laikomi  slapta 

informacija  ir  viešai  neskelbiami,  todėl  nėra  galimybės  juos  palyginti;  2)  didžiąją  dalį  visos 

pasaulinėse  rinkose parduodamos  karinės  ir  civilinės amunicijos gamina didelės gamyklos,  kurių 

apyvartos  skaičiuojamos milijardais eurų,  todėl Bendrovės  rodiklių palyginamumas  su  šimtais  ar 

tūkstančiais  kartų  didesnę  apyvartą  turinčiais  užsienio  gamintojais  nebūtų  informatyvus.  Be  to, 

perėjimas prie TAS  sąlygotų papildomas  su apskaitos  tvarkymu  ir  finansinių ataskaitų  sudarymu 

susijusias  sąnaudas,  susijusias  su apskaitos politikos, apskaitos programinės  įrangos pakeitimais, 

papildomu  turto  vertinimo,  konsultacijų  ir mokymo  paslaugų  poreikiu,  papildomu  buhalterijos 

personalo poreikiu dėl padidėjusio  apskaitos darbo  krūvio  ir pan. Kadangi  TAS nauda nedengtų 

papildomų su TAS susijusi sąnaudų – TAS Bendrovėje nėra taikomi. 

Metinių finansinių ataskaitų auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. 

Vadovaudamasi Skaidrumo gairių  III skyriaus nuostatomis, Bendrovė metiniame pranešime, 

be Lietuvos Respublikos  įmonių  finansinės atskaitomybės  įstatyme nustatytų  turinio reikalavimų, 
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papildomai  pateikia  informaciją  apie  Bendrovės  verslo  modelį,  strateginių  tikslų  įgyvendinimo 

rezultatus, finansinius rodiklius, investicijas, rizikos valdymą, dividendų politiką, darbo apmokėjimo 

sistemą, darbo užmokestį, socialinę atsakomybę, Skaidrumo gairių II ir III skyrių nuostatų laikymąsi. 

Specialiųjų  įpareigojimų  Bendrovė  nevykdo,  todėl  informacija  apie  tai  nėra  pateikta.  Bendrovė 

metiniame  pranešime  nepateikia  informacijos  apie  veiklos  rodiklius,  kuri  laikoma  konfidencialia 

(pvz., informacijos apie pagamintą ir parduotą produkcijos kiekį, produktų pagaminimo savikainą ir 

pan.). 
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