
   

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 2020 METŲ AUDITUOTO

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ
AMATAI“ 2020 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

2021 m. gegužės        d. Nr. V- 
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybės  įmonių  įstatymo  4
straipsnio 4 dalies 7 punktu, 4 straipsnio 6 dalimi ir 14 straipsnio 2–4 dalimis:

1.  P r  i  t  a r  i  u Audito įmonės UAB „NAUKONSA“ auditoriaus  išvadai ir  audito
ataskaitai (pridedama Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2021-05-03 raštas Nr. 11/05-568 „Dėl
2020 m. audituoto  metinio  finansinių  ataskaitų  rinkinio  ir  veiklos  ataskaitos  pateikimo“)  dėl
valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro
2020  m.  gruodžio  31  d.  balansas  ir  tą  dieną  pasibaigusių  metų  pelno  (nuostolio)  ataskaita,
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas.

2. T v i r t i n u  pridedamus:
2.1. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2020 metų audituotą metinių finansinių ataskaitų

rinkinį;
2.2. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymą.
3. Į p a r e i g o j u valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorių teisės aktų nustatyta

tvarka  pateikti  Juridinių  asmenų registrui  šio  įsakymo 2 punkte  nurodytus  audituotą  metinių
finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą.

Direktorius           Virginijus Kulikauskas





































PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2021 m. gegužės           d.
įsakymu Nr. V-

VALSTYBĖS ĮMONĖ "MŪSŲ AMATAI"
2020 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMAS 

Balanso straipsniai Suma (EUR)

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai)
-3.144.574

praėjusių finansinių metų pabaigoje

Iš reorganizuotos įmonės gautas nuostolis

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas

Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) -832.830

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) finansinių
-3.977.404

metų pabaigoje

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas rezultatas - pelnas -3.977.404

Pelno paskirstymas:

Įstatymo numatytiems rezervams 10 %

Socialinės paramos fondas nuteistiesiems 6 %

Kiti rezervai (darbuotojų skatinimui, socialiniams ir 

kultūriniams tikslams

Kiti rezervai (gamybinių pastatų renovacijai)

Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostoliai) finansinių

-3.977.404metų pabaigoje

Į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmokama įmonės

pelno įmoka

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas 
-3.977.404

 į kitus finansinius metus



 11/05-56803

Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos
GAUTA
2021-05-03 Nr.  1G-4111
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