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BENDROJI DALIS
Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.
Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau - VĮ „Mūsų amatai įmonė) įregistruota 2014 m. gegužės
23 d. Įmonėje veikia trys filialai: Alytaus filialas, Marijampolės filialas ir Pravieniškių filialas.
Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ >ra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
kurio teisinė forma yra valstybės įmonė. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos
Respublikai. įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pasitikėjimo teise. Įmonės įstatinis
kapitalas sudaro 6 829 478 Eur.
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos.
1. ĮMONĖS 20 i 5 MET(J VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI
VĮ „Mūsų amatai“ misija - nuteistųjų laisvės atėmimu) įdarbinimas siekiant išsaugoti ir
ugdyti jų darbo įgūdžiu, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo
vertės augimo.
VĮ „Mūsų amatai“ vizija - tapti pelninga ir verslia įmone. įdarbinančia nuteistuosius,
išsaugančia ir ugdančia jų darbinius įgūdžius, parengiančia darbinei veiklai išėjus į laisvę.
VĮ „Mūsų amatai“ savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas,
atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas.
»grindiniai VĮ „Mūsų amatai“ tikslai - nuteistųjų įdarbiMmks, siekiant išsaugoti ir ugdyti
jų darbo įgūdžius ir parengti darbinei veiklai isėjus į laisvę bei pelno siekimas. Šiuos tikslus įmonė
įgyvendina vykdydama įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą, iš to gaudama pajamas ir finansiškai
save išlaikydama.
(Galimybės
•
plėsti įmonės komercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių įmonės funkcijų;
•
pritraukti privatų kapitalą ir plėsti bendradarbiavimą su privataus kapitalo įmonėmis
vystant gamybą, didinant gamybos apimtis, lokiu būdu įmonė su mažiausiomis investicijomis gali
vykdyti ir didinti nuteistųjų užimtumą ir kurti j:ems darbo vietas;
•
įsigyti naujos įrangos arba modernizuoti turimą, skiltą gaminių gamybai ir paslaugų
teikimui;
•
diegti naujas technologijas;
•
sudaryti sąlygas įmonės da:buotojams tobulinti savo profesines žinias;
_•
Plėsti nuteistųjų profesinį mokymą pagal Įmonės veiklos sritis, padėti nuteistajam
įsigyti profesinę kvalifikaciją pataisos namuose ir taip sudaryti prielaidas jam , išėjus į laisvelengviau integruotis į visuomenę.
Turima nemažai laisvų gamybinių plotų, todėl yra galimybė plėsti gamybinę ir komercinę
veiklą su tikslu išsilaikyti dabartinėse rinkose ir gauti pelną.
Grėsmės
•
savų lėšų trūkumas įmonės gamybinės veiklos priemonių atnaujinimui;
•
didėjančios gamybinių priemonių •■emonto sanaudos;
•
didėjantis klientų nemokumas, trukdo savalaikiams atsiskaitymams su tiekėjais;
•
sumažėjęs gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimas.
Dirbantys nuteistieji yra žemos kvalifikacijos, didėja ijizika nekokybiškos produkcijos
atsiradimui, kurios gamyba priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Naujų technologijų ir įrengimų
stoka gamyboje. Įmonėj naudodama sa\o lėša,i, per lėtai atnaujina gamybinių patalpų ir įrengimų
materialinę techninę bazę.
Įmonės teisinis statusas - valstybės valdoma įmonė - užkerta kelią gauti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramą, kas apsunkina Įmonės modernizavimą.
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2. ĮM O N ĖS V EIK LO S R EZULTA TŲ A T IT IK T IS
ĮM ONĖS V EIK LO S TIKSLAM S
1 lentelė

2 0 1:» melų I pusniečio v ą j ^ b e s k o nės „ M tlsų am atai“ veiklos tikslų įgyvend inim o
r e z u lta ta i
Prienoiii
"
^
------------------P astaba
M edienos i^ baldų
Pasirašyta sutartis su Inh. ZelvyteLovąįuosčių ir klijuotų lentų ruošinius įmonė ekrpoituoja į užsieni
gamybos cenhas
Воск Ligita, dėl lovajuosčių
n™ ,'a‘k° tarpį P ^ u o t a lovajuosčių ir klijuotų lentų ruošinių už
klijuotų Ilentų ir klijuotų medžio
’
st. eurų. iLovajuosčių ir klijuotų ruošinių eksportas į ES
ruošinių.i
s padidėjo 15p proc. lyginant su ankstesnių metų pirmu
pusmečiu.
Užbaigti pirmosios Ižiovyklos
Mediena džiovinama atnaujintoje džiovykloje. Džiovinimo išlaidos
atnaujinimo darbus
per pusm etį suaaa|ėjo 34,8 tūkst. eurų (97 proc.).! Trečią metų
ketvirti planuojama užbaigti antrosios džiovyklos statybos darbus.
Planuojama teikti džiovinimo paslaugas įmonėms} Papildomai
Įdarbinti 6 nuteistieji.
Dalinai atsisak}'ti tJAB ..Izobara“
Sumontuotas šilumos katilas apie 70 proc. šilum os' energijos"
teikiamų ;šilumos teikimo pas Augų
pasigaminame jia |p . Planuojama įsigyti katilinę iš BUAB
ir įsigyti savo šilumos katilą.
J /o b a r a - Šiuo metu vyksta derybos su bankrutuojančia įmone ir
Atsisakyti dygiavimo paslaugų

Duonos garnynos
baras

Didinti bąltos ir juodos duonos
pardavimų apimtis

[rengti kondicionavimo įĮrangą

Paslaugų gamybos
cechas

Didinti teikiamų paslaugų
pardavimų apimtis

Metalo gaminių
cechas

Sezoninių prekų ir kitu metalo
gaminių eksportas
įsigyti įrankius metalu lankstymo
staklių atnaujinimui
Oilinti metalo gaminių asortimentą

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio atsisakę dygiavimo paslaugų,
m edieną dygiuojame patys Sutaupyta apie 2700 euru per pusmetį
_P r udomai įdarbinti 6 nuteistieji.
2015 metų sausio 9 d. inmnė pasirašė maisto produktų pirkimcT-"
pardavimo sutartį sįi UAB „Pontem“ dėl baltos ir juodos duonos
pardavimo. 2015 m^tų I pusmetį baltos ir juodos duonos parduota
uz 167,2 tū k st eurų, Duonos pardavimai iSaugo 52 proc. lyginant su
2014 metų tuo pačiu laikotarpiu,
filialei duonos gamybos bare sum ontuota oro
,Pravieniškių
.
kondicionavimo yai^ga. [ranga užtikrins duonos gaminių kokybę,
eis išpiešti maisto produktų iš miltų asortim entą.lnvesticiįa Į oro
kondicionavimo įrąngą siekė 3,4 tukst. eurų, Duonos bare
papildomai Įdarbinti ? nuteistieji.
Pardavimų apimtys paslaugų gamybos ueehe 2015 metų I pusmetį'
išaugo 37,5 tukst. euhį (16 proc.!). palyginus su tuo pačiu 2014 metu
la:kotarrm.___
Sezoninių prekių (^ešmų, Šašlykinių) ir kitų m etilo gaminiu
eksportas į ES šalis 2015 metu pirm ą pusm etį siekė |l 14,1 tūkst.
euių, 34.1 proc. daugiau nei praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu.
Atnaujmtos lakštmicj plieno lankstymo staklės, kuriomis galima"
lankstyti 0,5 mm stprio m įta lJ Tokiu bildu, sumažinta gaminio
savikaina, pardavimol kaina lliko nepakitusi„
jsijĮylos naudotos metalo profilių lenkimo staklės, km ii.s leis didinti
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ivietalo liejinių
cechas

Antanūjinti metui □ liejimo darbus

Baldų gaiMybos,
pynimo iij paslaugų
cechas

Mokyklinių ir darželio
pardavimų didinimas

metalo gaminių gamybos apimtis i: leis didinti kėdžių ir metasi o
gaminių asortimentu. Papildomai įdarbinta 2 n u ristieji
Atnaujintas metalo liejinių cecho darbas birželio mėnesi
Marijampolės filiale. Įdarbinta 17 nuteistųjų įaugimu nei 1 melų
ketvirtį.

baldų

skatinu
nuteistųjų
įdarbinimą
privačiose įmonėse Alytaus regione

Komercijos ir
marketingo skyrius

Korp asinių
b aidų
gerinimas
N aujų klientų paieška

k okvbės

Dalyvavimas
viešuosiuose
konkursuose
Surasti tiekėjus tiekiančius pigesnę
medieną

rirknnų ir
logistikos Skyrius

įsigijus briaunų laminavimo stakles sum ažintos remonto išlaidos,
pagerinta gaminių kokvbė. Dsmililomm iiiinhimi •; hmi.-hii,.;;
------------Ieškoma naujų klientų pietinėje ibei ižšienio rink -------^
ose. Šiuo metu
tiriama Lietuvos vakarų regiono riti ka, surengta s 41 dalykinis
susitikimas prezentuojaritis gaminamą įmonės prod ukciją, parengti
82 komerciniai pasiūlymui. Gauti Užsakymai iš Klaipėdos
universiteto, poilsio namų „Pušyną
ir kitų p rivačių įmonių,
Planuoja įsteigti padalini Klaipėdos r egione, kuris padėtų užimti
didesnę rinkos dali.
Per I metų pusmetį dalyvauta 107 viešųjų pirkim ų konkursuose ir
apklausose, bendra laimėtu kGnkuss* suma 518 6 inkvi purų
Pasirasyta sutartis su „S V Tim ber11. Tiekiama mediena
kokybiškesnė ir pigesnė 20 procentų, nei Lietuvos tiekėjų. Lietuvos
tiekėjų vidutinė kaina už 1 m15 - 195 eurai
Periodiškai atliekama gamyboje naudojamų žaliavų kainų analizė,
kuri padeda įsigyti žaliavas žemiausiomis kainomis. Pagamintos
produkcijos savikaina sumažėjo 379.9 tūkst. e u n [(1 4 ,1 8 proc.)
lyginant su ankstesniu metu tuo naciu laikotainin
Centralizuoti pirkimų ir pardavimų | »adaliniai, Datvirtinta nauja
įmonės valdymo struktūra.
Gamybos aprūpinimo užsakym ais gerinimui sukuri, nauji viešųjų
pirkimų projektų vadovų etatai. Techninių problemų sprendimui
įsteigtas vyr. inžinieriaus - energetiko etatas. Panaikintos
nereikalingos Pirkim ų ir logistikos grupių vadovų pareigybės
filialuose.

--»
-------- -- -------^aliavųi Įsigijimas žemiausiomis
kainomis

i eises ir
administra cijos
reiklų skyi ius

Reklaminės
akcijos
skelbimas
m em etinėje
svetainėje
ir
reklaminiuose leidiniuose. IPasiūlyrm, parengimas ir išsiuntimas
mokykloms ir darželiams. Naujos mokyklinių stalų gamybos
technologijos įdiegimas.
Pasiūlymų bendrovemsi pateikimas, naujų klientų paieška, ryšių
užmezgimas. Nuteistųjų darbo | :gos panaud ojimo sutarčių
sudarymas.

Atlikti
įmonės
valdymo
struktūriniai pakeitimai
-Priimti i darbąi n aujų specialistų,
kurie palengvins; spręsti įmonės
valdymo problema i

Įmonės yidaus tvar cų dingima s

Peržiūrėtos įmonėje galiojančios vidinės darbo organizavimo ir
kitos tvarkos. Sudaryta darbo grupė, kuri įpareigota preržiūrėti ir
parengti įmonėje trūkstamas vidines darbo tvarkas
Peržiūrėtos sutartys su p irki as ir tiekėjais, pakeistos nuostatos,
iepa.lank.ios įmonei (pvz. sutartys su UAB „Plungita", UAB
,lzobara‘").

Peržiūrėti sutartis sli pirkėjas ir
tiekėjais

Įmonei yra laibai svarbu pasiekti Įmonei nustatytus
veiklos efektyvumo
rodikliiu s - nuteistųjų
_
.
įdarbinimo,
pelno,
pardavimų
...
...
paslaugų rodiklius. Rodiklius kalendoriniams metams nustato
steigejas* t.y. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
2015 - iems^ metams Įmanei buvo nustatyti šie rodikliai (2015’m. gruodžio 1 d. Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Re publikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-43
„Dėl 2015 metų valstybinės įmonės „,Mūsų amatai nuteistųjų (suimtąją) įdarbinimo, pelo.
pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“):
2 len telė
2 0 1 5 m etų v a lsty b ė s įm o n ės „ M ū s ų a m a ta i“ n u te istų jų (su im tų jų ) įd a r b in im o , p e ln o , p a r d a v im ų ir p aslau gų
------------- ---------- ------------------------------- _____
a p im čių p la n a s____________
Rodikliai
Sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų)
įdarbinim as (ketvirčiais)

I

1,1

900

900

III
905

IV
910

Pelnas takšt. EUR
(mėnesiais)

12
17,4

52.1

34.8

72.4

Pardavimų ir paslaugų apimtys
(ūkst. EUR
(ketvirčiais)
1
II
III
IV
1679
3620
5329
7154

Bendrasis
pelningumus
(proc.)

15

Rodikliai fi iaiarns buvo paskirstyti se t ančiai (2015 m. vasario 5 d. valstybės įmokės „Mūsų
amatai" įirektoriaus įsakymas Nr. 1/05-19 „Dėl planinio 2015^me[ų” valItybės^įmon7s’ ” m ū s u
amatai“ iihalų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano
patvirtinimo ):
11
l 'l l i n l l l

11 1 l t / 11 n t l U , .

/ r , . , . ___

V

*

1

1

•

•

1

^

«

J3
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3 lentelė
2 0 1 5 m e lų planinis V a lsty b ė s įmonės „M usiį am a ta i“ filialų nuteistųjų (su im tų jų ) įdarbinim o, pelno, pardavim ų
Rodikliai
Valstybes įmonės
„M ūsų am atai“
filialo pavadinimas
Alytaus filialas
M arijampolės filialas
Pravieniškių filialas
Viso:

Są lyginis nuteistųjų
(suiintųjų) įdarbinimas
(ketvirčiais)
[

11

165
170
565
900

165
171
564
900

III

Pardavimų ir paslaugų apimtys,
tūkst. EUR
(ketvirčiais)

Pelnas, tukst. EUR
(mėnesiais)

IV

3

166
167
172 F 176
567
567
905
910

^ 3,3
3,7
10,2
17,4

6

9

6,7
7,6
20,4
34,80

12

10,1 r 14,0
11,3
15,8
30,6
42,5
52,10
72,40

I

n

III

IV

327,5
366,0
985,4
1679,0

703.7
791,6
2 124,5
3620,0

1036,0
1165,0

1390,1
1563,9
4199,8
7154,0

31^8,0
5329,0

_ 2015 metų II ketvirtį sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimas - 851 asmfcnų, vidutini.,
is
nuteistojo darbo užmokestis — 118,91 nuirai. Įmonės veiklos rezultatas 2015 metų sausio - birželio
mėnesių - 49,5 tūkst. eurų nuostolis, pardavimų ir paslaugų apimtys - 3083,32 tūkšt. eurų. 2015
m etųpiim o ketvirčio rodiklių įvykdymas pateiktas lentelėje Nr. 4,
4 len telė

Valstybės įmonės
„Mūsų am atai“ filialo
pavadinimas

Rodikliai
Sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų)
įdarbinimas
Pelnas, tūkst. EUR
II ketvirtis

Piirdavimų ir paslaugų
apimtys,
tūkst. FUR

Planas

Faktas

Planas

Faktas

Planas

Faktas

Alytaus filialas
Marijampolės filialas
Pravieniškių filialas

165
171
564

174
94
583

+51,7
Ei.l
-93,1

VJ „Mūsų amatai“
Rodiklio įvykdymas, %

900

6.77
7,6
20,43
34,80

7^3.72
1791,69
J 124,59
3620,00

734.52
625,50
1723,30
3083,?2

8?!
95 %

-49,5
-142 %

85*Va

Jš 4 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad sąlyginį nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo
rodiklio įvykdymo procentas - 95 proc. Alytaus ir Pravieniškių filialai planinį nuteistųjų įdarbinimo
rodiklį įvykdė. Žemiausias sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo Marijampolės filiale (94
asmenys), tačiau filialas šį rodiklį padidino 22 proc. lyginant su 2015 metų I ketvirčiu. įdarbino 17
nuteistųjų daugiau. Marijampolės filialo rodiklis smukdė bendrą įmonės sąlyginį įasrbinU}
nuteistųjų skaičių. Rodiklio padidėjimą lėmė liejimo cecho darbų veiklos atnaujinimas.
2015 metų I pusmetį Įmonė patyrė 49, 5 tūkst. eurų nuostolį. Alytaus filialas per 2015 metų
šešis mėnesius pasiekė 51.7 tūkst. eurų pelną. Marijampolės ir Pravieniškių filialų veiklos rezultatas
buvo^ neigiamas: Pravieniškių filialo nuostolis - 93,1 tūkst. eurų ii Marijampolės filialo nuostolis 8,1 tuksi, eurų
_
Pcr 2015 metų I pusmetį pajamos siekė 3089423 eurus, pajamos uždirbtos iš pagrindinės
veiklos sudarė - 3073999 eurai, pajamos iš kitos veiklos sudarė - 15424 eurus. Pardavimo pajamos
iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė - 1723260 eurų, Alytaus filiale - 725208 eurus ir
Marijampolės filiale -J 625531 eurą. Per 2014 metų I pusmetį pajamos siekė 2714741 eurų,
pajamos uždirbtos iš pagrindines veiklos sudarė - 2713769 eurus, pajamos iš kitos veiklos sudarė 972 eurus. Pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė - 1472279 eurus,
Alytaus filiale - 620561; eurus ir Marijampolės filiale - 620929 eurus.
_ Lyginant 2015 metų I pusmetį su praėjusių rnetų tuo pačiu laikotarpiu pajamos iš
pagrindinės veiklos padidėjo - 360230 eurų. Pravieniškių filiale pajamos padidėjo 17 proc. (250981
Eur.) , Alytaus filiale padidėjo 17 proc. (104647 Eur.), o Marijampolės filiale pajamos padidėjo
0,74 proc. (4602 Eur.).
1 paveiksle pateikta 2015 - 20 4 metų sausio - birželio menesių pardavimų ir paslaugų
apimtys.

6

7 00 .0
6 0 3 ,4

0 0 0 ,0

472,

5 0 0 .0
4 30, H

5 1 6 ,2

5 3 7,2
4 74, Jį

-402,6

4 0 0 .0

''
r!v'>
. • .•!'
:||:į

3 0 0 .0

'

200.0

4 9 9 ,0
443,.

tj-į-

..v -

100,0

S 2 5 ,0

- : ■:!-:

. -i*fv
f 'v-’•

0,0

’ \
S a u sis

Išlašaris

Aovri.v

R tila n d is

O 2 0 J 4 m e ta i

I

Gegužė

R i riteii s

K1 20 i S metai

p av. V Į „ M u sų a m a ta i“ 2 0 1 5 ir 2 0 i 4 m etų sa u sio - b irž e lio m ėn esių p a r d a v im ų ir p a sla u g ų a p im ty s

ruKsta e u r ų

Iš paveikslo N r.l pateiktos informacijos matome, kad tik 2015 metų sausio mėnesio
pardavimų ir paslaugų apimtys buvo 6,5 proc. (28,2 tūkst. Eur) niažesnės palyginus su 2014 metų
sausio menesiu. 2015 įmetą vasario - birželio mėnsesiais pardavimų ir paslaugų apimtys buvo
didesnes palyginus su 2014 metų tais pačiais mėnesiais. Maksimaliausia pardavimų ir paslaugų
apimtis buvo pasiekta 2015 metų birželio mėnesį, 2014 metais didžiausios pardavimų ir paslaugų
apimtys buvo kovo meri. ir siekė 474,2 tūkst. eurų. Birželį pardavimų ir paslaugų apimtys 30,5 proc.
(141,1 tūkst. eurų) didesnės nei 2014 metų birželio mėnesį.
2015 metų I ketvirtį faktinis vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistiįjų skaičius - 813 asmenų,
II ketvirtį vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius - 851 a$menys. Įdarbinta 38 nuteistaisiais
daugiau, nei pirm ą metiį ketvirtį.
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Iš paveikslo Nr. 2 pateiktų duomenų matyti, tad 2015 metų birželio mėnesį sąlyginis
nuteistųjų įdarbinimas buvo maksimaliausias per visą laikotarpį, įdarbinta 965 asmenys, 10,9 proc.
daugiau nei 2014 metų birželio mėnesį. Praėjusiu metų I pusmetį maksimaliausias įdarbintų
nuteistųi'. skaičius - 937 asmenys. Pirmus tris mėnesius vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų
skaičius buvo mažesnis palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Nuo 2015 metų kovo
mėnesio stebima augimo tendencija.
Įmonei nepavyko įvykdyti planinio pelno rodiklio. Įmonės nuostoliai per 2015 metų I
pusmetį sudarė - 49,41 tūkst. eurų. 2015 metų I pusmetį neigiamą Įmonės veiklos rezultatą įtakojo
Šie iaktonai: euro įvedimas Lietuvoje, kuris sąlygojo užsakymų sum ažėjim ą buvo išmokėtos
išeitines kompensacijos: darbuotojams, patirtos reklamos išlaidos, vadybos sistemos priežiūros
audito išlaidos ir administracinės išlaidos. Kiekvienais metais įmonėje gaminamos produkcijos
pardavimų tendencija žiemos periodu yra mažėjanti, kadangi sumažėja užsakymai iš biudžetiniu
įstaigų.
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Iš 3 paveikslo pateikiu duomenų galima daryti išvadą, kad 2015 metų pirmo pusmečio
veiklos rezultatai ženkliai buvo geresni nei praeitų metų pirmo pusmečio. Pirmo pusmetį nuostolis
siekė 49.4 tūkst. euru, o 2014 metų to pačio laikotarpio nuostolis sudarė 477,6 tūkst. eurų. Sausio
mėnesį įmonė patyrė 62,9 proc. (66,0 tūkst. Eur] mažesnį nuostolį nei 2014 metų sausio mėnesį.
2015 metais balndžio - birželio menesiais stetim a nuėstolioraažajknp tendencija, Įmonės nuostolis
sumažėjo nuo 72,4 tūkst. eunj iki 49,4 tūkst. eurų. Galima teigti, kad 2015 metų pirmo pusmečio
Įmonės veiklos rezultatai buvo geresni palyginus su 2U14 metų tuo pačiu laikotarpiu.
3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2015 METŲ I PUSMETJ, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR
PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
mone siekdama pagerinti gamybinę baze ir produkcijos kokybę iš turimų apyvartinių lėšų
investayo į Pravieniškių filialo metalo dirbinių cecho įrangos atnaujinimą, pirmos džiovinimo
kameroj įdiegimą įdiegimą (investicija apie 20,3 tūkst. Eur), baldu baro modernizavimą įsigyjant
automatizuotas kantavimo stakles (investicija - apie 34,0 tūkst. Eur). Sugedus senai įrangai įmonė
įsigijo dulkių ištraukėją ir cikloną už 4,5 tūkst. eurų.
Įmonė nematerialaus ilgalaikio turto per 2015 metų I pusmetį neįsigijo. Įmonėje ilgalaikio
nematerialaus turto amortizacija 2015 metų I pusmetį sudarė - 82 eurus.
Per 2015 metų 1 pusmetį įmonė .Igalaikio materialaus turto [s.gijo už 78,9 tūkst. eurų:
Alytaus filialas ilgalaikio turto įsigijo už 11750,46 eurų:
■■Briaunų laminavimo staklės
- 6225,79 eurų;
- Profilių lenkimo staklės
; 2935,88 eurų;
- Universalios irezavimo staklės
- 2558,79 eurų.
Marijampolės filialas ilgalaikio materialiojo turto įsigiję už 541 eurą, įsigijo kompiuterį,
kurio vertė - 541 euras.
Pravieniškių filialas ilgalaikio materialajs turto įsigijo už 66613 eurus:
- Briaunų klijavimo stakles Olimpic K400
- 34030 eurų;
- Dulkių ištraukėją Coral CA/2C
- 1014 eurų.;
-C ikloną C -150
- 3538 eurų;
- Medienos džiovykla (pirma kamera)
- 20345 eurų;
- Vandens filtras
- 1339 eurų;
- Serveris DELL T650
- 5478 eurų;
- NAS saugykla
- 869 eurų.
2015 metų pirmo pusmečio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo išlaidos - 113859 eurų.
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LAIKOTARPIS,
ILGALAIKIS
ILGALAIKIO
JMONES
PASTABOS
KURIUO
TURTAS
TURTO VERTĖ
ADMINIS1 RACINIS
KETINAMA
(APYTIKSLIAI)
STRUKTŪRINIS
ĮSIGYTI
TŪKST. EUR
PADALINYS, KURIO
ILGALAIKĮ
VEIKLOS
TURTĄ
POREIKIAMS
TENKINTI
KETINAMA ĮSIGYTI
MATERJ4LVJĮ
______ TURTĄ
2015 m.
I - mos medienos
20,3
Pravieniškių, filialas
Užb ligti viet os džiovinimo
I - II ketvirtis
džiovinimo
kam iros įrengimo darbai. Nuo
kameros įsigijimas
šių metų įmone medieną
džiovina atnaujintoje medžio
džiovykloje.
Nuo
metų
pradžios medienos džiovinimo
išlaidos sumažėjo 34,8 tūkst.
eurų. Papildomai įdarbinti 6
nuteistieji.
2015 m.
Baldų kantavimo
:i4,o
Pravieniškių filiįilas
Įasgyta
baldų
kantavimo
I ketvirtis
mašina,
kuri
pagerino
gam inam ų
baldų
kokybę,
sum ažėjo laiko sąnaudos. Prie
šio
įrengimo
įdarbinti
| nldom ai 2 nuteistieji.
2015 m.
Atsarginės dalys ir
6,5
[mono
įsigyta : dulkių ištraukėjas I-IV ketvirtis
kiti įrengimai
1000 eurų; ciklosas - C-150 35U0 eurų; vandens filtrą J 33 y eurai. Si įranga buvo
įsigyta Pravieniškių filiale.
M arijampolės filialas įsigijo
kom piuterį, kurio vertė 541
2015 m.
II ketvirtis

6

2015 m.
II ketvirtis

5

2015 m.
II ketvirtis

Specialios
paskirties
kompiuteris
(serveris) ir
kopijoms NAS
saugykla
(tinklų priėjimo
sa.ugvkla)
Briaunų
laminavimo staklių
įsigijimas ( naujos
arba naudotos)
Metalo profilių
apdirbimo staklių
įsigijimas
(vamzdžių ir
profilių lankstymo
staklės, naudotos
arba naujos)

Investicijų suma tukst. Eur

6,3

įmonės Finansų ir
ekonomikos skyrius

Buhalterinės
programos
įdiegim ui
ir
duomenų
saugum o užtikrinimui įs iū ta s
naujos servens ir Saug)>kla
skirta saugoti ir kurti duomenų
kopijas.

6,2

Alytaus filialas

Įsig^fos
LM D P
briaunų
laminavimui skirtos staklės.

:5,5

Alytaus llial«ts

Buvot
numatyta investicja
Įmonės metinio turto įsigijimo
p lane 6,0 tūkst. eurų. 2015 m.
A lytaus filialas už šią sumą
įsigijp dvejas naudotas stakles
metalo profilių
apdirbimo
stakles už 29^5,88 eurus ir
universalias frezavim o stakles
už 2558,79 eurus. Šiomis
staklėm is bus galima atlikti
vam zdžių ir metalinių profilių
lenkimo operacija. Tai padės
pagilinti kėdžių bei j ų dalių
asortimentą.___________

78,9

2015 metų III - IV ketvirtį Įmonėje planuojama įdiegti programinę įrangą, siekiant
centralizuotai automatizuoti finansinės ir ūkinės veiklos procesus. II ketvirtyje įsigijo specialios
paskirties kompiuterį (serverį DELL), kuris yra reikalingas užtikrinti buhalterinės programos
9

įdiegimui ir palaikymui. Taip pat įsigyta tinklo saugykla NAS, kuri yra būtina duomenų kopijoms
saugoti.
"
4. ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS VALST \ BĖS VALDOMOS ĮMONĖS
VEIKLAI, ĮVYKĘ PER ATASKAITINĮ I^AIKOTARPĮ
Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos įmonės veiklai 2015 metų I pusmetį:
[monė investuodama į reklamą tikisi pagerinti situaciją, surasti naujų ____ _c „ir
bendradarbiavimu partnerių ateityje. Siekiant didinti įmonės produkcijos ir paslaugų žinomumą,
dalyvauta parodoje RĘSTA 2015. Pristatytas įmonės ekspozicinis stendas - medinis medžiotojų
namelis su įmonės prekinio ženklo „V1MA“ atributika bei reklaminiai lankstinukai. Parodos metu
eksponuoti įmonės gaminami mediniai baldai bei baldinė furnitūra (vyriai, lankstai, durų rankienos,
apkaustai), taip pat metalo gaminiai - šulinių dangčiai, šašlykinės, rūkyklos, darbastaliai Parodos
metu aktyviai bendrauta su besidominčiais
įmonės produkcija, apsikeista kontaktiniais
duomenimis. Po parodos išsiųsti elektroniniai laiškai su įmonės prisistatymu ir katalogu.
2015 metų sausio mėnesį pasirašyta sutartis su In k Zelvyle-Bock, lovajuosčių ir klijuotų
lentų ruošinių eksportą į ES šalis padidino 153 proc. palyginus siįi ankstesniais metais.
Per 2015 metų . pusmetį įmonė dalyvavo 107 viešųjų pirkimų konkursuose ir apklausose, iš
jų 52 laimėjo, bendra laimėtų konkursų suma 518,6 tūkst. eurų.
2015 m. sausio 13 d. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdybos posėdžio prdtokolu Nr. 19
buvo patvirtinta nauja Įmonės direktoriaus pasiūlyta valdymo struktūra (žr. 4 pav.).
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Naujos valdymo struktūros pagrindinis ir svarbiausias uždavinys - užtikrinti centralizuotą
efektyvią įmonės veiklą visose veiklos srityse.
Siekiant mažinti kaštus, centralizuoti pirkimų ir realizacijos padaliniai, įsteigti Pirkimų ir
logistikos bei Komercijos ir marketingo skyriai. Naujos valdymo struktūros privalumas yra
racionalesnis Įmonės lėšų naudojimas bei tikslingesnė kiekvieno skyriaus veikla.
Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina
Pardavimo pajamos 2015 metų pirmą pusmetį sudarė 3073,9 tjūkst. eurų, pardavimo pajamos
buvo 360,2 tūkst. eurų didesnės lyginant su 2014 metų tuo pačių laikotarpiu. Parduotų prekių
savikaina per 2015 metų I pusmetį sudarė - 2602,1 tūkst. Eur. (Pravieniškių fijiale - l|552709 eurų,
Alytaus filiale —550633 eurą ir Marijampolės filiale 498753 eurijį). Įmonėje parduoto? produkcijos
savikaina per 2015 metų I pusmetį sumažėjo 38,88 tūkst. eurų, lypinant su 2014 metų tuo pačiu
laikotarpiu.
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Pardavimo
pajamos, eurai
Pardavimo
savikaina, eurai

2015 ra.
6 mėnesiai

2014 m.
6 minusiai

Pasikeitimai (+/-) 2015 rri. 6 nėn
lyginant su 2014 m. 6 mįsn., eui a

Pasikeitimai (+/-) 2015 m. 6
mėn. lyginant su 2014 m. 6
»nėn., %

3073999

2713769

+360230

Pardavimų padidėjo 13,3 proc,

2602095

2640976

-38881

Savikaina sumažėjo 1,5 proc.

2015 metų pirmą pusmetį, vienam pagamintam produkcijos eurui teKo 0,74 euro išlaidų.
Pardavimo pajamos 2015 metų pirmą pusmeti buvo 13.3 proc. (360,2 tukst. eurų) didesnės lyginant
su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Parduotų prekių savikaina per 2,015 metų I pusmetį sudarė 2602,1 tūkst. eurų Įmonėje parduotos produkcijos savikaina 2015 metų I pusmetį sumažėjo 1,5
proc. (38,9 tūkst. eurų), lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikptarpiu. Pardavimų savikainos
mažėjimą lėmė šie veiksniai: griežta žaliavų apskaitos; kontrolė, op>iinizuotas transportas, nuolatos
ieškoma žaliavų žemesnėmis kainomis, įsigyta pigesne_mediena iš užsienio tiekėjų, taip mažinant
medienos džiovinimo ir transporto sąnaudas. 2015 metų pirmo pusmečio Pardavimų savikainos
dalis tenkanli pardavimo pajamoms buvo 13 proc. punktų mažesnis lyginant su 201^1 m. tuo pačiu
laikotarpiu.
Pagamintos produkcijos savikaina
Per 2015 metų 1 pusmetį įmonėje pagamintos produkcijos savikaina sudaro -2299,6 tūkst.
eurų. Pravieniškių filialo pagamintos produkcijos savikaina per 2015 metų I pusmeti sudaro 1451,8 tūkst. eurų, Alytaus filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro - 503,2 tūkst. eurų,
Marijampolės filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro - 3411,6 tūkst. eurų. Įm onės 2015 2014 ir Lėtų I pusmečio gamybos išlaidų pokyčiai pateikti 7 lentelėje.
v

7 len telė
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Pasikeitimai
2014 m. 1
2015 m .1
(+;•■) 2015 m. 1
Pasikeitimai
pusnį et b
Gamybas išlaidos
pusmetis
busiu. lyginant
(+;-) 2015 m. I
tūkst. Eirr
tūksl. Eli r
su 2 0 )4 m. I
pusnį, lyginant
pusnį., tūkst.
su 2014 m. I
eurų
pusiu., %

Tiesiogiai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) su sodra
N etiesiogiai priskiriamas atlyginimas su sodra
Tiesiogiai priskiriamos medžiagos
N etiesiogiai priskiriamos medžiagos
S u te ik t* mokamos paslaugos gamyboje
Elektra, vanduo. Silunia
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Įrengimų priežiūros išlaidos
Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, benzinas, dujos)
Ryšių paslaugos
Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos
M edienos džiovinimo išlaidos
Kitos įv įm o s paslaugos (cecho remontas ir priežiūra,
kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimas, draudimo
paslaugos ir kita.)
IS viso:

461,5(1
363,40
969,00
32.30
5 .3 0
195,40
100,90
19,60
83.80
1,10
3.60
0,90

453,30
438,20
1 126.10
41.90
47,80
275,70
112,00
13,20
107,80
1,30
8,70
35,70

+8.20
-74.80
-157,10
-9,60
+9,50
-80,30
-11,10
+6,40
-24,00
-0,20
-5.10
-34.80

+ 1.81
-17.07
-13,95
-22,91
+ 19,87
-29,13
-9.91
+48,48
-22,26
-15,38
-58,62
-97,48

10,80

17,80

-7, (K)

-39,33

2299,611

2 6 7 9 ,5 0

-3 7 9 ,9 0

•1 4 ,1 8

Įmonės gamybos išlaidos 2015 metų pirm ą pusmetį bendrai sumažėjo 14,18 proc. (379,9
tūkst. eurų) palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Ataskaitinį 2015 metų I pusmetį lyginant
su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu stebėtina mažėjimo tendencija šiose j išlaidų straipsniuose:
medienos džiovinimo išlaidos - 97,48 proc. (34,8 tūkst. eurų), automobiHų eksploatavimo išlaidos
sumažėjo 58,62 proc. (5,1 tūkst. eurų), tiesiogiai priskiriamos i medžiagos sumažėjo 13,95 proc.
(157,10 tūkst. eurų), elektros, vandens ir šildymo išlaidos sumažėjo 29,13 proc. (80,3'0 tūkst. eurų),

kitos įvairios gamybos išlaidos sumažėjo 39,33 proc. 2015 metų l pusmetį gamybos išlaidų
sumažėjimą įmonėje lėmė žaliavų, elektros, vandens ir šilumos sąnaudų sumažėjimas, transporto
optimizavimas ir medienos džiovinimas nuosavoje džiovykloje.
2015 metų I pusmetį lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu įrengimų priežiūros
išlaidos padidėjo 48,48 proc. (6,4 tūkst. eurų), tiesiogiai priskiriamo atlyginimo kaštai išaugo 1,81
proc. (8,2 tūkst. eurų) ir suteiktos mokamos paslaugos gamyboje išaugo jį 9,87 proc.(9,5 tūkst. eurų),
įmonės gamybos išlaidų struktūra 2015 ir 2014 metų I pusmeičio pateikta 8 lentelėje.
8 len telė
201S m. I pusmetis
Gamybos išlaidos

Tiesiogiai priskiriamas atlyginimas
(nuteistiįju) su sodra
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su sodra
Tiesiogiai priskiriamos medžiagos
Netiesiogiai priskiriamos medžiagos
Suteiktos mokamos paslaugos eamvhoie
Elektra, vanduo, šiluma
Ilgalaikio turto nusidėveumas
Įrengimu priežiūros išlaidos
Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas,
benzinas, dujos)
Ryšių paslaugos
Autom obilių eksploatavimo bei remonto
išlaidos
Medienos džiovinimo išlaidos
Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas ir
priežiūra, kompiūterių priežiūra, liftų
aptarnavimas, draudimo paslaugos ir kita.)
Iš viso:

2014 m. 1 pusmetis

Pasikeitimai
(+;-) 2015 m. I
pusnį, lyginant
su 2014 m. I
pusin., %

1 ukst. E u r

Lyginamieji
svoriai, %

461.50
363,40
969,00
32,30
57,30
195,40
100.90
19,60

20,07
15.80
42,14
1,40
2.49
8.50
4.39
0.85

453,30
438.20
N 26.10
41.90
47,80
275,70
112,00
13.20

16,92
16.35
42,03
1.56
1.78
10,29
4,18
0,49

+3,15
-0.55
+ 0,11
-0,16
+0,71
-1.79
+0.21
+0,36

83,80
1,10

3.61
0,05

107,80
1 30

4,02
0.05

-0,38
+0,00

3,60

0,16

«,70

0,32

-0,17

0,90

0,04

35,70

1,33

-1.29

10,30

0.47

17,80

0.66

-0.19

2299,60

100,00

2679.50

100,00

Tūkst. Enr

Lyginamieji
svoriai, %

2015 metų I pusmetį didžiausia gamybos išlaidų dalis teko tiesiogiai priskiriamoms
medžiagoms - 42,14 proc., dalis sumažėjo 0,11 proc. punktų palyginus su 2014 metų tuo pačiu
laikotarpiu. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimų (nuteistųjų) sąnaudos 2015 metų analizuojamu
laikotarpiu sudarė 20,07 proc. visų gamybos išlaidų, ankstesniais metais šiai išlaidų daliai teko
16,92 proc., išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai sudarė 8,5 proė. visų gamybos išlaidų, šių išlaidų
dalis sumažėjo 1,79 proc. punktų lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.
Veiklos sąnaudos
Per 2015 metų I pusmetį veiklos sąnaudos sudarė - 525,8 tūkst. eurų, Pravieniškių filiale jos
siekė 264,3 tūkst. eurų, Alytaus filiale - 136,9 tūkst. eurų ir Marijampolės filiale - f - 165,5 tūkst.
eurų. Veiklos sąnaudų pokyčiai pateikti 9 lentelėje.

V | „ M ū ši; a m a ta i“ v eik lo s są n a u d ų p o k y č ia i 2 0 1 5 m elų I p u sm eč io ly g in a n t su 2 0 1 4 m etu 1 p usm ečiu
Pasikeitimai
2015 m. 1
2014 m .1
(+;-) 2015 w . I
Pasikeitimai {+;-}
pusmetis
pusmetis
pusm.
2015 m. 1 pusm,
Veiklos sąnaudos
tūkst.
tūkst. Eur
lyginant su
lyginant su 2014
Eur
20114 m. 1
m. 1 pusm., %
pusiu., tūkst.
eurų
Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su sodra:
401,50
426,90
-25,40
-5,9.5
Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas,
kompensacijos
0,70
0,60
+0.10
+ 16.67
Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai
4,10
5,10
-1.00
-19.61
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Telekorho, mobiliojo ryšio paslaugos
K ancel'arinės prekės, blankai, spauda
Auditu paslaugos
Ilgalaik o turto nusidėvėjimas
Reklam a, skelbimai, sertifikavimo paslaugos
Komaniliruočiu išlaidos

6,40
3,20
6,50
5,70
7,60
1,10
3,00
14,90
1,90
5.50
0,60

Apskaitos programos atnauiinimas. įdiegimas
A utom obilių išlaikymo sąnaudos (kuras, remontas)
Banko paslaugos
Tarša
Garantinis fondas
Vandutf. šilumEi, elektra
Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą
K itos įvairios sąnaudos sudarė
Konsuilacinės paslaugos
Iš viso:

10,70
0,00
52,10
0.30
525,80

8,40
2,10
7,60
3,80
8.20
1.00

0,30
12.30
3,50
3.80
0.90
14,9b
1.00

47.00
4.20
551,61)

*2,00
+ 1,10
,10
+*,90
-0,60
+0,10
+2,70
+2,61
-1.60
. +1 70
-0,30

-23,81
+52.38
14.47
+50,00
-7,32
+10,00
+900,00
+21,22
-45,71
+44,74
-33,33

-4,20
-1.00
+5.10
-3,9;o
-25,79

-28.19
-100,00
+10.85
-92,86
-4,68

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad įmonės veiklom sąnaudos sumažėjo 4,68 proc.
lyginant su 2014 metų I pusmečio patirtomis veiklos sąnaudomis. Darbo užmokesčio sąnaudos
25,40 p k st. eurų (5,95 proc.) buvo mažesnės, lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.
Reklamos, skelbimo ir sertifikavimo paslaugos 7,32 proc. mažesnės nei 2014 metų I pusmetį.
Elektros, vandens ir šilumos sąnaudos 2015 metų I pusmetį 28,19 proc. mažesnės lyginant su
ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu. Apskaitos programos atnaujinimo ir įdiegimb sąnaudos 2015
metų 1 pusmetį buvo didesnės 2,7 tūkst. eurų palyginus su 2014 m etą tuo pačiu laikotarpiu, kadangi
Alytaus filiale buvo naujai įdiegiama buhalterinės apskaitos programa „Debetas“ . Telekorno ir
mobiliojo ryšio paslaugos sumažėjo 23,81 proc., pasirinkti optimalesni mobiliojo ryšio planai.

Tūkst.
Eur

Lyginamieji
svoriai, %

401.50

76,36

426,90

77,39

E’asikeitimai
(+;-) 2015 m. I
pusm. lyginant
su 2014 m. I
pusm., %
-1,03

0,70
4.10
6,40
3,20
6,50
5.70

0,13
0,78
1.22
0,61
1,24
1,08

0.60
5,10
8,40
2,10
7.60
3,80

0,11
0.92
1,52
0,38
1,38
0,69

+0,02
-0,14
-0.31
+0,23
-0.14
+0,40

7,60
1,10
3,00

1,45
0.21
0,57

OO
to
o

10 len telė

1.00
0,30

1.49
0,18
0.05

-0,04
+0.03
+0,52

14,91
1,90

2,84
0,36

12.30
3,50

2,23
0,63

+0,61
-0.271

5,50
0,60
10,70
0,00
52,10
0.30

1,05
0.11
2.03
0,00
9,91
0,06

3.80
0,90
14,90
1,00
47,00
4,20

0,69
0,16
2,70
0,18
8,52
0.76

+0,36
-0,05
-0,67
-0,18
+1.39
-0,70

525,81

100,00

551.60

100,00

2015 m. I pusmetis
Veiklos sąnaudos

Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su sodra
Pašalpos netekus darbingumo, žalos
atlyginimas, kompensacijos
D raudimo paslaugos ir sutarčių garantai
Telekorno, mobiliojo ryšio paslaugos
Kanceliarinės prekės, blankai, snauda
A uditu paslaugos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos
Kom andiruočių išlaidos
Apskaitos programos atnaujinimas, įdiegimas
Autom obilių išlaikymo sąnaudos (kuras,
remontas)
Banko paslaugos
Tarša
Garantinis fondas
Vanduo, šiluma, elektra
Mokestis už valstvbinio kapitalo naudoiima
K itos įvairios sąnaudos sudarė
K onsultacinės paslaugos
Iš viso:

2 d l4 n. I pusmetis
Tūkst.
Eur

Lyginamieji
svoriai, %

Iš 10 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2015 mėtų I pusmetį didžiausia santykinė
veiklos sąnaudų dalis teko darbo užmokesčiui — 76,36 proc., 1.03 proc. punkto mažiau nei 2014
metų tuo pačiu laikotarpiu. Vandens, šilumos ir elektros sąnaudų dalis sumažėjo 0,67 proc. punkto,
banko paslaugų dalis sumažėjo 0,27 proc. punktų. Kitų įvairių sąnaudų dalis šių metų pirm ą
pusmetį padidėjo 1,39 proc. punkto.
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Pirkėju skolos ir skolos tiekėjams
Siekiant pagerinti imonės finansinį padėtį būtina mažinti debitor n į įsiskolinimą. Įmonei
įvairios įmonės ir įstaigos 2015-03-31 dienai įmonei buvo skolingos 1 207 478 eurų, o 2015-06-30
dienai pirkėjų įsiskolinimas sudarė 1 216 722 eurų (Pravieniškių filiale -- 470947 eurų, Alytaus
iliale - 386189 eurų. Marijampolės filiale - 359586 eurų).
Skolos trukdo Įmonei laiku atsiskaityti su tiekėjais, tačiau lyginant su pirkėjų įsiskolinimu
2015-06-30 dienai padidėjo 9244 eurų f0,76 proc.). Dutalus stambiausių debitodų sąiašas 2015-06
30 dienai pateikiamas ] 1 lentelėje.
11 len telė
_____________________ VĮ „ M ūsų a m a ta i“ p a g r ind in ia i p irk ėjai 2(JI? m etu b ir ž e lio 3 0 d.________________
Eil.
Nr.

Pirkėjai
Skola Eur
CM W ILDBIRD FOODS LIMITED (Užsienis)

52205,81

UAB „Vildika“

.35719.47

Žįgtyy tt.O u e c k Ligita

47225,57

Collaborate and inovate LTD cosv

Ifi906,22

UAB „M akveža"

44407,20

UAB „Maxima L P __
UAB „Specus Šiauliai“

27186,72
22179,54

UAB „Keldarista"

22179,54

Kiti pirkėjai

9 5 5 6 9 3 ,4 4

15 viso:

I 216 722.00

Skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams - tai skolos už žaliavas ir medžiagas naudojamas gaminių gamybai. Skolos
tiekėjams 2015-03-31 sudarė - 756031 eurų, o 2015-06-30 - 773513 eurų. 2015-06-30 skolos
tiekėjams Pravieniškių filiale sudarė - 511859 Eur, Alytaus filiale sudarė - 195548 Eur, o
Marijampolės filiale sudarė - 64106 Eur. 2015-06-30 d. įmonės skolos tiekėjam« padidėjo 15482
eurų (2,04 proc.). Pagrindinių Įmonės kreditorių sąrašas 2015-06-30 dienai pateikiamas 12 lentelėje.
12 len telė
V Į „ M ūsų a m a ta i“ p a g r in d in ia i tie k ė ja i 2 0 1 5 m etu b irž e lio 3 0 d.
Eil.
N r.

T iek ė ja i
U A B „ D ifo rm a “

S k o la , E i t
4 9 0 4 5 .%

l A B „ D z ū k ijo s m e d ie n a “

3 1 8 9 1 ,4 7

U A B „ E g iv ira “

2 1 7 3 1 ,4 3

U A B „ Ig m a rtu s“
U A B „ M e tai so lu tio n s“

2 6 9 4 6 .7 0
2 0 2 8 3 ,7 4

U A B „ N o stra “
U A B „ U lm a s“

2 7 9 5 8 ,7 6

U A B „S en u k ų p rek y b o s c e n tra s“

2 2 0 9 1 .2 3
2 4 8 9 8 ,6 3

Kiitos sk o lo s tiek ėjam s

5 4 6 6 6 5 ,1 0

Iš v iso :

7 56 03 0 .6 9

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir su jais susiję mokesčiai siekė 288728 eurus.
Darbo užmokestis nuteistiesiems su sodra - 141036,75 eurus ir atostogų kaupimai su socialinio
draudime mokesčiu - 75677,93 eurus, darbuotojų darbo užmokestis kaitų sy sociali nio draudimo
m okesčiu-61113,55 eurų.
Debitorinis įsiskolinimas - įmonės busimųjų laikotarpių pajamos, kurios 60,9 proc. didesnės
už kredijtorinį įsiskolinimą.
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Finansinės skolos
UAB „Swedbank lizingas“ 2015-06-30 įsiskolinimas sudaro - 112150 eurų, UAB
„Swedbank kredito linija sudaro - 202734 eurų, bendras įsiskolinimas bankui 2015-06-30 d.
sudaro - 213984 eurų .

5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Valstybes įmonės „Mūsų amatai 2015 metais numačius^ veikios gerinimo planą, kuriame
numatytos veiklos gerinimo priemonės. Įmonė siekia, kad vykdoma veikla būtų pelninga. Veiklos
gerinimo planas pateiktas kuris pateikias 13 lentelėje.

Eil.
Nr.

3.

Priemonės
pavadinimas

13 len telė
V a lsty b ės įm o n ės „ m u sų a m a ta i“ v e ik lo s g erin im o p la n a s 2 0 1 5 metams.
Terminas
Atsakingas
Pastabos
Plano įvykdymas
I
asmuo

Naujos
produkcijos
gamybinės linijos
įrengimas ir
gamybos procesų
įsisavinimas
Pravieniškių filiale

2015 m.
III-IV
ketv. *

Pravieniškių
filialo di rektorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Pravieniškių filialo gamybos
cechc paruoštos patalpos naujojs
produkcijos
gamybai
medinėms
lauko
terasos
plytelėms.
Įdiegimui į
ir
gamybinių procesų įsisavinimiįi
reikalinga investicijų sunla yrą
apie
10,0 ; tijkst.
eurų.
Planuojama : įdarbinti
S
nuteistuosius,
atliekančiu^
bausmę už sunk us ir labali
sunkius nusikaltimu^. Metinę
apyvarta turėtų padidėti ikii 19,6
tūkst. euru.

Įrengti licenzijuotą
sk a lb y k lą cheminę valyklą
Pravieniškių filiale

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius.
Gamybos
organizavimo
grupė

Įrengti oro
kondicionavimo
sistem ą
Pravieniškių
filialo Duonos
gamybos bare

2015 m.
II-III
ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

U cenzijuotos
skalbyklos
projekto parengimui, Įrengimų
patalpų ir
inžinerinių linkių
įrengimui (vandentiekiui, garo
tiekimui, deklros instaliacijos
įvedimui! bei sertifikavirrmi bus
investuota apie 60.0 tūkst Eur
Skalbykla teiks skalbimo bei
valymo paslaugas Svidtimo,
gydymo, pataisos ir įkalinimo
įstaigoms.
Skalbykloje
planuojama
įdarbinti
30
nuteistųjų,
metinę apyvartą
padidinti iki 157,0 tūkst. Ejir.
Oro
kondicionavimo
įį'angą
būtina
duonos
ganiybos
technologinių ir sandėliavimo
parametrų
(patalpų
oro
temperatūros
ir
drėgmės]
palaikymui, esant reikalui, jų
pakeitimui.
Oro
kondicionavimo
įranga
užtikrins
duonos
gailinių
kokybę, leis išplėsti maisto
produktų iš miltų asortimentą.
Papildomai bus įdarbinti 2
nuteistieji. Oro kondieiona|vimo
įrangos įsigijimo
investicijų
suma - 20,0 tūkst. eurų.

Planuojania,
projektas.

rengiamas

Skalbyklos
įrengimo
projektiniai dtirbai šiuo metu
yra vykdomi. Per pirm ą metų
p u sm etį įm onė į skalbyklos
patalpų įrengim ą investavo
apie
29,0
tūkst.
eurų.
įdarbinti 4 nuteistieji.

IjavienišlĘ u filiale duonos
gam ybos bare sumontuota
vro kondicionavimo įranga.
Investicija
į
oro
kondicionavim o įrangą siekė
3.4 tūkst. eurų. Papildomai
įdarbinta 2 nuteistieji.
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Įsigyti 4 naujas
siuvimo mašinas
Pravieniškių
Filialo Panevėžio
padalinyje

2015 m.
II-III
ketv.

Įsigyti 2 naujas
siuvimo mašinas
Marijampolės
filiale

2015 m.
II-III
ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius.
Gamybos
organizavimo
grupe

Marijampolės
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Ilgalaikio turto
aukcionas

2015 m.
II-III
ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius,
Alytaus filialo
direktorius,
Marijampolės
filialo direktorius,
Finansų ir
ekonomikos
skyrius

Naujos
buhalterinės
apskaitos
programos
įdiegimas

2015 m.
III-IV
ketv.

Finansų ir
ekonomikos
skvrius

Atsinaujinančių
energijos šaltinių
įdiegimas

2014 m.
III ketv. 2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo direklorius.
Gamybos
organizavimo
gi upė

Įsigijus papildomai keturias Planuojama įsigyti iki metų
siuvimo mašinas bus| įdarbintos pabaigos.
5
nuteistosios, I lekstilės
gaminiai
bus
didesnės
pridėtinės
vertės,
išvengta
nekokybiškos
produkcijos,
didesnis
darbo
| našumas.
Investicija - 4,0 tuicst. eurų.
Metinę apyvartą planuojama
padidinti 18,3 tūkst. F u r.
Įsigijus naujų siuvimo mašinų
Planuojama įsigyti iki metų
bus įdarbinti 3 [nuteistieji. pabaigos.
Tekstilės gaminiai bus didesnės
pridėtinės
vertės,
išvengta
nekokybiškos
produkcijos,
didesnis
darbo
najįumas.
Investicija - 2,0 tiikst. Eur,
Numatomas metinės] apyvarios
padidėjimas -11.1 tūkst.. Eur.___
2015
m.
birželiu
m enes1 Pirm am e metų pusm etyje
rengiamas auk cio n ai siekiant įm onėje {vyko netinkamo
parduoti
nereikalingą
arba arba nereikalingo namiiti
netinkam ą naudoti i ilgalaikį ilgalaikio turto aukcionas,
turtą ( neekonomiškas ir daug kurio metui gautos pajam os iš
lėšų remontui reikalaujančias narduvimų A lytaus filia le transporto
priemones
1119
eurų,
Pravieniškių
įrengimus).
filiale
5838
eurų.
Rravieniškių filiale parduoti
neekonomiški
<iuiomobitwbBM W XS u į
4500 eurų, Ford Transit
(krovininis) - 500 eurų ir
Mercedes iïejfc (krovininis) 500 eurų.
M arijampolės
filiale
aukciono metu nieko nebuvo
parduota.__________________
N auja vieninga buhalterines
apskaitos programa reikalinga
siekiant
centrai ifcuomi
automatizuoti
fmarjsmc
ir
ūkinės
veiklos
pra esus.
Numatom a investicijų suma
20,0 tūkst. Eur.
Pravieniškių
filiale
buš
Užbaigtas įm onės
„Mūsų
diegiama saulės elekįrinė- kur^ am atai“ Pravieniškių filialo
elektros
sąnaudas | sumažinš 273,0 kW galios saulės
35,5 tūkst. Eur. (2014 mį elektrinės
projektavimo
išlaidos
elektros
enurgija^ paslaugoms,
įrangai
ir
sudarė 53,1 tūkst. Euij.). Saulės statybos
montavimo
elektrinės
diegimui
|gauta
darbam s
įsigyti
viešasis
parama iš Lietuvos aplinkoš pirkimas.
Tolimesnės
apsaugos investicinio fondo. procedūros derinamos.
Nuosavų lėšų suma -j 8,6 Lūksi.
Eur., bendra projekto vertė
424,2 tūkst. Eur.
M arijampolės
filiale
buš
Pateikta įmonės
„ Mūsų
diegiama saulės elektrinė kurį o matai" Marijampolės filialo
elektros sąnaudas sumažins paraiška L A A fF dėl 828 kW
83,9 lūkst. Eur. (2014 mi galios
saulės
elektrinės
išlaidos
elektros
energijai param os.
Planauojama
sudarė 197,3 tūkst. Eųr> .Šaulės skelbti
saulės
elektrinės
elektrinės
diegimui
jgautĖ projektavim o paslaugom s ,
param a iš Lietuvos! aplinkos frangai
ir
statybos
apsaugos investicinib fbndoĮ montavim o darbam s įsigyti
Nuosavų lėšų suma - 8,00 jiūksti
viešasis
konkursas
ir
Eur., bendra projekto vertė pirkimas.
1170,3 tūkst. Eur.
Marijampolės
filiale
bus ? 0 l5
m. gegužės
mėti.
modernizuojama
galvi ninių pateikta įm onės
paraiška

j

į

j

j

9.

Atsinaujinančių
energijos šaltinių
įdiegimas

2015 m.
II ketv. 2016 m.
III ketv.

Marijampolės
filialo direktorius.
Gamybos
organizavimo
grupė

10.

Galvaninių
j uotėkų valyn io

2015 m.
II ketv. -

Marijampolės
filialo direktorius.

j
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sorbciniu edukciniu metodu
i r antrinio vandens
panaudojimo
įdiegimas
lgalvaniniame bare

2016 m.
IV ketv.

Gamybos
organizavimo
grupė

11.

t ^Jtezinio gręžinio
įrengimas

2015 m.
III- IV
ketv.

M arijampolės
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

12.

Siuvimo mašinų
i įg ijim as (4 vnt.)
(naujos)

2015 m.
III- IV
ketv.*

Alytaus filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

13.

Briaunų
laminavimo
'aklių įsigijimas
(naujos arba
padėvėtos)

2015 m .I
ketv.

Alytaus filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

14.

Įsigyti metalo
P rofilių apdirbimo
stakles
(naujas arba
naudotas)

2015 m. I
ketv.

Alytaus filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

nuotekų valymo įrengima i. Šii|o
metu įrengimai yra kritinės
būklės ir galvaninės nuotekos
nėra išvalomos iki reikiamų
rodiklių, įmonė moka didelius
m okesčius už taršą. Projekto
bendra vertė 248,0 tūksl. Eiįr,
nuosavų lėšų suma 48,0 takšt.
Eur.,
parama
iš
Lietuvos
aplinkos apsaugos investicinio
fondo - 200,0 tūkst. Euk
Galvaniniame bare planuojanįa
sutaupyti šalto vandens iki i{0
procentų.
M arijampolės filialas ga mybds
metu šalto vandens per metus
sunaudoja apie 10,5 tūks t. m ',
Išlaidos
už šalto
vtindens
sunaudojim ą sumažės 5,1 tūkst.
Eur. per metus. Reik alinga
investicija apie 13.2 tūkst Eur.
įsigijus papildomai k<?turi^s
siuvimo mašinas bus įdar Dinti 5
. . .
nuteistieji, tekstilės ga mimai
bus didesnės pridėtinės /ertės,
išvengta
neltoky kiškos
produkcijos,
didesnis
darbo
našumas. Investicija api k 8,j5
tūkst. Eur. Metinė ap yvartą
padidės 18.6 tūkst. Eur.
LMDP briaunų laminavimo
staklės
yra
pasenusios
ir
reikalauja
didelių
remonto
kaštų.
įsigijus
įrengimus
sumažinsime remonto sąnaudas..
Investicija apie 7,5 tūkst. Ernj.
Bus idarbinti 2 nuteistieji.
Staklės skirtos metalo profilių
lankstymui,
bus
platesnis
kėdžių ir metalo gaminių
asortimentas.
R e ik a liifn J
investicija 6,0 tūkst. E^ir.

1
15.

įsigyti naujas
medienos
džiovinimo
kameras

2015 m.
I-II ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupe

16.

įsigyti naują baldų
kantavimo m ašiną

2015 m.
I-II ketv.

Pravieniškių
filialo direktorių?.
Gamybos
organizavimo
grupė

I

1

Neturėdam i
džiovinimo
kamerų, perkame medienos
džiovinimo paslaugą. "Naujoj
kameros
bus
naudojam oj
išpjautos medienos džiovinimuiį
kas leistų turėti džiovintos
medienos
atsargų
kuiemš
gaminiams gaminti. R eikalingi
investicija 50,0 tūkst. Eur.. kurį
atsipirktų
per
2-3
metus.
Planuojama
įdarbinti
10-15
nuteistųjų. Apyvarta padidėtų
apie 20,0 tūkst. Eur.
Baldų
kantavimo
m ašina
pagerintų
gaminamų
i >aldiį
kokybę, atsisakytump
ankųj
darbo,
kuriam
ręikal ngosj
didelės laiko sąnaudbs. Būtų]
įdarbinti
2
liūtei lieji.
Investicijos suma 40.0 ūkst
Eur.

LAAIF
ėl
galvaninių
nuotekų va lym o įrengimų
modernizavitno
param os
Marijampolė s
filiale.
planauojanu
skelbti
galvaninių įuotekų valymo
'rengimų
modernizavimo
paslaugom s,
i irojektavimo
ir
statybos
! rangai
nontavim o darbams įsigyti
nešasis
j ionkurstis
ir
nrkimas.

Pirm ą metų pusm etį įsigytos
briaunų laminavimo staklės
u ž 6,2 tū k st eurų. Sum utinti
'•emonto kaskn, papildom ai
įdarbinta 2 nuteistieji.

Pirmą metų pusm etį filialas
įsigijo
naudotas
metalo
profilių lenkimo (t.pdirbimo)
stakles u ž 2,9 tūkst. eurų.
įdarbinta papildom ai du
nuteistieji Staklių pagalba
bus
gilinam as
metalo
gaminių asortimentas.
1‘tbaigti vienos džiovinimo
k v n e ro s įrengim o darbai.
Nuo šių metų >monė medieną
dttovina medžio džiovykloje.
N uo metų pradžios medienos
dįj^vinimo išlaidos sumažėjo
34,S tūkst. eurų. Įdarbinti 10
nuteistieji.

Įsigyta
baldų
kantavimo
mašina,
kuri
pagerino
gam inam ų baldų kokybę,
sum ažėjo taiko sąnaudos.
Prie Šio įrengim o įdarbinti
papildom ai 2 nuteistieji.
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17.

Įsigyti medienos
m asyvo apdirbimo
įrengimus
(naudotus)

2015 m.
III-IV
ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupe

lo.

Pakeisti ir
modernizuoti
siuvimo cecho
apšvietim ą

2015 m.
III-IV
ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupe

iy.

Atlikti pastatų
stogo rem ontą

2015 m.
II- III
ketv.

20.

i'asigaminli
M edienos ir baldų
gamybos ceche
pneumopresą

2015 m.
III ketv.

21.

Suremontuoti
lenkimo stakles
LVD

2015 m.
III-IV
ketv.*

22.

surem ontuoti
Stampavimoperforavimo
stakles „Am ada“

2015 m.
III-IV
ketv.*

23.

Įsigyti suvirinimo
pusautomatį

2015 m.
III ketv.

24,

Įrengti medinių
namelių
gamybos liniją

2015 m.
III-IV
ketv.*

Lukiškių gamybos j pad alinyje
planuojama atnaujintį įret įgimiįs
lesyklų ir in k ilų 1 ga nybįi,
mažoms ovalioms de talėnjs
išpjauti,
būtų
fĮ-ezui jamas
didelių matmenų ovalios ietales
ir detalių reljefas. Inv< sticijų
suma - 3,0 tūkst. Eur. Būtų
įdarbinti 5 nuteistieji, Metinė
apyvarta padidėtų 16,k l tūkst.
Eur.

Siuvimo
cecho
kpšvietimp
keitimas
ir modernizavimas
reikalingas
siekiant
taupyti
elektros energijos sąnaudas.
Reikalinga
investicija
10,0
tūkst. Eur.
Pravieniškių
Tam kad įrengti ant gamybini^
filialo direktorius,
pastato saulės baterijų p a rk į
Gamybos
reikalinga atlikti 1200 m2 stogiį'
organizavimo
remontą:
prilydomu
dangą,
grupė
sutvirtinti
stogų i kraštus,
apskardinti reikalingąs ditalarf:
Planuojama
įdarbinti
1 0 -li
nuteistųjų.
Reikalingą
investicija 10.0 tūkst. Ė>jr
Pravieniškių
Įrenginys
reikalingas
filialo direktorius,
kokybiškai ir tvirtai suklijuoti
Gamybos
medieną. Reikalinga investiciją
organizavimo
2,0 tūkst. Eur. Papildomaji bu$
grupė
įdarbinami
2
ište istie ji'
Planuojamas metinės apyvartos
padidėjimas 3.6 tū k st tįtf
Pravieiiiškių
Metalo dirbinių cechė lenkimo;
filialo direktorius,
staklėms reikalingas tem im tas,
Gamybos
kurio investicija 3,0 tįk st. Eurj
organizavimo
Planuojama
įdarbinti
4.
grupė
nuteistuosius.
Suremontavusi
stakles bus tęsiam į metalo
gaminių gamyba, pagamip»ama
daugiau produkcijos. Metinė
apyvarta padidėtų 4J7 tūkst.
Eur.
Pravieniškių
Metalo
dirbinių 1 ceche
filialo direktorius,
suremontavus stakles,: galima
Gamybos
būtų štampuoti 0,5 mrįn metalo
organizavimo
lakštą. Reikalinga irt vesiiicija
grupė
7,0
tūkst.
Eur.
Atsirastų
galimybė
įdarbinai
2
nuteistuosius. Metinė apyvarta
padidėtų 1,4 tūkst. Eur.
Pravieniškių
Metalo
gaminių : ceche
filialo direktorius,
našesniam darbui planuojama
Gam) bos
įsigyti suvirinimo pusautomatį.
organizavimo
Reikalinga investicija 1,0 tūkst.
grupė
Eur. B ūtų galimybė įdarbinti 2
nuteistuosius. Metinė apyvarta
padidėtų 2,7 tūkst. euru
Pravieniškių
Naujos
medinių
namelių
filialo direktorius,
gamybinės linijos įdiegimui ir
Gamybos
gamybinių procesų įsisavinimui
organizavimo
reikalinga investicijų syma yra
grupė
apie 40,0 tūkst. Eur. A tsiiastų
galimybė
įdarbinti!
30
nuteistųjų.
Metinė apyvarta
padidėtų 39,3 tūkst. Eurj

/ 200 m: plo to stogų rem onto
arbus
investuota
7,0
'hstančiai eurų. G alutinai
r em onto darbus planuojam a
Žbaigti 2015 m etų I I I
rtvirtį.
Papildom ai
ir bintą 3 n u teistieji
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25,

Pertvarkyti
Paslaugų ir
gamybos ceche
patalpų šildymo
sistem ą

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius,
( Tarnybos
organizavimo
grupė

26.

[rengti papildom ą
keturių kilpų
m aišų gamybos
liniją

2015 m.
III-IV
ketv.*

27.

Įsigyti
štampuojamų
atliekų
briketavimo
įrenginį

2015 m.
III-IV
ketv.*

Pravieniškių
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
Rrup ė
M arijampolės
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

28.

1sigyti siuvinėjimo
m ašiną

2015 m.
II - III
ketv.

M arijampolės
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

29.

Įsigyti 2 vnt.
Suvirinimo
pusautomačius
nestandartinių
.aminių gamybai

2015 m.
III ketv.*

Marija mpolės
filialo di rektorius,
Garr ybos
organi m i m o
g i įpė

2015 m. .
III-IV
ketv.

Marijampolės
filialo direktorius.
Gamybos
organizavimo
grupė
Alytaus; filialo
direktnrius,
Gamybos
organi s v irn o
grupė

30

31.

32.

33.

Rekonstruoti
liejimo cecho
pastato stogą

Įsigyti briaunų
к lij avimo stakles

2015 m.
III-IV
ketv.*

Įsigyti suvirinimo
pusautomatį su
suvirinimo stalu

2015 m . .
III-IV
ketv.

rengti artezinį
gręžinį

2015 m.
III-IV
ketv.

Alytaus filialo
direkt mus,
Gam /bos
organi? avimo
gru pė

Pravieniškių
filialo direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė
1

Šiuo metu patalpa^ ap: ildo 5
katilai. Katilai įrengįi p a' alpo^e,
kuriose
dirba
nu1 îistieji.
Planuojama atnaujiįiti tatilitię
patalpose
įšvec žiojaįit
vamzdynus
ir
įr Jigiaht
koloriferius.
: Rei «alinga
investicija 8.0 tūkst. Rur.
Planuojama
papi aomąi
įdarbinti 50 nuteistųjų, Metinė
apyvarta padidėtų | , 0 tūkst.
Eur.
Štampuojamų
atliekų
panaudojimas liejant šp ižiniiįs
liejinius,
tau ?omôs
technologinės
rned :iagoįs,
mažėja liejinių savįkain % nės
tokių žaliavų k ain a;y ra žemą.
Reikalinga
investięija
50 JO
tūkst.
Eur.
Papi domąi
įdarbinami 2 nuteistieji.
Įsigijus
naują
^iuvir įėjimo
m ašiną
bus
įdaijbinti s
1
nuteistasis, tekstilėsi ga niniąi
bus didesnės pridėtinės /ertėS,
nereikės pirkti brangiįj. pa slaugų
kitose
įmonėse.
Reil< alinga
investicija 7,5 tūkst.
Euf.
Metinė apyvarta tūrėįų pt ididėįi
4,9 tūkst. Eur.
Gamybos
bare j p i.didės
produkcijos
kiekiai,
’ j' h
pagaminimo laikais bus ž< nkliiįi
trumpesnis
(pągarf inimo
terminas
ypač ; si arbuį
klientams, dažnai n;ulen jantiį
užsakymų kiekius). Reik ilingįi
investicija 9,5 tūįcst.
Eurt.
Metinė apyvarta padidėja 10,5
tūkst. Eur. 3 naujos darbo vietos
nuteistiesiems.
'
Stogo
dalies
perdej gime!)
plokštėmis
(60
vnt.)1.
Reikalingos, investicijos apie '
50,0 tūkst. Eur,
i

P lanuojam a įsigyti iki m etų
pabaigos.

Įsigijus
briaunų
klijavimd
stakles padidės gaminamų baldų
kokybė,
sumažės ' įrengimų
išlaikymo
kaštai, 1 padidė^
gamybos apimtys 10,0 fckstj
Eiur. Planuojama įd^rbflti 3
nuteistuosius. Reikalinga 45,(i
tūkst. Eur.
Suvirimo pusautomatiįs su stalių
reikalingas
optim zuoti
gamybos procesus, ;sum =ižinti
gaminio
pagaminimo
laiko
sąnaudas. Numatom a įnves ticija
- 9,0 tūkst. Eur. Įsigijūs M fcinį
būtų įdarbinti papildom įi 2
nuteistieji, apyvarta pad idėtų
apie 10.0 tūkst. Eur.
Pravieniškių filialas gan ybos
metu šalto vandens per i įetus
sunaudoja apie 18,3 tūkst m3.
Reikalinga investicija apie 13,2
tūkst. Eur. Išlaidas ši Itam
vandeniui
sumažinsime
8.0
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tūkst. Eur. per metus.

JDJ/.
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•»A

J

Įsigyti
kompresorių

2015 m.
III-IV
ketv.

Pravieniškių
filialo direktorius.
Gamybos
organizavimo
grupė

Pravieniškių filialo! Baildų ir
medžio apdirbimo cėche naujas
kompresorius pakeis
senus,
susidėvėjusius, neekonomiškus
įrengimus.

ia lia v ų paieška

Nuolat

Pirkimų ir
logistikos skyrius

Nelikvidinių
'žaliavų ir įrankių
mažinimas
N aujų klientų
paieška

Nuolat

Pirkimų ir
logistikos skyrius

Nuolai

Komercijos ir
marketingo
skyrius

Salįivųpaieška
žemiausiomis
kainomis, esančiomis rinkoje ir
jų tiekimas įmonės filialams
Mažinti nenaudojarmį žaliavų ir
įrankių kiekius esančįus filialų
sandėliuose.
N aujų klientų paieška Lieti uvoje
bei užsienyje įmonės
gaminamai produkcijąi.

Dalyvavimas
viešuosiuose
pirkimuose

Nuolat

Sutarčių rengimas

Nuolat

[moiies
atstovavimas
teismuose

Komercijos ir
marketingo
skyrius,
direktorius,
Įmonės filialų
gamybos
organizavimo
grupės
Teikės ir
administracijos
reikalų skyrius

Kuolai
1

Teisės ir
administracijos
reikalu skyrius

/ eškom a
naujų
klientų
ietinije bei užsienio rinkose,
Š iu o m etu deram asi su
i eliom įm onėm dėl ilgalaikio
emlt'tdarbiiivbrio m etalinių
aidų ir m etalinių baldų
&arkusų. Tiriama Lietuvos
v ikarų
regiono
rinka,
p anuojama Įsteigti padalinį
A
---.
■
.v........... .

Vieštyų pirkim ų sistem oje
skelbiam ų
pirkim ų
p a siū lym ų rengimas. Per
2015 m etų l pu sm etį įmrniė
dalyvavo 107 v ie š ų ų pirkim ų
k o n ku rsu o se ir apklausose,
f j ų 52 laimėjo, bendra
Sutarčių rengimas su tiekėj;« s
bei užsakovais.

P hrįfūrim os
sutartys
su
riekėjais
ir
atsakovais,
d -rat/m si
dėl
geresnių
sutarties sąlygų, taip pat

Įmonės atstovavimas te ism L >ose
su tiekėjais, užsakovais; bei
darbuotojais.

įmonės darbuotojai atstovauja
teismuose, rengia reikiamą
dokumentacija.

6. ĮMONĖS VIDAUS KONTROLĖS SIST EMA
„ , u , K ?“ " ' metU

vadovaujasi 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakym u N r 1/05-4

Dėl

S e\ r r es ” ,LlSU amata1“ darbo lvarkos taisyklių patvirtinimo“, [monės dirbo tvarkos
„ y ,4 slas, r u?llknntI efektyvų Įmonės darbo organizavimu racionalų darbo resursu ir laiko
bd
Si0S taisykl4s ym p4 alonws ir
visiems
™ S Pagal * * " SU,artk Taisy№s ^
- «VMM įmonės

L i n g v o ”"

2015 m etais planuojam a įdiegti v iską ap im an čią vidaus kontrolės sistem a Sudarvta darbo

s
t
t
r
m echm iįm ą)

i

iki
^
4 ° “* ° 1 «*• • » « » » « v i . . mūs U
ym° ’ Produkc,Jos p m m u n o , apmokėjimo it pristatymo apskaitos kontrolės

7. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS
Įmonės ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo
nokėtinų sumų ir pardavimo
pajamų palyginimai 2015 - 2014 metų I pusmečio laikotarpiu pateikti 4 lentelėje

20

i 1
14 len te lė
V a lsty t >ės įm o n ė s „M ūsij a m a ta i“ fin a n sin ių a ta sk a itų rin vinie
» p a ly g in im o d u om env*
VĮ MDsų amatai
Pokytis 2015 mei ų b mėn.
Pokytis, 2015 metų 6
Balansinis straipsnis
lyginant su 2014 m etų (Jmėn.,
2015 metų 6
mėn. lyginant su 2014
Ï014 metų 6
eurai
mėnesių
mėnesių
metų 6mėn, proc.
A. Ilgalaikis turtas eurais
3387280
3407634
-20354
-0,6
B. Trumpalaikis turtas
3549849
3553661
-3812
eurais
-0,1
C. Nuosavas kapitalas
eurais
E. M okėtinos sumos
eurais
Pelno (nuostolių)
ataskaita
I. parudavimo pajamos
eurais

5358921

5408505

-49584

-0,9

1578208

1552790

+25418

+1,6

3073999

2713769

i 360230

+13,3

m ot
cU%
j / Li. kad 0,6 proc. sumažėjo ilgalaikis

turtas ir trumpalaikis turtas sumažėjo 0,1 proc., nuosavo kapitalo str aipsnis sumažėjo 0,9 proc., 1,6
proc. padidėjo mokėtinos sumos, o pardavimo pajamų straipsnis pa<didėjo 13,3 proc.
8. ĮMONĖS SANDORIAI
Pagrindiniai Įmonės klientai yra biudžetinės ir švietimo taigos, perkančios mokyklinius
baldus, auditorinius ir kabinetinius baldus. 2015 metų II metų k e t v rtį įmonė laimėjo konkursus už
1038,0 tūkst. eurų., pasirašė sutartis, kurių suma 45,1 tūkst. eur ų .
VĮ "Mūsų amatai" per 2015 m itų I ketvirtį nauji įmonės kl entai: UAB "RV Oferta", UAB
Kirstensen&Kirstensen , UAB "Baldų sistemos", UAB "Žibutei" pagaminti vyriai pagal užsakymą;
UAB ^"Klasmann Deilman Ežerėlis" parduota šulinių liukai; U 4B "CCM Baltic" pagamintos
metalinės durys, grotos; UAB „Audapa“, UAB „Traku; vandenys", UAB „B&B Tools Lietuva“,
UAB „ ;eco pagaminta pagal užsakymus ir parduota metalinės spintos, archyviniai stelažai ir kiti
metaliniai baldai; UAB „Silberauto“, UAB „Autokausta“', IĮ „Spaudara“ pagaminta medžio plokštės
baldai; Inh. Zelvyte-Bock Ligita (Užsienis) pasirašyta sutartis, pradėta gaminti ir eksportuoti
lovajuostės bei lovajuosčių ruošinius; įmonėms UAB "Lindo" ir U A.B "Druskininkų komunalinis"
suteiktiamos statybos, valymo darbų paslaugos.
VĮ "Mūsų amatai" per 2015 metų II ketvirtį pasirašė b sndradarbiavimo sutartis teikti
statybas ir valymo darbų paslaugas su UAB "Autokausta" ir UAB "Prasila", su UAB "Tvirtinimo
centras" pasirašyta sutartis teikti įmonės "SPU” OY gaminai' los produkcijos prezentacijos
paslaugas. UAB "Dujotekio statyba", UAB ’’Šilumos šaltinis", IJ/ B "Rokiškio Komunalininkas"
parduoi šulinių liukai; UAB "Baltijos statybos grupė", UAB 'EC 7UA" UAB "Henrivita", UAB
"V avisa" pagal užsakymą pagaminti ir parduoti vyriai; UAB CCIV Baltic", Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centrui pagaminta metaliniai baldai, VSDF Klaipėdos skj riui pagal užsakymą pagaminti
metaliniai archyviniai stelažai, UAB "bimanta" pagal užsakymą pagamipti šaltkalvio darbastaliai.

9. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
Valstybės įmonės “Musų amatai” gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų asortimentas
labai platus -- įvairūs medžio bei metalo baldai, maisto produktai, medienos ir metalo apdirbimas
bei įvairūs kiti gaminiai, ketaus liejinių liejimas, medienos supjo vimo ir džiovinimo paslaugos,
įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas
juridiniams ir fiziniams asmenims.
Alytaus filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių ibaldi taip pat nestandartinių baldų
pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrol es :aparatūros gamyba, darbo
drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kppsninių, rogučių) gamyba.
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Alytaus filialas per 2015 metų I pusmetį pagamino produkcijc s už 608,5 tūkst. eurų Pirmo
pusmečio pardavimai siekė 734,5 tūkst. eurų. Pardavimai pagal prekių grupes pasiskirstė taip:
korpusimų baldų gamyba - 46,4 proc., iešmų, šašlykinių ir rūkyki it gamyba - 2 ' .6 proc. , siuviniai
- 2,6 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 17,1 procl, te ikiamos paslaugos — 12.3 proc.
Alytaus filialas pardavė produkcijos už 114,5 tūkst. eurų į ES šalis, tai sudarė 15,6 proc. visų filialo
pardavimų.
Marijampolės filialo tipinė veikla: metalo apdorojimas,1drabužių siuvimas, ketaus liejimu
gamyba. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ek o n o m in į veiklos rūšių klasifikatoriumi’
agrindme Įmones filialo produkcija: statybiniai apkaustai, kctaufc liejimai, kiti metalo gaminiai
bei įvairių siuvimų (darbo ir kitų rūbų, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens
lėkimas. 201.5 metų I pusmetį Marijampolės filialo pagaminta produkcija sudarė 252,3 tūkst. euru.
irmąJPusmet! Pardavimai siekė 625.8 tūkst. eurų, pardavimai pagal gaminių grupes pasiskirstė
taip 22,9 proc. - apkaustų, baldine furnitūra - 3,3 proc., liejiniai - 27,0 proc., garo ir karšto
vandens gamyba -14,5 proc., siuviniai - 7,0 proc., kiti gaminiai! - 7,4 proc., teik.amns paslaugos 9,9 proc., medžiagų pardavimai - 4,7 proc. ir prekių perpardavimas - 3.3 proc.
Pravieniškių filialo tipinė verkia: gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos
drabužiams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, metalinės tvoros, įvairios
paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir drabužių džiovinimo spintos, dezinfekcinės kameros
įvairus siuviniai, skalbinių skalbimas, duonos - pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai ir kita
produkcija pagal atskirus užsakymus. 2015 metų I pusmetį Pravieniškių filialas pagam ho
produkcijos uz 1824,5 tūkst. eurų, pardavimai siekė 1723,3 tūkst; euru Pardavimai pagal gaminamą
p r o d u k c ij ą p a s is k ir s tė ta ip : m e d ž io d r o ž lių p lo š tė s b a ld a i — 2 0 ,3 proc., metaliniai baldai - 16,5
proc., mediniai baldai ir kiti medžio gaminiai —33 proc., siuviniai —4 proc., kepiniai (juoda ir balta
duona) - 11,4 proc,, suteiktos paslaugos gamyboje - 14,7 proc. Prc vieniškių filialo eksportas į ES
šalis - 380,1 tūkst. eurų, tai sudarė 28,2 proc. visų filialo pardavimų.
Įmone optimizuoja vykdomos veiklos procesus, diegia nėują techniką ir technologijas.
Nuolat analizuoja gaminamą produkciją, atskirus gaminius, jų paklausą rinkoje.

10. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS IR DARBUOTOJI, SKAIČIAUS PASIKEITIMAS
l

a ■
PUSm? K> SU darbo santyk a is SLISij? įsipareigojimai ir su jais susiję mokesčiai
sudarė 1329858 eurų. 2015 metų I pusmečio nuteistųjų darbo uzm Dkesčio fondas - 578504 eurai
darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis - 751354 eurai.
Bendras Pravieniškių filialo darbuotojų darbo užmokJsčii fondas (su nuteistaisiais) 774202 eurai, iš jų: 390562 eurai —darbuotojų ir 383640 eurų - nuteis tų j ų .^
Per 2015 metų I pusmetį Marijampolės filialo darbo užmokė sčio
i
fondas (su nuteistaisiais) 273116 eurai, iš jų: 210501 euras - darbuotojų ir 62615 eurai - nuteisi ųjų.
Bendras Alytaus filialo darbuotojų darbo užmokesčio fondą s (su nuteistaisiais) - 282540
eurų, išjjų 150291 euras —darbuotojų ir 132249 eurai - nuteistųjų.
Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius mokės čių sudarė nuo 10% iki 1507
eurai. Vidutinis darbo užmokestis per 2015 metų I —II ketvirtį (Eu i/mėn., neatskaičius mokesčių)
pagal įmonės padalinius pateikti lentelėje Nr. 15.

Pareigybės pavadinimas

2015 II
ketv.

Pokylis,
%

1585

1484

-6,4

1160
890
580
890

1160
890
580
890

0,0
0,0
0,0
0,0

2015 I
ketv.

15 len telė
u a iu u u jUIIUKËSIIS, e urai
1015 III
2015 IV
2III5 m.
ketv.
ketv.

Administracija
Direktorius
Vyriausioji buhalterė
Skyriaus vadovai
K omercijos ir marketingo specialistai
Vadybini r kai
Kiti tarnautojai
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Pnivieniškiij filialas
Filialo direktorius
1507
1476
Gamybos organizavimo grupės vadovas
1050
1050
Vyresnioji buhalterė l.e. vyr. buhalterės pareigas
101.5
1015
Vyriausias inžinierius energetikas
1100
I 100
Panevėžio padalinio vadovė
101 i
1015
Cechų ir baru viršininkai ___
884
884
Meistrai
596
596
Viešųjų pirkimu specialistė
950
950
Civilines priešgaisrinės aplinkos ir
950
950
darbų saugos specialistas
Kiti tarįiautojai
640
640
Vairuolojai
630
580
Darbininkai
395
395
Alytaus Filialas
1409
1427
Vyresnysis buhaltreis
840
840
Grupių vadovai
697
697
Cechų i.f barų viršininkai
631
631
Meistrai
528'
542
Inžinieriai
591 "
600
Kiti tarnautojai
546
562
Vadybininkai
538
546
Kvalifikuoti darbininkai
465
465
M ariįampolĖ:s filialas
Filialo direktorius
1096
1246
Buhalterinėe apskaitos grupė
614
638
Cechų ir barų viršininkai
716
720
Meistrai
500
585
Technologai
590
598
Kiti tam auto iai
460
490
Vairuotojai
364
398
Darbininkai
485
460

-

2,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0.0
0:0

0,0

0,0

0.0
+ 1,3

0,0
0,0
0,0
+2.7
+2,9
+ 1,5

0.0
13,7
+3.9
+ 0,6
+ 17,0
H 1.4
+6.5
+9,3
-5,2

Direktoriaus vidutinė j mėnesinė alga, neatskaičius mokėt scių sudarė - 1484,7 eurai,
Direktoriaus vidutinis mėnesinis atlyginintas, neatskaidius mokesčii sudarė 1206,3 eurai, Kalėjimu
departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu 2015 m.
balandžio 28 d. Nr. P -125 nustatė valstybės įmonės „Mūsų amatai ' direktoriaus mėnesinės algos
kintamą dali 23 proc. ( 278,37 eurų).
Valstybės įmonės Mūsų amatai“ informacija apie laisvai
samdomų darbuotojų darbo
užmokestį
2015
metų I pusmetį vidutinis įmonės darbuotojų dirbančių
pagal darbo sutartis skaičius 150 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje - 73 darbuotojai,
ai, Marijampolės filiale - 45
darbuotojai ir Alytaus filiale - 32 darbuotojai). 2014 metų I pusmdtį vidutinis įmonės darbuotoju
dirbančių pagal darbo sutartis skaičius - 163 darbuotojai (Pravienliškių filiale - 77 darbuotojai
Marijampolės filiale - 50 darbuotojas ir Alytaus filiale - 36 darbuotojai. Vidutinis įmonėje
dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 8 proc.
...
Gamyboje per 2015 metų I pusmetį vidutiniškai dirbo 1147 nuteistieji (Pravieniškių filiale 81 - nuteistieji Marijampolės filiale - 100 nuteistųjų ir Alytaus filiale - 228 nuteistieji). Vidutinis
sąlyginis įdarbintų nuteistųjų iskaičius - 853 nuteistųjų (Pravieii.skių tiliale - 583 nuteistieji
Marijampolės - 96 nuteistieji, Alytaus filiale - 174 nuteistieji). Gamyboje per 2014 Inetų i pusmeti
vicutimškai dirbo 1223 nuteistieji (Pravieniškių filiale - 867 nuteistieji, Marijampolės filiale - 151
nuteistasis ir Alytaus filiale - 205 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičiui per
2014 metų I pusmeti - 846 n geistieji ( Pravieniškių filiale - 625 nuteistieji, Alytaus fdiale - 150
nuteistųjų ir Marijampolės filiale 74 nuteistieji). Vidutinis įdarbinti! nuteistųjų skaičius sumažėjo
b,2 proc., vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo! 0,į proc.
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11. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR AP LINKOSAUGOS
INICIATYVOS IR POLITIKA
Įmonė, skina 289,6 eurų netekties pašalpas mirus šeimos nariams. 2015 metų I pusmeti
tokių pašalpų išmokėta buvo už 870 eurų.
Įmones Pravieniškių lliale yra sudarytos sutartys su UAB “Kauno švara“ (dėl netinkamu
imudopmu1 dienos Šviesos (liuminescencinių) lempų, padangų,Ik u m u liato rių , nebenaudojamos
e ektrus ,r elektroninės įrangos priėmimo), su UAB “PEATA“ (dėl apmokestinamos pakuotės
atliekų tvarkymo), su UAB 1IS" (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir stalvbinis kiužas ir
gamybines atliekos) išvežimo). Alytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl
nenaudojamų padangų, akumuliatorių. dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos metalinės ir
plastmasines pakuotes ir kitų aplinkai kenksmingų medžiagų tvarkymo), su UAB „A lytaus regiono
a, . f l lV. ^ ra0 cTentm“ (dėl nePavoJingU buitinės, gamybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam
skutasi aiksteles). Įmones Marijampolės filiale atmosferos teršalų stirinkimui veikia 11 oro valymo
įrenginių. Nuotekų išvalymui eksploatuojami elektrokoaguliaęiniai valymo įrenginiai, kuriuose
nusodinami sunkieji metalai! o gautas dumblas sutankinamas, nusausinamas vakuuminiuose
i truose ir pristatomas utilizavimo įmonei. Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka
Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutis.
Nuo 2015 metų sausio menesio įmonė yra užsiregistravusi Aplinkos apsaugos agentūros
mternejmiame tinklalapyje. Nuo šių metų įmonė duomenis apie oro Įaršą, vandens ir nuotekas teikia
elektroniniu budu aplinkos informacijos valdymo integruotoje kotaipiuterinėje! sistemoje.
i
'f
12. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ IV-VIII SKYRIŲ
NUOSTATŲ LAIKYMĄSI
Įmonė savo interneto svetainėje www.musuamatai.com viešai skelbia įmonės tikslus ir
uždavinius, finansinius ir kitus
i ’ rezultatus (planinius ir faktinius), įmonės darbuotojų darbo
užmokesčius, metinę veiklos ataskaitą, „i
planinius įr faktinius veiklas rezultatus, įmonės įstatus ir
kita.
_____
ummiiuiin
Metinės finansinės ataskaitos sudarytos remiantis Liietm..„
^os Respublikos
buhalterinės^
apskaitos įstatymo, Finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitosTtendanų nuorodomis
ir yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - eurais^
Įmonės pasirinktas duomenų pateikimo Metinėse finansinėj!e ataskaitose tikslumo lygis eurai (sveiki skaičiai).
Buhalterinių sąskaitų planas yra pagrj stas Įmonės veiklps srpecifika, pakankamai išsamus,
parengtas vadovaujantis VAS. Metinės finansinės ataskaitos pateikiamos
,
pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, naudojamos Metinių finansinių ataskaitų formos
atitinka norminių aktų reikalavimus. Informacija Metinėse finansųnėse ataskaitose grupuojama
tirkam ai.
įmonei tvarkyti apskaitą, nagai tarptautinius apskaitos standartus yra nenaudinga dėl šių
priežasčių:
r _
^
- kadangi tarptautinių apskaitos standartų nuostatos taikomos didelėms įmonėms, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama reguliarioje rinkoje, įmonė vertybinių popierių neturi;
- šiuo metu Įmonė nepasiekia tokių Finansinių kriterijų, kaip pardavimo pajamos per
ataskaitinius finansinius metus - ! 4,5 mln. eurų, o Balanse nurodyto turto vertė - 29 m o. eurų.
Nėra ir nefinansinių kriterijų, kurie numato leisti obligacijas i|r kitus nuosavybė s vertybinius
popierius.
farptautinių apskaitos standartų taikymas įmonei neteiktų ;rei kšmįngos naudos, o tik dideles
vSybėt
PačiU Taiptautinių aPskaitos standartų taikymo rekomendacijoms
valdomose įmonėse.
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13.
VEIKLĄ APIBŪDINANTYS PAGRINDINIAI FINA
NSĮINIAI RODIKLIAI
(PELNINGUMO, LIKVIDUMO, TI RTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO) JŲ KAITA
PER 2 METUS
, Įmonės
.
. finansiniai_ rodikliai yra Įvertinti pagal įmonių pagrindinių finansinių rodiklių
statistinio tyrimo metodiką,; patvirtintą Statistikos departamen to [prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 007 m. sausio 30 d. įsakymu
Nr.l DĮ-34. {mones 2014 metų ir
2013 metų metiniai finansiniai rodikliai pateikti 16 lentelėje.
16 lentelė

Valstybės Įmonės ..M ūsų am atai“ metiniai finąągfn ai ro d ik lia i
Rodiklis
20113 m. 12 mėnesiai
2014 m- 12 mėnesiai
Pelningumo koeficientai
Turto pi Iningumas
-1115125
-3893717
grynasis pelnas /Visas turtas
27379421
-4,07%
24033449
-16,20%
Bendras pardavimų pelningom as
2404598
2071760
Bendras pelnas/pardavimo pajamos
25269619
9.52%
2H 12254
9,54%
Grynasis pardavimų pelningumas
- I I 15125
^3893717
Grynasis pelnas1 Pardavimo pajamų
25269619
-4,41%
21712254
-17,93%
Veiklos pelningumas
-1115693
-3821349
Veiklos pelnas/ pardavimo pajamos
25269619
-4,94%
21712254
-17,60%
Kapitalo pelningumas
-1115125
-3893717
Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas
22568201
-4,94%
18674486
-20,85%
Mokumo rodikliai
Einamasis likvidumas
14945820
12270083
Trumpalaikis lurlas/Trumpalaildai įsipareigojimai
4789184
3,12
53313558
2,30
Kritinis likvidumas
6421909
4375745
Trumpalaikis turtas- Atsargos/trumpalaikiai įsipareigojir
4789184
1,34
5331355
0,82
Bendrasis skolos rodiklis
4811220
5361475
V isi įsipareigojimai/Visas turtas* 100
27379421
17',57
24035961
22,31
Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklis
22036
30120
Ilgalaikiai įsipareigojimai/ visas turtas* 100
27379421
0,08
24035961
0,13
Trumpalaikio įsiskolinimo rodiklis
4789184
5331355
Trumpalaikiai įsipareigojimai/visas turtas
27379421
17149
24035961
22,18
Veiklos efektyvumo rodikliai
Apyvartųmo rodikliai
25269619
21712254
Pardavimo pajamos ./Trumpalaikis turtas- trumpalaikiai
10156636
įsipareigojimai
2,49
6938728
3,13
Apyvartinio kapitalo ir turto santykis
10156636
6938728
Apyvartinis kapitalas/ Visas turtas
27379421
0,37
24035961
JI,29
Manevringumo koeficientas
14945820
12270083
Trumpalaikis turtas/Nuosavo kapitalo
22568201
0.66
18674486
0,66
Veiklos sąnaudos tenkančios 1 pardavimu litui
3520291
5893109
veiklos sąnaudos/ pardavimo pajamų
25269619
0,13
21712254
J , 27
Viso turto apyvartum as Įkartais
252696I9
21712254
Pardavimo pajam os/ Visas turtas
27379421
0,92
24035961
0,90
Ilgalaikio t urto apyvartumas kartais
25269619
21712254
Pardavimo pajam os/ Ikalaikio turto
12433601
2.03
11765878
1.85
Trum pai»«kio turto apyvartumas kartais
25269619
21712254
Pardavimo pajamos/Trumpalaikis turtas
14945820
1,69
12270083
1,77
Atsargu apyvartum as dienomis
3111227515
2881433370
Atsargos*365/ Pardavimo pajamų_____
25269619
123
21712254
133
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis
1483865160
1251118165
Pirkėjų įsiįkolini.Į|;365/Pardavimo pajamos
25269619
58,72
21712254
57,62
Pardavimų savikaina tenkanti 1 pardavimu
2286502I
19640494
Pardavimo savikaina/Pardavimo pajamos
25269619
0,90
21715254
0,9«)
Pardavimų apim. tenkančios 1 darbuotojui su
25269619
nuteistaisiais
21712254
Pardavimo pajamos/darbuotoju skaičius su nu teist.
903
24044,58
Pagamin. sav. tenkanti 1 pardavimo litui
22865021
I9640494
Pagaminimo savikaina/pardavimo pajamos
25269619
0,90
21712254
0.90

17 lentelė
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■II»» ............. ILUrilCI Pili ,41
2013 m. 12 minėsim
2014 iii .
jf\eiKsine
0,35
Geras
0.15

Labai geri ir
geri rodikliai
0,2

RODIKLIS
AĮisoliu .us likvidumo koeficientas
u reilo (kritimo) likvidumo
koeficientas
Bendro (einamojo) likvidumo
koeficientas
G rynojo apyvartinio kapitalo
koelieientas

2 mėnesiai
Vertinimas
Normalus

1,0-1,5

1,34

Norm(ilus

0,89

Normalus

1,2-2,0

3,12

Gert iŠ

2,31

Geras

Kuo didesnis,
luo geriau

0,37

Gerf s

0,28

Geras

Likvidumo rodikliai priteikti 17 lentelėje parodo Įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius
įsipareigojimus. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai ,ri
' ‘
likvidūs,
tai..................
skaičiuojami• keli
likvidumo rodikliai. Dauguma Įmonės likvidumo rodiklių dėl s umažėjusios trumpalaikio turto
vertės bei sumažėjusių trumpalaikių įsipareigojimų 2014 metais sumažėjo, tačiau vis tiek yra
vertinami teigiamai. Rizikos, kad Įmonė galėtų susidurti su moku mo problemomis, nėra. Įmonės
20(4 m. likvidumo rodiklių pokyčiai, palyginti su 2013 m., sąlyg nai nedideli. Dauguma rodiklių
vertinami gerai.
18 lentelė
R O D IK L IS

L abai geri ir
geri rodikliai

2013 m. 12 mėnesiai
lieikšmė

Vertinimas

JClItltrillSU
2014 m. 12 mėnesiai
Reikšme

V ertinimas

Manevringumo
koeficientas

>0,5

0,66

Geras

0,6d

Geras

Įsiskolinimo koeficientas

<0,50

0,17

Geras

0,2?

Geras

Manevringumo koeficientai pateikti 18 lentelėje, jie parod d, kokią n u osavo kapitalo dalį
sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė žemiau 0,3 laikoma nepatenkinam a, virš 0.5 gera.
2014 metais sumažėjo nuosavas kapitalas ir trumpalaikis turtas, bet rodiklio reikšm ė nep^silieitė6
Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficient
tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau pac
kreditoriai vertina žemą šio rodiklio reikšmę. Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5
būklė yra gera, reikšmei esant virš 0,7 būklė laikoma nepatenkinama. Lyginant su 2013 metais
Įmonės skolos koeficientas 2014 - aisiais padidėjo dėl padidėjusių finansinių įsipareigojimų, tačiau
jis ir toliau išlieka vertinamas gerai.
19 lentelė
11 urmai
RODIKLIS
Bendrasis pelningumas
Grynasis pelningumas
Nuosavo kapitalo pelningumas

2013 m. 12 mėnesiai

2014 m. 12 mėnesiai

9,52
-4,41
-4,94

9.54
-17,93
-20,85

Pelningumo koeficientai pateikti 19 lentelėje. Pelnas yra labai svarbus Įmonės veiklos
rodiklis, jo reikia Įmonei finansiniam verslo pajėgumui palaikyt i. Bendriausia prasme pelnas
suprantamas kaip teigiamas Įmonės tam tikro laikotarpio ūki n šs veiklos rezultatas. Tačiau
absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi Įmonės veiklos Seki :yvumą, todėl, norint įvertinti
Įmonės veiklos efektyvumą įvairiais aspektais, reikia apskai' moti pelningumo rodiklius,
Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru Įmonės veiklos rod ikliu, turinčiu ryšį su pelnu,
Priklausomai nuo to, kokios veiklos efektyvumą norime nustal yti, pasirenkame atitinkamus
pelningumo rodiklius^ Skaičiuojant pardavimų efektyvumą, apska čiuojame bendrąjį, veiklos ir
grynąjį pelningumą. Šie pelningumo rodikliai atspindi pardavimų efektyvumą įvairiuose įmonės
veiklos etapuose.
Kadangi Įmonė 2014 metais dirbo nuostolingai, grynoj^ ir nuosavo kapitalo pelningumo
rodikliai yra neigiami - Įmonės pardavimai negeneruoja pakankamų pinigų srautų padengti visomis
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sąnaudoms. Bendrasis pelningumo rodiklis (pelno marža) lyra žemas. Vertinant pelningumo
rodiklius svarbu atsižvelgti į tai, kad Įmonės tikslai yra ne tikįpe! no siekimas, bet ir kuo didesnio
procento nuteistųjų asmenų įdarbinimas mokant: jiem s darbo užmokestį.
RODIKLIS

Atsargų apyvartumas dienomis
Veiklos sąnaudų koeficientas

2013 m. 12 mėnesini
123
0,13

oi iiiiiiu ; K in u l l t ' l l l i l l
2014 III 12 mėnesiai
133
0,27

Apyvartumas - tai Įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis, parodantis kiek
apyvartų per metus daro pinigai, investuoti į tam tikros rūšies turt ą. Apyvartumo rodikliai finansų
literatūroje dar vadinami .aktyvumo rodikliais, nes jie parodo, ka p aktyviai Įmonė naudoja savo
turtą. Atsargų apyvartumas dienomis parodo, per kiek dienų yi a a naujinamos atsa~gos norint
parduoti numatytą produkcijos kiekį.

14. VALDYMO ORGANAI
Direktorius - Alvydas Vadeika.
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdyba:
Valdybos pirmininkas:
1. Arvydas Domanskis - Kalėjimų departamento direktoriaus pavadylotojas;
Valdybos nariai:
2. Vi kto r Buičik - Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skyn aus vyriausiasis specialistas;
3. Jurgita Žilienė - Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skytiiaus vedėja,
4. Rimas Lutcas - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto va dym o skyriaus vyriausiasis
specialistas;
5. (tediiminas Edmundas Šimkus - Kalėjimų departamento Infrashul tūros ir turto valdym o skyriaus
vyriausiasis specialistas;
6. Jūratė Mickevičienė - Kalėjimų departamento Buhalterinės apskai tos skyriaus vedėja;
7. Mindaugas Petkelis - Kalėjimų departamento Infrastruktūros tu to valdymo skyriaus vedėjas.
8. Alvydas Vadeika - Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorius

D irektorius

Alvydas Vadeika
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