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BENDROJI DALIS

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Valstybės įmonė „Mūsų amalai“ (toliau -  VJ „Mūsų amatai”; įmonė) įregistruota 2014 m. gegužės 
23 d. Įmonėje veikia trys filialai: Alytaus filialas. Marijampolės filialas ir Pravieniškių filialas.

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ yra 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 2015 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

VĮ „Mūsų amatai“ misija -  nuteistųjų įdarbinimas siekiant išsaugoti ir ugdyti jų  darbo 
įgūdžius, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo vertės augimo 
įgy vendinant viešąjį interesą.

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.

Pagrindinis VĮ „Mūsų amatai“ tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir 
ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. Kiti Įmonės tikslai -  verslo 
vertės augimas ir pelningas veiklos siekimas - yra įgyvendinami tenkinant viešąjį interesą, t.y. 
įdarbinant nuteistuosius. Šiuos tikslus Įmonė įgyvendina vykdydama įstatymų neuždraustą ūkinę 
veiklą, iš to gaudama pajamas.

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. Tokiu būdu Įmonė su mažiausiomis investicijomis gali 
vykdyti ir didinti nuteistųjų užimtumą ir kurti jiems darbo vietas;

• įsigyti naujos įrangos arba modernizuoti turimą skirtą gaminių gamybai ir paslaugų 
teikimui;

• diegti naujas technologijas;
• sudaryti sąlygas Įmonės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias;
•  plėsti nuteistųjų prefssinį mokymą psgal įmonė«? veiklos sritis, padėti nuteistajam 

įsigyti profesinę kvalifikaciją pataisos namuose ir taip sudaryti prielaidas jam, išėjus į laisvę, 
lengviau 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 remonto sąnaudos;
• didėjantis klientų nemokumas, trukdo savalaikiams atsiskaitymams su tiekėjais;
• sumažėję gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimai.
Dirbantys nuteistieji yra žemos kvalifikacijos, didėja rizika nekokybiškos produkcijos 

atsiradimui, kurios gamyba priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Naujų technologijų ir įrengimų 
stoka gamyboje. Įmonė, naudodama savo lėšas, 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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Pirkėjų (užsakovų) sutartinių įsipareigojimų nevykdymas bei įmonių bankrotai, pirkėjų 
praradimas dėl didėjančios konkurencijos prekybos sektoriuje ir priklausomybė nuo vienos pirkėjų 
grupės, žaliavų kainų kalimas, elektros energijos, kuro brangimas -  tai taip pat neigiamai įtakoja 
įmonės ekonominius rodiklis.

VĮ „Mūsų amatai“ iš Viešųjų pirkimų tarnybos yra gavusi 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų 
pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2338, kurioje nurodyta, kad VĮ „Mūsų amatai“ atitinka 
perkančiosios organizacijos apibrėžimą, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. VĮ 
„Mūsų amatai“ 2015 m. rugpjūčio 20 d. užsiregistravo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje kaip perkančipji organizaciją ir nuo to momento pirkimus vykdo laikydamasi Viešųjų 
pirkimų įstatymo nuostatų.

VĮ „Mūsų amatai“ strateginės kryptys yra Įmonės atskirų veiklos sričių (korpusinių ir 
metalinių baldų gamyba, ketaus liejinių gamyba, teikiamų paslaugų plėtra, eksporto didinimas) 
stiprinimas ir vystymas isiekiant pagrindinių Įmonės tikslų įgyvendinimo.

VĮ „Mūsų amataif4 siekia sukurti kiek galima daugiau darbo vietų nuteistiesiems(-osioms), 
atliekantiems(-čioms) laisvės atėmimo bausmę, ugdyti jų  darbinius įgūdžius ir rengti juos(-as) 
socialinei integracijai į visuomenę, tuo pačiu gaminant paklausią, aukštos kokybės produkciją ir 
teikiant kokybiškas paslaugas bei siekiant Įmonei nustatytų veiklos rodiklių. VĮ „Mūsų amatai“ 
tikslai formuluojami vadovaujantis LR bausmių kodekso 125 str., LR valstybės ir savivaldybės 
įmonių įstatymu, LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir 
neturtinių teisių įgyvehdinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 
Kokybės ir aplinkosaugos vadybos politika. Šiuos tikslus Įmonė planuoja pasiekti optimizuodama 
veiklos procesus, atsilakant nepelningos veiklos, ir mažindama veiklos sąnaudas, gerindama 
gaminamos produkcijos kokybę, aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir 
nuteistųjų įdarbinimą. ;

?. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS 
ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

1 lentelė
2015 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatai______

Priemonė Pastaba
Medienos ir 
baldų gamybos 
cechas

Įsigyti naujas medienos 
džiovinimo kameras

i

Įsigytos ir sukomplektuotos 2 medienos 
džiovinimo kameros. Mediena džiovinama 
atnaujintoje džiovykloje. Įsigijus medienos 
džiovinimo kameras 2015 m. medienos džiovinimo 
paslaugą iš kitų įmonių Įmonė pirko tik I metų 
ketvirtį už 1,6 tūkst. eurų. 2014 m. medienos 
džiovinimo paslaugų įmonė pirko už 504077,23 
eurus. Įdarbinta 14 nuteistųjų. Įmonė teikia 
džiovinimo paslaugas įmonėms.

Dalinai atsisakyti UAB 
„Izoįbara“ teikiamų 
šilumos teikimo paslaugų 
ir įsigyti savo šilumos 
katilą.

Sumontuotas šilumos katilas apie 70 proc. šilumos 
energijos pasigaminame patys. Įmonė įsigijo 
katilinę iš UAB „Izobara“.

Duonos 
gamybos baras

Didihti baltos ir juodos 
duonos pardavimų apimtis

2015 metų sausio 9 d. įmonė pasirašė maisto 
produktų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB 
„Pontem“ dėl baltos ir juodos duonos pardavimo. 
Per 2015 metus baltos ir juodos duonos parduota 
už 325,5 tūkst. eurų,

Įrengti kondicionavimo 
įranga

Pravieniškių filiale duonos gamybos bare 
sumontuota oro kondicionavimo įranga. Įranga
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užtikrins duonos gaminių kokybę, leis išplėsti 
maisto produktų iš miltų asortimentą. Investicija į 
oro kondicionavimo įrangą siekė 3,4 tūkst. eurų. 
Duonos bare papildomai įdarbinti 2 nuteistieji.

Skalbykla Įrengti sertifikuotą 
skalbyklą - valyklą 
Pravieniškių filiale

1

Pravieniškių filiale įrengta sertifikuotą skalbykla- 
cheminė valykla. Skalbykla teikia skalbimo bei 
valymo paslaugas. Įdarbinta 10 nuteistųjų. 2016 m. 
planuojama įdarbinti 30 nuteistųjų.

Paslaugų
gamybos
cechas

Didiikti teikiamų paslaugų 
pardavimų apimtis

Į

2015 m. pardavimų ir paslaugų apimtys gamybos 
ceche išaugo 9,3 proc.

Metalo
gaminių cechas

Įsigyti įrankius metalo 
lankstymo staklių 
atnaujinimui

Atnaujintos lakštinio plieno lankstymo staklės, 
kuriomis galima lankstyti 0,5 mm storio metalą. 
Tokiu būdu, sumažinta gaminio savikaina, 
pardavimo kaina liko nepakitusi.

Gilinti metalo gaminių 
asortimentą

Įsigytos naudotos metalo profilių lenkimo staklės, 
kurios leis didinti metalo gaminių gamybos apimtis 
ir leis didinti kėdžių ir metalo gaminių asortimentą. 
Papildomai įdarbinti 2 nuteistieji.

Įsigyti suvirinimo 
pusaįitomačius

Įsigyta 11 suvirinimo pusautomačių. Padididėjo 
produkcijos kiekis, sutrumpėjo užsakomų gaminių 
pagaminimo laikas.

Metalo liejinių 
cechas

Antanujinti metalo liejimo 
darbus

1

Birželio mėnesį Marijampolės filiale atnaujintas 
metalo liejinių cecho darbas. Įdarbinta 17 proc. 
nuteistųjų daugiau nei I metų ketvirtį.

Baldų 
gamybos, 
pynimo ir 
paslaugų 
cechas

Mokyklinių ir darželio 
baldų pardavimų 
didinimas

Parengti komerciniai pasiūlymai ir išsiųsti 
mokykloms ir darželiams. Atnaujintos gamybos 
technologijos įsigyjant briaunų klijavimo staklės 
„Olimpic L400“.

Skat
įdarl
įmoi

inti nuteistųjų 
)inimą privačiose 
įėse Alytaus regione

Įmonė ieškojo naujų klientų, teikė 
bendradarbiavimo pasiūlymus kitoms įmonėms. 
Pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys. 
Pirmą metų pusmetį privačiose įmonėse, Alytaus 
regione, vidutiniškai dirbo 45 nuteistieji, 11 metų 
pusmetį 57 nuteistieji.

Korpusinių baldų kokybės 
gerinimas

Įsigijus briaunų klijavimo stakles sumažėjo 
remonto išlaidos, pagerėjo g ainiui ų kuiv/uc, 
papildomai įdarbinti 3 nuteistieji. Alytaus filiale į 
naujas patalpas perkelta baldų su metaliniais 
karkasais surinkimo veikla. Sertifikuotas 
korpusinių baldų komplektas.

Komercijos ir
marketingo
skyrius

Naų

iDah
kon

ų klientų paieška Ieškoma naujų klientų vietinėje bei užsienio 
rinkose. Šiuo metu tiriama Lietuvos vakarų 
regiono rinka. Gauti užsakymai iš Klaipėdos 
universiteto, poilsio namų „Pušynas“ ir kitų 
privačių įmonių. Planuojama įsteigti padalinį 
Klaipėdos regione, kuris padėtų užimti didesnę 
rinkos dalį.

'vavimas viešuosiuose 
\ursuose

2015 m. Įmonė dalyvavo 262 viešųjų pirkimų 
konkursuose, iš jų  134 laimėjo (51 proc.), 111 -  
pralaimėjo, 17 -  neįvyko. Laimėta konkursų suma 
-  2,4 mln. eurų. 80 proc. laimėtos konkursų sumos



Pirkimų ir
logistikos
skyrius

Surasti tiekėjus tiekiančius 
pigesnę medieną

Žaliavų įsigijimas 
žemiausiomis kainomis

Teisės ir 
administracijos 
reiklų skyrius

sudarė baldai, 8 proc. -  metalo gaminiai, 6 proc. -  
tekstilės gaminiai, 5 proc. -  šilumos tiekimo 
paslauga. 1 proc. -  skalbimo paslauga.
Atsisakyta „SV Timber“ produkcijos. Pasirašytos 
sutartys su Lietuvos tiekėjais, nes jų  tiekiama 
mediena tapo kokybiškesnė ir pigesne, _

Sutartis su Lietuvos 
kariuomene

Atlikti Įmonės valdymo 
struktūrinius pakeitimus__
Priimti į darbą naujų 
specialistų, kurie
palengvins spręsti Įmonės 
valdomo problemas

Periodiškai atliekama gamyDoje naudojamų 
žaliavų kainų analizė, kuri padeda įsigyti žaliavas 
žemiausiomis kainomis. 2015 m. pardavimo 
savikaina vienam eurui gautam už parduotą 
produkciją sumažėjo 7,8 proc.
Įmonė atliko baldų žaliavos rinkos kainų analizę 
Lenkijoje, paaiškėjo, kad baldų žaliavos kaina 
Lenkijoje yra apie 30 proc. pigesnė negu 
Lietuvoje. Įmonė planuoja atlikti tarptautinius 
viešuosius pirkimus ir sumažinti pagrindinės baldų 
žaliavos įsigijimo kainą apie 30 proc..______ ___
Pasirašyta svarbi sutartis su Lietuvos kariuomene, 
kurios vertė 986,6 tūkst. eurų. Produkciją Lietuvos 
kariuomenei gamino visi filialai. Pagyvėjo 
nuteistųjų įdarbinimas.
Centralizuoti pirkimų ir pardavimų padaliniai, 
patvirtinta nauja Įmonės valdymo struktūra.

Įmokės 
rengj:

vidaus tvarkų

Gamybos aprūpinimo užsakymais gerinimui 
sukurti nauji viešųjų pirkimų projektų vadovų 
etatai. Techninių problemų sprendimui įsteigtas 
vyr. inžinieriaus-energetiko etatas. Panaikintos 
nereikalingos Pirkimų ir logistikos grupių vadovų 
pareigybės filialuose.
Įmonėje sukurtas naujas etatas - pirkimų ir 
logistikos skyriaus pavaduotojas viešiesiems 
pirkimams. Šias pareigas einantis darbuotojas 
vykdo Įmonėje viešuosius pirkimus, užtikrina 
pirkimų ir logistikos skyriuje tikslų ir teisingą 
vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą ir 
atlikimą. Įmonės įvaizdžio kūrimui ir formavimui
t \

komercijos ir marketingo skyriaus vadovo 
pavaduotojo pareigos, padėti Įmonės direktoriui 
valdyti personalą įsteigtas personalo specialistės 
etatas.
Naujos valdymo struktūros privalumas yra 
racionalesnis Įmonės lėšų naudojimas bei 
tikslingesnė kiekvieno skyriaus veikla.

mas
Peržiūrėtos Įmonėje galiojančios vidinės darbo 
organizavimo ir kitos tvarkos. Sudaryta darbo 
grupė, kuri įpareigota peržiūrėti ir parengti 
Įmonėje trūkstamas vidines darbo tvarkas. 
Parengtos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 
nuolat veikiančios viešųjų pirkimų komisijos darbo 
reglamentas, transporto priemonių naudojimo 
taisyklės, nuteistųjų įdarbinimo, darbo tvarkos ir
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darbo apmokėjimo taisyklės Marijampolės filiale, 
Vidaus kontrolės sistemos aprašas kitos tvarkos, 
ypač susijusios su buhalterine apskaita, bus 
parengtos įdiegus buhalterinės apskaitos programą.

Peržiūrėti sutartis su 
pirkėjas ir tiekėjais

Peržiūrėtos sutartys su pirkėjas ir tiekėjais, 
pakeistos nuostatos, nepalankios Įmonei (pvz. 
sutartys su UAB „Plungita“, UAB „Izobara“).

Įmonei yra labai j svarbu pasiekti Įmonei nustatytus veiklos efektyvumo rodiklius -  nuteistųjų 
(suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių. Rodiklius kalendoriniams metams 
nustato steigėjas, t.y. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

2015 m. Įmonei buvo nustatyti šie rodikliai (2015 m. gruodžio 1 d. Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-43 „Dėl 2015 metų 
valstybinės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų
apimčių plano patvirtinimo“):

2 lentelė
2015 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno,

Rodikliai

Sąlyginis nuteistųjų 
(suimtųjų) įdarbinimas 

(ketvirčiais)
Pelnas takšt. EUR 

(mėnesiais)

Pardavimų ir paslaugų 
apimtys 

tūkst. EUR 
(ketvirčiais)

Bendrasis
pelningu

mas
(proc.)

Nuosavo
kapitalo

grąža
(proc.)I II III IV; 3 6 9 12 1 II III IV

900 900 905 910 17,4 34,8 52,1 72,4 1679 3620 5329 7154 15 5,15

Rodikliai filialajjns buvo paskirstyti sekančiai (2015 m. vasario 5 d. valstybės įmonės „Mūsų 
amatai“ direktoriaus įsakymas Nr. 1/05-19 „Dėl planinio 2015 metų valstybės įmonės „Mūsų 
amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano 
patvirtinimo“):

3 lentelė
2015 metų planinis valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, 

i nelno, na rd avim u ir nM lsusu animčiu nlana«
Rodikliai

Valstybfc 
s įmonės 
„Mūsų 

amatai“ 
filialo 

pavadini 
mas

Sąlyginis nuteistjųjų 
(suimtųjų) įdarbinimas 

(ketvirčiais)

Pelnas, takšt. EUR 
(mėnesiais)

Pardavimų ir paslaugų apimtys, 
tūkst. EUR 
(ketvirčiais)

Bendr
asis
pelnin
gumas
(proc.)

Nuosa
vo
kapital 
o grąža 
(proc.)

1 II III IV

167

3 6 9 12

14,0

I II III IV

Alytaus
filialas 165 165 166

172:

3,3 6,7

7,6

10,1

11,3

327,5 703,7 1036,0 1390,1

1563,9
Marijam
polės
filialas

170 171 176 3,7 15,8 366,0 791,6 1165,0

Pravieniš
kių
filialas

565 564 567 567 10,2 20,4 30,6 42,5 985,4 2124,5 3128,0 4199,8

Viso: 900 *100 90S 910 17,4 34,8 52,1 72,4 1679 3620 5329 7154 17,25 1.6

2015 m. Įmonei įvykdė nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų 
apimčių rodiklius. Sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 2015 m. IV ketvirtį -  947 
asmenys, vidutinis nuteistojo darbo užmokestis -  136,31 eurai. Įmonės veiklos rezultatas -  87,86
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tukst. eurų pelnas, pardavimų ir paslaugų apimtys -  7250,7 tūkst. eurų. 2015 m. rodiklių įvykdymas 
pateiktas lentelėje Nr. 41

4 lentelė
2015 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ planinių rodiklių įvykdymas ________

Rodikliai
Valstybės įmonės 
„Mūsų amatai“ 

filialo

1
(si

Sąlyginis nuteistųjų 
įimtųjų) įdarbinimas 

IV ketvirtis
Pelnas, tūkst. EUR

Pardavimų ir paslaugų 
apimtys, 

tūkst. EUR
pavadinimas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas

Alytaus filialas 167 179 14,08 85.83 1390,18 1529,9
Marijampolės
filialas 176 155 15,81 -81,57 1563,95 1288,3

Pravieniškių
filialas ; 567 613 42,51 83,6 4199,87 4432,5

VI „Mūsų 
amatai“ 910 947 72,4 87,86 7154 7250,7

Rodiklio 
įvykdymas, % 104 % 121 % 101 %

Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad sąlyginio nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo 
rodiklio įvykdymo procentas -  104 proc. Alytaus ir Pravieniškių filialai planinį nuteistųjų 
įdarbinimo rodiklį įvykdė. Mažiausias sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo Marijampolės 
filiale (155 asmenys), tačiau filialas šį rodiklį padidino 60,6 proc. lyginant su 2015 m. I pusmečiu, 
įdarbino 61 nuteistuoju daugiau. Marijampolės filialo rodiklis mažino bendrą Įmonės sąlyginį 
įdarbintų nuteistųjų skaįčių.

2015 m. Įmonė uždirbo 87,86 tūkst. eurų pelną. Alytaus ir Pravieniškių filialai per 2015 m. 
pasiekė 169,43 tūkst. eurų pelną. Marijampolės filialo veiklos rezultatas buvo neigiamas -  81,57 
tūkst. eurų nuostolis. I

2014 m. Įmonės pardavimo pajamos sudarė 6288,3 tūkst. eurų. 2015 m. Įmonės pardavimo 
pajamos -  7253610 eurų. Lyginant 2014 m. ir 2015 m. Įmonės pardavimų ir paslaugų apimtys
išaugo 15 proc. (962,4 
apimtys.

tukst. eurų). 1 paveiksle pateiktos 2014-2015 m. pardavimų ir paslaugų

900.0 ,
i

o u u ,u

700.0 ;

600.0 į

500.0 1

400.0

300.0 ,

200.0 

100,0

0,0

603,4

516,2 538,4 S 2 S , 0 ^ * ’

430,S 533,7

402.6
472,6 474,2 443>3 4623

c?

852,

503,3

A'»
& &

G9S.0

606,5 6'12,7 J

f  *  J t

Į • —*—2015 m. - » - 2 0 1 4  m,

lpav. VĮ „Mūsų amatai“ 2014-2015 m. pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst. eurų
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Iš 1 paveikslo pąteiktos informacijos matome, kad 2015 m. sausio mėnesio pardavimų ir 
paslaugų apimtys buvo 6,5 proc. (28.2 tūksl. Kur) mažesnės palyginus su 2014 m. sausio mėnesiu. 
2015 m. vasario-rugsėjo mėnesiais pardavimų ir paslaugų apimtys buvo didesnės palyginus su 2014 
m. tais pačiais mėnesiais. Didžiausia pardavimų ir paslaugų apimtis buvo pasiekta 2015 m. 
rugpjūčio mėnesį -  852,5 ūkst. eurų, 2014 m. didžiausios pardavimų ir paslaugų apimtys buvo 
rugsėjo mėn. ir siekė 723,01 tūkst. eurų. 2015 m. rugpjūčio mėnesio pardavimų ir paslaugų apimtys 
18 proc. (129,49 tūkst. liur) didesnės nei 2015 m. rugsėjo mėnesį. 2015 m. IV ketvirčio pardavimų 
ir paslaugų apimtys 3 proc. (52,2 tūkst, Eur) didesnės už 2014 m. IV ketvirčio pardavimų ir 
paslaugų apimtis.

2015 m. II pusmetį vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius buvo didžiausias (2 pav.).

1200

1000

soo

600

400

,>00

880 850
965 995 977

837 870 m 913 ■  -  . . m  ^  903"
807

956 9x0

S

j » 2 0 1 4  m. ■  2015 m.

2 pav. 2014-2015 m. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius
I

2015 m. didžiausias įdarbintų nuteistųjų skaičius -  977 asmenys. 2015 m. pirmus penkis 
mėnesius vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo mažesnis palyginus su 2014 m. tuo 
pačiu laikotarpiu. Nuo 2015 m. kovo mėnesio stebima augimo tendencija, o birželio, liepos, 
rugpjūčio, spalio, lapkričio mėnesiais vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius viršija 950.

2015 m. III ketvirtį VĮ „Mūsų amatai“ tapo pelningai veikiančia įmone. Didžiausią pelną 
Įmonė uždirbo rugpjūčio (86,0 tūkst. eurų) ir rugsėjo (89,4 tūkst. eurų) mėnesiais. Įmonės veiklos 
rezultatą įtakojo naujai pasiiašyios sutartys, iš kurių didžiausia -  986,6 tuksi, eurų vertes sutartis su 
Lietuvos kariuomene, įsigytos briaunų klijavimo staklės, suvirinimo pusautomačiai. Atnaujinus 
gamybinę bazę pagerėjo gaminių kokybė, sutrumpėjo gamybos laikas, padidėjo gaminamos 
produkcijos kiekis, išaugo įdarbintų nuteistųjų skaičius.
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3 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2014-2015 m. pelnas (nuostolis), tūkst. Eur

Iš 3 paveikslo pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad 2015 m. III ketvirčio veiklos 
rezultatai yra geriausi, (Įmonės veikla tapo pelninga. 2014 m. III ketvirtį Įmonės nuostolis siekė 
437,4 tūkst. eurų. 201$ m. balandžio-liepos mėnesiais stebima nuostolio mažėjimo tendencija, 
Įmonės nuostolis sumažjėjo nuo 72,4 tūkst. eurų iki 4,0 tūkst. eurų, 2015 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė 
uždirbo 82,0 tūkst. eurų pelną (padidėjo 105% nuo liepos mėn.), o rugsėjo mėnesį Įmonės pelnas 
siekia 171,4 tūkst. eurųj padidėjo 109% nuo rugpjūčio mėn.). 2015 m. gruodžio mėnesį įvertinus 
metinius koregavimus: nepanaudotų 2015 m. atostogų rezervą -  121031 Eur ir beviltiškas skolas -  
11315 Eur Įmonės pelnas sumažėjo iki 87,86 tūkst. eurų.

3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2015 METUS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI
INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Įmonė siekdama pagerinti gamybinę bazę ir produkcijos kokybę iš turimų apyvartinių lėšų 
investavo į Pravieniškių filialo metalo dirbinių cecho įrangos atnaujinimą, dviejų džiovinimo 
kamerų įdiegimą (investicija apie 40,6 tūkst. Eur), baldų baro modernizavimą įsigyjant 
automatizuotas briaunų |klijavimo stakles (investicija -  apie 34,0 tūkst. Eur). Sugedus senai įrangai 
Įmonė Įsigijo dulkių ištraukėja ir cikloną už 4,5 tūkst, euru,

2015 m. Įmonė nematerialaus ilgalaikio turto įsigijo už 3884 Eur. Įmonėje ilgalaikio 
nematerialaus turto amortizacija 2015 m. sudarė -  21325,23 Eur.

2015 m. Įmonė ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 314643 Eur, mašinų ir įrengimų įsigyta 
už 171906 Eur, transporto priemonių -  54854 Eur. Įmonėje ilgalaikio materialaus turto 
nusidėvėjimo išlaidos sudarė 221281 Eur. 2015 m. turto įsigijimo plano įvykdymas pateiktas 5 
lentelėje.

2015 m. Alytaijs filialas ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 49782 Eur, amortizacija 
sudarė 40022 Eur. Alytaus filiale, atlikus transporto priemonės remontą, ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimo savikaina buvo padidinta 600 Eur.

Marijampolės filialas ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 12157 Eur, nusidėvėjimas 
sudarė -  73863 Eur. Marijampolės filiale buvo atliekamas indukcinės lydymo krosnies remontas, 
todėl ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo padidinta 2630 Eur suma.

Pravieniškių filialas ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 252704 Eur, nusidėvėjimas sudarė
-  107396 Eur. Pravieniškių filiale buvo padidinta ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 
61955,17 Eur, nes cechė Nr. 2 buvo atliktas remontas už 47766,15 Eur, suremontuotos formatinės
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!

pjovimo staklės -  640 Kur, hidraulinės metalo perforavimo staklės -  7211 Eur, serveris -  512,40 ir
automobilis Volkswagi 

Valstyb

;h Passat -  5825,62 Eur.

ės įmonės „Mūsų amatai“ 2015 metų turto fsigį
5 Lentelė 

imo plano įvykdymas

EIL

NR.

LAIKOTAR
PIS,

KURIUO
KETINAMA

ĮSIGYTI
ILGALAIKĮ

TURTĄ

ILGALAIKIS
TURTAS

ILGALAI
KIO

TURTO
VERTĖ

(APYTIKS
LIAI)

TŪKST.
EUR

ĮMONĖS
ADMINISTRA

CINIS
STRUKTŪRIN

IS
PADALINYS, 

KURIO 
VEIKLOS 

POREIKIAMS 
TENKINTI 

KETINAMA 
ĮSIGYTI 

MATERIALŲ 
JI TURTĄ

PASTABOS

1. 2015 m. 
II ketvirtis

Specialios 
paskirties 

kompiuteris 
i (serveris) ir 
kopijoms NAS 

saugykla 
(tinklų 

priėjimo 
saugykla)

11,2
Įmonės Finansų 
ir ekonomikos 

skyrius

Buhalterinės 
programos Įdiegimui ir 
duomenų saugumo 
užtikrinimui įsigytas 
naujas serveris ir 
Saugykla skirta 
saugoti ir kurti 
duomenų kopijas. 
Įmonė atnaujino 
kompiuterines 
programas už 3,5 
tūkst. eurų.

2. 2015 m. 
IV ketvirtis

1 Esamos 
' buhalterinė.« 

apskaitos 
programos 

modulių 
atnaujinimas ir 
• papildymas

8,4
Įmonės Finansų 
ir ekonomikos 

skyrius

įmonė sudarė sutartį 
su IĮ “Edrana Baltic” 
ir už 8,4 tūkst. eurų 
įsigijo serverio ir 20 
buhalterinės apskaitos 
programinės įrangos 
licenzijas. Pagal 
sutartį diegimo ir 
kitoms papildomos 
paslaugoms 
(programavimo, 
mokymo, konsultavimo 
ir kt.) Įmonė skirs iki 
13,4 tūkst. eurų

3. 2015 m. 
II-III ketvirtis

Oro
kondicionavim 
; o sistemos 

įsigijimas 
Duonos 

gamybos bare

4,8 Pravieniškių
filialas

Pravieniškių filiale 
duonos gamybos bare 
sumontuota oro 
kondicionavimo 
įranga. Investicija į 
oro kondicionavimo 

[ įrangą siekė 4,8 tūkst.
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eurų. Papildomai 
įdarbinta 2 nuteistieji.

4. 2015 m. 
II-IV ketvirtis

Siuvimo 
; mašinos (10 

vnt.)
4 vnt. Alytaus 

filiale 
4 vnt. 

Panevėžio 
padalinyje 

2 vnt. 
Marijampolės 

filiale

0,5

Alytaus filialas, 
Pravieniškių 

filialas, 
Marijampolės 

filialas

Alytaus filiale įsigyta 
viena siuvimo mašina. 
Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo siuvimo 
mašinų įsigijimas 
perkeltas į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.

5. 2015 m. 
II ketvirtis

Metalo profilių 
apdirbimo 

staklių 
įsigijimas 

(vamzdžių ir 
profilių 

, lankstymo 
staklės, 

naudotos arba 
naujos)

5,5 Alytaus filialas

Buvo numatyta 
investicja Įmonės 
metinio turto įsigijimo 
plane 6,0 tūkst. eurų. 
2015 m.
Alytaus filialas už šią 
sumą įsigijo dvejas 
naudotas stakles 
metalo profilių 
apdirbimo stakles už 
2935,88 eurus ir 
universalias frezavimo 
stakles už 2558,79 
eurus. Šiomis 
staklėmis bus galima 
atlikti vamzdžių ir 
metalinių profilių 
lenkimo operacija. Tai 
padės pagilinti kėdžių 
bei jų  dalių 
asortimentą.

6. 2015 m. 
II ketvirtis

Briaunų 
laminavimo 

staklių 
: įsigijimas 
1 (naujos arba 

naudotos)

6,2 Alytaus filialas

Tviontnv T Ą/fDP
briaunų laminavimui 
skirtos staklės.

7. 2015 m.
1 - II ketvirtis

I - mos 
medienos 

: džiovinimo 
kameros 
įsigijimas

20,3 Pravieniškių
filialas

Užbaigti vienos 
džiovinimo kameros 
įrengimo darbai. Nuo 
šių metų įmonė 
medieną džiovina 
atnaujintoje medžio 
džiovykloje.
Papildomai įdarbinti 8 
nuteistieji.
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8. 2015 m. 
IV ketvirtis

11 os 
; medienos 

džiovinimo 
kameros 

įsigijimas

20,3 Pravieniškių
filialas

I  ir II medienos 
džiovinimo kamerų 
tūriai yra 192,9 m3. 
Vienoje kameroje, 
priklausomai nuo 
medienos storio 
galima talpinti nuo 60 
iki 100 m3 medienos, 
įdarbinti 7 nuteistieji.

9.
2015 m. 
III-IV 

ketvirtis

! Medienos 
masyvo 

apdirbimo 
įrengimai 
(naudoti)

0

Pravieniškių 
filialas 

Vilniaus 
padalinys 
(Medienos 

gamybos baras, 
Lukiškių skg. 6, 

Vilnius)

Neįvykdyta. Baldinės 
plokštės apdirbimo 
Įrengimai perimti iš 
Vilniaus Rasų g. 
padalinio.

10. 2015 m. 
III ketvirtis

Suvirinimo 
pusautomačių 
: įsigijimas

2,0 Pravieniškių
filialas

Metalo gaminių ceche 
našesniam darbui 
įsigyti du suvirinimo 
pusautomaciai.

11.
2015 m. 
III-IV 

ketvirtis

Štampuojamų
atliekų

briketavimo
įrenginio
įsigijimas

0 Marijampolės
filialas

Dėl apyvartinių lėšų 
stokos perkeliama į 
2016 m. metinio turto 
įsigijimo planą.

12.
2015 m. 
III-IV 

ketvirtis

Medinių
namelių

gamybinės
linijos

Įrengimas

0 Pravieniškių
filialas

Paaiškėjus, kad 
medinių namukų rinka 
perpildyta, nuspręsta 
atsisakyti. Gamyba 
būtų nerentabili.

13.
2015 m. 
II - III 

ketvirtis

Siuvinėjimo 
mašinos 

; įsigijimas
0 Marijampolės

Nebuvo poreikio 
įsigyti. 2016 m. 
siuvimo paslaugas 
planuojama plėsti 
Panevėžio padalinyje, 
siuvimo mašinų 
įsigijimas perkeltas į 
2016 m. turto įsigijimo 
planą.

14. 2015 m. 
III ketvirtis

Suvirinimo 
pusautomačių 
i įsigijimas

8,0 Marijampolės
filialas

Įsigytas suvirinimo 
pusautomatis už 1530 
eurų, suvirinimo 
aparatai 2 vnt. po 
1250 eurus ir 
suvirinimo kontaktinis 
aparatas už 3970 
eurų.. Įsigyti aparatai 
padidins produkcijos 
kieki sutrumpins 
užsakomų gaminių 
gamybos terminus.
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15. 2015 m.
I ketvirtis

Baldų 
j kantavimo 

mašina
37,2

Pravieniškių
filialas

Įsigyta baldų 
kantavimo mašina, 
kuri pagerino 
gaminamų baldų 
kokybę, sumažėjo laiko 
sąnaudos. Papildomai 
įsigytas kantų 
klijavimo įrankis už 
3,2 tūkst. eurų. Prie 
šio įrengimo įdarbinti 
papildomai 2 
nuteistieji.

16. 2015 m. 
III-IV ketv.

Kompresorius 
| (2 vnt.) 

(naudoti)
4,6 Pravieniškių

filialas

Baldų ir medžio 
apdirbimo ceche 
įsigyti du 
kompresoriai.

17. 2015 m. 
III-IV ketv.

Briaunų 
i klijavimo 

staklės
0 Alytaus filialas

Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo neįsigyta. 
Perkelta į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.

18. 2015 m. 
III-IV ketv.

! Suvirinimo 
įpusautomačio 
su suvirinimo 

ętalu įsigijimas

6,7 Alytaus filialas

Gamybos procesų 
optimizavimui įsgyti: 
suvirinimo
pusautomatis už 600 
eurų, suvirinimo 
aparatas už 2800 eurų, 
taškinė -  kontaktinė 
suvirimo mašina už 
2100 eurų degiklis ir 
aušinimo modulis už 
1170 eurų.

19. 2015 m. 
III-IV ketv.

Lengvasis
automobilis 15,0

Įmonės
administracijai

(komercijos
skyrius)

Įsigytas lengvasis 
automobilis vykdyti 
įmonės komercinei 
veiklai.

20.

ąni CMV 1 ̂  XXI..
III-IV

ketvirtis

Lengvasis
automobilis 0

1 T____jiUUHWū
administracijai

Dėl apyvartinių lėšų i 

trūkumo neįsigyta. 
Perkelta į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.

21. 2015 m. 
III ketv.

Krovininis
automobilis 13,0 Pravieniškių

filialas

Įsigytas krovininis 
automobilis pristatyti 
įmonės produkciją 
klientams.

21. 2015 m. 
III ketv.

Krovininis 
i automobilis 13,0 Pravieniškių

filialas

Įsigytas krovininis 
automobilis pristatyti 
įmonės produkciją 
klientams.

22. 2015 m. 
III-IV ketv.

Lengvasis
automobilis 21,0 Įmonės

administracijai

Įsigytas lengvasis 
automobilis vykdyti 
įmonės veiklai.
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23.

24.

2015 m. 
I-IV ketvirtis

2015 m. 
III ketvirtis

Atsarginės 
dalys ir kiti 
įrengimai

Lengvasis
automobilis
(naudotas)

51,8 įmonė

Marijampolės
filialas

Įsigyta: dulkių
ištraukėjas -  1000
eurų; ciklosas -  C-150 
-  3500 eurų; vandens 
filtrą -  1339 eurai, ei. 
pakelėjas -  600 eurų, 
kompiuteris prie 
staklių „ Lenovo “. Ši 
įranga buvo įsigyta 
Pravieniškių filiale. 
Marijampolės filialas 
įsigijo kompiuterį, 
kurio vertė 541 euras. 
Alytaus filiale įsigyti 
perlenkimo ~
užspaudimo peilis ir 
puansonas už 912 
eurų._________________________

Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo neįsigyta ir 
neperkelta į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.
Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo neįsigyta. 
Perkelta į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.

25. 2015 m. 
IV ketvirtis

Krovininis
automobilis
(naudotas)

Pravieniškių
filialas

Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo neįsigyta ir 
neperkelta į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.

26.
2015 m. 

III-IV 
ketvirtis

Lengvasis
automobilis

Įmonės
administracijai

Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo neįsigyta. 
Perkelta į 2016 m. 
turto įsigijimo planą.

27. 2015 m. 
IV ketvirtis

Lengvasis
automobilis
(universalas)

(naudotas)

Alytaus filialas

Investicijų suma tūkst. Eur 249,5

4. ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS 
VEIKLAI, ĮVYKĘ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos Įmonės veiklai per 2015 metus:

Įmonė investuodama į reklamą tikisi pagerinti situaciją, surasti naujų klientų ir 
bendradarbiavimo partnerių ateityje. Siekiant didinti Įmonės produkcijos ir paslaugų žinomumą, 
dalyvauta parodoje RĘSTA 2015. Pristatytas Įmonės ekspozicinis stendas -  medinis medžiotojų 
namelis su Įmonės prekinio ženklo „VIMA“ atributika bei reklaminiai lankstinukai. Parodos metu 
eksponuoti Įmonės gaminami mediniai baldai bei baldinė furnitūra (vyriai, lankstai, durų rankenos, 
apkaustai), taip pat metalo gaminiai -  šulinių dangčiai, šašlykinės, rūkyklos, darbastaliai. Parodos 
metu aktyviai bendrauta su besidominčiais Įmonės produkcija, apsikeista kontaktiniais 
duomenimis. Po parodįos potencialiems klientams išsiųsti elektroniniai laiškai su Įmonės 
prisistatymu ir katalogu. |

15



Pasirašyta sutartis su Lietuvos kariuomene, kurios vertė 986662,55 eurai. Įmonė siuvo 
rankšluosčius už 12600 eurų, gamino krepšius skalbiniams už 21000 eurų ir ūkinį inventorių už 
953062,55 eurus. Ūkini inventorių sudaro: kario spinta -  2290 vnt., dviaukštė lova -  768 vnt., kario 
kėdė -  2126 vnt., ginklų piramidė 230 vnt., ginklų valymo stalas -  3 vnt,, seifai šaudmenims -  13 
vnt., inatalinės spintos inventorius -  23 vnt., kario kėdė su atlošu -  505 vnt., kario stalas -  104 v n t..

Pasirašyta metinė sutartis su AB „Lietuvos dujos“ su galimybe pratęsti ją  dar trims metams. 
Įmonė gamins dujų kapas ir dujų tinklų liukus. Sutarties vertė 91710 eurų.

2015 metais Įmjonė dalyvavo 262 viešųjų pirkimų konkursuose ir apklausose, iš jų  134 
laimėjo (51 proc.), bendra laimėtų konkursų suma 2,4 mln. eurų.

2015 m. sausio t3 d. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 19 
buvo patvirtinta nauja Įrhonės direktoriaus pasiūlyta valdymo struktūra (žr. 4 pav.).

JHKEKTORIIS
|
ii—-— ■*-'—— — 

! I)|K| kurni u '■

| mji

mmiĮ: mm'iĮMjiMis 
SK̂KH *

........... ..... ................. - .,..- i  į
......J..............  ....

IjMMMf'« irisfsmi K<iV'Vik<̂
MvVkl! \ ar iK.-\i u sKYHfH« ! į

yV»№5HMS

kuMi kilJusJK 
1ISU) 

v.

«YlAt.siiUM -A

i MMrtiAMmus 
mum

lJ"“ H H1..IA1!

4 pav. Valstybės įmonėj „Mūsų amatai“ organizacinė valdymo struktūra

Naujos valdymo struktūros pagrindinis ir svarbiausias uždavinys -  užtikrinti centralizuotą 
efektyvią Įmonės veiklą visose veiklos srityse. Siekiant mažinti kaštus, centralizuoti pirkimų ir 
realizacijos padaliniai, įjsteigti Pirkimų ir logistikos bei Komercijos ir marketingo skyriai. Naujos 
valdymo struktūros privalumas yra racionalesnis Įmonės lėšų naudojimas bei tikslingesnė kiekvieno 
skyriaus veikla. I

Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina

om C T _________ L_ _______ 1--1- ____.. ___________1 ______ _ ________1 ,._v  'J/-Į į * / \  ' T O  i - ! ___i  T 7 ____  _______1 . . .  .  '
ulvuUivvijvii ū  p i ū ū u v v  ūZi i i  lUJVdl, JbUi) pdlU<lVliliU pttjcLlllOiS

išaugo 15,3 proc. (962?4£ tūkst. Eur) lyginant su praėjusiais metais.
6 lentelė

Pajamos ir pardavimo savikaina

2015 m. 2014 m.
Pasikeitimai (+/-) 2015 
m. lyginant su 2014 m., 

eurai

Pasikeitimai (+/-) 
2015 m. lyginant su 

2014 m., %
Pardavimo 
pajamos, eurai 7250727 6288303 +962424 Pardavimo pajamos 

padidėjo 15,3 proc.
Pardavimo 
savikaina, eurai 6000169 5688280 +311889 Savikaina padidėjo 5,5 

proc.

Įmonėje parduotas produkcijos savikaina 2015 m. padidėjo 5,5 proc. (311,9 tūkst. eurų), 
lyginant su 2014 m. paijdavimo savikaina. 2014 m. pardavimo savikaina vienam eurui gautam už 
parduotą produkciją sudarė 0,90 Eur, 2015 m. -  0,83 Eur (sumažėjo 7,8 proc.).

Pardavimų savikainos mažėjimą lėmė šie veiksniai: griežta žaliavų apskaitos kontrolė, nuolat 
ieškoma žaliavų žemesnėmis kainomis, pigesnės medienos įsigijimas, medienos džiovinimo ir
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transporto sąnaudų mažinimas, sumažėjusios elektros, vandens, šilumos sąnaudos, atnaujinta 
gamybinė bazė: baldų b:iaunų klijavimo staklės, suvirinimo pusautomačiai ir kt.

Pagamintos produkcijos savikaina

2015 m. Įmonėje pagamintos produkcijos savikaina -  6000,17 tūkst. Eur (Pravieniškių 
filiale 3758.86 tūkst. Fur, Alytaus filiale -  1165,75 tūkst. Eur, Marijampolės filiale -  1075,57 
tuksi kur). Įmonės 2014 2015 m. gamybos išlaidų pokyčiai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė
2014-2015 m. VĮ „Mūsų amatai“ gamybos išlak ų pokyčiai

Gamybos išlaidos 2015 m. 
tūkst. Eur

2014 m. 
tūkst. 
Eur

Pasikeitimai 
(+;-) 2015 

m. lyginant 
su 2014 m., 
tūkst. eurų

Pasikeitimai 
(+;-) 2015 

m. lyginant 
su 2014 m.

%
Tiesiogiai priskiriamas atlyginimas 
(nuteistųjų) su sodra , 1112,22 933 178,89 16,08
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su 
sodra 805,96 1241 -435,47 -54,03
Medžiagos Į 2686,06 2328 357,64 13,31
Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje 141,41 133 8,41 5,94

Elektra, vanduo, šilumai 436,30 529 -92,67 -21,24
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 214,58 210 4,71 2,20
Įrengimų priežiūros išlaidos 19,99 21 -0,53 -2,65
Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, 
benzinas, dujos) 116,62 175 -58,74 -50,37
Ryšių paslaugos 1,70 3 -1,00 -58,82
Automobilių eksploatavimo bei remonto 
išlaidos 15,36 13 2,66 17,29
Kitos įvairios paslaugos! (cecho 
remontas ir priežiūra, kompiuterių 
priežiūra, liftų aptarnavimas, draudimo 
paslaugos ir kita.) 209,64 89 120,98 57,71
iš vi»u; i 5759,84 5675 84,88 I 1,47

2015 m. Įmonės gamybos išlaidų suma išaugo 1,47 proc. (84,88 tūkst. eurų) palyginus su
2014 m. gamybos išlaidomis, tačiau skaičiuojant gamybos išlaidas vienam parduotam produkcijos 
eurui gamybos išlaidos sumažėjo 12.2 proc. (nuo 0,9 Eur iki 0,79 Eur).

2015 m. lyginant su 2014 m. stebėtina augimo tendencija šiose išlaidų straipsniuose: 
tiesiogiai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) -  16 proc., medžiagos -  13 proc., automobilių 
eksploatavimo bei remonto išlaidos 17 proc., kitos įvairios paslaugos -  58 proc.. Sumažėjo 
išlaidos elektrai, vandeniui, šilumai -  21 proc., saunaudoto kuro gamybai -  50 proc..

2015 m. gamybos išlaidų mažėjimą {monėje lėmė elektros, vandens ir šilumos sąnaudų 
suma/ėjimas, medienos džiovinimas nuosavoje džiovykloje, naujų įrenginių ir įrengimų įsigijimas.

Įmonės gamybos išlaidų struktūra 2014-2015 m. pateikta 8 lentelėje.



8 lentelė

Gamybos išlaidos
2015 m. 2C14 m.

Pasikeitimai 
(+;-) 2015 

m. lyginant 
su 2014 m.,

%
Tūkst

Eur
Lyginamieji 
svoriai, %

Tūkst.
Eur

Lyginamieji 
svoriai, %

Tiesiogiai priskiriamas 
atlyginimas (nuteistųjų] 
sodra

su
1112,22 19,31 933 16,45 2,86

Netiesiogiai priskiriamas 
atlyginimas su sodra 805,96 13,99 1241 21,88 -7,88
Medžiagos 2686,06 46,63 2328 41,03 5,60
Suteiktos mokamos 
paslaugos gamyboje 141,41 2,46 133 2,34 0,11
Elektra, vanduo, šilumą 436,30 7,57 529 9,32 ' -1,75
Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimas 214,58 3,73 210 3,70 0,03
Įrengimų priežiūros išlaidos 19,99 0,35 21 0,36 -0,01
Sunaudotas kuras gamyboje 
(dyzelinas, benzinas, dujos) 116,62 2,02 175 3,09 -1,07
Ryšių paslaugos 1,70 0,03 3 0,05 -0,02
Automobilių eksploatavimo 
bei remonto išlaidos 15,36 0,27 13 0,22 0,04
Kitos įvairios paslaugo 
(cecho remontas ir prie 
kompiuterių priežiūra, 
aptarnavimas, draudim< 
paslaugos ir kita.)

3
;žiūra,
iftų
į

209,64 3,64 89 1,56 2,08
IŠ viso: 5759,84 100,00 5675 100,00 0,00

2015 m. didžiausia gamybos išlaidų dalis teko medžiagoms -  46,63 proc., išlaidų dalis 
pauiučji) 5.6 pi ik . puiikiais palyginus su praėjusiais metais. Tiesiogiai priskiriami atlyginimai 
(nuteistųjų) 2015 m. sudarė 19,31 proc. visų gamybos išlaidų, ankstesniais metais šiai išlaidų daliai 
teko 16.45 proc.. Išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai sudarė 7,57 proc. visų gamybos išlaidų, šių 
išlaidų dalis sumažėjo 1.75 proc. punktais lyginant su 2014 m. elektros, vandens, šilumos išlaidų 
dalimi.

Veiklos sąnaudos

2015 m. Įmonės veiklos sąnaudos sudarė 1171,61 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais metais 
veiklos sąnaudos sumažėjo 535,14 tūkst. Eur (31 proc.).
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9 lentelė

Veiklos sąinaudos

2015
m.

tūkst.
Eur

2014
m.

tūkst.
Eur

Pasikeitimai 
(+;-) 2015 

m. lyginant 
su 2014 m., 
tūkst. eurų

Pasikeitimai 
(+;-) 2015 

m. lyginant 
su 2014 m.,

%

1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su 
Sodra: 870,07 795,76 74,31 9,34
2.Pašalpos netekus dart 
atlyginimas, kompensai

ingumo, žalos 
.įjos 1,70 1.70 0,00 0,00

3.Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai
9,06 9,27 -0,21 -2,27

4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos 10,16 15,44 -5,27 -34,15
5. Kanceliarinės prekės blankai, spauda 8,41 7,18 1,23 17,14
6. Auditu paslaugos 2,30 7,18 -4,88 -67,98
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 10,79 10,79
8.Reklama, skelbimai, šertifikavimo 
paslaugos 14,37 9,47 4,90 51,77
9.Komandiruočių išlaidos 0,73 12,45 -11,72 -94,11
10.Apskaitos programoj atnaujinimas, 
įdiegimas 3,40 3.39 0,01 0,35
11 .Automobilių išlaikymo sąnaudos (kuras, 
remontas) 25,72 29,57 -3,85 -13,03
12.Banko paslaugos 2,49 6,20 -3,71 -59,85
13.Tarša 13,71 5,88 7,83 133,20
14.Garantinis fondas 1,58 1,94 -0,36 -18,40
15. Vanduo, šiluma, elekira 12,36 27,40 -15,04 -54,88
16. Mokestis už valstyt
n o i
- V .- .-- - J --- ^

linio kapitalo
'l 1
-  5 ' * < Q A

5 1

^  t o /_ r  - į  r  , i \ j

19. Kitos įvairios sąnau 
sudarė(beviltiškos skol< 
kaupimai, atsargų vertė 
kt.)

(ios
įs, atostogų 
S sumažėjimas ir

174,14 757.77 -583,63 -77,02
20. Konsultacinės paslaugos 6,90 9,33 -2,43 -26,01
Iš viso: 1171,61 1706,76 -535,14 -31,35

2015 m. darbo užmokestis išaugo 74,31 tūkst. Eur (9,3 proc.), lyginant su praėjusiais metais. 
Reklamai, skelbimams, scrlifikavimo paslaugoms 2015 m. Įmonė išleido 4,9 tūkst. Eur daugiau nei 
praėjusiais metais.

Automobilių išlaikymo sąnaudos sumažėjo 13 proc., ženkliai sumažėjo kitos įvairios 
sąnaudos -  583,63 tūkst. Eur. elektros, vandens ir šilumos sąnaudos 2015 m. sumažėjo per pusę 
lyginant su praėusiais metais. Tclekomo ir mobiliojo ryšio paslaugos sumažėjo 34 proc.. pasirinkti 
optimalesni mobiliojo ryšio planai.
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10 lentelė

2015 m. 2014 m.
Pasikeitim 

ai (+;-) 
2015 m. III 

ketv. 
lyginant su 
2014 m. III 

ketv., %

Veiklos sąnaudos

tūkst.
Eur

Lyginami
eji

svoriai,
%

tūkst.
Eur

Lygina
mieji

svoriai,
%

1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos 
kartu su Sodra: 870,07 74,26 795,76 46,62 27,64
2.Pašalpos netekus darbingumo, 
žalos atlyginimas, kompensacijos 1,70 0,15 1,70 0,10 0,05
3.Draudimo paslaugos ir sutarčių 
garantai 9,06 0,77 9,27 0,54 0,23
4.Telekomo, mobiliojo ryšio 
paslaugos 10,16 0,87 15,44 0.90 -0,04
5. Kanceliarinės prekės;, blankai, 
spauda 8,41 0,72 7,18 0,42 0,30
6. Auditu paslaugos 2,30 0,20 7,18 0.42 -0,22
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 10,79 0,92 0,00 0,92
8,Reklama, skelbimai, sertifikavimo 
paslaugos 14,37 1,23 9,47 0,55 0,67
9.Komandiruočių išlaidos 0,73 0,06 12,45 0,73 -0,67
10.Apskaitos programos 
atnaujinimas, įdiegimas 3,40 0,29 3,39 0,20 0,09
11 .Automobilių išlaikymo sąnaudos 
(kuras, remontas) 25,72 2.19

'

29,57 1,73 0,46
12.Banko paslaugos 2.49 0,21 6,20 0,36 -0,15
13.Tarša 13,71 1,17 5,88 0,34 0,83
14.Garantinis fondas 1,58 0,14 1,94 0,11 0,02
15. Vanduo, šiluma, elektra 12,36 1,06 27,40 1,61 i O tyi

ib. Mokestis už valstybinio kapitalo 
naudojimą 3.71 0.32 6S84 0,40 -0,08
19. Kitos įvairios sąnauįdos 
sudarė(kuras produkcijas išvežimui) 17414 ! 14,86 757,77 44,40 -29,53
20. Konsultacinės paslaugos 6.90 0,59 9.33 0,55 0,04
Iš viso: 1171,61 Į 100,00 1706,76 100,00 0.00

Iš 10 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2015 m, didžiausia santykinė veiklos sąnaudų 
dalis teko darbo užmokesčiui -  74,26 proc., 27,6 proc, daugiau nei praėjusiais metais. Kitų įvairių 
sąnaudų dalis sumažėjo 29,5 proc., vandens, šilumos ir elektros sąnaudų dalis sumažėjo 0,55 proc..

Pirkėjų skolos

2015 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas sudarė 724083 Eur, ataskaitinio laikotarpio 
pradžiai buvo 992737 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 268654 Eur. Stambiausių debitorių 
sąrašas 2015-12-31 dienai pateikiamas 11 lentelėje.
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11 lentelė
20 15 m. VJ „Mūsų amatai“ reikšmingiausios debitorių skolos

Eil.
Nr. Įmonės pavadinimas Suma

1 UAB „Senukų prekybos centra“ 107096,43
2 UAB „Achempak“ 52205,90
3 UAB „Vildika1 42560,96
4 Zelvyte-Boeck Ligita 38401,50
5 UAB „Ryšininkas“ 38009,39
6 UAB „Svigis“ į 36717,70
7 CJ Wildbird Foods Limited 32455,35
8 UAB „Pontem“ 27226,16
9 UAB „Statva“ j 18918,69
10 UAB „Autokaųsta“ 18760,56
11 UAB „Makvežja“ 15771,39

Skolos tiekėjams

2015 m. gruodžio 31 d. skolos tiekėjams sudarė 937999 Eur, laikotarpio pradžiai skolos 
tiekėjams buvo 724507 Eur. Skolos tiekėjams padidėjo 213492 Eur, nes dalis skolų tiekėjams už 
suteiktas paslaugas buvp parodytos kitoje balanso eilutėje „Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai“, o nuteistųjų darbo užmokesčio mokėtinos sumos -  „Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai“. Pagrindinių Įmonės kreditorių sąrašas 2015-12-31 dienai pateiktas 12 lentelėje.

12 lentelė
2015 m. reikšmingiausios VĮ „Mūsų amatai“ skolos tiekėjams

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas Suma

1 UAB „Dzūkijos mediena“ 49526,45
2 UAB „Ulmas“ Į 45203,21
3 UAB „Izobara“ 20776,85
4 T J A R „Freolaiih nroiektai“ 18227,93
5 Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ 18070,97
6 H UAB „IngmartĮus“ 17622,74
7 CJ Wildbird F(j>ods Limited filialas Lietuvoje 17297,98
8 UAB „Diforma“ 122933,70
9 A.Pilecko IĮ 12666,07
10 UAB „Elektrobalt“ 12515,09
11 UAB „Gitana“! 12462,54

Finansinės skolos

UAB „Svvedbaiįik lizingas“ skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 54832 Eur, tame 
skaičiuje einamųjų metjų skola sudaro 12032 Eur. AB „Swedbank“ įsiskolinimas pagal kredito liniją 
sudaro 162187 Eur.
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13 lentelė
2015 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ priemonių planas_____________

Eil

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Termin
as

Atsakingas
asmuo

Pastabos Plano įvykdymas

1. Naujos 
produkcijos 
gamybinės 

linijos 
įrengimas ir 

gamybos 
procesų 

įsisavinimas 
Pravieniškių 

filiale

2015 m. 
III-IV 
ketv. *

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Pravieniškių filialo 
gamybos ceche 
paruoštos patalpos 
naujos produkcijos 
gamybai - medinėms 
lauko terasos 
plytelėms. Įdiegimui ir 
gamybinių procesų 
įsisavinimui reikalinga 
investicijų suma yra 
apie 10,0 tūkst. eurų. 
Planuojama įdarbinti 5 
nuteistuosius, 
atliekančius bausmę už 
sunkius ir labai 
sunkius nusikaltimus. 
Metinė apyvarta turėtų 
padidėti iki 19,6 tūkst. 
eurų.

Užsakovui atsisakius, 
nevykdysime.

2. Įrengti 
licenzijuotą 
skalbyklą -  

cheminę 
valyklą 

Pravieniškių 
filiale

2015 m. 
III ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Licenzijuotos 
skalbyklos projekto 
parengimui, įrengimų, 
patalpų ir inžinerinių 
tinklų įrengimui 
(vandentiekiui, garo 
tiekimui, elektros 
instaliacijos įvedimui) 
bei sertifikavimui bus 
investuota apie 60,0
tilkit Fnr SlrnlKvlrlc»
teiks skalbimo bei 
valymo paslaugas 
švietimo, gydymo, 
pataisos ir įkalinimo 
įstaigoms. Skalbykloje 
planuojama įdarbinti 
30 nuteistųjų, metinę 
apyvartą padidinti iki 
157,0 tūkst. Eur.

Įvykdyta. Įmonė į  
skalbyklos patalpų 
įrengimą investavo 
apie 70 tūkst. eurų 
(be PVM). Įdarbinta 
10 nuteistųjų.

3. Įrengti oro 
kondicionavi 
mo sistemą 

Pravieniškių 
filialo 

Duonos 
gamybos bare

2015 m. 
II-III 
ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Oro kondicionavimo 
įranga būtina duonos 
gamybos
technologinių ir 
sandėliavimo 
parametrų (patalpų oro 
temperatūros ir

Pravieniškių filiale 
duonos gamybos bare 
sumontuota oro 
kondicionavimo 
įranga. Investicija į 
oro kondicionavimo 
įrangą siekė 3,4 tūkst.
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drėgmės) palaikymui, 
esant reikalui, jų  
pakeitimui. Oro 
kondicionavimo įranga 
užtikrins duonos 
gaminių kokybę, leis 
išplėsti maisto 
produktų iš miltų 
asortimentą.
Papildomai bus 
įdarbinti 2 nuteistieji. 
Oro kondicionavimo 
įrangos įsigijimo 
investicijų suma 
20,0 tūkst. eurų.

eurų. Įdiegta šaldymo 
įranga, kuri Įmonei 
kainavo apie 1648 
eurus (be PVM). 
Papildomai įdarbinta 
2 nuteistieji.

4. Įsigyti 4 
naujas 

siuvimo 
mašinas 

Pravieniškių 
filialo 

Panevėžio 
padalinyje

2015 m. 
II-III 
ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Įsigijus papildomai 
keturias siuvimo 
mašinas bus įdarbintos 
5 nuteistosios, tekstilės 
gaminiai bus didesnės 
pridėtinės vertės, 
išvengta nekokybiškos 
produkcijos, didesnis 
darbo našumas. 
Investicija - 4,0 tūkst. 
eurų. Metinę apyvartą 
planuojama padidinti 
18,3 tūkst. Eur.

Neįvykdyta. 2016 m. 
siuvinių kokybės 
gerinimui iš valstybės 
investicijų programos 
lėšų Įmonė planuoja 
įsigyti 15 universalių 
siuvimo mašinų, 10 
specializuotų siuvimo 
mašinų, 3 
generatorius su 
lygintuvais. Bus 
sukurta 40 naujų 
darbo vietų 
nuteistiesiems. 
Numatoma investicijų 
suma 30 000 eurų 
(skaičiuojant be 
PVM). Bus sukurta 
40 naujų darbo vietų 
nuteistosioms.

5. Lsi ovti 2
naujas

siuvimo
mašinas

Marijampolės
filiale

201 s m
II-III
ketv.

AĄpri i _qmr*nl
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

TciQ1tl1Q MOĮ1ĮĮ1 O 1 I ! \/1 tV4 /"Į
i :C>~J --- 'J "£
mašinų bus įdarbinti 3 
nuteistieji. Tekstilės 
gaminiai bus didesnės 
pridėtinės vertės, 
išvengta nekokybiškos 
produkcijos, didesnis 
darbo našumas. 
Investicija - 2,0 tūkst. 
Eur. Numatomas 
metinės apyvartos 
padidėjimas - 11,1 
tūkst. Eur.

gamybos apimtms, 
nebebuvo poreikio 
papildomai įsigyti 
siuvimo mašinų
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6. Ilgalaikio
turto

aukcionas

2015 m. 
II-III 
ketv.

Pravieniškių 
filialo 

direktorius, 
Alytaus 
filialo 

direktorius, 
Marijampolės 

filialo 
direktorius, 
Finansų ir 

ekonomikos 
skyrius

2015 m. birželio 
mėnesį rengiamas 
aukcionas, siekiant 
parduoti nereikalingą 
arba netinkamą 
naudoti ilgalaikį turtą ( 
neekonomiškas ir 
daug lėšų remontui 
reikalaujančias 
transporto priemones 
ir įrengimus).

Pirmame metų 
pusmetyje įmonėje 
įvyko netinkamo arba 
nereikalingo nauditi 
ilgalaikio turto 
aukcionas, kurio 
metu gautos pajamos 
iš pardavimų Alytaus 
filiale -  1119 eurų, 
Pravieniškių filiale - 
5838 eurų. 
Pravieniškių filiale 
parduoti 
neekonomiški 
automobiliai: BMW  
X5 už 4500 eurų, 
Ford Transit 
(krovininis) -  500 
eurų ir Mercedes 
Benz (krovininis) -  
500 eurų.
Marijampolės filiale 
aukciono metu nieko 
nebuvo parduota.

7. Naujos
buhalterinės

apskaitos
programos
įdiegimas

2015 m. 
III-IV 
ketv.

Finansų ir 
ekonomikos 

skyrius

Nauja vieninga 
buhalterinės apskaitos 
programa reikalinga 
siekiant centralizuotai 
automatizuoti 
finansinės ir ūkinės 
veiklos procesus. 
Numatoma investicijų 
suma -  20,0 tūkst. Eur.

Įmonė sudarė sutartį 
su IĮ “Edrana Baltic” 
ir už 8,4 tūkst. eurų 
įsigijo serverio ir 20 
buhalterinės 
apskaitos
programinės įrangos 
licenzijas. Pagal 
sutartį diegimo ir 
kitoms papildomos 
paslaugoms
\r ' 'O........  ..... f
mokymo,
konsultavimo ir kt.) 
Įmonė skirs iki 13,4 
tūkst. eurų. Siekiant 
centralizuotai 
automatizuoti 
finansinės ir ūkinės 
veiklos procesus 
programinė įranga 
bus pradėta diegti 
2016 m. I  ketvirtį. 
Nuo 2016 m. liepos 1 
d. Įmonė planuoja 
pradėti centralizuotai 
dirbti su vieninga 
buhalterinės
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apskaitos programa.

8. Atsinaujinanč 
ių energijos 

šaltinių 
įdiegimas

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

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Pravieniškių filiale bus 
diegiama saulės 
elektrinė, kuri elektros 
sąnaudas sumažins 
35,5 tūkst. Eur. (2014 
m. išlaidos elektros 
energijai sudarė 53,1 
tūkst. Eur.). Saulės 
elektrinės diegimui 
gauta parama iš 
Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicinio 
fondo. Nuosavų lėšų 
suma -  8,6 tūkst. Eur., 
bendra projekto vertė 
424,2 tūkst. Eur.

Užbaigtas valstybės 
įmonės „Mūsų 
amatai“ Pravieniškių 
filialo 273,0 kW  
galios saulės 
elektrinės 
projektavimo 
paslaugoms, įrangai 
ir statybos -  
montavimo darbams 
įsigyti viešasis 
pirkimas. Tolimesnės 
procedūros 
derinamos.

9. Atsinaujinanč 
ių energijos 

šaltinių 
įdiegimas

2015 m. 
II ketv. 
-2 0 1 6  
m. III 
ketv.

Marijampolės
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Marijampolės filiale 
bus diegiama saulės 
elektrinė, kuri elektros 
sąnaudas sumažins 
83,9 tūkst. Eur. (2014 
m. išlaidos elektros 
energijai sudarė 197,3 
tūkst. Eur). Saulės 
elektrinės diegimui 
gauta parama iš 
Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicinio 
fondo. Nuosavų lėšų 
suma -  8,00 tūkst. 
Eur., bendra projekto 
vertė 1170,3 tūkst.
L/ui.

Pateikta valstybės 
įmonės „Mūsų 
amatai“
Marijampolės filialo  
paraiška LAAIF dėl 
828 kW  galios saulės 
elektrinės paramos. 
Planauojama skelbti 
saulės elektrinės 
projektavimo 
paslaugoms , įrangai 
ir statybos -  
montavimo darbams 
įsigyti viešasis 
konkursas ir 
pirkimas.

10. Galvaninių 
nuotėkų 
valymo 

sorbciniu - 
redukciniu 
metodu ir 
antrinio 
vandens 

panaudojimo 
įdiegimas 

galvaniniame 
bare

2015 m. 
II ketv. 
-2 0 1 6  
m. IV 
ketv.

Marijampolės
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Marijampolės filiale 
bus modernizuojama 
galvaninių nuotekų 
valymo įrengimai. 
Šiuo metu įrengimai 
yra kritinės būklės ir 
galvaninės nuotekos 
nėra išvalomos iki 
reikiamų rodiklių, 
įmonė moka didelius 
mokesčius už taršą. 
Projekto bendra vertė
248.0 tūkst. Eur, 
nuosavų lėšų suma
48.0 tūkst. Eur., 
parama iš Lietuvos

2015 m  gegužės mėn. 
pateikta įmonės 
paraiška LAAIF dėl 
galvaninių nuotekų 
valymo įrengimų 
modernizavimo 
paramos
Marijampolės filiale. 
Planauojama skelbti 
galvaninių nuotekų 
valymo įrengimų 
modernizavimo 
projektavimo 
paslaugoms, įrangai 
ir statybos -  
montavimo darbams

25



aplinkos apsaugos 
investicinio fondo - 
200,0 tūkst. Eur. 
Galvaniniame bare 
planuojama sutaupyti 
šalto vandens iki 50 
procentų.

įsigyti viešasis 
konkursas ir 
pirkimas.

11. Artezinio
gręžinio

įrengimas

2015 m. 
III- IV 
ketv.

Marijampolės
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Marijampolės filialas 
gamybos metu šalto 
vandens per metus 
sunaudoja apie 10,5 
tūkst. m3. Išlaidos už 
šalto vandens 
sunaudojimą sumažės 
5,1 tūkst. Eur. per 
metus. Reikalinga 
investicija apie 13,2 
tūkst. Eur.

Techninė užduotis 
paruošta. 2016m. I  
pusmetį bus 
organizuojamas 
pirkimas ir 
įgyvendinimas.

12. Siuvimo 
mašinų 

įsigijimas (4 
vnt.) 

(naujos)

2015 m. 
III- IV 
ketv.*

Alytaus
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Įsigijus papildomai 
keturias siuvimo 
mašinas bus įdarbinti 5 
nuteistieji, tekstilės 
gaminiai bus didesnės 
pridėtinės vertės, 
išvengta nekokybiškos 
produkcijos, didesnis 
darbo našumas. 
Investicija apie 8,5 
tūkst. Eur. Metinė 
apyvarta padidės 18,6 
tūkst. Eur.

Įsigyta viena siuvimo 
mašina už 665,50 
Eur (su PVM). 
Įdarbintas 1 
nuteistasis.
Pagerėjo darbų 
kokybė, nes siuvimo 
mašina
kompiuterizuota, be 
to, naudoja mažiau 
elektros energijos.

13. Briaunų 
laminavimo 

staklių 
įsigijimas 

(naujos arba 
padėvėtos)

2015 m. 
I ketv.

Alytaus 
filialo 

direktorius, 
Gamybos 

orffan i žavi ro o 
grupė

LMDP briaunų 
laminavimo staklės 
yra pasenusios ir 
reikalauja didelių 
rem onto ka šti i Jei o-į i n c 
įrengimus
sumažinsime remonto 
sąnaudas. Investicija 
apie 7,5 tūkst. Eur. 
Bus įdarbinti 2 
nuteistieji.

Įsigytos briaunų 
laminavimo staklės 
už 6,2 tūkst. eurų. 
Sumažinti remonto
knęfni. nnni!s!n*Hni
įdarbinta 2 nuteistieji.

14. Įsigyti metalo 
profilių 

apdirbimo 
stakles 

(naujas arba 
naudotas)

2015 m. 
I ketv.

Alytaus
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Staklės skirtos metalo 
profilių lankstymui, 
bus platesnis kėdžių ir 
metalo gaminių 
asortimentas. 
Reikalinga investicija 
6,0 tūkst. Eur.

Alytaus filialas įsigijo 
naudotas metalo 
profilių lenkimo 
(apdirbimo) stakles 
už 2,9 tūkst. eurų. 
Įdarbinta papildomai 
du nuteistieji. Staklių 
pagalba bus 
gilinamas metalo 
gaminių
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asortimentas.

15. Įsigyti naujas 
medienos 

džiovinimo 
kameras

2015 m. 
I-II ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Neturėdami 
džiovinimo kamerų, 
perkame medienos 
džiovinimo paslaugą. 
Naujos kameros bus 
naudojamos išpjautos 
medienos džiovinimui, 
kas leistų turėti 
džiovintos medienos 
atsargų kitiems 
gaminiams gaminti. 
Reikalinga investicija 
50,0 tūkst. Eur., kuri 
atsipirktų per 2-3 
metus. Planuojama 
įdarbinti 10-15 
nuteistųjų. Apyvarta 
padidėtų apie 20,0 
tūkst. Eur.

Įsigytos ir 
sukomplektuotos 2 
medienos džiovinimo 
kameros. Investicijų 
suma -  40690 Eur 
(skaičiuojant be 
PVM). Kiekvienos 
kameros tūris yra 
192,9 m3. Vienoje 
kameroje,
priklausomai nuo 
medienos storio 
galima talpinti nuo 
60 iki 100 m3 
medienos. Įdarbinta 
14 nuteistųjų.

16. Įsigyti naują 
baldų 

kantavimo 
mašiną

2015 m. 
I-II ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Baldų kantavimo 
mašina pagerintų 
gaminamų baldų 
kokybę, atsisakytume 
rankų darbo, kuriam 
reikalingos didelės 
laiko sąnaudos. Būtų 
įdarbinti 2 nuteistieji. 
Investicijos suma 40,0 
tūkst. Eur.

Įsigytos briaunų 
klijavimo staklės 
„Olimpic L400“, kuri 
pagerino gaminamų 
baldų kokybę, 
sumažėjo laiko 
sąnaudos. Investicijų 
suma 34030 Eur 
(skaičiuojant be 
PVM). Prie šio 
įrengimo papildomai 
įdarbinti 2 nuteistieji.

1 1 t~:

medienos
masyvo

apdirbimo
įrengimus
(naudotus)

OAĮ C

III-IV
ketv.

-= -.i  iu*

filialo
direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

T - - .. - 1. - - Uiviiiivilį u\Jč>
padalinyje planuojama 
atnaujinti įrengimus 
lesyklų ir inkilų 
gamybai, mažoms 
ovalioms detalėms 
išpjauti, būtų 
frezuojamas didelių 
matmenų ovalios 
detalės ir detalių 
reljefas. Investicijų 
suma - 3,0 tūkst. Eur. 
Būtų įdarbinti 5 
nuteistieji. Metinė 
apyvarta padidėtų 6,6 
tūkst. Eur.

X T ■ * _ •___
i  Ve ̂

Baldinės plokštės 
apdirbimo įrengimai 
perimti iš Vilniaus 
Rasų g. padalinio.
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18. Pakeisti ir 
modernizuoti 

siuvimo 
cecho 

apšvietimą

2015 m. 
III-IV 
ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Siuvimo cecho 
apšvietimo keitimas ir 
modernizavimas 
reikalingas siekiant 
taupyti elektros 
energijos sąnaudas. 
Reikalinga investicija 
10,0 tūkst. Eur.

Neįvykdysime dėl 
apyvartinių lėšų 
trūkumo. Numatyta 
2016-2017 m. įsigyti 
30 šviestuvų. 
Investicijų suma 5000 
Eur (skaičiuojant be 
PVM).

19. Atlikti pastatų 
stogo remontą

2015 m. 
II- III 
ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Tam kad įrengti ant 
gamybinio pastato 
saulės baterijų parką, 
reikalinga atlikti 1200 
m2 stogų remontą: 
prilydomą dangą, 
sutvirtinti stogų 
kraštus, apskardinti 
reikalingas detales. 
Planuojama įdarbinti 
10-12 nuteistųjų. 
Reikalinga investicija 
10,0 tūkst. Eur.

Dalinai įvykdyta. 
Atliktas 700 m2 stogo 
remontas. Investicijų 
suma -  apie 4000 
eurų. (skaičiuojant be 
PVM). Papildomai 
įdarbinti 3 nuteistieji.

20. Pasigaminti 
Medienos ir 

baldų 
gamybos 

ceche 
pneumopresą

2015 m. 
III ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Įrenginys reikalingas 
kokybiškai ir tvirtai 
suklijuoti medieną. 
Reikalinga investicija 
2,0 tūkst. Eur. 
Papildomai bus 
įdarbinami 2 
nuteistieji.
Planuojamas metinės 
apyvartos padidėjimas 
3,6 tūkst. Eur.

Įvykdyta. Įdarbinti 4 
nuteistieji. Investicijų 
suma -  650 eurų.

21. Suremontuoti 
lenkimo 

stakles LVD

2015 m. 
III-IV
ketv.*

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamvbos

organizavimo
grupė

Metalo dirbinių ceche 
lenkimo staklėms 
reikalingas remontas,
Vi iri n invpctiriin  ̂ O
tūkst. Eur. Planuojama 
įdarbinti 4 
nuteistuosius. 
Suremontavus stakles 
bus tęsiama metalo 
gaminių gamyba, 
pagaminama daugiau 
produkcijos. Metinė 
apyvarta padidėtų 4,7 
tūkst. Eur.

Neįvykdysime. 
Numatyta įsigyti 2016 
m. Investicijų suma 
Rftftfi F.ur 
(skaičiuojant be 
PVM). Įsigijus metalo 
lenkimo stakles 
padidės gaminamų 
gaminių 
nomenklatūra, 
padidės apyvarta. 
Papildomai bus 
įdarbinti 2 nuteistieji.

22. Suremontuoti
štampavimo-
perforavimo

stakles
„Amada“

2015 m. 
III-IV 
ketv.*

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Metalo dirbinių ceche 
suremontavus stakles, 
galima būtų štampuoti 
0,5 mm metalo lakštą. 
Reikalinga investicija 
7,0 tūkst. Eur.

Įvykdyta. Investicijų 
suma -  6690 eurų 
(skaičiuojant be 
PVM).
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Atsirastų galimybė 
įdarbinti 2 
nuteistuosius. Metinė 
apyvarta padidėtų 1,4 
tūkst. Eur.

23. Įsigyti
suvirinimo

pusautomatį

2015 m. 
III ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Metalo gaminių ceche 
našesniam darbui 
planuojama įsigyti 
suvirinimo 
pusautomatį. 
Reikalinga investicija 
1,0 tūkst. Eur. Būtų 
galimybė įdarbinti 2 
nuteistuosius. Metinė 
apyvarta padidėtų 2,7 
tūkst. eurų.

Įvykdyta. Įsigyta 
taškinė-kontaktinė 
suvirinimo mašina. 
Investicijų suma 2100 
eurų.

24. Įrengti
medinių
namelių
gamybos

liniją

2015 m. 
III-IV 
ketv.*

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Naujos medinių 
namelių gamybinės 
linijos įdiegimui ir 
gamybinių procesų 
įsisavinimui reikalinga 
investicijų suma yra 
apie 40,0 tūkst. Eur. 
Atsirastų galimybė 
įdarbinti 30 nuteistųjų. 
Metinė apyvarta 
padidėtų 39,3 tūkst. 
Eur.

Paaiškėjus, kad 
medinių namukų 
rinka perpildyta, 
nuspręsta atsisakyti 
Gamyba būtų 
nerentabili.

25. Pertvarkyti 
Paslaugų ir 
gamybos 

ceche patalpų 
šildymo 
sistemą

2015 m. 
III ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Šiuo metu patalpas 
apšildo 5 katilai. 
Katilai įrengti 
patalpose, kuriose 
dirba nuteistieji. 
Planuojama atnaujinti 
katilinę patalpose
i 7 1  OI ?*TYt■J
vamzdynus ir įrengiant 
koloriferius.
Reikalinga investicija 
8,0 tūkst. Eur.

Dalinai įvykdyta. 
Kieto kuro katilo 
įsigijimas įtrauktas į 
2016 m. planą.

26. Įrengti 
papildomą 

keturių kilpų 
maišų 

gamybos 
liniją

2015 m. 
III-IV 
ketv.*

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Planuojama 
papildomai įdarbinti 
50 nuteistųjų. Metinė 
apyvarta padidėtų 65,0 
tūkst. Eur.

Dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo neįvykdyta.

27. Įsigyti
štampuojamų

atliekų
briketavimo

įrenginį

2015 m. 
III-IV 
ketv.*

Marijampolės
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

v
Štampuojamų atliekų 
panaudojimas liejant 
špižinius liejinius, 
taupomos 
technologinės 
medžiagos, mažėja

Dėl apyvartinių lėšų 
stokos perkeliama į 
2016 m. metinio turto 
įsigijimo planą.
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liejinių savikainą, nes 
tokių žaliavų kaina yra 
žema. Reikalinga 
investicija 50,0 tūkst. 
Eur. Papildomai 
įdarbinami 2 
nuteistieji.

28. Įsigyti
siuvinėjimo

mašiną

2015 m. 
II - III 
ketv.

Marijampolės
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Įsigijus naują 
siuvinėjimo mašiną 
bus įdarbintas 1 
nuteistasis, tekstilės 
gaminiai bus didesnės 
pridėtinės vertės, 
nereikės pirkti brangių 
paslaugų kitose 
įmonėse. Reikalinga 
investicija 7,5 tūkst. 
Eur. Metinė apyvarta 
tūrėtų padidėti 4,9 
tūkst. Eur.

Nėra poreikio įsigyti.

29. Įsigyti 2 vnt. 
Suvirinimo 

pusautomačiu 
s

nestandartinių
gaminių
gamybai

2015 m.
III

ketv.*

Marijampolės
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Gamybos bare padidės 
produkcijos kiekiai, o 
jų  pagaminimo laikas 
bus ženkliai 
trumpesnis
(pagaminimo terminas 
ypač svarbus 
klientams, dažnai 
nulemiantis užsakymų 
kiekius). Reikalinga 
investicija 9,5 tūkst. 
Eur. Metinė apyvarta 
padidėja 10,5 tūkst. 
Eur. 3 naujos darbo 
vietos nuteistiesiems.

Įvykdyta.

'ĮO 1?  p k r v n  Q t n  i r v t i

liejimo cecho 
pastato stogą

901 s m
. III-IV 
ketv.

filialo
direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Q f A r r r \  r\ n l i a o~ 0 _ --- -
perdengimo 
plokštėmis (60 vnt.). 
Reikalingos 
investicijos apie 50,0 
tūkst. Eur.

reikalingas darbų, 
paslaugų pirkimas, 
finansavimas ir 
vykdymas. Priemonė 
perkeliama į  2016 m.

31.

Įsigyti
briaunų

klijavimo
stakles

2015 m. 
III-IV 
ketv.*

Alytaus
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Įsigijus briaunų 
klijavimo stakles 
padidės gaminamų 
baldų kokybė, 
sumažės įrengimų 
išlaikymo kaštai, 
padidės gamybos 
apimtys 10,0 tūkst. 
Eur. Planuojama 
įdarbinti 3 
nuteistuosius.

Dėl apyvartinių lėšų 
stokos neįsigyta.
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Reikalinga 45,0 tukst. 
Eur.

32.

Įsigyti 
suvirinimo 

pusautomatį 
su suvirinimo 

stalu

2015 m. 
. III-IV 
ketv.

Alytaus
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Suvirimo pusautomatis 
su stalu reikalingas 
optimizuoti gamybos 
procesus, sumažinti 
gaminio pagaminimo 
laiko sąnaudas. 
Numatoma investicija 
-  9,0 tūkst. Eur. 
Įsigijus įrenginį būtų 
įdarbinti papildomai 2 
nuteistieji, apyvarta 
padidėtų apie 10,0 
tūkst. Eur.

Įsigytas suvirinimo 
pusautomatis už 
725,01 Eur (su 
PVM), taškinė 
kontaktinė suvirinimo 
mašina už 2541 Eur 
(su PVM) ir 
suvirinimo aparatas 
su aušinimo moduliu 
ir degikliu už 4803,70 
Eur (su PVM).

33. Įrengti
artezinį
gręžinį

2015 m. 
III-IV 
ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Pravieniškių filialas 
gamybos metu šalto 
vandens per metus 
sunaudoja apie 18,3 
tūkst. m3. Reikalinga 
investicija apie 13,2 
tūkst. Eur. Išlaidas 
šaltam vandeniui 
sumažinsime 8,0 tūkst. 
Eur. per metus.

Neįvykdyta.

34. Įsigyti
kompresorių

2015 m. 
III-IV 
ketv.

Pravieniškių
filialo

direktorius,
Gamybos

organizavimo
grupė

Pravieniškių filialo 
Baldų ir medžio 
apdirbimo ceche 
naujas kompresorius 
pakeis senus, 
susidėvėjusius, 
neekonomiškus 
įrengimus.

Įsigyti 2 nauji 
kompresoriai. 
Investicijų suma -  
4600 Eur 
(skaičiuojant be 
PVM).

35. Žaliavų
paieška

TsTiinlat Pirkimu ir 7n1invn naiF'SVa Nuolat iP.ękonifi 
pigesnių žaliavų. Įmonė 
atliko baldų žaliavos 
rinkos analizę 
Lenkijoje, paaiškėjo, 
kad baldų žaliavos 
kaina Lenkijoje yra 
apie 30 proc. pigesnė 
negu Lietuvoje. Įmonė 
planuoja atlikti 
tarptautinius viešuosius 
pirkimus ir sumažinti 
pagrindinės baldų 
žaliavos įsigijimo kainą 
apie 30 proc.

logistikos
skyrius

žemiausiomis 
kainomis, esančiomis 
rinkoje ir jų  tiekimas 
įmonės filialams.

36. Nelikvidinių 
žaliavų ir 
įrankių 

mažinimas

Nuolat Pirkimų ir 
logistikos 

skyrius

Mažinti nenaudojamų 
žaliavų ir įrankių 
kiekius esančius filialų 
sandėliuose.

Neįvykdyta.
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37. Naujų klientų 
paieška

Nuolat Komercijos ir 
marketingo 

skyrius

Naujų klientų paieška 
Lietuvoje bei 
užsienyje įmonės 
gaminamai 
produkcijai.

Ieškoma naujų 
klientų vietinėje bei 
užsienio rinkose. 
Tiriama Lietuvos 
vakarų regiono rinka, 
planuojama įsteigti 
padalinį Klaipėdos 
regione.

38. Dalyvavimas
viešuosiuose
pirkimuose

Nuolat Komercijos ir 
marketingo 

skyrius, 
direktorius, 

Įmonės filialų 
gamybos 

organizavimo 
grupės

Viešųjų pirkimų 
sistemoje skelbiamų 
pirkimų pasiūlymų 
rengimas. Per 2015 
metų III ketvirčius 
įmonė dalyvavo 180 
viešųjų pirkimų 
konkursuose ir 
apklausose, iš jų  91 
laimėjo, bendra 
laimėtų konkursų 
suma 4627,6 tūkst. 
eurų.

39. Sutarčių
rengimas

Nuolat Teisės ir 
administracij 

os reikalų 
skyrius

Sutarčių rengimas su 
tiekėjais bei 
užsakovais.

Peržiūrimos sutartys 
su tiekėjais ir 
užsakovais, esant 
poreikiui jos  
atnaujinamos, 
kontroliuojama, kad 
sutarties nuostatos 
neprieštarautų 
galiojantiems teisės 
aktams, sudaromos 
naujos sutartys. 
Vedamas pasirašytų 
sutarčių registras.

40. Įmonės
p f O f n V 53 V1 tT» P. Q

teismuose

Nuolat Teisės ir
O f\ ĮMĮ 0+1*0 f* 11

os reikalų 
skyrius

Įmonės atstovavimas
taĮCĮmiĮrtfĮA nii +1 ^1 ^ ^ 1 0 1 0

užsakovais bei 
darbuotojais.

Darbuotojai
__r--------------“ -V"

interesus teismuose, 
rengia procesinius 
dokumentus 
teismams, pretenzijas, 
įpareigojimus laiku ir 
tinkamai
neatsiskaitantiems 
Įmonės klientams.v
Šiuo metu Įmonė 
savo pažeistus 
interesus gina vienoje 
baudžiamojoje byloje 
(Kauno apygardos 
teisme, Įmonė yra 
civilinis ieškovas).
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6. ĮMONĖJE DIEGIAMA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Šiuo metu Įmonė vadovaujasi 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-4 „Dėl 
valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Įmonės darbo tvarkos 
taisyklių tikslas -  užtikrinti efektyvų Įmonės darbo organizavimą, racionalų darbo resursų ir laiko, 
žmogiškųjų išteklių naudojimą bei drausmę. Šios taisyklės yra privalomos ir taikomos visiems 
įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Taisykles gali keisti ir tvirtinti Įmonės 
direktorius savo įsakymu.

2015 m. buvo planuota įdiegti viską apimančią vidaus kontrolės sistemą. Sudaryta darbo 
grupė, kuri įpareigota parengti VĮ „Mūsų amatai“ vidaus kontrolės sistemą (prekių užsakymo, 
produkcijos gaminimo, apmokėjimo ir pristatymo apskaitos kontrolės mechanizmą). Šiuo metu 
vidaus kontrolės sistema yra tobulinama, planuojama įdiegti 2016 metų pradžioje.

7. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS

Įmonės ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir pardavimo 
pajamų palyginimai 2014-2015 m. pateikti 14 lentelėje.

14 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinių ataskaitų rinkinio pa yginimo duomenys

VĮ „Mūsų amatai“
Pokytis 2015 

m. lyginant su 
2014 m., eurai

Pokytis, 2015 m. 
lyginant su 2014 
m., proc.Balansinis straipsnis 2015 m. 2014 m.

A. Ilgalaikis turtas eurais 3468574 3407633 60941 1,79
B. Trumpalaikis turtas 
eurais 3550335 3553662 -3327 -0,09

C. Nuosavas kapitalas eurais 5496359 5408505 87854 1,62

E. Mokėtinos sumos eurais 
ir įsipareigojimai 1522550 1552790 -30240 -1,95

Pardavimo pajamos 7250727 6288303 962424 15,30

Ilgalaikis turtas padidėjo 1,79 proc., trumpalaikis turtas sumažėjo 0,09 proc., nuosavas 
kttpiuuas padidėjo 1,62 proc., mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 1,95 proc. ir pardavimo 
pajamos padidėjo 15,3 proc.

8. ĮMONĖS SANDORIAI

Pagrindiniai Įmonės klientai yra biudžetinės ir švietimo įstaigos, perkančios mokyklinius 
baldus, auditorinius ir biuro baldus.

VĮ „Mūsų amatai“ per 2015 metų I ketvirtį nauji įmonės klientai: UAB "RV Oferta", UAB 
"Kirstensen&Kirstensen", UAB "Baldų sistemos", UAB "Žibutė" pagaminti vyriai pagal užsakymą; 
UAB "Klasmann Deilman Ežerėlis" parduota šulinių liukai; UAB "CCM Baltic" pagamintos 
metalinės durys, grotos; UAB „Audapa“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „B&B Tools Lietuva“, 
UAB „Iceco“ pagaminta pagal užsakymus ir parduota metalinės spintos, archyviniai stelažai ir kiti 
metaliniai baldai; UAB „Silberauto“, UAB „Autokausta“, IĮ „Spaudera“ pagaminta medžio plokštės 
baldai; Inh. Zelvyte-Bock Ligita (Užsienis) pasirašyta sutartis, pradėta gaminti ir eksportuoti 
lovajuostės bei lovąjuosčių ruošinius; įmonėms UAB "Lindo" ir UAB "Druskininkų komunalinis" 
suteiktiamos statybos, valymo darbų paslaugos.
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VĮ „Mūsų amatai“ per 2015 metų II ketvirtį pasirašė bendradarbiavimo sutartis teikti 
statybos ir valymo darbų paslaugas su UAB "Autokausta" ir UAB "Prasila", su UAB "Tvirtinimo 
centras" pasirašyta sutartis teikti įmonės "SPU" OY gaminamos produkcijos prezentacijos 
paslaugas. UAB "Dujotekio statyba", UAB "Šilumos šaltinis", UAB "Rokiškio Komunalininkas" 
parduoti šulinių liukai; UAB "Baltijos statybos grupė", UAB "ECCUA" UAB "Henrivita", UAB 
"Vavista" pagal užsakymą pagaminti ir parduoti vyriai; UAB CCM Baltic", Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centrui pagaminta metaliniai baldai, VSDF Klaipėdos skyriui pagal užsakymą pagaminti 
metaliniai archyviniai stelažai, UAB "Dimanta" pagal užsakymą pagaminti šaltkalvio darbastaliai.

VĮ „Mūsų amatai“ per 2015 metų III ketvirtį pasirašė naujas bendradarbiavimo sutartis su 
Klaipėdos Liudviko Stulpino Progimnazija, Radviliškio Vaižganto progimnazija, Vilniaus Taikos 
progimnazija, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla, Žėručio pradinė mokykla ir šioms 
įstaigoms tieks mokyklinius baldus. Pagaminti baldus gauti užsakymai iš VŠĮ Alytaus rajono PSPC, 
Alytaus rajono Makniūnų mokyklos -  daugiafunkcinio centro, Kauno rajono Lapių lopšelio -  
darželio, Aukštadvario PSPC, Eigirgalos lopšelio -  darželio, Druskininkų Saulės pagrindinės 
mokyklos, Žeimių seniūnijos, Vilkijos gimnazijos, UAB „SRS Serviso“. Medinės kėdės parduotos 
Šiaulių lopšeliui -  darželiui „Bangelė“ ir UAB „Top sofa“. UAB „Šiluminės energijos sistemos“, 
UAB "Elmosta", UAB „Statybų sritis“, UAB „Baltic system“, UAB „Kauno tiltai“, UAB "Dirže", 
Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba užsisakė liejinius iš ketaus. Metalo gaminių 
užsakymai gauti iš UAB „Nordic Idea“, UAB "Diremus" ir Alytaus Jaunimo centro. UAB „Spaudos 
kontūrams“ parduoti metaliniai baldai. UAB " Displėjaus sistemos" parduoti vyriai ir apkaustai. 
UAB "Euroatletas" parduoti vyriai. Šulinių liukus užsisakė UAB "Antikora" ir UAB "Nuo Iki". 
Špižiniai liejiniai parduoti UAB „Sumeda“ ir Varėnos PSPC, UAB „Orfis“ -  trapas, o UAB 
"Euroatletui" - apkaustai. Sudarytos ilgalaikės sutartys su UAB „Tvirtinimo centras“ -  teikti 
statybos ir valymo darbų paslaugas, UAB „Vitata“ -  teikti pagalbinių darbų paslaugas, UAB 
„Simka 1“ -  teikti šaldytuvų remonto paslaugas. Obuolių skynimo, rūšiavimo, medžio šakų 
genėjimo paslaugas teikti UAB „Luksnėnų sodai“ ir ūkininkui R. Urbonavičiui.

VĮ „Mūsų amatai“ per 2015 metų IV ketvirtį pasirašė naujas bendradarbiavimo sutartis su 
AB „Kauno baldai“, UAB „Neivex“, UAB „Pontem“, AB „Panevėžio statybos trestas“, VŠĮ 
„Kaišiadorių ligoninė“, AB „Lietuvos dujos“, Marijampolės profesinio rengimo centras, VŠĮ 
Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, 9 sutartys su Lietuvos kariuomenės struktūriniais 
padaliniais, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM, Utenos apskrities VPK, 
Marijampolės apskrities VPK, Zarasų socialinės globos namai, VSDFV Kauno skyrius, Panevėžio 
miesto savivaldybės administracija, Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla, VšĮ Respublikinė 
Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjus, Šiaulių „Saulės“ pradinė 
mokykla, VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Zarasų socialinės globos namai, LR sveikatos apsaugos 
ministerija, Kauno tardvmo izoliatorius. Mariiamnolės natnisos namai Viešvilės vaiku olnhn^ 
namai, Adakavo socialinės globos namai, Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos, 
VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Marijampolės ligoninė, Šiaulių Stasio 
Šalkauskio gimnazija, Pravieniškių pataisos namai -  atviroji kolonija, Vilniaus apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Varėnos rajono savivaldybės administracija, Jonavos rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka, VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, Plungės rajono 
savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos, Lietuvos 
geležinkeliai filialas, „Šiaulų geležinkelių infrastruktūra“, Krikščioniškasis labdaros fondas „Tėvo 
namai“, Linkuvos socialinės globos namai.

9. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Valstybės įmonės “Mūsų 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 supjovimo ir džiovinimo paslaugos, 
įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas 
juridiniams ir fiziniams asmenims.
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Alytaus filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų 
pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrolės aparatūros gamyba, darbo 
drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba. 
2015 m. pardavimų ir paslaugų apimtys siekė 1529,93 tūkst. eurų. Pardavimai pagal prekių grupes 
pasiskirstė taip: korpusinių baldų gamyba -  52,4 proc., iešmų, šašlykinių ir rūkyklų gamyba -  11,1 
proc., siuviniai -  2,8 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 21,8 proc., teikiamos paslaugos -
11,9 proc.

Marijampolės filialo tipinė veikla: metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejimų 
gamyba. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. 
Pagrindinė Įmonės filialo produkcija: statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gaminiai 
bei įvairių siuvinių (darbo ir kitų drabužių, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens 
tiekimas. 2015 m. Marijampolės filialo pardavimų ir paslaugų apimtys siekė 1288,3 tūkst. eurų, 
pardavimai pagal gaminių grupes pasiskirstė taip: apkaustai -  23 proc., baldinė furnitūra -  2,6 
proc., liejiniai -  32,4 proc., garo ir karšto vandens gamyba -  8,8 proc., siuviniai -  4,8 proc., kiti 
gaminiai -  5,7 proc., teikiamos paslaugos -  18,2 proc., medžiagų pardavimai -  1,6 proc. ir prekių 
perpardavimas -  2,9 proc.

Pravieniškių filialo tipinė veikla: 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, 
įvairūs siuviniai, skalbinių skalbimas, juodos ir baltos duonos kepimas, medienos gaminiai ir kita 
produkcija pagal atskirus užsakymus. 2015 m. Pravieniškių filialo pardavimai siekė 4432,5 tūkst. 
eurų. Pardavimai pagal gaminamą produkciją pasiskirstė taip: medžio drožlių ploštės baldai -  21,9 
proc., baldai ir metalo gaminiai -  30,3 proc., mediniai baldai ir kiti medžio gaminiai -  22,9 proc., 
siuviniai -  4,0 proc., kepiniai (juoda ir balta duona) -  7,3 proc., suteiktos paslaugos gamyboje -  
13,6 proc.

Įmonė optimizuoja vykdomos veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas. 
Nuolat analizuoja gaminamą produkciją, atskirus gaminius, jų  paklausą rinkoje.

10. DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS

2015 m. nuteistųjų ir laisvai samdomų darbuotojų priskaičiuotas darbo užmokestis -  
2576840 Eur. 2015 m. priskaičiuotas nuteistųjų darbo užmokestis sudarė 1381481 Eur, darbuotojų 
dirbančių pagal darbo sutartis -  1195359 Eur.

Pravieniškių filiale priskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 
1551209 Eur, iš jų: 638857,49 Eur -  darbuotojų ir 912351,02 Eur - nuteistųjų.

Mari i arrmol ės filiale nri skaičiuotas darbo užmokestis (su nuteistaisiais') sudarė 482651.5 
Eur, iš jų: 314692,45 Eur -  darbuotojų ir 167959 Eur -  nuteistųjų.

Alytaus filiale priskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 
542980,2 Eur, iš jų  241809,3 Eur -  darbuotojų ir 301170,9 Eur -  nuteistųjų.

Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius mokesčių svyravo nuo 1096 iki 1817 
Eur. Vidutinis darbo užmokestis 2015 m. (Eur/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal Įmonės 
padalinius pateikti lentelėje Nr. 15.
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15 Lentelė
2015 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbo užmokestis, eurai

Pareigybės pavadinimas
2015 I 
ketv.

2015 II 
ketv.

2015
III

ketv.

2015
IV

ketv.
2015
m.

Pokytis
nuo

metų
pradžios,

%
Administracija

Direktorius 1585 1484 1477 2203 1687 39,0
Vyriausioji buhalterė
Buhalteris l.e. vyr. buhalterio 
pareigas 1015 1015
Vyriausiasis inžinierius 1658 1658
Skyriaus vadovai 1160 1160 1270 1659 1312 43,0
Komercijos ir marketingo 
specialistai 890 890 927 902 4,2
Vadybininkai 580 580 696 932 697 60,6
Kiti tarnautojai 890 890 960 875 904 -1,7

Pravieniškių filialas
Filialo direktorius 1507 1476 1464 1800 1562 19,4
Filialo direktoriaus 
pavaduotojas gamybai 1050 1365 1208 30,0
Gamybos organizavimo grupės 
vadovas 1050 1050
Vyresnioji buhalterė 1015 1015 1238 1218 1122 20,0
Vyriausias inžinierius 
energetikas 1100 1100 1100 1443 1186 31,2
Panevėžio padalinio vadovė 1015 1015 1015 1015 1015 0,0
Cechų ir barų viršininkai 884 884 942 959 917 8,5
Meistrai 596 596 657 684 633 14,8
Viešųjų pirkimų specialistė 950 950 950 950 950 0,0
Civilinės priešgaisrinės aplinkos 
ir darbų saugos specialistas 950 950 950 950 950 0,0
Kiti tarnautojai 640 640 640 672 648 5,0
Vairuotojai
Darbininkai

630
395

580
395

609
395

660
395

619,75
395

4,8
0,0

Aly! aus filialas
Filialo direktorius 1409 1427 1415 1817 1517 29,0
Vyresnysis buhaltreis 840 840 840 840 840 0,0
Grupės vadovas 697 697 712 780 722 11,9
Cechų ir barų viršininkai 631 631 677 780 680 23,6
Meistrai 528 542 553 606 557 14,8
Inžinieriai 591 600 616 647 614 9,5
Kiti tarnautojai 546 562 608 645 590 18,1
Vadybininkai 538 546 557 590 558 9,7
Kvalifikuoti darbininkai 465 465 467 476 468 2,4

Marijampolės filialas
Filialo direktorius 1096 1246 1334 1635 1328 49,2
Filialo direktoriaus 
pavaduotojas gamybai 1000
Vyresnioji buhalterė 868 868 868 859 866 -1,0
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Cechų ir barų viršininkai 716 720 783 883 776 23,3
Meistrai 500 585 600 605 573 21,0
Technologai 590 598 680 726 649 23,1
Kiti tarnautojai 508 508 508 559 521 10,0
Vairuotojai 364 398 485 517 441 42,0
Darbininkai 485 460 465 496 477 2,3

2015 m. VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus vidutinė mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių 
sudarė -  1687 Eur. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus įsakymu 2015 m. spalio 30 d. Nr. P-306 nustatytas valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 
direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis (procentais) 2015 metų IV ketvirčiui -  82 
proc.

Valstybės įmonės „M ūsų am atai“ inform acija apie laisvai samdomų darbuotojų darbo 
užmokestį.

2015 m. vidutinis Įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius -  146 
darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje -  76 darbuotojai, Marijampolės filiale -  41 
darbuotojai ir Alytaus filiale -  29 darbuotojai). 2014 m. vidutinis Įmonės darbuotojų dirbančių 
pagal darbo sutartis skaičius -  151 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje -  73 
darbuotojai, Marijampolės filiale -  48 darbuotojai ir Alytaus filiale -  30 darbuotojų. Vidutinis 
Įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 3,4 proc.

2015 m. vidutiniškai dirbo 1209 nuteistieji (Pravieniškių filiale -  837 nuteistieji, 
Marijampolės filiale -  138 nuteistieji ir Alytaus filiale -  234 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis 
įdarbintų nuteistųjų skaičius -  895 nuteistieji (Pravieniškių filiale -  607 nuteistieji, Marijampolės 
filiale -  118 nuteistųjų, Alytaus filiale - 170 nuteistųjų).

2014 m. vidutiniškai dirbo 1196 nuteistieji. 2014 m. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų 
skaičius -  887 nuteistieji (Pravieniškių filiale -  599 nuteistieji, Alytaus filiale -  166 nuteistieji ir 
Marijampolės filiale -  122 nuteistieji).

Lyginant 2014-2015 m. vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 1 proc., vidutinis 
sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 1 proc.

11. ĮM ONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR  APLINKOSAUGOS 
INICIATYVOS IR  POLITIKA

T     • 1 ' J  o  /f _  ___ ___________/ _____ v _ t  ______ • ___  _  v  _  • ________  ______ * _________  i- t /M  r  ___   Y  _  1 . . .

į m O i i v ,  oiviiia Z o l / ,v  ciiiiį iii/icKiiVd p a š a i p a s  m i i u o  a k l in u s  iicuiaiiid. m .  luivilj. p a s a ip iį

išmokėta buvo 1,7 tūkst. eurų.
Įmonės Pravieniškių filiale yra sudarytos sutartys su UAB “Kauno švara“ (dėl netinkamų 

naudojimui dienos šviesos (liuminescencinių) lempų, padangų, akumuliatorių, nebenaudojamos 
elektros ir elektroninės įrangos priėmimo), su UAB “PEATA“ (dėl apmokestinamos pakuotės 
atliekų tvarkymo), su UAB “TIS“ (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir statybinis laužas ir 
gamybinės atliekos) išvežimo). Alytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl 
nenaudojamų padangų, akumuliatorių, dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos metalinės ir 
plastmasinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksmingų medžiagų tvarkymo), su UAB „Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centru“ (dėl nepavojingų buitinės, gamybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam 
skirtas aikšteles). Įmonės Marijampolės filiale atmosferos teršalų surinkimui veikia 11 oro valymo 
įrenginių. Nuotekų išvalymui eksploatuojami elektrokoaguliaciniai valymo įrenginiai, kuriuose 
nusodinami sunkieji metalai, o gautas dumblas sutankinamas, nusausinamas vakuuminiuose 
filtruose ir pristatomas utilizavimo įmonei. Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas.
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Nuo 2015 metų sausio mėnesio Įmonė yra užsiregistravusi Aplinkos apsaugos agentūros 
intemetiniame tinklalapyje. Nuo šių metų įmonė duomenis apie oro taršą, vandens ir nuotekas teikia 
elektroniniu būdu aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje.

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 veiklos rezultatus (planinius ir faktinius), Įmonės darbuotojų darbo 
užmokesčius, metinę veiklos ataskaitą, planinius ir faktinius veiklos rezultatus, Įmonės įstatus ir 
kita.

Metinės finansinės ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos įstatymo, Finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartų nuorodomis 
ir yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta -  eurais.

Įmonės pasirinktas duomenų pateikimo Metinėse finansinėse ataskaitose tikslumo lygis -  
eurai (sveiki skaičiai).

Buhalterinių sąskaitų planas yra pagrįstas Įmonės veiklos specifika, 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 finansinėse ataskaitose grupuojama 
tinkamai.

Įmonei tvarkyti apskaitą, pagal tarptautinius apskaitos standartus yra nenaudinga dėl šių 
priežasčių:

- 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 -  14,5 mln. eurų, o Balanse nurodyto turto vertė -  29 mln. eurų.

Nėra ir nefinansinių kriterijų, kurie numato leisti obligacijas ir kitus nuosavybės vertybinius 
popierius.

Tarptautinių apskaitos standartų taikymas Įmonei neteiktų reikšmingos naudos, o tik dideles 
sąnaudas. O tai prieštarauja pačių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo rekomendacijoms 
valstybės valdomose įmonėse.

13. VEIKLĄ APIBŪDINANTYS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 
(PELNINGUMO, LIKVIDUMO, TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO) JŲ KAITA

PER .3 METUS

Įmonės finansiniai rodikliai yra įvertinti pagal įmonių pagrindinių finansinių rodiklių 
statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-34. Įmonės 2013 m.,
2014 m. ir 2015 m. metiniai finansiniai rodikliai pateikti 16 lentelėje.

16 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ metiniai finansiniai rodi diai

Rodiklis 2013 m. 12 mėnesiai
2014 m. 12 
mėnesiai

2015 m. 12 
mėnesiai

Pelningumo koeficientai
Turto pelningumas -1115125 -3893717 87855
grynasis pelnas /Visas 
turtas 27379421 -4,07% 24033449 -16,20% 7018909 1,25%
Bendras pardavimų 
pelningumas 2404598 2071760 1250558
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Bendras
pelnas/pardavimo
pajamos 25269619 9,52% 21712254 9,54% 7250727 17,25%
Grynasis pardavimų 
pelningumas -1115125 -3893717 87855
Grynasis pelnas/ 
Pardavimo pajamos 25269619 -4,41% 21712254 -17,93% 7250727 1,21%
Veiklos pelningumas -1115693 -3821349 78945
Veiklos pelnas/ 
pardavimo pajamos 25269619 -4,94% 21712254 -17,60% 7250727 1,09%
Kapitalo pelningumas -1115125 -3893717 87855
Grynasis
pelnas/Nuosavas
kapitalas 22568201 -4,94% 18674486 -20,85% 5496359 1,60%

Mokumo rodikliai
Einamasis likvidumas 14945820 12270083 3550335
Trumpalaikis 
turtas/T rumpalaikiai 
įsipareigojimai 4789184 3,12 53313558 2,3 1479750 2,4
Kritinis likvidumas 6421909 4375745 1500116
Trumpalaikis turtas-
Atsargos/trumpalaikiai
įsipareigojimai 4789184 1,34 5331355 0,82 1479750 1,0
Bendrasis skolos 
rodiklis 4811220 5361475 1522550
Visi
įsipareigoj imai/Visas 
turtas* 100 27379421 17,57 24035961 22,31 7018909 21,69
Ilgalaikio įsiskolinimo 
rodiklis 22036 30120 42800
Ilgalaikiai
įsipareigojimai/ visas 
turtas* 100 27379421 0,08 24035961 0,13 7018909 0,01
Trumpalaikio
icicbnlinimn tvirlilrli«? /L7«Q1 QA ę'2'2 1 1 A 7Q'7<A
Trumpalaikiai
įsipareigojimai/visas
turtas 27379421 17,49 24035961 22,18 7018909 21,08
Veiklos efektyvumo 
rodikliai
Apyvartumo rodikliai 25269619 21712254 7250727
Pardavimo pajamos 
./Trumpalaikis turtas- 
trumpalaikiai 
įsipareigojimai 10156636 2,49 6938728 3,13 2070585 3,50
Apyvartinio kapitalo ir 
turto santykis 10156636 6938728 2070585
Apyvartinis kapitalas/ 
Visas turtas 27379421 0,37 24035961 0,29 7018909 0,30
Manevringumo
koeficientas 14945820 12270083 3550335
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Trumpalaikis 
turtas/Nuosavo kapitalas 22568201 0,66 18674486 0,66 5496359 0,65
Veiklos sąnaudos 
tenkančios 1 pardavimų 
(2013,2014 m. - LT,
2015 m. - Eur) 3520291 5893109 1171613
veiklos sąnaudos/ 
pardavimo pajamų 25269619 0,13 21712254 0,27 7250727 0,16
Viso turto apyvartumas 
kartais 25269619 21712254 7250727
Pardavimo pajamos/ 
Visas turtas 27379421 0,92 24035961 0,9 7018909 1,03
Ilgalaikio turto 
apyvartumas kartais 25269619 21712254 7250727
Pardavimo pajamos/ 
Ilgalaikio turto 12433601 2,03 11765878 1,85 3468574 2,09
Trumpalaikio turto 
apyvartumas kartais 25269619 21712254 7250727
Pardavimo
pajamos/Trumpalaikis
turtas 14945820 1,69 12270083 1,77 3550335 2,04
Atsargų apyvartumas 
dienomis 3.111E+09 2.881E+09 748329935
Atsargos*365/ 
Pardavimo pajamų 25269619 123 21712254 133 7250727 103
Pirkėjų įsiskolinimo 
apyvartumas dienomis 1.484E+09 1.251E+09 264290295
Pirkėjų
įsiskolini. * 3 65/Pardavim 
o pajamos 25269619 58,72 21712254 57,62 7250727 36,45
Pardavimų apim. 
tenkančios 1 
darbuotojui su 
nuteistaisiais 25269619 21712254 7250727
Pardavimo
paj amos/dar buotoj ų
skaičius su nuteist. 903 24044,58 1041 6965,16
Pagamin. sav. tenkanti 
1 pardavimo (2013,2014 
m - litui, 2015 m. - 
eurui) 22865021 19640494 6000169
Pardavimo
savikaina/pardavimo
pajamos 25269619 0,9 21712254 0,9 7250727 0,83

Likvidumo rodikliai pateikti 17 lentelėje parodo Įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius 
įsipareigojimus. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidūs, tai skaičiuojami keli 
likvidumo rodikliai.
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17 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidumo koeficientai____________

RODIKLIS

Labai 
geri ir 

geri 
rodikliai

2013 m. 12 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai 2015 m. 12 mėnesiai

Reikšmė Vertinimas

Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas

Absoliutus
likvidumo
koeficientas 0,2 0,35 Geras 0,15 Normalus 0,52 Geras
Greitojo
(kritinio)
likvidumo
koeficientas 1,0-1,5 1,34 Normalus 0,89 Normalus 1,01 Normalus
Bendrojo
(einamojo)
likvidumo
koeficientas 1,2-2,0 3,12 Geras 2,31 Geras 2,4 Geras
Apyvartinio
kapitalo
apyvartumo
rodiklis

Kuo
didesnis,

tuo
geriau 2,49 Geras 3,13 Geras 3,51 Geras

Įmonės 2015 m. likvidumo rodiklių pokyčiai, palyginti su 2014 m., sąlyginai nedideli. 
Dauguma rodiklių vertinami gerai. Rizikos, kad Įmonė galėtų susidurti su mokumo problemomis, 
nėra.

18 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ mokumo koeficientai

RODIKLIS

Labai 
geri ir 
geri
rodikliai

2013 m. 2 mėnesiai 2014 m. 12 mėnesiai 2015 m. 12 mėnesiai

Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas
Manevringumo
koeficientas >0,5 0,66 Geras 0,66 Geras 0,65 Geras
Įsiskolinimo
koeficientas <0,50 0,17 Geras 0,22 Geras 0,22 Geras

Manevringumo koeficientai pateikti 18 lentelėje, jie parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį 
sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė žemiau 0,3 laikoma nepatenkinama, virš 0,5 gera.
2015 m. sumažėjo trumpalaikis turtas, padidėjo nuosavas kapitalas, manevringumo rodiklio reikšmė 
pasikeitė nežymiai.

Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto 
eurui tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir 
kiti 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. 2015 m. Įmonės skolos 
koeficientas išliko nepakitęs lyginant su praėjusiais metais.
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19 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pelningumo koeficientai__________

RODIKLIS 2013 m. 12 mėnesiai
2014 m . 12 
mėnesiai

2015 m. 12 
mėnesiai

Bendrasis pelningumas 9,52 9,54 17,25
Grynasis pelningumas -4,41 -17,93 1,21

Nuosavo kapitalo pelningumas -4,94 -20,85 1,6

Pelningumo koeficientai pateikti 19 lentelėje. Absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi 
Įmonės veiklos efektyvumą, todėl, norint įvertinti Įmonės veiklos efektyvumą įvairiais aspektais, 
reikia apskaičiuoti pelningumo rodiklius. Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru Įmonės 
veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. Skaičiuojant pardavimų efektyvumą, apskaičiuojame 
bendrąjį, veiklos ir grynąjį pelningumą. Šie pelningumo rodikliai atspindi pardavimų efektyvumą 
įvairiuose įmonės veiklos etapuose.

Įmonė 2013-2014 m. dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai 
yra neigiami -  Įmonės pardavimai negeneruoja pakankamų pinigų srautų padengti visoms 
sąnaudoms. Bendrasis pelningumo rodiklis parodo kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimų 
eurui, šis rodiklio reikšmė pagerėjo. 2015 m. Įmonės veikla tapo pelninga, grynojo ir nuosavo 
kapitalo pelningumo rodikliai yra teigiami, tačiau yra per žemi ir vertinami blogai. Vertinant 
pelningumo rodiklius svarbu atsižvelgti į tai, kad Įmonės tikslas

20 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai

RODIKLIS
2013 m. 12 
mėnesiai

2014 m . 12 
mėnesiai

2015 m . 12 
mėnesiai

Atsargų apyvartumas dienomis 123 133 125
Veiklos sąnaudų koeficientas 0,13 0,27 0,16

Atsargų apyvartumas dienomis parodo, per kiek dienų yra atnaujinamos atsargos norint 
parduoti numatytą produkcijos kiekį. 2015 m. atsargų apyvartumo rodiklis sumažėjo palyginus su 
praėjusiais metais, vadinasi, greičiau keičiasi Įmonės atsargos lyginant su pardavimais. Kuo 
trumpiau Įmonėje sandėliuojamos atsargos, tuo efektyviau jos valdomos ir panaudojamos. Veiklos 
sąnaudų koeficiento mažėjimas parodo, kad lyginant su pardavimais 2015 m. veiklos sąnaudos 
sumažėjo.

14. VALDYMO ORGANAI

Direktorius -  Alvydas Vadeika.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdyba:
Valdybos pirmininkas:
Arvydas Domanskis -  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus pavaduotojas;
Valdybos nariai:
Jurgita Žilienė -  Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Planavimo ir inovacijų skyriaus vedėja;
Jūratė Mickevičienė -  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Finansų skyriaus vedėja;
Mindaugas Petkelis -  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;
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Viktoras Buičik -  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Planavimo ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas;
Rimas Lutcas -  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Resocializacijos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Gediminas Šimkus -  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Alvydas Vadeika -  VĮ „Mūsų amatai“ direktorius.
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