
Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių balanso forma 

VALSTYBĖS ĮMONĖ "MŪSŲ AMATAI", įmonės kodas 303316138_________________
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Rasų g 8, Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2018 m. lapkričio 08 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. 9-i mėnesiai_________  EUR
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

TU RTA S
A. [LGALATKTS TU RTA S 3697173 3405251
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 13387 9492
1.1. Plėtros darbai
1.2. Programinė įranga 10887 9492
1.3. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ii1 panašios teisės 2500
1.4. Kitas nematerialusis turtas
1.5. Sumokėti avansai

2. MATERIALUSIS TURTAS 2 3683786 3395759
2.1, Žemė
2.2. Pastatai ir statiniai 2712029 2329680
2.3. Mašinos ir jranga 847592 938414
2.4. Transporto priemonės 78287 72438
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 1 45878 55227
2.6. Investicinis turtas

2.6.1. Žemė
2.6.2. Pastatai

2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

3. FINANSINIS TURTAS
3.1. Po vienų metų gautinos sumos
3.2. Kitas finansinis turtas

4. (KITAS ILGALAIKIS TURTAS .
4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas
4.2. Biologinis turtas
4.3. Kitas turtas
B. T R U M PA LA IK IS  TU RTA S 3054560 32195591. ATSARGOS 3 1719172 18784931.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 827680 8250471.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 44404 371981.3. Produkcija 799214 9744771.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 35565 352641.5. Biologinis turtas
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
1.7. Sumokėti avansai 12309 65072. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 1062350 9126712,1. Pirkėjų skolos 4 1059899 9118262.2. Kitos gautinos sumos 2451 8453. I R.UMPALAIKES INVESTICIJOS

4. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 273038 428395C, ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

1046 1675
TU R TO  IŠ V ISO 6752779 6626485



PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
Privalomasis
Kiti rezervai

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)____________
Ankstesnių metu pelnas (nuostoliai)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS ______________
~ATIDĖJINIAI "

(2431140) (2094226)
(336914)

(2094226) (2180108)

Pensijų ir panašiu įsipareigojimu atidėjimai 
Mokesčiu atidėjimai____________________

M O K ĖTIN O S SU M O S IR KITI ĮSIPA R EIG O JIM A I________
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI_________

1670022

26660 20648Skoliniai įsipareigojimai____________
Skolos kredito Įstaigoms____________

Lizingo(finansinės nuomos) ar panašūs 
Gauti avansai

26660
Įsipareigonmai 26660

Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR K m  TRUMPALAIKIAI
įs ip a r e ig o j im a i

1643362Skoliniai

170000

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė______________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) 
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito 

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
NUOSAVAS KAPITALAS 5082757 4735252
ĮMONĖS SAVININKO KAPIT ALAS
TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS 
NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS

7513897 6829478

CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS 
KAPITALAS

0

Jonas Grigas
(vardas ir pavardė)

Rosita Kudrevičienė
(vardas ir pavardė)

Direktorius

1891233

20648
20648

Gauti avansai
Skolos tiekėjams_______________

_Pagal vekselius ir čekius mokėtinus sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai________

Sukauptos sumos darbuotom nepanaudotoms atostogoms
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigoji

SUKAUPI OS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU 
PAJAMOS

Į NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMU IŠ VISO

34918
852419

444061
44534
92009

6752779

1870585
12771Ilgalaikiu skolų einam dalismet
12771

250000
Skolos kredito įstaigoms

31474
857060

236759
139750
342771

6626485



Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "MŪSŲ AM ATAI”, įmonės kodas 303316138
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_______________________ Rasų g. 8, Vilnius_________________
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. lapkričio 8 d.
(ataskaitos sudarymo data)

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina

354044 587231

(137137)(196938)

(486105) (422389)

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
1&695

2018 m. 9 -i mėnesiai EUR
(ataskaitinis laikotarpis)____________  (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

2017.01.01 - 
2017.09.30

4952628

(4365397)

(11048)

15695

Straipsniai Pastabos
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis 

2018.01.01 - 
2018.09.30

(7459)
(336914)

FaStaba Blol°XM o turt0 tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose 
ženklu. Sąnaudos, t. y  grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su

Direktorius_________________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

4443827
(4089783)

Vyresnioji buhalterė__________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinim as)

(vardas ir pavardė)

Rosita Kudrevičienė
(parašas)

Jonas Grigas

Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 
Pardavimo sąnaudos 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 
Kitos veiklos rezultatai

Investicijų į  patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos 
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 
Kitos palūkanų ir panašios pajamos

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 
Pelno mokestis

arba su minuso



Sudaroma tiesioginiu būdu

VALSTYBĖS ĮMONĖ "MŪSŲ AMATAI", įmonės kodas 303316138
(įmones teisine lorma, pavadinimas, kodas)

___  Kasų g. 8 , Vilnius
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. 9-i mėnesiai
(ataskaitinis laikotarpis)

2018 m. lapkričio 08 d.
(ataskaitos sudarymo data)

Eil. Nr. Straipsniai

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir 

valiuta)

Ataskaitinis 
laikotarpis 

2012 .01.01 - 

201J.09.30

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

2017.01 01 - 
2017 09 30

1.
1.1.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1.1.
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)

1. 1. 2 .
Pinigų įplaukos iš klientu

1. 2 .

Kitos įplaukos

1.2.1.

1.2 .2 .

Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais 
1-2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai
1.2.4.

2.
2.1.
2 .2 .

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Kitos išmokos
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas
Ilgalaikių investicijų įsigijimas
Ilgalaikių investicijų perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas

2i
2.9.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Gautos palūkanos
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas
G ryn ieji investicinės ve ik los p in igų srautai
F in ansin ės ve ik los p in igų srautai
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais
Įmonės savininko kapitalo didinimas

valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Paskolų gavimas
Paskolų grąžinimas
Sumokėtos palūkanos
Lizingo (finansinės nuomos) mokėji

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

4.

7.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas 
G ryn ieji finansinės ve ik los p in igų srautai

V aliutų kursų pok yčio  įtaka grynųjų  pin igų ir p in igų ekviva len tų  likučiu i
G ryn asis p in igų  srautų  pad idėjim as (sum ažėjim as)
P in igai ir pin igų ek v iva len ta i la ik otarp io  pradžioje
P in igai ir p in igų ekviva len ta i la ik otarp io  pabaigoje

Direktorius

4811491
4702946

108545
(4825248)
(1914838)
(1712348)

(789202)
(408861)

(13757)

(45305)

(45305)

(96294)

(80000)
(6564)
(9730)

(96294)

(155357)
428395
273038

5398086
5258837

139249
(5495272)
(2554062)
(2252519)

(511306)
(177385)

(97186)

(66688)

(66688)

(19333)

(10905)
(8428)

(19333)

(183207)
315518
132311

Jonas Grigas

Vyresnioji buhalterė
Rosita Kudrevičienė



Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 
forma

VALSTYBĖS |M O N Ė "MŪSŲ AM ATAI", įmonės kodas 303316138
(įmones teisine romą, pavadinimas, Kodas )

Rasų g. 8, Vilnius
(Duveine (adresas), registras, Kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2018 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

____________ 2018 m. lapkričio 08 d._____________
(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. 9-i mėnesiai EUR
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslum o lygis ir
_______________________________________ _____________________________________ ________________________________ valiuta)

Įmonės savininko 
kapitalas

Turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti 

tik valstybės 
nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas

Centralizuotai 
valdomą valstybės 
turtą atitinkantis 

kapitalas

Perkainojimo rezervas Privalomasis
rezervas

Kiti rezervai Nepaskirs-tytasis 
pelnas (nuostoliai)

15 viso

Ilgalaikio
materialiojo

tuno

Finansinio
turto

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (m etinio) 
laikotarpio pabaigoje

6829478 (2180108) 4649370

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas -

3. Esminiu klaidu taisymo rezultatas -

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio  
(m etinio) laikotarpio pabaigoje 6829478 (2180108) 4649370
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sum alei imas't -

6. Veiksmingos apsidraudimo priem onės vertės 
padidėjim as (sumažėiimas) -

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 
Delnas (nuostoliai) -
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai') 85882 85882

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama 
imonės nelno dalis -

10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 
didinimas (mažinimas)

-

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 
atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas) -

12. Sudaryti rezervai -



Įmonės savininko 
kapitalas

Turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti 

tik valstybės 
nuosavybė, 
atitinkantis 

kapitalas

Centralizuotai 
valdomą valstybės 
turtą atitinkantis 

kapitalas

Perkainojimo rezervas Privalomasis
rezervas

Kiti rezervai N epaskirs-tytasis 
pelnas (nuostoliai)

15 viso

Ilgalaikio
materialiojo

turto

Finansinio
turto

13. Panaudoti rezervai -

14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas) -

15. Likutis praėjusio ataskaitinio (m etinio) 
laikotarpio pabaigoje

6829478 - - - - - (2094226) 4735252

16. Ilgalaikio m aterialiojo turto vertės padidėjim as 
(sumažėjimas) -

17. Veiksmingos apsidraudimo priem onės vertės 
padidėjim as (sumažėjimas) -

18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 
pelnas (nuostoliai) -

19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai) (336914) (336914)

20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama 
imonės nelno dalis -
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 
didinimas (mažinimas)

-

22. Centralizuotai valdom ą valstybės turtą 
atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas) -

23. Sudaryti rezervai -
24. Panaudoti rezervai -
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(m ažinim as)

684419 684419

26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7513897 - - - - - - (2431140) 5082757

Direktorius

(Įmonės vadovo pareigų pavadinim as)
Jonas Grigas

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė_____________________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinim as)

Rosita K udrevičienė 
(vardas ir pavardė)



VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“

A IŠK IN A M A SIS RAŠTAS  

PARENGTAS PAGAL 2018 METŲ 9-IŲ MĖNESIŲ 

FINANSINES ATASKAITAS

2018 m. lapkričio 08 d..

BENDROJI DALIS

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau -  VĮ „Mūsų amatai“) įregistruota 2014 m. gegužės 
23 d. Įmonė įsteigta remiantis 2013 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 938 
„Dėl valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir 
Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“. VĮ „Mūsų amatai“ įsteigta 
reorganizuojant sujungimo būdu tris valstybės įmones, perimant visus šių įmonių įsipareigojimus, teises ir 
pareigas. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kalėjimų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Įmonės valdymo organai yra įmonės savininko teises ir 
pareigas įgyvendinanti institucija ir vienasmenis valdymo organas -  įmonės direktorius Jonas Grigas. 
Įmonės įstatai pakeisti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-373.

Įmonės kodas 303316138 
PVM mokėtojo kodas LT100008618714 
Įmonės adresas (buveinė) yra Rasų g. 8, Vilniuje, 
telefonas 8-5-2643124, 
faksas 8-5-2643120.

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

išsaugoti ir ugdyti jų  darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. Įmonė siekia pelningo 

verslo n  verslo vertės augimo. VĮ „Mūsų amatai“ įgyvendina siekius vykdydama veiklą Pravieniškių, 
Marijampolės ir Alytaus filialuose.

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

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

metalines tvoros, siuvami įvairūs siuviniai, kepami duonos-pyrago gaminiai. Pravieniškių filialas teikia 

skalbinių skalbimo paslaugas bei gamina medžio ir kitą produkciją pagal individualius užsakymus.

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

siuvimas. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. 

Pagrindinė įmonės filialo produkcija -  statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gaminiai bei 

darbo ir kiti drabužiai, patalynė. Marijampolės filialas teikia garo ir karšto vandens tiekimo paslaugas.
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Alytaus filialo tipinė veikla -  baldų gamyba švietimo ir ugdymo įstaigoms, nestandartinių baldų 

pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrolės aparatūros gamyba, darbo drabužių, 

čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba.

2017 metų 9-ių mėnesių vidutinis darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius 123 

dirbantieji, o 2018 m. 9-ių mėnesių -  117.

2018 m. 9-ių mėnesių vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius 1339 nuteistieji, o 2017 metais per 

atitinkamą laikotarpį -  1303.

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

APSKAITOS POLITIKA

Įmonėje, tvarkant apskaitą ir rengiant tarpines bei metines finansines ataskaitas, vadovaujamasi 

šiais įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės:

- Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

- Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

- Verslo apskaitos standartais;

- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais įmonių finansinę veiklą;

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktais;

- Įmonės įstatais;

- Įmonės vidaus teisės aktais.

BENDRIEJI APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
PARENGIMO PRINCIPAI

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

Verslo apskaitos standartų reikalavimus, vadovaujantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir 

laikantis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų bei vidaus teisės aktų reglamentavimo. VĮ 

„Mūsų amatai finansinėse ataskaitose atskleidžiama visa reikšminga informacija apie įmonės finansinę- 
ūkinę veiklą.

VĮ „Mūsų amatai“, rengdama 2018 m. 9-ių mėnesių finansinę atskaitomybę, vadovavosi ir taikė 

bendruosius apskaitos ir finansinių ataskaitų parengimo principus išdėstytus Valstybės įmonės „Mūsų 
amatai“ aiškinamajame rašte.

Rengiant finansines ataskaitas, buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą -  daroma prielaida, 

kad VĮ „Mūsų amatai“ artimiausioje ateityje tęs savo veiklą.
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyje apskaitoma programinė įranga. Ilgalaikio nematerialaus 

turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. -  9492 Eur, 2018 m. rugsėjo 30 d. -  13387 Eur. Per 2018 m. 9- 

is menesius buvo įsigytos dokumentų valdymo sistemos licencijos -  2500 Eur ir dokumentų valdymo 

sistemos programinė įranga Doclogix -  6300 Eur, taip pat buvo nurašyta funkciškai nusidėvėjęs 

nematerialus turtas -7 Eur likutine verte. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per 2018 m. 9-is 
mėnesius sudarė 4898 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

Rodikliai Plėtros
darbai Prestižas P a te n ta i, 

licencijos

Program
inė

įranga

Kitas
nem aterialusis

turtas
Iš viso Eur

Likutinė vertė

2017-12-31

0 0 0 9492 0 9492

a) Įsigijim o savikaina

2017 m. pabaigoje 0 0 0 38767 2116 40883
Įsigijimas

2018 m .9-i mėnesiai
2500

6300
8800

Perleistas ir nurašytas f--) -6606 -284 -6890
Perrašym ai iš vieno str. i kita 0
2018 m. 9-ių mėn. pabaigoje 0 0 2500 38461 1832 42793
b)Am ortizacija

2017 m. pabaigoje 0 0 0 29275 2116 31391
2018 m. 9-is mėnesius 4898 4898

N urašyto turto nusidėvėjim as -6599 -284 -6883
Perrašym ai iš vieno str. į kitą 0
2018 m. 9-iu m ėn pabaigoje 0 0 0 27574 1832 29406
Likutinė vertė

2018-09-30
0 0 2500 10887 0 13387

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. -  3395759 Eur. 2018 m. rugsėjo 
30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 3683786 Eur.

Per 2018 m. 9-is mėnesius ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 475374 Eur, iš jo  434419 Eur. -  
gamybinio pastato rekonstrukcija.
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Per 2018 m. 9-is mėnesius nurašyta fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusio turto, kurio likutinė vertė -  
991 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai

Pastatai

ir

statiniai

M ašinos ir 

įrengimai

Transporto

priem onės

Kt. įranga, 

prietaisai

Kitas

m aterialusis

turtas

Iš viso 

Eur

Likutinė vertė 2017-12-31 2329680 938414 72438 55227 0 3395759
a)Įsigijim o savikaina

2017 m. pabaigoje 5677762 3795901 399890 716597 0 10590150
2018 m. 9-is mėn. įsigijimas 434419 18043 19173 3739 475374
Perleistas ir nurašytas (-) -175015 -37813 -212828
Perrašym ai iš vieno str. į kitą 0
2018 m. 9-ių mėn. pabaigoje 6112181 3638929 419063 682523 0 10852696
b) N usidėvėjim as

2017 m. pabaigoje 3348082 2857487 327452 661370 0 7194391
2018m. 9-ių mėn. nusidėv. 52070 108652 13324 12310 186356
Nurašyto turto nusidėvėjim as -174802 -37035 -211837
Perrašym ai iš vieno str. j kitą

0
2018 m. 9-ių mėn. pabaigoje 3400152 2791337 340776 636645 0 7168910
Likutinė vertė 2018-09-30 2712029 847592 78287 45878 0 3683786

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina 
(Eur)

Likutinė vertė (Eur)

Pastatai ir statiniai 908253.76 107,74Mašinos ir įrengimai 3490826,84 1243,31Transporto priemonės 517838,58 360,88
Kita įranga prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1131438.44 204,66
Iš v iso 6 0 4 8 3 5 7 ,6 2 1916 ,59

Ilgalaikis materialusis turtas įsigytas pagal išperkamosios nuomos sutartis:

Turto grupės pavadinimas įsigijimo vertė (Eur) Likutinė vertė (Eur)Transporto priemonės:
Toyota Avensis 12446.48 6638,18Volkswagen Passat 25162,81 17208,52Volkswagen Passat 16157.02 11175 38Volkswagen Crafter 12933,88 7948,91
Volkswagen Jetta 8223,14 8017,58Iš v iso

7 4 9 2 3 ,3 3 5 0 9 8 8 ,5 7
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3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pradžiai buvo už 1878493 Eur, 2018 m. rugsėjo 30 d. -  1719172

Eur. Didžiąja dalį atsargų sudaro žaliavos ir medžiagos būtinos nenutrūkstamam gamybos proceso

užtikrinimui - 423384 Eur. Didelės žaliavų ir medžiagų atsargos susidaro dėl gamybos specifikos: beveik

nėra serijines gamybos gaminių, keičiasi gaminamos produkcijos specifikacija. 2018 m. rugsėjo 30 d.

įmone turėjo gatavos produkcijos už 799214 eurus. Pagrindinę dalį sudaro Marijampolės filiale pagaminta 
ir nerealizuota gatava produkcij a -  631723 Eur. ,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebaigtos gamybos ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma sudarė 
44404 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams laikotarpio pradžiai sudarė 6507 Eur, 2018 m. rugsėjo 30d. -  
12309 Eur.

4. Pirkėjų skolos

2017 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas sudarė 911826 Eur, 2018 m. rugsėjo 30 d. - 1059899 
Eur . Pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 148073 Eur.

Reikšmingiausios debitorių skolos pateikiamos lentelėje:

Eil. Nr. Įmonės pavadinim as
Skola (Eur)

1 UAB Kesko senukai Lithuania
118308,66

2 UAB SLO LITHUANIA
78566,75

J UAB Achem pak
48156,83

4 C J W ildbird Foods Limited
39908,23

U A B i  egra state --------------
25767,21

6 Lietuvos kariuom enė
114810,26

7 LK  L V  Įgulų aptarnavim o tarnyba
27174,73

8 Ligita Zelvytė-Boeck M obelhandel
39943,05

9 UAB Svigis ■
31761,09

J u VšJ Bruneros
41294,73

11 UAB Pontem
29928,87

Iš lentelėje pateiktos informacijos matyti, kad 56 proc. pirkėjų įsiskolinimo sumos sudaro

pagrindimų verslo partnerių skolos. Įsiskolinimas susidaro dėl pastovių ir didelės apimties prekių ir/ar 
paslaugų teikimo.
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5. Įmonės savininko kapitalas

 ̂ Įmones savininko kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 6829478 Eur. Iš LR valstybės biudžeto 

lesų, skirtų investicijų projektam -  gamybinio pastato rekonstravimui (434418 Eur) ir gamybinės bazės 

modernizavimui (250000 Eur), padidintas savininko kapitalas -  684419 Eur. 2018 m. rugsėjo 30 d. Įmonės 
savininko kapitalas sudaro 7513897 Eur.

6. Finansinės skolos

UAB „Swedbank lizingas“ skola už įsigytus automobilius ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė

32080 Eur, tame skaičiuje einamųjų metų skola sudarė 5420 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai pagal lizingo 
sutartis — 26660 Eur.

VĮ „Mūsų amatai“ yra sudariusi 2016-2017 metams kredito sutartį su AB „Stvedbank“ kreditinei 

Umja. 329461 Eur sumai. 2017-09-27d. p a s in ė  papildom, susitarta,, pagal k u r į 260000 Eur „„rodyta 

išmokėti iki 2018-09-27d„ Lėšos gaunamos pagal sutartį naudojamos apyvartinių lėšų trūkumui padengti. 

Skola AB „Swedbank ‘ laikotarpio pabaigai pagal kredito liniją sudaro 170000 Eur.

7. Skolos tiekėjams

Skolos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 857060 Eur. 2018 m. rugsėjo 30 d skolos 

tiekėjams buvo 852419 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams per ataskaitinį ta k o ta ^  sumažėjo 4641 Eur, t  y. 0,5

Įmonės pavadinimas

UAB EVO LTU ~ '------
~jjAB Egivira " " " ~~ ' "
Pravieniškių pataisos namai-atvimii kolonija 
UAB Nemuno baldų prekyba 
Lukiškių tardymo izoliatorins-l^lAptv,^ 
UAB Dzūkijos mediena _  "
UAB Praslas ’
UAB Ulmas ~ " "
UAB Enefit

70066,56
77721,97

59973,01

23063,80
31049.79
3900434]

Reikšmingiausios skolos tiekėjams pateikiamos lentelėje:

Gauti išankstiniai apmokėjimai 2017 m. gruodžio 31 dienai sudarė 31474 Eur sum4, o 2018 m 
30  H _  й 'rugsėjo 30 d. -34918 Eur:
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8. Pajamos

Per 2018 m. 9-is mėnesius pardavimo pajamos sudarė 4443827 Eur., o per 2017 m. 9-is mėnesius - 

4952651 Eur. Lyginant 2018 m. 9-ių mėnesių pardavimų pajamas su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu 

pardavimo pajamos sumažėjo 508801 Eur tai sudaro 10,3 proc.

8. Pardavimo savikaina

Pardavimų savikaina 2018 m. 9-is mėnesius sudarė 4089783 Eur, 2017 m. 9-is mėnesius -  

4365397 Eur. Lyginant 2017 m. ir 2018 m. 9-ių mėnesių duomenis, 2018 m. 9-ių mėnesių parduodamos 

produkcijos savikaina sumažėjo 275614 Eur, t. y. 6,3 proc..

Pagrindinės išlaidos, sudarančios gaminių savikainą, ir jų  pokyčio per ataskaitinį laikotarpį analizė 
pateikiama lentelėje:

Gam ybos išlaidos

2018 m. 2017 m.
Pasikeitim ai 
(+/-) 2018 m. 
lyginant su 

2017 m., tuo 
pačiu  

laikotarpiu  
tūkst. eurų

Pasikeitim ai (+/-) 
2018 m. lyginant su 
2017 m. tuo pačiu  

laikotarpiu %
9-i 

m ėnesiai 
tūkst. Eur

9-i 
mėnesiai 

tūkst. Eur
Tiesiogiai produkcijos savikainai 
priskiriam as atlyginim as su socialinio 
draudim o įmokomis

1597,2 1512,9 84,3 5,6

N etiesiogiai priskiriam as atlyginim as su 
socialinio draudim o įmokom is 354,5 404 -49,5 -12,3
M edžiagos, žaliavos 1340,7 1711,3 -370,6 -21,7
Suteiktos m okam os paslaugos gamyboje 78,8 66,6 12,2 18,3
Elektra, vanduo, šiluma 321 325,3 -4,3 -1,3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 173,6 173,1 0,5 0 3
Įrengim ų priežiūros išlaidos 51,6 71,4 -19,8 -27,7
Sunaudotas kuras gam yboje (dyzelinas, 
benzinas, dujos) 9,9 10,1 -0,2 -2,0
A utom obilių eksploatavimo bei remonto 
išlaidos 18,7 38 -19,3 -50,8
Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas 
ir priežiūra, kom piuterių priežiūra, liftų 
aptarnavim as, draudim o paslaugos ir 
kita.)

18,9 111,1 -92,2 -83,0

Iš viso: 3964,9 4423,8 -458,9 -174,5
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9. Veiklos sąnaudos

Per 2018 m. 9-is mėnesius veiklos sąnaudos sudarė 683043 Eur, o 2017 metais tuo pačiu 
laikotarpiu 559526 Eur. Veiklos sąnaudos per 2018 metų 9-is mėnesius padidėjo 123517 Eur. t. y 18 proc.

Veiklos sąnaudų struktūra ir pokytis atvaizduoti lentelėje:

2018 m. 2017 m.
Pasikeitim ai (+/-) Pasikeitim ai (+/-) 

2018 m. lyginant 
su 2017 m. tuo 

pačiu laikotarpiu
%

Veiklos sąnaudos 9-i 
m ėnesiai 

tūkst. Eur

9-i 
m ėnesiai 

tūkst. Eur

2018 m. lyginant 
su 2017 m. tuo 

pačiu laikotarpiu  
tūkst. eurų

D arbo apm okėjim ui skirtos lėšos kartu  su 
socialinio draudim o įmokomis: 511,9 386,8 125,1 32,3

Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai 1,9 0,4 1,5 375,0

Telekomo, m obiliojo ryšio paslaugos 10,1 11,2 -1,1 -9,8

Kanceliarinės prekės, blankai, spauda 6,2 11,2 -5 -44,6

A uditu paslaugos ir konsultacinės paslaugos 14,8 16,1 -1,3 -8,1

Ilgalaikio turto nusidėvėjim as 17,7 17 0,7 4,1

Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos 6,1 8,3 -2,2 -26,5

K om andiruočių išlaidos 0,7 4,3 -3,6 -83,7

Apskaitos program os eksploatacija 0,8 0,8 0 0,0
A utom obilių išlaikym o sąnaudos (kuras, 
rem ontas) 74,4 73,9 0,5 0,7

Banko paslaugos 2,3 2,3 0 0,0

Tarša 0,4 0,3 0,1 100,0

Vanduo, šiluma, elektra 10,7 9,6 1,1 11,5

Kitos įvairios sąnaudos 22,8 13 9,8 75,4

Kitos pardavim ų paslaugos 2,2 4,3 -2,1 -48,8

Iš viso: 683 559,5 123,5 2 2 ,.



VĮ „Musų amatai“ turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. 

Įmonė neprekiauja vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcinių paketų. 

Sandorių su susijusiomis salimis įmonėje nėra.

Direktorius

Vyresnioji buhalterė

Jonas Grigas

Rosita Kudrevičienė
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