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BEN DR O JI DALIS
i

A taskaita pateikiam a už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. Valstybės
įmonė „M ūsų am atai“ (toliau - VĮ „M ūsų am atai”; Įmonė) įregistruota 2014 m. gegužės 23 d.
Įmonėje veikia tiys filialai: A lytaus filialas, M arijam polės filialas ir Pravieniškių filialas.
Valstybės įm onė „M ūsų am atai4' yra ribotos civilinės atsakom ybės viešasis juridinis asmuo,
kurio teisinė form a yra valstybės įmonė. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos
Respublikai, o Įm onė turtą valdo, naudoja bei disponuoja ju o pasitikėjim o teise. Įmonės įstatinis
kapitalas sudaro 6 829 478 Eur.
.

.

.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina K alėjim ų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingum o ministerijos.
i
1. ĮM O N ĖS 2015 M ETŲ VEIK LO S STRATEGUI A IR TIKSLAI

VĮ „M ūsų am atai“ m isija - nuteistųjų laisvės atėm im u įdarbinim as siekiant išsaugoti ir
ugdyti jų darbo įgūdžiu, parengti rcsocializacijai išėjus

į

laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo

vertės augimo.
VĮ „M ūsų am atai

vizija — tapti pelninga ir verslia įm one, įdarbinančia nuteistuosius,

išsaugancia ir ugdančia jų darbinius įgūdžius, parengiančia darbinei veiklai išėjus į laisvę.
VĮ „M ūsų am atai“ savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėm is: skaidrum as, atvirumas,
atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalum as, rezultatyvumas.
;
1 agiind iniai VĮ „M ūsų am atai“ tiįtslaij—nuteistųjų įdarbinim as, siekiant išsaugoti ir ugdyti
jų darbo įgūdžius ir parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę bei pelno siekimas. Šiuos tikslus įmonė
įgyvendina vykdydam a įstatym ų neuždr4ustą ūkinę veiklą, iš to gaudam a pajam as ir finansiškai
save išlaikydania.
Galim ybės
•

plėsti įmonės kom ercinę veiklą, nėtrukdancią vykdyti tiesioginių įmonės funkcijų:
pritraukti privatų kapitalą ir plėsti bendradarbiavim ą su privataus kapitalo įm onėmis

vystant gamybą, didinant gam ybos apimtis. Tokiu būdu Įm onė su m ažiausiom is investicijom is gali
vykdyti ir didinti nuteistųjų užim tum ą ir kurti jiem s darbo vietas;
įsigyti naujos įrangos arba rhodernizuoti turim ą, skirtą gam inių gam ybai ir paslaugų
teikimui;
diegti naujas technologijas;

!

sudaryti sąlygas įm onės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias;;
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•

plėsti nuteistųjų profesinį m okym ą pagal Įmonės veiklos sritis, padėti nuteistajam

įsigyti profesinę kvalifikaciją pataisos inamuose ir taip sudaryti prielaidas jam , išėjus į laisvę,
lengviau integruotis į visuomenę.
lu rim a nem ažai laisvų gam ybinių plotų, todėl yra galim ybė plėsti gam ybinę ir kom ercinę
veiklą su tikslu išsilaikyti dabartinėse rinkose ir gauti pelną.
Grėsmės
•

savų lėš ų trūkum as įm onės gam ybinės veiklos priem olii ų atnauj in i m ui;

•

didėjančios gam ybinių priem onių rem onto:sąnaudos;

•

didėjantis klientų nem okumas, trukdo savalaikiam s atsiskaitym am s su tiekėjais;

•

sum ažėjęs gam inam os produkcijos ir paslaugų pardavim as.

j

Dirbantys nuteistieji yra žem os kvalifikacijos, didėja rizika nekokybiškos produkcijos
atsiradimui, kurios gam yba priklauso niįo žm ogiškojo faktoriaus. N aujų technologijų ir įrengim ų
stoka gamyboje. Įm onė, naudodam a savo lėšas, per lėtai atnaujina gam ybinių pataipų ir įrengim ų
m aterialinę techninę bazę.
Įmonės teisinis statusas - valstybes valdom a įmonė - užkerta kelią gauti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų param ą, kas apsunkina iĮmonės modernizavimą.
Pirkėjų (užsakovų) sutartinių įsipareigojim ų nevykdym as bei įm onių bankrotai, pirkėjų
praradimas dėl didėjančios konkurencijoj prekybos sektoriuje ir priklausom ybe nuo vienos pirkėjų
grupės, žaliavų kainų kilimas, elektros energijos, k u ro 1brangim as - tai taip pat neigiamai įtakoja
įmonės ekonorhinius rodiklis.
VĮ „M ūsų am atai“ strateginės kryptys yra įm onės atskirų veiklos sričių (korpusinių ir
metalinių baldų gam yba, ketaus liejinių (gamyba, teikiam ų paslaugų plėtra, eksporto didinimas)
stiprinimas ir vystym as siekiant pagrindinių įmonės tikslų įg y v e n d in im o .
VĮ „M ūsų am atai

siekia sukurti kiek galim a daugiau darbo vietų nuteistiesiems(-ioms),

atliekantiem s(-pčiom s) laisvės atėmimo bausmę, ugdyti jų darbinius įgūdžiusj ir rengti juos(-as)
socialinei integracijai į visuomenę, tuo p įč iu gam inant paklausią, aukštos kokybės produkciją ir
teikiant kokybiškas paslaugas bei siekiant įmonei nustatytų veiklos rodiklių. VĮ !,Mūsų am atai“
tikslai form uluojam i vadovaujantis LR bausmių kodekso 125 str., LR valstybės Ir savivaldybės
įm onių įstatymų, LR V yriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarim u Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinim o valstybės | valdom ose įm onėse tvarkos aprašo patvirtinim o“ bei
Kokybės ir aplinkosaiugos vadybos politika. Šiuos tikslus įmonė planuoja pasiekti optim izuodam a
veiklos procesus, atsisakant nepelningos! veiklos, ir m ažindam a yeiklos sąiiaudas, gerindam a
gam inamos produkcijos kokybę, aktyvindąm a pardavim us, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir
nuteistųjų įdarbinim ą.
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1 lentelė
Miliuli c/,m in im
G am ybos baras
M edienos ir
baldų gam ybos
cechas

Priem onė
Pasirašyta sutartis su Inh.
Zelvyte-Bock
Ligita,
dėl
lovajuosčių ir klijuotų len tų ir
klij uotų m edžio ruošinių.
U žbaigti antros džiovyklos
atnaujinimo darbus
Dalinai atsisakyti U A B
„Izobara“ teikiamų šilumos
teikimo paslaugų ir įsigyti s avo
šilum os katilą.
Atsisakyti dygiavim o paslaugų

Duonos gam ybos
baras

Surasti tiekėjus tiekiančius
pigesnę medieną
Didinti baltos ir juodos duonos
pardavimų apimtis

Paslaugų
gam ybos cechas

Didinti teikiamų paslaugų
pardavimų apimtis

M etalo gam inių
cechas

Įsigyti įrankius metalo
lankstymo staklių atnaujinimui

Baldų gam ybos,
pynim o ir
paslaugų cechas
Baldų gam ybos,
pynim o ir
paslaugų cechas

Nutraukti elektros instaliaci os
gaminių gamybą

Baldų gam ybos,
pynimo ir
paslaugų cechas
Teisės ir
adm inistracijos
reiklų skyrius
Teisės ir
adm inistracijos
reikalų skyrius

Teisės ir
adm inistracijos
reikalu skyrius

M okyklinių ir darželio baldt
pardavimų didinimas

Skatinti nuteistųjų įdarbinim ą
privačiose įm onėse Alytaus
regione
Atliicti įmonės valdymo
struktūriniai pakeitimai
Priimti į darbą naujų specialistų,
kurie palengvins spręsti Įmonės
valdymo problemas

Peržiūrėti sutartis su pirkėjas ir
tiekėjais

P astaba
Lovajuosčių ir klijuoti), "lentų ruošinius įmonė eksportuoja į
užsienį. Per laikotarpį parduota lovajuosčių ir klijuotų lentų
ruošinių už 99 551,5 eurus.
Mediena džiovinama atnaujintoje džiovykĮoje. Transporto
paslaugų išlaidos per m ėnesį sumažėjo 70Q eurų. D žiovinim o
išlaidos sumažėjo 5300 eurų.
Dalinai atsisakius UAB „Izobara“ teikiamų šilumos tiekimo
paslaugų sutaupome 9000 litų per mėnesį. Sumontavus
šilumos katilą, gautą iš Marijampolės filialo ir įsigijus kieto
kuro katilą „Kalvis“, apie 70 proc. šilum oj energijos
pasigaminame patys.
Nuo 2014 m. rugsėjo m ėnesio atsisakę dygiavimo paslaugų,
medieną dygiuojame patys. Tokiu būdu sutaupome 1500 litų
per mėnesį.
Pasirašyta sutartis su „S V Timber“. T|ekiaįna mediena
kokybiškesnė ir pigesnė 20 procentų.
2015 metų sausio 9 d. įmonė pasirašė maisto produktų
pirkimo - pardavimo sutartį su U A B „Pontem“ dėl baltos ir
juodos duonos pardavimo. 2015 metų Į ketvirtį baltos ir
juodos duonos parduota už 82436,4 eurų. Duonos pardavimai
išaugo 56 proc. lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.
Pardavimų apimtys paslaugų gamybos ceche 2015 metų 1
ketvirtį išaugo 16 proc. palyginus su tuo pačiu 2014 metų
laikotarpiu.
Atnaujintos lakštinio plieno lankstymo staklės, kuriomis
galima lankstyti 0,5 mm storio metalą] Tokiu būdu,
sumažinta gaminio savikaina, pardavimo kaina liko
nepakitusi.
Elektros instaliacijos gaminių likučių esančių pas
prekybininkus nukainavimas. Elektros instaliacijos gaminių
likučių grąžinimų priėmimas ii prekybininkų.
Reklaminės akcijos skelbimas intern etinėje svetainėje ir
reklaminiuose leidiniuose.
Pasiūlymų parengimas ir išsiuntimas mokykloms ir
darželiams.
Naujos mokyklinių stalu gam ybos technologijos įdiegimas.
Pasiūlymų bendrovėms pateikimas, naujų klientų paieška,
ryšių užm ezgimas. Nuteistųjų darbo jėgos panaudojimo
sutarčių sudarymas.
Centralizuoti pirkimų ir pardavimų padaliniai, patvirtinta
nauja įmonės valdymo struktūra.
Gamybos aprūpinimo užsakymais gerinimui sukurti nauji
viešųjų pirkimų projektų vadovų etatai. Techninių problemų
sprendimui įsteigtas vyr. inžinieriaus- energetiko etatas.
Panaikintos nereikalingos Komercijos ir logistikos grupių
vadovų pareigybės filialuose
Peržiūrėtos sutartys su pirkėjas ir tiekėjais,; pakeistos
nuostatos, nepalankios Įmonei (pvz. sutartys su U A B
„Plungita“, U A B „Izobara“).

2. ĮM O NĖS VEIK LO S REZULTATŲ A TITIK TIS ĮM O NĖS VEIK LO S TIKSLAM S

Įmonei yra labai svarbu pasiekti Įmonei nustatytus veiklos efektyvum o rodiklius —nuteistųjų
įdarbinimo, pelno, pardavim ų ir paslaugų rodiklius. Rodiklius kalendoriniam s metams nustato
steigėjas, t.y. K alėjim ų departam entas prie Lietuvos Respublikos teilringumo ministerijos.
2015 - iems m etam s Įm onei buvp nustatyti šiei rodikliai (2015 m. gruodžio 1 d. Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingum o m inisterijos direktoriaus įsakymas Nr. V-43
„Del 2015 m etų valstybinės įmonės „M ūsų am atai“ nuteistų] |

(suimtųjų) įdarbinimo, pelo,

pardavim ų ir paslaugų apim čių plano patyirtinim o“):
2015 m etų valstyb ės įm onės „M ūsų am atai“ nuteistųjų (suim tųjų) įdarbinim o, pelno, pardavim ų ir p a sla u g ų ^
R odikliai
Są lyginis nuteistųjų
(suirn tųjų) darbinirnas
(ketvi rčiais)

P ardavim ų ir paslaugų apim tys
tūkst. EU R
(ketvirčiais)

Pelnas tuksj. E U R
(m ėnesiais)

1

II

III

IV

3

6

9

12

1

II

III

IV

900

900

905

910

17,4

34,8

5 2,1

72,4

1679

3620

5329

71 54

Bendrasis
pelningum as
(proc.)
15

Rodikliai filialam s buvo paskirstyti sekančiai (2015 m. vasario 5 d. valstybės įmonės „M ūsų
am atai“ direktoriaus įsakym as Nr. 1/05-19 „Dėl planinio 2015 m etų valstybės įmonės „M ūsų
amatai

filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavim ų ir paslaugų apim čių plano

patvirtinim o“):
^
.
3 lentelė
2015 m etų planinis V alstybes įm onės „M ūsų am atai« filialų nuteistųjų (suim tųjų) įdarbinim o, pelno, pardavim ų
Rodikliai
V alstybės
įm onės „M ūsų
am atai“ filialo
pavadinim as
Alytaus filialas
Marijampolės
filialas
Pravieniškių
filialas
Viso:

Sąl yginis nuteistųjų
(s u i n •tųjų) Įdarbinimas
(ketvi rčiais)

Pardavim ų ir pąslaugų apim tys,
t ūkst. EU R
i ketvirčiais)

Pelnas, tukst. EU R
(m ėnesiais)

I

11

III

IV

3

6

9

12

į

II

III

IV

165

165

166

167

3,.

6,7

10,1

14,0

327,5

703 ,7

1036,0

1390,1

170

171

172

176

3 /7

7,6

11,3

15,8

366,0

791 ,6

1165,0

1563,9

565

564

567

567

10, 2

20,4

30,6

42,5

i>85,4

212^K5

3128,0

4199,8

900

900

905

910

17,4

34,80

52,10

72,40

1679,0

3620,(1

5329,0

7154,0

2015 m etų I ketvirtį sąlyginis nuteistųjų (suim tųjų) įdarbinim as - 813 asmenų, vidutinis
nuteistojo, darbo užm okestis - 117,06 eurai. Įmonės veiklos rezultatas 2015 m etų sausio - kovo
m ėnesių - 55,1 tūkst. Eur nuostolis, pardavim ų ir paslaugų apim tys

-j

1456,0 tūkst. Eur. 2015 metų

pirmo ketvirčio rodiklių įvykdym as pateiktas lentelėje Nr. 4.
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4 lentelė
R odikliai
V alstybės įm onės
„M ūsų am atai“
filialo pavadiriim as
Alytaus filialas

Pardavim ų ir paslaugų
apim tys,
tūkst. EUR

Sąlyginis nuteistųjų
(suim tųjų) įdarbinim as

Pelnas, tukst. EUF

Planas

Faktas

Planas

Fakte s

Planai!

Faktas

165

153

3,3

23,7

327,.5

364,3

Marijampolės filialas

170

77

3,7

4,1

366,0

288,9

Pravieniškių filiąlas

565

583

10,2

-83,:

985,4

802,8

VĮ „M ūsų am atai“

900

813

17,40

-55,

1679,0

1456,0

R odiklio įvykdym as,
%

90 %

-316%

87%

2015 m. I ketvirtį Įmonė neįvykdė nei vieno planinio rodiklio. Pardavė produkcijos
(paslaugų) už 1456,0 tūkst. Eur, 223 tūkst. Eur m ažiau negu buvo planuota.
Per 2015 m etų I ketvirtį pajam os sudarė -

1459,(5 tūkst. Eur, pajamos uždirbtos iš

pagrindinės veiklos sudarė - 1456,0 tūkst. Eur, pajam os iš kitos veiklos sudarė j- 3,5 tūkst. Eur.
Pardavimo pajam os iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė - 802,8 tūkst. Eur, Alytaus
filiale - 364,3 |tūkst. Eur ir M arijam polės filiale - 288,9 Itūkst. Eur.
Per 2014 m etų I ketvirtį pajamos sudarė — 1374,8 tūkst. Eur, pajamos uždirbtos iš
pagrindinės veiklos sudarė - 1374,7 tūkst. Eur, pajam os iš kitos veiklos sudarė i- 0,1 tūkst. Eur.
Pardavimo pa, am os iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė - 762,1 tūkst. Eur, Alytaus
filiale - 303,9 tūkst. Eur ir M arijam polės filiale - 308,7 tūkst. Eur. Lyginant 2015 m etų I ketvirtį su
|' i
2014 m ėtų tuo pačiu laikotarpiu, pajam os iš pagrindinės veiklos padidėjo - 181,3 tūkst. Eur.
Pravieniškių filiale padidėjo - 40,8 Eur , Alytaus filiale! padidėjo - 60,3 tūkst. Eur, o M arijampolės
filiale pajam os iš pagrindinės veiklos sumažėjo - 19,9 tūkst. Eur. 1 paveiksle pateikta 2015 - 2014
metų sausio - kovo m ėnesių pardavim ų ir paslaugų apimtys.

1 pav. VĮ „M ū s ii am atai“ 2015 ir 2014 metų sausio —vasario m ėnesių pardavim ų ir paslaugų apim tys, tūkst.
eurų
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Iš paveikslo N r.l pateiktos inform acijos matom e, kad 2015 metų sausio mėnesio pardavim ų
ir paslaugų apim tys buvo 6,5 proc. (28,2 tūkst. Eur) m ažesnės palyginus su 2014 metų sausio
mėnesių. 2015 m etų vasario m ėnsesio pardavim ų ir paslaugų apimtys buvo 9,2 proc. |(43,6 tūkst.
Eur) didesnėj palyginus su 2014 m etų vasario mėnesiu, kovo mėnesio pardavim ų [ir paslaugų
apimtys buvo 15,4 proc. (73,0 tūkst. Eur) didesnės nei 2014 m etų kovo mėnesį. 2 p l5 m etų I
ketvirčio pardavim ų ir paslaugų apimtys buvo 5,9 proc. (81,3 tūkst. Eur) didesnės lyginant su 2014
metų I ketvirčiu.
2015 m etų I ketvirtį faktinis vidutinis sąlyginis! įdarbintų nuteistųjų skaičius - 813 žmonių.
Įdarbinta 87 nuteistaisiais m ažiau, nei buvo planuota. Šio rodiklio įm onei įvykdyti nepavyko.
950
900

-9.3.7

880

850

78.8.

800
750
700 + S a u s is

V a s a r is

D 20 14 metai

Kovas
■ 20 I 5 meta:i

2 pav. 2 0 1 5 - 2 0 1 4 metų sausio - kovo m ėnesių vidutinis sąlyginis įdarbinti; nuteistųjų skaičius

Iš paveikslo Nr. 2 pateiktų duomenų matyti, kad 2015 metų pirm us tris mėnesius vidutinis
sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo mažesnis palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.
2015 m etais vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius sausio m ėnesį - .5,9 proc., vasario
mėnesį - 3,1 proc., ir kovo mėnesį ■ 15,9 proc. m ažesnis nei 2014 metų sausio - kovo mėnesiais.
2014 m etų I ketvirtį įdarbinta 76 nuteistaisiais (8,5 ■proc.) daugiau nei 2015 metų tuo pačiu
laikotarpiu. M ažesnį sąlyginį įdarbintų nuteistųjų skaičių lėmė M arijam polės filialo metalo liejinių
cecho gamybo s laikinas sustabdymas. Planuojam a 2015 metų II ketvirtyje pradėti metalo liejimo
darbus ir;padidinti įdarbintų nuteistųjų skaičių 40 proc.
Įmonei nepavyko įvykdyti planinio pelno rodiklio. Įmonės nuostoliai per 20 15 metų I
ketvirtį sudaro - 55,1 tūkst. Eur. Alytaus ir M arijam polės filialai veiklą vykdė pelningai: Alytaus
filialo pelnas - 23,8 tūkst. Eur ir M arijam polės filialo pelnas - 4,2 tūkst. Eur, Pravieniškių filialo
patirtas nuostolis sudarė - 83,1 tūkst. Eur.
2015 metų I ketvirčio neigiam ą Įmonės veiklos rezultatą įtakojo šie faktoriai: euro įvedimas
Lietuvoje, kuris

sąlygojo

užsakym ų

sumažėjim ą, buvo

išm okėtos

išeitinės kompensacijos
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I

darbuotojams,

patirtos

reklam os

išlaidos,

vadyboj

sistem os

priežiūros

audito

išlaidos

ir

adm inistracinės išlaidos. Įm onės pardavim am s reikšm ės turėjo veiklos sezoniškum as. Kiekvienais
•

r

..

'

1

metais įm onėje gam inam os produkcijos pardavim ų itendencija žiem os periodu yra mažėjanti,
kadangi sum ažėja užsakym ai iš biudžetinių įstaigų,

0,0
Sai
l l l l

'

Vns

- 5 0 ,0

p '3 5 ,9

- 3 9 ,0
-

tvo

- 5 5 ,1

100,0
-1 0 5 ,0

- 1 5 0 ,0

- 1 5 7 ,8
2 00,0

- 2 1 1 ,1
2 5 0 ,0

J0 2014

metai

■ 2 0 1 5

[m e ta i

3 pav, VĮ „Musų am atai“ 2014 ir 2015 metų sausio - kovo mėnesių pelnas (nuostolis), tuksi. Iiur.

□

Iš 3 paveikslo pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad 2015 m etų sausio - kovo mėnesių
įmonės veiklos rezultatas buvo geresnis nei 2014 metų sausio - kovo mėnesių. Sausio mėnesį
įmonė patyrė

62,9 proc. (66,0 tūkst. Eur) mažesnį nuostolį nei 2014 metų sausio mėnesį. 2015

metais vasario mėnesį nuostolis buvo 77,2 proc. (121,9 tūkst. Eur) m ažesnis nei 2014 metų vasarį.
2015 metais kovo mėnesį Įm onės nuostolis buvo 73,9 proc. (156,0 tūkst. Eur) magesnis palyginus
su 2014 m etų kovo mėnesiu. G alim a teigti, kad 2015 metų pirm o ketvirčio Įmonės veiklos rezultatai
buvo geresni palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.

3. ĮM ONĖS INV ESTICIJO S PER 2015 M ETŲ I K ETV IR TĮ, D IDŽIAUSI VYKDOM I IR
PLANUOJAM I INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Per 2015 m etų I ketvirtį įmonė įsigijo ilgalaikio m aterialaus turto sumoje - 38, tūkst. Eur:
Alytaus filialas per 2015 metų I ketvirtį, ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.
A m ortizacija ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. I ketvirtį sudarė - 10,2 Eur.
M arijam polės filialas 2015 m. I ketvirtį ilgalaikio m aterialiojo turto įsigyta nebuvo.
A m ortizacija ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. I ketvirtį sudarė - 20,7 tūkst. Eur.
Pravieniškių filialas per 2015 metų I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 38,6
tūkst. Eur:
-

briaunų klijavim o stakles Olim pic K400 - 34,0 tūkst. Eur;

-

dulkių ištraukėją Coral CA/2C - 1,0 tūkst. Eur;

9

-

C ikloną C-150 - 3,5 tūkst. Eur;

Ilgalaikio turto nusidėvėjim o išlaidos per 2.015 metų 1 ketvirtį sudarė - 25,8 tūkst. Eur.
Įmonėje ilgalaikio m aterialaus turto nusidėvėjim o išlaidos sudarė - 56,7 tūkst. Eur.
Įmonė siekdam a pagerinti gamybinę bazę ir produkcijos kokybę iš turimų apyvartinių lėšų
investavo į Pravieniškių filialo metalo dirbinių cecho įrangos atnaujinim ą, m edžio ir baldų gamybos
cecho džiovyklų įdiegim ą (investicija apie 46,3 tūkst. Eur), baldų baro m odernizavim ą įsigyjant
autom atizuotas kantavim o stakles (investicija —apie 34,0 tūkst. Eur). Sugedus senai įrangai įmonė
įsigijo dulkių ištraukėją ir cikloną sumoje - 4,5 tūkst. Eur.
5 lentelė
V alstybės įm onės „M usų am atai“ 2015 metų I ketviiijčio turto įsigijim o planas

EI L.
NR.

7,

15.

LAIKOTARPIS,
KURIUO
KETINAM A
ĮSIGYTI
ILGALAIKĮ
TURTĄ

2015 m.
I - I I ketvirtis

2015 m.
I k etv irtis

23.

2015 m.
I-IV ketvirtis

ILGALAIKIS
TURTAS

ILGALAIKIO
TURTO VERTĖ
(APYTIKSLIAI)
TŪKST. EUR

ĮMONĖS
ADMINISTRACIN

I - mos
medienos
džiovinim o
kameros
įsigijimas

25,0

Pravieniškių

Baldų
kantavimo
masina

40,0

Pravieniškių
filialas

Atsarginės
dalys ir kiti
įrengimai

50,0

mone

PASTABOS

IS
STRUKTŪRINIS
PADALINYS,
KURIO VEIKLOS
POREIKIAMS
TENKINTI
KETINAMA
ĮSIGYTI
MATERIALŲJĮ
TURTĄ
filia la s

Neturėdama
džiovinim o
kameros,
Įmonė priversta
pirkti i medienos džiovinim o
paslaugą. Naujos kameros
būtų naudojamos išpjautos
m edienos i džiovinimui, kas
leistų i turėti
džiovintos
medienos! atsargų kitiems
gaminiams gaminti. Padidėtų
apyvarta, pelnas, atsipirktų
per 3-5 metus, būtų galima
įdarbinta 10-15 nuteistųjų.
Baldų kantavimo mašina
pagerinti} gaminamų baldų
kokybę, atsisakytume rankų
darbo, kukiam reikalingos
didelės laiko sąnaudos.
Įrengimai jatsipirktų per 2-3
metus, prie jų dirbtų 2
nuteistieji..
Nenumatytų
įrengimų
įsigijimui,;
kurių
reikėtų
gamybai
(nepataisomai
sugedus esamiems, plečiantis
gamybai), Lukiškių gamybos
cechui reikalinga pramoninė
skalbimo mašina (padėvėta),
kurios apytikrė vertė yra apie
9000 Eur ir džiovyklė, kurios
vertė apie 3000 Eur. Elektros
varikliam s- iki 1500 Eur.
M iltelinio dažymo filtrams iki 2500 Etir.

j
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2014

m etų III - IV ketvirtį Įmonėje buvo planuota įdiegti programinę įrangą, siekia

centralizuotai autom atizuoti finansinės ir ūkinės veiklos procesus, tačiau dėl lėšų ir laiko trūkum o
įdiegti planuojam ą įrangą nepavyko. Buvo atlikti šie darbai: vykdom os tiekėjų apklausos su UAB
„Edrana“, UAB „Labbis“, UAB „D ebetas“, UAB „EuipSakaita“, UAB „Rivilė“ UAB „Finvalda“,
UAB „A gnum “, UAB „B ūtenta“, UAB „N avizion“,UAB „Pragm a“, analizuojami pam inėtų tiekėjų
komerciniai pasiūlym ai, lyginam os techninės charakteristikos ir kaino;;. Centralizuotos programinės
įrangos įdiegim o darbai perkelti į 2015 m etų III-I V ketvirčius.

,

4. ĮVYKIAI, T U RIN TYS ESM INĖS REIK ŠM ĖS VALSTYBĖS V ALD O M O S ĮM ONĖS
V E IK LA I, ĮVYKĘ PE R A TASK AITINĮ LA KOTARPĮ
Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos įmonė,«; veiklai 2015 rnei ų I ketvirtį:
-

Išm okėtos išeitinės kom pensacijos darbuotojams - 14,12 tūkst. Eur;

-

Patirtos reklam os išlaidos (produkcijos reklam iniai ir informaciniai katalogai) - 2,4

tūkst. Eųr;
-

|
Radybos sistem os priežiūros audito išlaidos - 3,5 tukst. Eur.

į

2015 iii. sausio 13 d. valstybės įmonės „M ūsų am atai“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 19
I

I

j

buvo patvirtinta nauja Įm onės direktoriaus pasiūlyta valdymo struktūra (žr. 4 pav.).
DIREKTORIUS

DIREKTORIAIS

IINANSŲIR

p a v a d i o t o ja s

EKONOMIKOS
SKYRIUS

PIRKIM!" IR
LOGISTIKOS
SKYRIUS

TESĖS«
ADMmiStKAl UOS
RKIKAtV SKYRIUS

yVKIAfiJilASK
INŽtNHiRMiS

KOMERCIJOSIR
MARKETINGO
SKYRIUS

ALYTAUS

FILIALAS

MARIJAMPOLĖS

E1LIALAS

PRAVIE.NlSKlt)

FIIIAIAS

Vilniji» to Ij I uh i

4 p av. V alstybės įm onės „M ūsų am atai“ organizacinė valdym o s tru k tū ra

N aujos valdym o struktūros pagrindinis ir svarbiausias uždavinys - užtikrinti centralizuotą
efektyvią Įmonės veiklą visose veiklos srityse.
Siekiant m ažinti kaštus, centralizuoti pirkim ų ir realizacijos padaliniai, įsteigti Pirkimų ir
logistikos bei Komercijos ir marketingo skyriai. N aujos valdymo struktūros privalumas yra
racionalesnis Įm onės lėšų naudojim as bei tikslingesnė kiekvieno skyriaus veikla.
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Pardavimo pajam os ir pardavim o savikaina
Pardavim o pajam os 2015 metų p in tų ketvirtį sudarė 1456,06 tūkst. Eur, pardavimo pajamos
buvo 81,3 tūkst. Eur didesnės lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Parduotų prekių
savikaina per 2015 metų 1 ketvirtį sudarė - 1247,08 tūkst. Eur. (Pravieniškių filuįle - 752937 Eur,
Alytaus filiale - 272651 Eur ir M arijampolės filiale - 221497 Eur). Įm onėje parduotos produkcijos
savikaina per 2015 metų I ketvirtį sumažėjo 74,15 tūkst. Eur, lyginant su 2014 metų tuo pačiu
laikotarpiu.

amus

m

paruinvimo sa' -'iKaina

2015 m. 3 m ėnesiai

2014 m. 3 m ėnesiai

2015 m. 3 mėn.
lyginant su 2014
m. 3 mėn.

Pastabos

Pardavimo: paj amos
(tūkst. EUR)

1456,06

1374,75

81,:ii

Paidavimo savikaina
(tūkst. EU R )

Pardavimų padidėjo
5,9 proc.

1247,08

1321,23

-74, 15

Savikaina sumažėjo
5,6 proc.

f

.......f — ~ "'y'

iuksi. c,urj didesnes

lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Parduotų prekių savikaina per 2015 m etų I ketvirtį
sudarė - 1247,1 tūkst. Eur. (Pravieniškių filiale - 752,9 tūkst. Eur, A lytaus filiale

;272,6 tūkst. Eur

ir M arijampolės filiale - 221,5 tūkst. Eur). Įm onėje parduotos produkcijos savikaina 2015 metų I
ketvirti sum ažėjo 5,6 proc. (74,15 tūkst. Eur), lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu.
A nalizuojam u laikotarpiu pardavim o pajamos didėjo, o pardavim ų savikaina mažėjo, kadangi
jmoneje buvo įvesta griežta žaliavų apskaitos kontrolė, optim izuotas transportas, nuolatos ieškom a
žaliavų žem esnėm is kainom is. Įsigyjama pigesnė m ediena iš užsienio tiekėjų, taip m ažinant
medienos džiovinim o ir transporto sąnaudas.
Pagamintos produkcijos savikaina
Per 2015 metų I ketvirtį įmonėje pagam intos produkcijos savikaina sudaro -1 098,6 tūkst.
Eur. Pravieniškių filialo pagam intos produkcijos savikaina per 2015 metų 1 ketvirtį sudaro - 694,9
tūkst. Eur, Alytaus filiale pagam intos produkcijos savikaina sudaro -

251,3

tūkst. Eur,

M arijampolės filiale pagam intos produkcijos savikaina sudaro - 152,4 tūkst. Eur. Įmonės 2015 2014 metų I ketvirčio gam ybos išlaidų pokyčiai pateikti 7 lentelėje.
VI „MOsu am alai“

mot., i

________

(ja m y b o s išlaidos

t. tiesiogiai jpriskir i amos atlyginimo (nuteistųjų) su
Sodra

.
.
US IMUIUŲ pu vyčiai lygina nt su 2014 metų
2015 m .I
ketv.,
takšt.
Eur

2014 m .I
ketv.,
tūkst.
E ur

Pasikeitim ai
(+/■■) 2015 m. I
ketv. lyginant
su 2014 irJ I
ketv., tūkst.
Fu r

224,7

221,4

+:i ,4

7 lentelė
ketvirčiu
Pasikeitim ai
(+/-) 2015 m.
I ketv.
lyginant su
2014 m .I

+ 1,5 I

12

I

2. N etiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su Sodra
3. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos
4. Tiesiogiai priskiriamas technologinis kuras
5. Suteiktos mokamos paslaugos (transporto paslaugos,
pjūklų palandinimas ir kt.)

436,0
13,1

199 3
554 I
19 6

19,4

19 5

-0,1

6. Elektra, vanduo, šiluma

-0 5

127,8

-64,6

-33 6

54,6

192 3
51. 5

+3,1

+6,0

0,6

1. 9

-1,3

-68,4

26,0
U,O

29,6
u.o

-3,5
0,0

-11,9
0,0

2,3
1 (\
1,0

3,4

-M

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
8. Įrengimų priežiūros išlaidos
9. |m onei suteiktų mokamų paslaugų (dyzelino,
benzino, dujų)
10. Ryšių paslaugos
11. Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos,
kelių mokestis
12. M edienos džiovinimas
13. Kitos!įvairips paslaugos (cecho remonto ir
priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimo,
draudimo, kanc. prekės ir kita)
Iš viso:

177,0

14,9
1098,6 1

-22,3

-11,2

-118,1
-6,5

-21,3
-33,2

J

-1.5,9

-32,4
-90,9

37, 7
1348,3

-22,8

-60 4

249.6

-18,5

*

Įmonės gam ybos išlaidos 2015 m etų pirm ą ketvirtį bendrki sumažėjo 18,f proc. (249,6
tūkst. Eur) palyginus su 2014 m etų tuo pačiu laikotarpiu. Ataskaitinį 2015 m etų ijke;tvirtį lyginant
su 2014 m etų^uo pačiu laikotarpiu sumažėjo šios gam ybos išlaidos: m edienos džiovin imo išlaidos 90,9 proc. (15j,9 tūkst. Eur), įrengimų priežiūros išlaidos - 68,4 proc., autom obilių eksploatavimo
išlaidos sum ažėjo 32,4 proc. (1,1 tūkst. Eur), tiesiogiai priskiriam os m edžiagos surnaž ėjo 21,3 proc.
(118,1 tukst. Eur), elektros, vandens ir šildymo išlaidos Sumažėjo 33',6 proc. (64,6 tūkst. Eur). 2015
metų 1 ketvirtį gam ybos išlaidų sum ažėjim ą lėmė žaliavų, elektros, vandens ir šilumos sąnaudų
sumažėjimas.
Įmonės gam ybos išlaidų struktūra 2015 ir 2014 m etu i ketvirčio pateikta S lentelėje.
.XLj>M ^ s|j a m atai_2015 metų I ketvirčio ir 2 014 metų I ketvirčio gam ybos išlaidų struktūra
uui a
2015 m. I ketvirtis
2(1 14 m, I ketvirtis
Pasikeitim ai
(+/-) 2015
G am ybos išlaidos
T okst.
Lyginam ieji
TCikst.
Lyginam ieji
m. I ketv.
Eur
svoriai, %
E ur
svoriai, %
lyginant su
2014 m. I
ketv., %
1. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo
(nuteistųjų) su Sodra
224,7
20,5
221,4
16,4
+4 0
2. N etiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su
Sodra
177,0
16,1
199,3
14,8
+ 1,3
3. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos
436,0
39,7
554,1
41,1
-1 4
4. Tiesiogiai priskiriamas technologinis kuras
13,1
1,2
19,6
1,5
-0,3
5. Suteiktos mokamos paslaugos ( transporto
paslaugos, pjūklui palandinimas, medienos
džiovinimas ir kt.)
19,4
1,8
19,5
1,4
+0 3
6. Elektra, vanduo, šiluma
127,8
11,6
19 2,3
14,3
-2 6
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
54,6
5,0
5 1,5
3,8
+12
8. Jrengimu priežiūros išlaidos
0,6
0,1
1,9
0,1
-0 1
9. Įmonei suteiktLĮ mokamų paslaugų (dyzelino,
benzino, duių)
26,0
2,4
2,2
«
+0 2
10. Ryšių pašiau gos
0,6
0,1
0,6
0,0
+0,0
11. Automobilių eksploatavimo bei remonto
išlaidos, kelių mo kestis
2,3
0,2
3,4
0,3
+0,0

J
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12. M edienos džiovinimas

1,6

13. Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir
priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų
aptarnavimo, draudimo, kanc. prekės ir kita)
Iš viso:

17,5

1,3

14,9

1/

37,7

2,8

1098,6

100,0

1348,3

100,0

-

1,2

-1,4

2015 imetų I ketvirtį didžiausia gamybos išlaidų dalis teko tiesiogiai priskiriamom s
medžiagom s - 39,7 proc., tačiau jų dalis sumažėjo 1,4 proc. punktų palyginus su 2014 m etų tuo
pačiu laikotarpiu. Tiesiogiai priskiriam os atlyginim ų (nuteistųjų) sąnaudos 2015 metų analizuojam u
laikotarpiu sudarė 20,5 proc. visų gamybos išlaidų, 2014 m etų pirm ą ketvirtį šiai i|šlaidų daliai teko
16,47 proc., išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai 2015 m etų I ketvirtį sudarė! 11,6 proc. visų
gamybos išlaidų, šių išlaidų dalis sumažėjo 2,6 proc.; punktų lyginant su 2014! m etų tuo pačiu
laikotarpiu.
Veiklos sąnaudos
Per 2015 m etų I ketvirtį veiklos sąnaudos sudarė -265,1 tū k s t Eur, Pravieniškių filiale jos
siekė 133,1 tūkst. Eur, A lytaus filiale - 67,6 tūkst. Eur ir M arijam polės filiale —' 64,3 tūkst. Eur.
Veiklos sąnaudų pokyčiai pateikti 9 lentelėj e.

9 lentelė
įieuĮ i Ketvirčiu

jįiii.u u su

V eiklos sąnaudos

1. Darbo apmokėj imui skirtos lėšos kartu su
Sodra:
z.i <isalpos netekus darbingumo, žalos
atlyginimas, kompensacijos
3 .Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai
4.Telekom o, m obiliojo ryšio paslaugos
5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda
6.Auditu paslaugos
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
8.Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos
9.Komandiruočių išlaidos
10.Apskaitos programos atnaujinimas,
įdiegimas
n.A utom obilių išlaikym o sąnaudos(kuras,
remontas)
12.Banko paslaugos
13.Tarša
M.Garantiriis fondas
15. Vanduo, šilunįa, elektra
16. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą
19. Kitos įvairios sąnaudos sudarė(kuras
produkcijos išvežim ui)
20. Mokymai, seminarai
21. Konsultacinės paslaugos
Iš viso:

2015 m. I

2014m. I

ketv.
Tūkst.
Eur

ketv.
T ūkst. Eur

P asikeitim ai
(+/-) 2014 m. I
ketv. lyginant

su 201l3m. I
ketv., tūkst.
Eur.

199,7

Pasikeitim ai

(+/-) 2014 m. I
ketv. lyginant
su 2013 m. I
ketv., °/o

186,8

+12,9

+6 9

0,7

0,4

+0,3

+70,0

2,4

3,7

-1,3

-36 1

3,4

4,8

-1,4

-28 7

1,8
4.2

2,7

-0,9

-33 3

4,9

-0,7

-13 6

2,8

2,9

-0,0

-1 1

4,7

2,8

+1,9

+ 66 1

M

1,0

+0,1

+ 10 0

3,2

2,1

+ 1,1

+52 4

10,9

9,5

+ 1,4

+ 14 7

0,7

1,3
3,2

-0,6

-46 5

-0,9

-28 8

0,4

0,5

-0,1

-4 4

8,0

10,8

-2,8

-25 6

0,0

1,0

-1,0

-100 0

18,9

19,4

-0,5

-2 5

0,0

4,9

-4,9

-100 0

2,3

0,0

2,9

-2,9

-100 0

265,1

265,4

-0,3

-0,1
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I

Iš lentelėje pateiktų duom enų matom e, kad įm onės veiklos sąn au d o s'sumažėjo 0,1 proc.
lyginant su 2014 m etų I ketvirčio patirtom is veiklos sąnaudomis. Darbo užm okesčio sąnaudos 12,9
tūkst. Eurų (6,9 proc.) buvo didesnės, lyginant su 2014 m etų tuo pačiu laikotarpiu. 2015 m etų I
ketvirtį darbo užm okesčio sąnaudų padidėjim ą įtakojo išm okėtos kom pensacijos darbuotojams
(14,1 tūkst. Eur.).

Reklam os, skelbimo ir sertifikavim o paslaugos 66,1 proc. didesnės nei 2014

metų I ketvirtį. Elektros, vandens ir šilum os sąnaudos 2015 m etų I ketvirtį 25,6 proc. (2,8 tūkst.
Eur) m ažesnės lyginant su 2014 m etų tuo pačiu laikotarpiu. Bendrai įm onės yeiklos sąnaudos
sumažėjo 0,1 proc. (0,3 tūkst. Eur).

10 lentelė
X I „M ūši; am atai“ 2015 metų I ketvirčio ir 2014 metų I ketvirčio
s ą ntaud
struktūra
IIVIV veiklos
Vl'lttIU* įlie
u Ul|ų SI
TOKiūra
2015 m.
2014 m.
P asikeitim ai
Takšt. Lyginam ieji
Tūkst. L yginam ieji
(+/-) 2014 m. I
Y eiklos sąnaudos
Eur
svoriai, %
Eur
svoriai, %
ketv. lyginant
1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su
Sodra:

su 2013 m. I
ketv., %
199,7

75,3

186,8

70,4

0,3

0,4

0?

+0 1

0,9

3,7

14

-0 5

4,8

18

-0 5

2,7

10

-0 3

1,6

4,9

1,8

-0,2

1,1
1,8

2,9

1,1

0 0

4,7

2,8

1,1

+0,7

1,1

0,4

1,0

04

00

3,2

1,2

2,1

0 8

+0 4

10,9

4,1

9,5

3,6

+0 5

0,7

0,3

13

0,5

-0 2

2,3

0,9

3,2

1 ">

-0 3

2 .Pašalpos netekus darbingumo, žalos
atlyginimas, kompensacijos
3.Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai

0,7
2,4

4,Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos

3,4

5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda
6.Auditų paslaugos

1,8

1,3
0,7

4,2

7. Ilgalaikio m ilo nusidėvėjimas

2,8

8.Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos
9 .Komandiruočių išlaidos
10.Apskaitos programos atnaujinimas,
įdiegimas
11.Automobilių išlaikymo sąnaudos(kuras,
remontas)
12.Banko paslaugos
13.Tarša
14.Garantinis fondas

0,4

0,2

15. Vanduo, šiluma, elektra

0,5

0 '>

00

8,0

3,0

10,8

4 1

-1 0

0,0

0,0

1,0

04

-0 4

18,9

7,1

19,4

7 ,'S

0,0

0,0

4,9

18

-0 2
-11,08

0,0

0,0

265,1

100,0

2,9
265,4

U
100,0

16. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą
19. Kitos įvairios sąnaudos sudarė(kuras
produkcijos išvežimui)
20. Mokymai, seminarai
21. Konsultacinės paslaugos
Iš viso:

-1.1

Iš 10 lentelėje pateiktų duom enų m atome, kad 2015 m etų ] ketvirtį didžiausia santykinė
veiklos sąnaudų dalis; teko darbo užm okesčiui - 75,3 proc., 4,9 proc. punkto daugiau nei 2014 metų
tuo pačiu laikotarpiu.
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Pirkėjų skolos ir skolos tiekėjam s
Siekiant pagerinti įmonės finansinę padėtį būtina m ažinti debitorinį įsiskolinimą. Įmonei
įvairios įm onės ir įstaigos 2014-12-31 dienai Įmonei buvo skolingos 992 737 Lt, o 2014-03-31
dienai pirkėjų įsiskolinim as sudarė 1 207 478 Lt. (Pravieniškių filiale - 444 659 Eur, Alytaus filiale
- 380 564 Eur, M arijam polės filiale - 382 255 Eur).
Skolos trukdo Įmonei laiku atsiskaityti su tiekėjais, tačiau lyginant su pirkėjų įsiskolinim u
2014-12-31 dienai padidėjo 214 741 eurų. Detalus pagrindinių Įm onės debitorių sąrašas 2015-03-31
dienai pateikiam as 11 lentelėje.
11 lentelė
X

Eil.
Nr.

P irkėjai

—

***
j

Skola, Eur

COLLABORATE & INNOVATE LTD T/A COSY

29450.40

Kalvarijos savivaldybės administracija
Makveža UAB

44407.20
11145,14

Maxima LT UAB

16714,42

SA V IV A LD Y BĖS B| KAUNO RAJONO SPC
Senukų prekybos centras U A B

14708.43

Specus Šiauliai UAB
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie L,R VRM

22179,54
17747,44

U A B "Elektrobalt"

19635.74

'

12424,58

UAB "Keldarista"

13925,58

Marijampolės pataisos namai

68680,39

UA B "Ryšininkas"

13009,36

U A B "Senukų prekybos centras"

115588,23

UAB "SLO LITHUANIA"
Specialioji priešgaisrinė gelbėjim o valdyba

I

20794,43
15581,74

UAB " Tegra state"

;

23596,34

Achempak U A B

65110.33

Bičių korys U A B

10335.82

CCM Baltic U A B

24103.55

CJ WILDB1RI) FOODS LIMITED (Užsienis)

37004,78

Medienos komponentai UAB
Pontem UAB

11113.52
14536,57

Statva UAB,

1

Svigis UAB

18918.69
64081,54

Zelvyte-Boeck Lieita
Kiti pirkėjai

17233,67
485 450,94

Iš viso:

1 207 478,37

Skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams - tai skolos už žaliavas ir m edžiagas naudojim as gam inių gamybai. Skolos
tiekėjam s 2014-12-31 sudarė - 724 507 eurų, o 2015-03-31 - 75S 031 eurų. 2015-03-31 skolos
tiekėjams Pravieniškių filiale sudarė - 475163 Eur, A lytaus filiale
M arijampolės filiale sudarė -

su d ari - 220994 Eur, o

59874 Eur. Įmonės skolos tiekėjam s padidėjo 31 524 eurų.

Pagrindinių Įmonės kreditorių sąrašas 2.015-03-31 dienai pateikiam as 12 lentelėje.
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12 lentelė
Eil.
Nr.

T iekėjai

Skola, Eur

Egivira UAB

i

Ergolain projektai UAB

47126.79
62393,17

Metai solutions U A B

35764,86

Senukų prekybos centras U A B

15168,06

Ulmas UAB
A.Piiecko IĮ

65232,09
23475,44

UAB "Ritėjus”
Diforma UAB

14024,08
22336,07

Dzūkijos! mediena U A B

24779.14

Inlleks UAB

18078,18

Kuerkus UAB

12208,61

Lytagra AB

13422,77

Metai solutions UAB

16203,55

M igva U A B

14947,26

Nostra UAB

16135.34

Trukmė UAB

16687,87

Unis Steel Baltija UAB
V. Lukoševičiaus prekybos firma
Ventus- Nafta AB

11335,09
10724,51
12940,66

Kitos skolos tiekėjams

303047.20

Iš viso:

756030,69

Finansinės skolos
UAB ,įSwedbank lizingas“ 2015-03-31 įsiskolinim as sudaro - 8723 Eur, einamųjų metų
įsiskolinim as UAB „Sw edbank lizingas“ sudaro - 4808 Eur, kredito. linija sudaro - 212581 Eur,
bendras įsiskolinim as bankui sudaro - 226112 Eur .
5. ĮM O N ĖS VEIK LO S PI A N A I IR PR O G NO ZĖS
Valstybės įmonės „M ūsų am atai“ 2.015 metais num ačiusi veiklos gerinimo planą, kuris pateiktas
13 lentelėje.
13 lentelė
Eil.
Nr.

Priem onės pavadinim as

Term inas

A tsakingas
asm uo

Pastabos

1.

Naujos produkcijos
gamyt inės linijos
įrengime s ir gamybos
procesų įsisavinimas
Pravier liškių filiale

2015 m.
III-IV ketv. *

Pravieniškių
filialo
direktorius,,
Gamybos
organizavimo
grupė

Pravieniškių
filialo
gamybos
ceche
paruoštos patalpos naujos produkcijos
gamybai
- medinėms; lauko
terasos
p ly te lė ™ Įdiegimui ir gamybinių procesų
įsisavinimui reikalinga investicijų suma yra
apie 10,0 tūkst. Eur. Planuojama įdarbinti 5
nuteistuosius,
atliekančias bausmę už
sunkius ir iabai sunkius nusikaltimus.
Metinė apyvarta turėtų padidėti iki 19,6
tūkst. Eur.
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2.

Įrengti licenzijuotą
skalbyklą - cheminę
valyklą Pravieniškių
filiale

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

3.

Įrengti oro
kondicionavim o sistemą
Pravieniškių filialo
Duonos gam ybos bare

2015 m.
II-III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavijno
grupė

4.

įsigyti 4 naujas siuvim o
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, išvengia nekokybiškos produkcijos,
didesnis darbo našumas. Investicija - 4,0
tūkst. Eur. Metinę apyvartą planuojama
padidinti 18,3 tūkst. Eur.

5.

Įsigyti 2 Imujas siuvim o
mašinas Vlarijampolės
3lliale

2015 m.
II-III ketv.

Marijampolės
filialo
direktoriuj,
Gamybosi
organizavimo
grupė

6.

{sigijus naujų siuvim o mašinų bus įdarbinti
3 nuteistieji. Tekstilės gaminiai bus
didesnės
pridėtinės
vertės,
išvengta
nekokybiškos produkcijoj didesnis darbo
našumas! Investicija - 12,0 tūkst. Eur.
Numatomas metinės apyvartos padidėjimas
- 11,1 tūkst. Eur.

ilgalaikio turto aukcionas

2015 m.
II-III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktoriusį
Alytaus filiajo
direktorius;
Marijampolės
filialo
direktorius,
Finansų ir
ekonomikos
skyrius

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

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.

Г 7.

Naujos 1mhaltermės
apskaitos programos
įdie girnas

1

8.

Atsinaujinančių energijos
šaltinių įdiegimas

2014 m. III
ketv. - 2 0 1 5 m.
III ketv,

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

__

Licenz įjuotos
skalbyklos
projekto
pareng mui,
įre ilgimų, patalpų
ir
inžiner inių tinklų įi engimui (vandentiekiui,
garo
tiekimui,
elektros
instaliacijos
įvedini ui) bei sertif kavimui bus investuota
apie f50,0 tūkst. puri Skalbykla teiks
skalbiu 10 bei valyt no paslaugas švietimo,
gydym o, pataisos I įkalinimo įstaigoms,
Skalby (loję
platu tcijama
įdarbinti
30
nuteisti jų, metinę apyvartą padidinti iki
157,0 tiikst. Eur.
Oro ko ndicionavimc i!įranga būtina duonos
gamybc >s technoloį [įnių ir sandėliavimo
parame trų (patalpų oro temperatūros ir
drėgmė 3) palaikytn ui, ^sant reikalui, jų
pakeitiir lui. Oro kondicionavimo įranga
užtikrin s duonos gaminių kokybę, leis
išplėsti
maisto
produktų
iš
miltų
asortim 2ntą. Papild omai bus įdarbinti 2
nuteistu sji. Oro kc ndicionavimo įrangos
įsigijim ) investicijų sumą - 20,0 tūkst. Eur.

Pravieniškių filiale l >us diegiama saulės
elektrinė, kuri eiektro s 1sąnaudas sumažins
35,5 tūkst. Eur. (201^ m. išlaidos elektros
energijai sudarė 53,1 tųksf. Eur.). Saulės
elektrinės diegimui gauta parama iš
Lietuvos aplinkos a įsaugos investicinio
fondo. Nuosavi] lėšų si ima į- 8,6 tūkst. Eur.,
bendra projekto vertė 4 2^,2 tūkst. Eur.
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9.

Atsinaujinančių energijos
šaltiiiių įdiegimas

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

Marijampolės
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

10.

Galvaninių nuotėkų
valym o 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

11.

Artezinio gręžinio
įrengimas

2015 m. III- IV
ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

12,

Siuvimo mašinų
įsigijimas (4 vnt.)
(naujos)

2015 m. III- IV
ketv.*

Alytaus filialo
direktorius,
Gamybosi
organizavimo
grupė

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

Briaunų iaminavimo
staklių įsigijimas
(naujos arba padėvėtos)

2015 m. I ketv.

Alytaus filialo
direktoriusį
Gamybos
organizavimo
grupė

LM DP briaunų Iaminavimo staklės yra
pasenusios ir reikalauja didelių remonto
kaštų.
Įsigijus įrengimus sumažinsime
remonto sąnaudas. Investicija apie 7,5 tūkst.
Eur. Bus įdarbinti 2 nuteistieji.

Įsigyti metalo profilių
apdirbimo stakles
(naujas arba naudotas)

2015 m. I ketv.

Stakles skirtos metalo profilių lankstymui,
bus platesnis
kėdžių iri metalo gaminių
asortimentas. Reikalinga; investicija 6,0
tūkst. Eur.
;

Įsigyti naujas
medienos
džiovinim o kameras

2015 m .]-II
ketv.

Alytaus filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimb
grupė
Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Įsigyti naują baldų
kantavirno mašiną

2015 m. I -II
ketv.

13.

14.

15.

16.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Marijampolės filiale bus diegiama saulės
elektrinė, kuri elektros: sąnaudas sumažins
83,9 I.Cikst. Eur, (2014 m. išlaidos elektros
energijai sudarė 197,3 jtūkst. Eur). Saulės
elektrinės diegimu i| gauta parama iš
Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio
fondo,. Nuosavų lėšų sįima - 8,00 tūkst.
E ur, bendra projekto ^ertė 1170,3 tūkst.
Eur.
'
Marijai ipolės filiali bus modernizuojama
galvani lių nuotekų valymo įrengimai. Šiuo
metu
rengimai yi •a kritinės būklės ir
galvan i lės nuoteko s nęra išvalom os iki
reikiam ų rodiklių, įmoįiė moka didelius
mokesč ius už taršą, Projekto bendra vertė
248,0 t tiksi Eur, m losavų lėšų suma 48,0
tūkst. Iiu r, parama iš Lietuvos aplinkos
apsaugo s investicini ) foįido - 200,0 tūkst.
Eur.
Galvaniniams ; bare
planuojama
sutaupy i šalto vande
Marijan polės filiala s gamybos metu šalto
vandens per metus sunjaudoja apie 10,5
tūkst. m3. Išlaidos už šalto vandens
sunaudo j imą sumaže s; 5,jl tūkst. Eur. per
metus. Reikalinga investicija apie 13,2
tūkst. Ei r.
1

Neturėdami džiovinim o kamerų, perkamem edienos džiovinim o paslaugą. Naujos
kameros
bus
naudojamos
išpjautos
m edienos džiovinimui, kas leistų turėti
džiovintos
medienos
atsargų
kitiems
gaminiams gaminti. Reikalinga investicija
50,0 tūkst. Eur., k u ri' atsipirkti} per 2-3
metus,
Planuojama S įdarbinti
10-15
nuteistųjų, Apyvarta padidėtų apie 20,0
tūkst. Eur.
Baldų
kantavirno
mašina
pagerintų
gaminamų baldų kokybę, atsisakytume
rankų darbo, kuriam reikalingos didelės
aiko sąnaudos. Būtų įdarbinti 2 nuteistieji,
investicijos suma 40,0 tūkst. Eur.
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17.

Įsigyti m edienos m asyvo
apdirbimo įrengimus
(naudotus)

2015 m. III- IV
ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

18.

Pakeisti ir modernizuoti
siuvim o cecho apšvietimą

2015 m.
III-IV ketv

19.

Atlikti pastatų stogo
i emontą

2015 m. II- [II
ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybas
organizavimo
grupė
Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

20.

Pasigaminti M edienos ir
baldų gam ybos ceche
pneumopresą

2015 m.
III ketv.

21.

Suremontuoti lenkimo
stakles LVD

22.

Suremontuoti
štampavimo-perforavimo
stakles „Amada“

23.

Įsigyti suvirinimo
pusautomatį

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamyboj
organizavimo
grupė

Metalo gaminių ceche inašesniam darbui
planuojama įsigyti suvirinimo pusautomatį.
Reikalinga investicija; l,(į) tūkst. Eur. Būtų
galim ybė įdarbinti 2 nuteistuosius. Metinė
apyvarta padidėtų. 2,7 tūkit. eurų.

24.

Įrengti m ėdimų namelių
gam;/bos liniją

2015 m.
III-IV ketv.*

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grUpė

Naujos medinių nam elių, 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.

25.

Pertvarkyti Paslaugų ir
gamybos ceche patalpų
šildym o sistemą

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,l ’
Gamybos!
organizavimo
grupė

Šiuo m elu patalpas apšildė 5 katilai. Katilai
įrengti patalpose, kuriose; dirba nuteistieji.
Planuojama atnaujinti katilinę patalpose
išvedžiojant
vamzdynu^
ir
įrengiant
koloriferius. Reikalinga investicija 8,0 tūkst.
Eur.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

2015 m.
III-IV ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

2015 m.
III-IV ketv. *

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Lukiškių gamybos padalinyje planuojama
atnaujinti įrengimus lesyklų ir inkilų
gamybai, mažoms
ovaliom s
detalėms
išpjauti, būtų frezijoj amas didelių matmenų
ovalios
detalės
ir j detalių
reljefas.
Investicijų suma - !3,0 tūkst. Eur. Būtų
įdarbinti 5 nuteistieji.! Metinė apyvarta
padidėtų 6,6 tūkst. Eur.
Siu virti 0 cecho apšvietimo keitimas ir
modern izavimas reikalingas siekiant taupyti
elektro 1 energijos sąnaudas.
Reikalinga
investie dja 10,0 tūkst. :Euh
i
Tam kad įrengti ant gamybinio pastato
saulės baterijų parką,!reikalinga atlikti 1200
m 2 stogų remontą; prilydomą dangą,
sutvirtinti
stogų
krąštus,
apskardinti
reikalingas detales. [Planuojama įdarbinti
10-12 nuteistųjų.
Reikalinga investicija
10,0 tilkst. Eur.
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.

Metalo dirbinių ceche lenkimo staklėms
reikalingas remontas, kurio investicija 3,0
tūkst.
Eur.
Planuojama
įdarbinti
4
nuteistuosius, Suremontavus stakles bus
tęsiama
metalo
gaminių
gamyba,
pagaminama daugiam produkcijos. Metinė
apyvarta padidėtų 4,7 tūkst, Eur,
M etalo dirbinių ceche suremontavus stakles,
galima būtų štampuoti 0,5 mm metalo
lakštą. Reikalinga investicija 7,0 tūkst. Eur.
Atsirastų galim ybė įdarbinti 2 nuteistuosius.
Metinė apyvarta padidėtų 1,4 tūkst. Eur.
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26.

Įrengti pi įpildomą keturių
kilpų n įaišų gamybos
liniją

2015 m.
III-IV ketv.*

27.

fsigyti štampuojamų

2015 m. III-IV
ketv.*

..
atlieki briketavimo
;renginį

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė
Marijampolės
filialo
direktoriiįs,
Gamybos
organizavimo
grupė

Štampuojamų atliekų panaudojimas liejant
špižinius liejinius, taupomos technologinės
m edžiagos, mažėja liejinių savikainą, nes
tokių žaliavų kaina yra! žema. Reikalinga
investicija 50,0 tūkst. Eur. Papildomai
įdarbinami 2 nuteistieji.

PI anuo amą
papildomai
įdarbinti
50
nuteisti įjų. M etinė apyvarta padidėtų 65,0
tūkst. UT.

28.

Įsigyti siu vinėjimo mašiną

2015 m.
II- III ketv.

Marįj ampulės
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Įsigijus naują siuvinėjimo mašiną bus
įdarbintas ] 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.

29.

Įsigyti 2 /nt. Suvirinimo
pusa utomačius
nestanda rtinių gaminių
g amybai

2015 m. III
ketv.*

Marijampolės
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

30.

Rekonstruoti liejimo
cecho pastato stogą

2015 m. .IIIIV ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
eruoė
Alytaus 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 lapyvarta padidėja
10.5 tūkst. Eur. 3 naujos darbo vietos
nuteistiesiems.
1
Stogo clalies perdengimo plokštėmis (60
vnt.). E.eikal ingos investicijos apie 50,0
tūkst. Ei ir.

31.

Įsigyti briaunų klijavimo
stakles

32.

Įsigyti suvirinimo
pusautomaitį su suvirinimo
stalu

33.

Įrengti artezinį gręžinį

34.

Įsigyti kompresorių

35.

Zahav ų paieška

2015 m.
III-IV ketv.*

2015 m. .IIIIV ketv.

2015 m.
III-IV ketv.

2015 m.
III-IV ketv.

Nuolat

Įsigijus briaunų klijavimo stakles padidės
gaminamų baldų kokybė, sumažės įrengimų
išlaikym o kaštai, padidės gamybos apimtys
10,0 tūkst. Eur. Planuojama įdarbinti 3
nuteistuosius. Reikalinga 45,0 tūkst. Eur.

Alytaus filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
grupė

Suvirimo pusautomatis kU 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.

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. Išlaide
šaltam vandeniui
sumažinsime 8,0 tūkst . Eur. per metus,

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Gamybos
organizavimo
2 runė
Pirkimų ir
logistikos
skyrius

Pravieniškių filialo
Baldų ir m edžio
apdirbimo ceche naujas kompresorius
pakeis
senus,
susidėvėjusius,
neekonomiškus įrengimu!!.

i

Žaliavųpaieška žem iausiom is kainomis,
esančiomis rinkoje ir jų tiekimas įmonės
filialams
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36,

N elikvidinių žaliavų ir
įrankių mažinimas

Nuolat

Pirkimų įr
logistikas
skyriusi

37.

Naujų klientų paieška,

Nuolat

Komercijos ir
marketingo jskyr
ius

Naujų klientų paieška Lietuvoje bei
užsienyje įmonės gaminamai produkcijai.

38.

Dalyvavii nas viešuosiuose
Pi •kimuose

Nuolat

Viešųjų pirkimų sistemoje skelbiamų
pirkimų pasiūlymų rengimas.

39.

Sutarčių rengimas

Nuolat

Komercijos ir
marketingo !skyr
ius, direktorius,
Įmonės filialų
gamybos
organizavimo
grupės
Teisės ir
administracijos
reikalų skyrius

40.

Įmonės atstovavimas
te ism uose

Nuolat

Teisės ir
administracijos
reikalų skyrius

Įmonės atstovavimas teism uose su tiekėjais,
užsakovais bei darbuotojais.

Mažint nenaudojamų žaliavų ir įrankių
kiekius esančius filialų sandėliuose.

Sutarčių rengimas su tiekėjais bei
užsakovais.

Investicijų suma, tukst. Eur.
* Investicijų suma, esant pakankamam pinigų srautui, tūkst. Eiur.
Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo parama, tūkst. Eur.
Planuojmas apyvartos padidėjimas, tūkst. Eur.
Sukurtos darbo vietos nuteistiesiems, vnt.
Pagerintos darbo vietose sąlygos nuteistiesiems, vnt.

402,4
254,6
1777,9
338,3
155
25

Planuojamas gam ybos išlaidų sumažėjimas 2016 m., tukst. Eur.

132,5

6. ĮM O N E JE ĮD IEG TA VIDAUS K O N TR O LĖS SISTEM A

Šiuo m etu Įm onė vadovaujasi 2014 m. birželio; 5 d. direktoriaus įsakymui Nr. 1/05-4 „Dėl
valstybės įm onės „M ūsų am atai“ darbo tvarkos taisyklių patvirtinim o“ . Įmonės

darbo tvarkos

taisyklių1tikslas - užtikrinti efektyvų Įmonės darbo organizavim ą, racionalų darbo resursų ir laiko,
žmogiškųjų išteklių naudojim ą bei drausmę. Šios taisyklės yra privalom os ii taikom os visiems
įmonės darbuotojam s, dirbantiem s pagal darbo sutartis. Taisykles gali keisti: ir tvirtinti Įmonės
direktorius savo įsakymu.

į

2015 m etais planuojam a įdiegti viską apim ančią Vidaus kontrolės sistemą.
7. ĮM O NĖS TURTO V ERTĖS PAD ID ĖJIM A S A R B A S I M AŽĖJIM AS

Įmonės ilgalaikio turto, trum palaikio turto, nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir pardavim o
pajam ų palyginim ai 2014 - 2013 m etų I ketvirčio laikotarpiu pateikti 14 lentelėje.
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14 lentelė
niuiu |;<iiveliumu UUOIlICIiyS
i
VĮ M usų am atai
B alansinis str.

2015 m etų I k et v. lyginant su
2014 m etų I ketv.

2015 metų 3
m ėnesių

2014 metų 3
m enesių

A. Ilgalaikis turtas eurais

3389479

3407634

-18155

B. Trum palaikis turtas eurais

3603641

3553661

+49980

C. N uosavas kapitalas eurais

5353402

5408505

-55103

E. M okėtinos sum os eurais

1639718

1552790

+86^28

Pelno (nuostolių) ataskaita
I. paradavim o pajam os eurais

1456067

1374747

+81320

Lyginant finansinių ataskaitų rinkinio duomenys matyti, kad ilgalaikio turto straipsnis
sumažėjo, taip pat sum ažėjo nuosavo kapitalo straipsriis. Padidėjo m okėtinų sumų, trum palaikio
turto ir pardavim o pajam ų straipsniai.
8. ĮM ONĖS SANDO RIAI

Pagrindiniai Įmonės klientai yra biudžetinės ir švietim o įst;aigos, perkančios mokyklinius
baldus, auditorinius, kabinetinius baldus.
VĮ "M ūsų amatai" per 2015 m etų I ketvirtį nauji įm onės klientai:
UAB "RV Oferta", UAB "Kirstensen&Kirstensėn", UAB "Baldų sistem os", UAB "Žibutė"
pagam inti vyriai pagal užsakym ą; UAB "Klasmann D eilm an Ežerėlis" parduota šulinių liukai;
UAB "CCM Baltic" pagam intos m etalinės durys, grotos; UAB „A udapa“, UAB „Trakų vandenys“,
UAB „B& B Tools Lietuva“, UAB „Ieeco“ pagam intą pagal užsakym us ir parduota m etalinės
spintos, archyviniai stelažai ir kiti m etaliniai baldai; UAB „Silberauto“, UAB „A utokausta“, IĮ
„Spaudera

pagam inta m edžio plokštės baldai;

In h .

Zelvyte-Boek Ligita (Užsienis) pasirašyta

sutartis, pradėta gam inti ir eksportuoti lovajuostės bei lovajuosčlų ruošinius; įm onėm s UAB
Lindo ir UAB D ruskininkų kom unalinis" suteiktiamos statybos, valymo darbų Įpa;:ilaugos.
9. ĮM O NĖS FILIAL AI IR A TSTO V YBĖS

V alstybės įm onės “M ūsų am atai” gam inamos produkcijos ir teikiam ų pašiau įų asortimentas
labai platus — įvairūs m edžio bei metalo baldai, maisto produktai, medienos ir me alo apdirbimas
bei įvairūs kiti gam iniai, ketaus liejinių liejimas, m edienos supjoyjjtno ir džiovinim o paslaugos,
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įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas
juridiniam s ir [fiziniams asmenims.
Alytaiįs filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų
pagal užsakymus gam yba, elektros srovės paskirstym o ir kontroles aparatūros gamyba, darbo
drabužių, čiužinių, patalynės siuvim as, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba.
Alytaus filialas per 2015 m etų I ketvirtį pagam ino produkcijos už 271,3 tūkst. Eur, iš jų pagal
prekių grupes: kėdžių gam yba sudarė 25 proc., korpusinių baldų gam yba - 31 proc., sezoninių
prekių (rogės, šašlykinės)

12 p r o c ., siuviniai —7 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 25

proc.
M arijam polės filialo tipinė veikla: metalo apdorojim as, drabužių siuvim as, ketaus liejinių
gamyba. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonom inės veiklos rūšių klasifikatoriumi.
Pagrindinė įmonės filialo produkcija: statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gam iniai
bei įvairių siuvinių (darbo ir kitų rūbų, patalynės, vatinukų) siuvim as, garo ir karšto vandens
tiekimas. 2015 m etų ) ketvirtį M arijam polės filialo pagam inta produkcija sudarė 204,7 tūkst. Eur.
2015 metais gam ybos didėjim as buvo pagrindinėse gam inam ų gam inių grupėse, t.y. apkaustų (9,5
proc. padidėjo apkaustų, baldinės furnitūros gam yba pajam avim o kainom is lyginant su 2014 metų
1 ketvirčiu), liejinių (12,7 proc. padidėjo liejinių gam yba pajam avim o kainom is lyginant su 2013
metais), garo ir karšto vandens gam ybos (10,9 proc. padidėjo garo ir karšto vandens gam yba
pajamavimo kainom is lyginant su 2014 metais).
Pravieniškių filialo tipinė veikla: gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos
drabužiams bei dokum entam s, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, m etalinės tvoros, įvairios
paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir drabužių džiovinim o spintos, dezinfekcinės kameros,
įvairūs siuviniai, skalbinių skalbimas, duonos - pyrago gam inių kepimas, m edienos gaminiai ir kita
produkcija pagal atskirus užsakymus. 2015 metų I ketvirtį Pravieniškių filialas pagamino
produkcijos už 891,2 tūkst. Eur.
Įmonė optim izuoja vykdom os veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas.
Nuolat analizuoja gam inam ą produkciją, atskirus gam inius, jų paklausą rinkoje.
10. DARBO UŽM O K ESČ IO FONDAS IR DARBUO TO JŲ SK A IČIA US PASIKEITIM AS

2015

m. I ketvirčio su darbo santykiais susiję įsipareigojim ai ir su jais susiję mokesči

sudarė - 664182 Eur. 2015 metų I ketvirčio nuteistųjų darbo užm okesčio fondas. - 296386 eurai,
darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis - 367796 eurai.
Bendras Pravieniškių filialo darbuotojų darbo užm okesčio fondas (su nuteistaisiais) 383033 eurai, iš jų: 197326 eurai - darbuotojų ir 185707 eurai - nuteistųjų.

24

Per 2C)15 m etų I ketvirtį M arijam polės filialo darbo užm okesčio fondas (sju nuteistaisiais) 124927 eurai,|iš jų: 95956 Eur - darbuotojų ir28971 euras - nuteistųjų.
Bendras A lytaus filialo darbuotojų darbo užm okesčio fondas (su nuteistaisiais) - 156222
eurai, iš jų 74^14 eurai - darbuotojų ir 81708 eurai - nuteistųjų.
D irektoriaus vidutinė mėnesinė; alga, neatskaičius m okesčių sudarė - 1585.49 eurai.
Direktoriaus vidutinis m ėnesinis atlyginimas, neatskaičius m okesčių sudarė 1210,30 eurų, Kalėjimų
departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo m inisterijos 2015 m. sausio 30 d direktoriaus
įsakym u Nr. P-20 nustatė valstybės įm onės „M ūsų am atai“ direktoriaus mėnesines algos kintam ą
dalį 31 proc. (Į375.19 eurų).

!

j

Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius m okesčių su d a ri mito 1096 iki 1507
eurai. Vidutinis darbo užm okestis per 2015 metų 1 ketvirtį (Eur/m ėn., neatskaičius mokesčių) pagal
įmonės padalinius pateikti lentelėje Nr. 15.
15 lentelė
P areigybės pavadinim as

2015 I
ketv.

2015 II
ketv.

2 0 1 S III
ketv.

2015 l \ f
ketv,,

2015 m.

A dm inistracija
Direktorius

1585

Vyliausioji buhalterė
Skyriaus vadovai

1160

Komercijos ir marketingo specialistai

890

Vadybininkai

580

Kiti tarnautojai

890

Pravieniškių filialas
Filialo direktorius

1507

Gamybos organizavimo gr. vadovas
Vyresnioji buhalterė l.e. vyr. buhalterės
pareigas

1015

Vyriausias inžinierius energetikas

1100

Panevėžio padalinio vadovė

1015

1050

Cechų ir barų viršininkai

884

Meistrai

596

Viešųjų pirkimų specialistė

950

Civ. priešgaisrinės aplinkos ir darbų saugos
specialistas

950

Kiti tarnautojai

640

Vairuotojai

630

Darbininkai

395

A lytaus filialas
Filialo direktorių s

1409

Vyresnysis buhalteris

840

Gmpių vadovai

697

Cechų ir barų viršininkai
Meistrai

631

Inžinieriai

591

528

Kiti tarnautojai

546

Vadybininkai

538

Kvalifikuoti darbininkai

465
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M a r ij a m p o lė s filialas
F ilia lo d irek toriu s

1096

Buhalterinės apskaitos e,mpė

614

Cechų ir barų viršininkai

716

M eistrai

500

T e c h n o lo g a i

590

K iti tarnautojai

460

V airu otojai

364

D arbinin kai

485

Valstybės ;monės „M usų am atai“ inform acija apie laisvai sam dom ų darbuotojų darbo
užm okestį
2015

metų I ketvirčio vidutinis įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičiu

149 darbuotojjii (Pravieniškių filiale ir adm inistracijoje!- 74 darbuotojai, M arijampolės filiale - 45
darbuotojai ir A lytaus filiale - 30 darbuotojų). Gamyboje per 2015 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo
1103 nuteistie i (Pravieniškių filiale - 804 nuteistieji, M arijam polės Filiale - 84
nuteistieji ir Alytaus
filiale - 215 nuteistųjų). V idutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičiusi -j 813
813 nuteistųjų
nuteistųjų
(Pravieniškių filiale - 583 nuteistieji, M arijam polės - 77 nuteistieji, A lytaus filialė - 153 nuteistieji),
2014 m etų I ketvirčio vidutinis įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sįta rtis skaičius 166 darbuotojai (Pravieniškių filiale - 79 darbuotojai, M arijam polės filiale - 51 darbuotojas ir
Alytaus filialę - 36 darbuotojai. Gamyboje per 2014 m etų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 1208
nuteistieji (Pravieniškių filiale - 874 nuteistieji, M arijam polės filiale -1 4 1 nuteigtasis ir Alytaus
filiale 193 nuteistieji). V idutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičiui per 2014 m etų I ketvirtį - 866
nuteistieji ( Pravieniškių filiale 641 nuteistasis, Alytaus filiale 141 nuteistasis ir M arijampolės filiale
84 nuteistieji).

i i . ĮM O N ĖS V YK DO M O S SOCIALINĖS IR A PLINK O SA UG O S
INICIATYVOS IR PO LITIK A
Įmonė, skiria 289,6 eurų netekties pašalpas mirus šeim os nariams. 2015 metų I ketvirtį tokių
pašalpų išm okėta nebuvo.
Įmones Pravieniškių filiale yra sudarytos sutartys su U AB “ Kauno švara“ (dėl netinkamų
naudojimui dienos šviesos (lium inescencinių) lempų, padangų, akum uliatorių, nebenaudojam os
elektros ir elektroninės įrangos priėm im o), su UAB “PEA TA “ (dėl apmokestinamos pakuotes
atliekų tvarkym o), su UAB “TIS“ (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir statybinis laužas ir
gamybinės atliekos) išvežim o). Alytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl
nenaudojam ų padangų, akum uliatorių, dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos m etalinės ir
plastmasinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksm ingų m edžiagų tvarkym o), su UAB „Alytaus regiono
atliekų tvarkym o centru“ (dėl nepavojingų buitinės, gam ybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam
skirtas aikšteles^. Įm onės M arijam polės filiale atmosferos teršalų surinkim ui veiki.: 11 oro valymo
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įrenginių. N uotekų išvalymui eksploatuojam i elektrokoaguliaciniai valymo įrenginiai, kuriuose
nusodinam i sunkieji metalai, o gautas dumblas sutankinam as, nusausinam as vakuum iniuose
filtruose ir pristatom as utilizavim o įmonei. Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka
Vilniaus Gedim ino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas.
N uo 2015 m etų sausio mėnesio įmonė yra užsiregistravusi Aplinkos apsaugos agentūros
internetiniame tinklalapyje. Nuo šių metų įmonė duomenis apie oro taršą, vandens ir nuotekas teikia
elektroniniu būdu aplinkos inform acijos valdymo integruotoje kom piuterinėje sistemoje.

12. INFO R M A CIJA APIE SKAIDRUM O GAIRIŲ IV-VII I SKYRIŲ
N UO STATŲ LAIK YM ĄSI
Įm onė savo interneto svetainėje w w w .m usuam atai.com viešai skelbia įmonės tikslus ir
uždavinius, finansinius ir kitus veiklos rezultatus (planinius ir faktinius), įmonės darbuotojų darbo
užm okesčius, m etinę veiklos ataskaitą, planinius ir faktinius veiklos rezultatus, įmonės įstatus ir
kita.
M etinės finansinės ataskaitos sudarytos rem iantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo, Finansinės atskaitom ybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartų nuorodomis
ir yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais (Eur).
Įmonės pasirinktas duom enų pateikim o M etinėse finansinėse ataskaitose tikslumo lygis litai (sveiki skaičiai).
Buhalterinių sąskaitų planas yra pagrįstas Įm onės veiklos specifika, pakankamai išsamus,
parengtas

vadovaujantis

VAS.

M etinės

finansinės

ataskaitos

pateikiam os

pagal

Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, naudojamos M etinių finansinių ataskaitų formos
atitinka norm inių aktų reikalavimus. Informacija M etinėse finansinėse ataskaitose grupuojam a
tinkamais
Įmonėj tvarkyti apskaitą, pagal tarptautinius apskaitos standartus yra nenaudinga dėl šių
priežasčių:
- kadangi tarptautinių apskaitos standartų nuostatos taikomos didelėm s įmonėms, kurių
.

.

.

vertybiniais popieriais prekiaujam a reguliarioje rinkoje, įmonė vertybinių popierių neturi;
- šiuo metu Įmonė nepasiekia tokių Finansinių kriterijų, kaip pardavimo pajamos per
ataskaitinius finansinius m etus —14,5 mln. eurų, o Balanse nurodyto turto vertė —29 mln. eurų.
N ėra ir nefinansinių kriterijų, kurie numato leisti obligacijas ir kitus nuosavybės vertybinius
popierius.
Tarptautinių apskaitos standartų taikym as įmonei neteiktų reikšm ingos naudos, o tik dideles
sąnaudas. O tai prieštarauja pačių Tarptautinių apskaitos standartų taikym o rekomendacijoms
valstybės valdom ose įmonėse.
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13.
V EIK LĄ A PIBŪD INA N TYS PA G R IND INIA I FIN AN SIN IA I RODIK LIAI
(PELN ING UM O , LIK V IDU M O , TURTO PA N AU D O JIM O EFEK TYVUM O ) JŲ KAITA
PER 2 M ETUS
Įmones finansiniai rodikliai yra įvertinti pagal įm onių pagrindinių finansinių rodiklių
statistinio tylim o metodikų, patvirtintų Statistikos departam ento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakym u Nr. DĮ-34. Įmonės 2014 m etų ir
2013 m etų m atiniai finansiniai rodikliai pateikti 16 lentelėje.
16 lentelė
V alstybės įm onės „M ūsų am atai“ m etiniai fin an sin iai rodikliai
2013 m. 12 mėnesiai

2014 m. 12 mėnesiai

Pelningumo koefi ;ientai
Turto pelningunu fs

-1115125

grynasis pelnas /Visas turtas

27379421

Bendras pardavimų pelningumas

2404598;

Bendras pelnas/parįiavimo pajam os

25269619

Grynasis pardavimų pelningumas

-1115125:

Grynasis pelnas/ Pardavimo pajamų

25269619

Veiklos pelningumas

-1115693!

Veiklos pelnas/ pardavimo pajamos

25269619

Kapitalo pelningumas

-1115125i

Grynasis pelnas/Nųosavas kapitalas

22568201!

-3893717
-4,07%

24033449

-16,20%

2071760
9,52%

21712254

9,54%

-3893717
-4,41%

21712154

-17,93%

-3821.349
-4,94%

21712254

-17,60%

-3893717
-4,94%

18674486

-20,85%

Mokumo rodikliai
Einamasis likvidumas

14945820!

Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai

4789184

Kritinis likyidumas

6421909

Trumpalaikis turtasf A tsargos/trumpalaikiai įsipareigojimai

4789184

Bendrasis skolos rodiklis

4811220

Visi įsipareigojimai/Visas turtas* 100

27379421

Ilgalaikio įsiskolinįmo rodiklis

12270083
3,12

27379421

Trumpalaikio įsiskolinimo rodiklis

4789184

Trumpalaikiai įsipareigojimai/visas turtas

27379421

2,30

4375745
1,34

5331355

0,82

5361475
17.57

22036

ilgalaikiai įsipareigojimai/ visas turtas*100

53313558

24035961

22.31

30120
0,08

24035961

0.13

5331355
17,49

24035961

22,18

Veiklos efektyvumo rodikliai
Apyvartumo rodikliai

25269619

Pardavimo pajam osi./Trum palaikis turtas- trumpalaikiai
įsipareigojimai

10156636

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis

10156636

Apyvartinis kapitalas/ Visas turtas

27379421

Manevringumo koeficientas

14945820

1rumpalaikis turtas/Nuosavo kapitalo

22568201

Veiklos sąnaudos tenkančios 1 pardavimų litui

3520291

veiklos sąnaudos/ pardavimo pajamų

25269619

Viso turto apyvartum as kartais

25269619

Pardavimo pąjamos/i Visas turtas

27379421

Ilgalaikio turto apyvartum as kartais

25269619

21712254
2,49

6938728

0,37

24035961

3,13

6938728
0,29

12270083
0,66

18674486

0,13

21712254

0,66

5893109
0.27

21712254
0,92

24035961

0,90

21712254
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Pardavimo, pajam os/ Ilgalaikio turto

12433601

Trumpalaikio turto apyvartum as kartais

25269619

Pardavimo;pajamos/Trumpalaikis turtas

14945820

Atsargų apyvartumas dienomis

3111227515

Atsargos*365/ Paijdavimo pajamų

25269619

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartum as dienomis

2,03

25269619

Pardavimų savikaina tenkanti 1 pardavimų

22865021

Pardavimo savikaiįia/Pardavimo pajamos

25269619

Pardavimų apim. tenkančios 1 darbuotojui su
nuteistaisiais

25269619

12270083

21712254

Pagaminimo savikaina/pardavimo pajamos

25269619

133

12.51118165
58,72

21712254

57,62

19640494
0,90

21712254

0,90

21712254
903

22865021

1,77

2881433370
123

Pardavimo pajamos/darbuotojų skaičius su nuteist.
Pagannin. Sav. tenkanti 1 pardavimo litui

1,85

21712254
1,69

1483865160

Pirkėjų įsiskolini.*365/Pardavim o pajamos

11765878

24044,58

19640494
0,90

21712254

0,90

17 lentelė
V alstybčs j m o n ės „M ūsų am atai“ likvidum o koeficientai
RO D IK LIS

Absoliutus likvidumo koeficientas
Greito (kritinio) likvidumo
koeficientas
Bendro (einamojo) likvidumo
koeficientas
Grynojo apyvartinio kapitalo
koeficientas

Labai geri ir
geri rodikliai

Reikšm ė

V ertinim as

Reikšm ė

V ertinim as

0,2

0,35

Gerus

0,15

Normalus

1,0-1,5

1,34

Normalus

0,89

Normalus

I,2-2,0

3,12

Geras

2,31

Geras

Kuo didesnis,
tuo geriau

0,37

Geras

0,28

Geras

2013 m. 12 m ėnesiai

2014 m. 12 m ėnesiai

Likvidumo rodikliai pateikti 17 lentelėje parodo Įm onės pajėgum ą laiku vykdyti skolinius
įsipareigojimus. K adangi ne visas trum palaikis turtas vienodai likvidūs, tai skaičiuojami keli
likvidumo rodikliai. Daugum a Įmonės likvidum o rodiklių dėl sum ažėjusios trum palaikio turto
vertės bei sum ažėjusių trum palaikių įsipareigojim ų 2014 m etais sumažėjo, tačiau vis tiek yra
vertinami teigiam ai. Rizikos, kad Įmonė galėtų susidurti su m okum o problem omis, nėra. Įmonės
2014 m. likvidumo rodiklių pokyčiai, palyginti su 2013 m., sąlyginai nedideli. Dauguma rodiklių
vertinami gerai.

RO DIK LIS
Manevringumo
koeficientas
Įsiskolinimo
koeficientas

18 lentelė
V alstybės įm onės „M usu am atai“ m okum o Koeficientai
L ab ai geri ir
2013 m. 12 m ėnesiai
2014 m. 12 m ėnesiai
geri rodikliai
Reikšmė
Vertinimas
Reikšmė
Vertinimas
>0,5

0,66

Geras

0,66

Geras

<0,50

0,17

Geras

0,22

Geras

M anevringum o koeficientai pateikti 18 lentelėje, jie parodo, kokią nuosayo kapitalo dalį
sudaro trum palaikis turtas. Rodiklio reikšm ė žem iau 0,3 laikom a nepatenkinama, virš 0,5 gera.
2014 m etais sum ažėjo nuosavas kapitalas ir trum palaikis turtas, bet rodiklio reikšm ė nepasikeitė.
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Įsiskolinim o koeficientas, dar vadinam as ir skolbs koeficien u, parodo kiek 1-nam turto litui
tenka skolų. Kuo rodiklio reikšm ė žem esnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir kiti
kreditoriai vertina žem ą šio rodiklio reikšmę. Laikoma, kad koeficiento' reikšm ei esant žem iau 0,5
būklė yra gera, reikšm ei esant virš 0,7 būklė laikomu nepatenkinam a. Lyginant su 2013 metais
Įmonės skolos koeficientas 2014 - aisiais padidėjo dėl padidėjusių finansinių įsipareigojimų, tačiau
jis ir toliau išlįeka vertinam as gerai.
19 lentelė

R O D IK L IS

2013 iri. 12 m ėnesiai

>014 m. 12 m ėnesiai

Bendrasis pelningumas

9,52

9,54

Grynasis pelningumas

-4,41

-17,93

Nuosavo kapitalo pelningumas

-4,94

-20,85

Pelningum o koeficientai pateikti 19 lentelėje.; Pelnas yra labai svarbus Įmonės veiklos
rodiklis, jo reikia Įm onei finansiniam verslo pajėgum ui palaikyti. Bendriausia prasm e pelnas
suprantamas kaip teigiam as Įmonės tam tikro laikotarpio ūkinės veiklos rezultatas. Tačiau
absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi Įmonės veiklos efektyvumą, todėl, norint įvertinti
Įmonės

veiklos

efektyvum ą

įvairiais

aspektais,

reikia

apskaičiuoti

pelningumo

rodiklius.

Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru Įm onėj veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu.
Priklausom ai nuo to, kokios veiklos efektyvum ą norim e nustatyti, pasirenkam e atitinkamus
pelningum o rodiklius. Skaičiuojant pardavim ų efektyvumą, apskaičiuojam e bendrąjį, veiklos ir
grynąjį pelningum ą. Šie pelningum o rodikliai atspindi pardavim ų efektyvumą įvairiuose įmonės
veiklos etapuose.
K adangi Įm onė 2014 m etais dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningum o
rodikliai;yra neigiam i - Įmonės pardavim ai negeneruoja pakankam ų pinigų srautų padengti visoms
sąnaudoms. Bendrasis pelningum o rodiklis (pelno marža) yra Žemas. Vertir ant pelningum o
rodiklius; svarbu atsižvelgti į tai, kad Įmonės tikslai yrą ne tik pelno siekimas, bet ir kuo didesnio
procento nuteistųjų asm enų įdarbinim as m okant jiem s darbo užm okestį.
20 lentelė
R O D IK L IS
Atsargų apyvartumas dienomis
Veiklos sąnaudų koeficientas

2013 m. 12 m ėnesiai

2014 rn. 12 m ėnesiai

123
0,13

133
0,27

apyvartų per m etus daro pinigai, investuoti į tam tikros rūšies turtą. Apyvartum o rodikliai finansų
literatūroje dar vadinami aktyvumo rodikliais, nes jie parodo, kaip aktyviai Įmonė naudoja savo
turtą. Atsargų: apyvartum as dienomis parodo, per kiek dienų yra atnaujinajnosj atsargos norint
parduoti num atytą produkcijos kiekį.
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14. VALDYMO ORGANAI
Direktorius - Alvydas Vadeika.
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdyba:
Valdybos pirmininkas:
1. Arvydas Domanskis - Kalėjimų departamento direktoriaus pavaductojas;
Valdybos nariai:
2. Viktor Ejttifcik - Kalėjimą dtefartamMfo Biudžeto plįiftvim o skyritibsi:vyriatisįasis specialistas;
3. Jurgita Žilienė - Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skyriaus vedėja;
4. Rimas Lutcas - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas;
.

.

.

5. Gediminas Edmundas Šimkus - Kalėjimų departamento Infrastruktiiros ir turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas;
6. Jūratė Mickevičienė - Kalėjimų departamento Buhalterinės apskaitos

s k y ria u s

v edėja;

7. Mindaugas Petkelis - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
8. Alvydas Vadeika - Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorius.

Direktorius

Alvydas Vadeika
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