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BEN DROJI DALIS

A taskaita pateikiam a už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Valstybės įm onė „M ūsų am atai“ (toliau -  VĮ „M ūsų am atai” ; Įm onė) įregistruota 2014 m. gegužės 
23 d. Įm onėje veikia trys filialai: A lytaus filialas, M arijam polės filialas ir P ravieniškių filialas.

Valstybės įm onė „M ūsų am atai“ yra ribotos civilinės atsakom ybės viešasis ju rid in is asmuo, 
kurio teisinė form a yra valstybės įm onė. Įm onės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos 
R espublikai. Įm onė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo  pasitikėjim o teise. Įmonės įstatinis 
kapitalas sudaro 6 829 478 Eur.

Įm onės savininko teises ir pareigas įgyvendina K alėjim ų departam entas prie Lietuvos 
R espublikos teisingum o m inisterijos.

1. ĮM O N ĖS 2016 M ETŲ VEIK LO S STR ATEG IJA  IR TIKSLAI

VĮ „M ūsų am atai“ misija -  nuteistųjų įdarbinim as siekiant išsaugoti ir ugdyti jų  darbo 
įgūdžius, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo vertės augimo 
įgyvendinant viešąjį interesą.

VĮ „M ūsų amatai“ vizija -  nuolat didinti dirbančių nuteistųjų skaičių, siekiant išsaugoti ir 
ugdyti nuteistų jų  darbinius įgūdžius ir parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

VĮ „M ūsų am atai“ savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrum as, atvirum as, 
atsakom ybė, darbas, pagarba, profesionalum as, rezultatyvum as.

VĮ „M ūsų am atai“ pagrindinis tikslas:
>  D idinti nuteistųjų užim tum ą darbine veikla.

Kiti Įm onės tikslai:
>  V ystyti kom ercinę veiklą;
>  D idinti veiklos efektyvum ą.

Galim ybės
« plėsti Įm onės kom ercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių Įm onės funkcijų;
o pritraukti privatų kapitalą ir plėsti bendradarbiavim ą su privataus kapitalo įm onėm is

vystant gam ybą, didinant gam ybos apim tis. Tokiu būdu Įm onė su m ažiausiom is investicijom is gali 
vykdyti ir didinti nuteistųjų užim tum ą ir kurti jiem s darbo vietas;

o jsigyti naujos įrangos arba m odernizuoti turim ą, skirtą gam inių gam ybai ir paslaugų
teikimui;

• diegti naujas technologijas;
o sudaryti sąlygas Įm onės darbuotojam s tobulinti savo profesines žinias;
» plėsti nuteistų jų  profesinį m okym ą pagal Įmonės veiklos sritis, padėti nuteistajam

įsigyti p rofesinę kvalifikaciją pataisos nam uose ir taip sudaryti prielaidas jam , išėjus į laisvę, 
lengviau integruotis į visuom enę.

T urim 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 lėšų trūkum as Įm onės gam ybinės veiklos priem onių atnaujinim ui;
• didėjančios gam ybinių priem onių rem onto sąnaudos;
o didėjantis klientų nem okum as, trukdo savalaikiam s atsiskaitym am s su tiekėjais;
• sum ažėję gam inam os produkcijos ir paslaugų pardavim ai.
D irbantys nuteistieji yra žem os kvalifikacijos, didėja rizika nekokybiškos produkcijos 

atsiradim ui, kurios gam yba priklauso nuo žm ogiškojo faktoriaus. N aujų technologijų ir įrengim ų 
stoka gam yboje. Įm onė, naudodam a savo lėšas, per lėtai atnaujina gam ybinių patalpų ir įrengimų 
m aterialinę techninę bazę.

Įm onės teisinis statusas -  valstybės valdom a įm onė -  užkerta kelią gauti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų param ą, kas apsunkina Įm onės m odernizavim ą.



Pirkėjų (užsakovų) sutartinių įsipareigojim ų nevykdym as bei įm onių bankrotai, pirkėjų 
praradimas dėl d idėjančios konkurencijos prekybos sektoriuje ir priklausom ybė nuo vienos pirkėjų 
grupės, žaliavų kainų kilim as, elektros energijos, kuro brangim as -  tai taip pat neigiamai įtakoja 
įmonės ekonom inius rodiklis.

Vj „M ūsų am ata i“ iš V iešųjų pirkim ų tarnybos yra gavusi 2015 m. liepos 13 d. V iešųjų 
pirkimų vertinim o išvadą Nr. 4S-2338, kurioje nurodyta, kad Vj „M ūsų am atai“ atitinka 
perkančiosios organizacijos apibrėžim ą, num atytą V iešųjų pirkim ų įstatym o 4 str. 1 d. 2 p. V | 
„M ūsų am atai“ 2015 m. rugpjūčio 20 d. užsiregistravo C entrinėje viešųjų pirkim ų inform acinėje 
sistem oje kaip perkančio ji organizaciją ir nuo to m om ento pirkimus vykdo laikydamasi Viešųjų  
pirkimų įstatymo nuostatų.

VĮ „M ūsų am ata i“ strateginės kryptys yra nuteistųjų įdarbinim o didinim as ir kom ercinės 
veiklos vystym as.

2. ĮM O N ĖS VEIK LO S R E Z U L T A T Ų  A T IT IK T IS  

ĮM O NĖS V EIK LO S T IK SL A M S

įm onei y ra labai svarbu pasiekti Įm onei nustatytus veiklos efektyvum o rodiklius -  nuteistųjų 
(suimtųjų) įdarbinim o, pelno, pardavim ų ir paslaugų apim čių. R odiklius kalendoriniam s m etam s 
nustato steigėjas, t.y. K alėjim ų departam entas prie Lietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos.

2016 m. {monei buvo nustatyti šie rodikliai (2016 m. balandžio 15 d. Kalėjim ų 
departam ento prie L ietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos direktoriaus įsakym as Nr. V-141 
„Dėl 2016 m etų valstybinės įm onės „M ūsų am atai“ nuteistųjų (suim tųjų) įdarbinimo, pelno, 
pardavimų ir paslaugų apim čių plano patvirtinim o“):

1 lentelė
2016 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, 

___________________________ pardavimų ir paslaugų apimčių planas_________________________
Rodikliai

Sąlyginis nuteistųjų 
(suimtųjų) įdarbinimas 

(ketvirčiais)

Pelnas tūkst. EUR 
(mėnesiais)

Pardavimų ir paslaugų 
apimtys 

tūkst. EUR 
(ketvirčiais)

Bendrasis
pelningu

mas
(proc.)

Nuosavo
kapitalo

grąža
(proc.)

I II III IV 3 6 9 12 I II UI IV

950 9 8 0 1030 1100 10 2 0 45 9 0 1540 | 34 4 0 5 4 8 0 7 4 5 0 15 | 6,2

R odikliai filialam s buvo paskirstyti sekančiai (2016 m. balandžio 19 d. valstybės įm onės 
„M ūsų am atai“ d irektoriaus įsakym as Nr. 1/05-68 „Dėl planinio 2016 metų valstybės įm onės 
„M ūsų am atai“ filialų  nuteistų jų  (suim tųjų) įdarbinim o, pelno, pardavim ų ir paslaugų apimčių plano 
patvirtinim o“):
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2016 metų planinis valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, 
________________________ pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių planas_______________________

2 lentelė

R odikliai
V alstybė 
s įmonės 
„M  tisų 
am ata i“ 

filialo 
pavadini 

m a s

Sąlyginis nuteistijjiĮ 
(suimtiĮjų) įd a rb in im as  

(ketv irčia is)

Pelnas, takšt. E llR  
(m ėnesiais)

P a rdav im ų  ir  paslaugų  ap im tys, 
tūkst. EUR 
(ketv irčia is)

B endr
asis
pelnin
gum as
(proc.)

N'uosa
VO
kapital 
o g rąža 
(proc.)

I II III IV 3 6 9 12 I II III IV

Alytaus
filialas

180 185 190 200 2,0 4,5 11,0 22,0 371,0 690,0 1096,0 1490,0

Marijam
polčs
filialas

155 162 180 200 1.6 2,5 7.0 14,0 334,0 660,0 1040,0 1415,0

Pravieniš
kių
filialas

615 633 660 700 6,4 13,0 27,0 54,0 835,0 2090,0 3344,0 4545,0

Viso: 950 980 1030 1100 10,0 20,0 45,0 90,0 1540,0 3440,0 5480,0 7450,0 15 6,2 |

2016 m. Įm onė neįvykdė nuteistųjų ir suim tųjų įdarbinim o, pelno, pardavim ų ir paslaugų 
apim čių rodiklių. Sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suim tųjų skaičius 2016 m. IV ketvirtį -  933 
asmenys, 2016 m. v idutin is nuteistojo darbo užm okestis -  148,82 eurai. Įm onės veiklos rezultatas -  
847,0 tūkst. eurų nuostolis, pardavim ų ir paslaugų apim tys -  6280.9 tūkst. eurų. 2016 m. rodiklių 
įvykdym as pateiktas lentelėje Nr. 3.

3 lentelė
_______ 2016 m. valstybės Įmonės „Mūsų amatai“ planinių rodiklių įvykdymas______________

Rodikliai
Valstybės įmonės 
„Mūsų amatai“ 

filialo 
pavadinimas

Sąlyginis nuteistųjų 
(suimtųjų) įdarbinimas  

IV ketvirtis
Pelnas, tūkst. E U R

Pardavimų ir paslaugų  
apimtys, 

tūkst. EUR
Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas

Alytaus filialas 200 170 22,0 -96,3 1490,0 1386,8

M arijam polės
filialas

200 182 14,0 -432,3 1415,0 1279,4

Pravieniškių
filialas

700 581 54,0 -318,4 4545,0 3614,7

V{ „Mūsų  
amatai“ 1100 933 90,0 -847,0 7450,0 6280,9

Rodiklio 
įvykdymas, %

85 % -941% 84 %

Iš 3 lentelėje pateik tų  duom enų matom e, kad sąlyginio nu teistų jų  (suim tųjų) įdarbinimo 
rodiklio įvykdym o procentas -  85 proc., nei vienas Įm onės filialas planinio  nuteistųjų Įdarbinimo 
rodiklio neįvykdė. M ažiausias sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius Alytaus filiale -  170 
nuteistųjų, didžiausias sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius Pravieniškių filiale -  581 nuteistasis, 
M arijam polės filiale sąlyginis įdarbinim as siekė 182 nuteistuosius.

2016 m. Įm onė patyrė 847,0 tūkst. eurų nuostolį. Visi Įm onės filialai 2016 m. dirbo 
nuostolingai, didžiausias nuostolis M arijam polės filiale -  432,3 tūkst. Eur, Pravieniškių filiale -  
318,4 tūkst. Eur ir m ažiausias nuostolis A lytaus filiale -  96,3 tūkst. Eur.

2015 m. Įm onės pardavim o pajam os sudarė 7250,7 tūkst. Eur. 2016 m. Įmonės pardavim o 
pajam os -  6280,9 Eur. Lyginant 2015 m. ir 2016 m. Įm onės pardavim ų ir paslaugų apim tys 
sum ažėjo 13 proc. (969,8 tūkst. eurų).

2016 m. v idutin is sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 19 nuteistųjų (2,1 proc.) 
iki 914 nuteistųjų, 2015 m. vidutinis sąlyginis įdarbinim as siekė 895 nuteistuosius. Nuo 2015 m.



kovo m ėnesio steb im a įdarbinim o augim o tendencija, o birželio, liepos, rugpjūčio, spalio, lapkričio 
m ėnesiais vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius viršija 950. 2016 m .sausio -  balandžio 
mėn. vidutinis sąlyginis įdarbinim as svyravo nuo 788 iki 819 nuteistųjų, nuo 2016 m. gegužės -  
lapkričio mėn. vidutin is sąlyginis įdarbinim as padidėjo ir svyravo nuo 914 iki 1006 nuteistųjų, 
2016 m. gruodžio m ėn. vidutinis sąlyginis įdarbinim as sum ažėjo iki 889 nuteistųjų (1 pav.).

a 2015 m. 0 2O16m.

1 pav. 2 0 1 5-2016  m. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius

2016 m etais Įm onė patyrė 846 989 Eur nuostolį. Įm onės 2015 metų veiklos rezultatus 
palyginus su 2016 m etais:

o 969,8 tūkst. Eur sum ažėjo pardavim o pajam os;

» Įm onė aktyviai dalyvauja viešųjų pirkim ų konkursuose (2015 m. dalyvauta -  262, laim ėta -
134, 2016 m. dalyvauta -  285, laim ėta 163), tačiau sum ažėjus skelbiam ų viešųjų pirkim ų
konkursų vertėm s -  sum ažėjo Įmonės sudarytų sutarčių, laim ėjus viešųjų pirkim ų
konkursus, vertė nuo 2,4 mln. -  2015 m. iki 1,5 mln. -  2016 m.;

• dėl sum ažėjusių pardavim o pajam ų išaugo pardavim o savikaina nuo 0,83 Eur iki 0,93 Eur 
vienam  eurui gautam  už parduotą produkciją;

o 78 775 Eur išaugo veiklos sąnaudos;

o Įm onės M arijam polės filiale nurašytos nelikvidžios atsargos 156 907 Eur sum a, Įm onės 
A lytaus filiale 12 834 Eur suma;

• 250 820 Eur išaugo nuteistųjų darbo užm okestis. 2016 m etais nuteistųjų darbo užm okestis 

sudarė 1 632 301 Eur, 2015 m. -  1 381 481 Eur.

3. ĮM O N ĖS IN V E STIC IJO S PER 2016 METUS, DIDŽIAUSI V YK D O M I IR PLANUOJAM I
INVESTICIJŲ PRO JEK TA I

2016 m. VĮ „M ūsų am atai“ turto įsigijim o plano įvykdym as pateiktas 4 lentelėje.
Įm onė įgyvendindam a investicijų projektą „V alstybės įm onės „M ūsų am atai“ gam ybinės 

bazės m odern izavim as“ įsigijo technologinių įrenginių už 250,0 tūkst. Eur, 64,25 tūkst. Eur skyrė 
Įmonės nuosavų lėšų.
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Valstybės įmonės „Mūsų am atai“ 2016 metų turto jsigijiino plano įvykdymas
4 lentelė

Eil

Nr.

L a i k o t a r p i  
s, k u r i u o  
k e t i n a m a  

įs igyti  
i lga la ik į  

t u r t ą

I lg a la ik is
t u r t a s

I lg a la ik i  
o t u r t o  
b e n d r a  
v e r tė  

( a p y t ik s  
liai) 

tū k s t .  
E u r .

Įs igy to
i lga la ik io

t u r t o
b e n d r a

v e r tė
tū k s t .
E u r .

Į m o n ė s  a d m in i s t r a c in i s  
s t r u k t f l r i n i s  p a d a l in y s ,  

k u r io  ve ik los 
p o r e ik i a m s  te n k in t i  

k e t i n a m a  įsigyti  
m a t e r i a lų j į  t u r t ą

P a s ta b o s

1.
2016 m.

II-III
ketvirtis

Suvirinim o 
aparatų 

įsigijim as 
(A lytaus 

filialas -  4 
vnt., 

P ravieniški 
ų filialas -  

3 vnt.)

12,0 0,6 A lytaus filialas, 
Pravieniškių filialas

A lytaus filiale įsigytas 
vienas suvirinim o 
aparatas.

2.
2016 m. 

II- III 
ketvirtis

Suvirinim o 
stalų 

įsigijim as 
(2 vnt.)

7,0 A lytaus filialas

3.
2016 m.

II- III 
ketvirtis

Oro 
kom presori 

aus 
įsigijim as 
(A lytaus 
filialas 3 

vnt., 
M arijam pol 
ės filialas -  

1 vnt., 
Pravieniški 
ų filialas -  

1 vnt.)

38,0 12,76

A lytaus filialas, 
M arijam polės 

filialas, Pravieniškių 
filialas

Alytaus filiale įsigyti 
du sraigtiniai oro 
kom presoriai.

4.
2016 m.

III
ketvirtis

K ieto kuro 
šildym o 

katilas (4 
vnt.)

20,0
Alytaus filialas 

Pravieniškių filialas

5.
2016 m.

III
ketvirtis

M etalo
lenkim o
staklės.

12,0 M arijam polės filialas

6.
2016 m.

II
ketvirtis

Form atinio 
pjovim o 

staklės ( 2  
vnt.)

69,0
Pravieniškių filialas 

Alytaus filialas

7.
2016 m. 

II
ketvirtis

A utom obili
nis

krautuvas 5 
t. (2 vnt.)

38,0
Pravieniškių filialas 

A lytaus filialas

i
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8.
2016 m. 

II
ketvirtis

Lyginim o
kalandras 34,0 34,0 Pravieniškių filialas Įsigyta.

9. 2016 m.
A tsarginės 
dalys ir kiti 
įrengim ai

50,0 16,89 Įm onė

Įsigyti du frezavim o 
įrankiai (sum a 1294 
Eur). Lyginim o 
kalandrui įsigytos 
atsarginės dalys: du 
lyginim o stalai ir garo 
generatorius (sum a 
2310 Eur), kopijavim o 
aparatas už 993,78 Eur, 
kieto kuro katilas už 
12350 Eur.

Įmonės investicijų  sum a 64,25 tūkst. Eur

Pagal Valstybės investicijų programos projektu „V A L ST Y BE S ĮM ONES „MUSŲ  
A M A TA I“ G A M Y B IN Ė S  BAŽĖS M O D E R N IZ A V IM A S“ numatyti {rengimai fsigyti 2016  
metais

10.
2016 m. 

II
ketvirtis

K epim o 
krosnis 
14 m 2

20,0
34,5*

Pravieniškių filialas

*2016 m. gruodžio 
mėn. pasirašyta sutartis 
dėl įsigijim o, 
ruošiam asi priėm im ui 
ir eksploatavim ui.

11.
2016 m.

III
ketvirtis

Š ratavim o 
įrenginys su 
papildom a 

įranga

20,0 15,45 M arijam polės filialas Įsigyta.

12.
2016 m. 

II
ketvirtis

CNC
m edienos
apdirbim o

staklės

71,0 79,44 Pravieniškių filialas Įsigyta.

13.
2016 m.

III
ketvirtis

U niversali 
siuvim o 

m ašina (30 
vnt.)

29,0 28,14
Pravieniškių filialas, 
M arijam polės filialas

Įsigyta.

14.
2016 m.

III
ketvirtis

S iuvim o 
m ašina -  

overlokas 5 
vnt.

4,5 4,24 Pravieniškių filialas

16.
2016 m.

III
ketvirtis

Greitaeigė 
universali 1 

adatos 
siuvim o 

m ašina su 
adatos 

transportavim  
u (4 vnt.)

4,5
4,75 Pravieniškių filialas
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15.
2016 m.

III
ketvirtis

S iuvinėjim o
m ašina

logotipam s
8,5 9,60 Pravieniškių filialas

16.
2016 m.

III
ketvirtis

Trijų siūlių 
greitaeigis 

overlokas su 
servo varikliu 

(5 vnt.)

4,5 5,74 Pravieniškių filialas

17.
2016 m.

III
ketvirtis

Ą selėm s siūti 
siuvim o 
m ašina

2,5 1,79 M arijam polės filialas

18.
2016 m.

III
ketvirtis

Juosm enį nė 
siuvim o 
m ašina

3,0 1,99 M arijam polės filialas

19.
2016 m.

III
ketvirtis

Dubliavim o
presas

3,5 3,28 M arijam polės filialas

20.
2016 m. 

II
ketvirtis

Briaunų
klijavim o

staklės
59,0 65,99 A lytaus filialas Įsigyta.

Investicijos iš VIP 250,0 tūkst. Eur
Bendra investicijų sum a ilgalaikiam  turtui 319,16 tūkst. Eur
Sukurta naujų darbo vietų 71 darbo vietos

4. ĮVYKIAI, T U R IN T Y S ESM IN Ė S REIK ŠM ĖS V ALST Y BĖ S V A L D O M O S ĮMONĖS  
VEIK LA I, ĮVYK Ę PER ATASK AITIN Į LA IK O TA R PĮ

Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos Įmonės veiklai per 2016 metus:
2016 m. balandžio 5 d. valdybos posėdžio protokolu patv irtin ta  nauja Įmonės valdym o 

struktūra. Įm onė centralizuotai vykdys buhalterinę apskaitą, panaikintos Buhalterines apskaitos 
grupes, jo se  dirbantys darbuotojai perkelti j Finansų skyrių. A tsižvelgiant j tai, kad Įmonė nuo 2015 
m. tapo perkančiąja organizacija. P irkim ų ir logistikos skyrių buvo būtina reorganizuoti i V iešųjų 
pirkim ų skyrių. Taip pat, Įm onė panaikino Įm onės filialuose esančias komercijos ir logistikos 
grupes ir pardavim ų vadybininkus perkelė į Kom ercijos ir rinkodaros skyrių, o kitus darbuotojus -  j 
filialuose esančias G am ybos organizavim o grupes. Įmonės direktoriaus pavaduotojui atskaitingi ne 
tik V iešųjų p irk im ų skyrius bei K om ercijos ir rinkodaros skyrius, bet ir Įm onės filialai.

V ykdyta F inansų ir ekonom ikos, P irkim ų ir logistikos, K om ercijos ir m arketingo skyrių bei 
Įmonės filialų B uhalterinės apskaitos grupių, Logistikos ir kom ercijos grupių  reorganizacija: įteikti 
įspėjimo lapeliai, su kai kuriais darbuotojais persirašytos darbo sutartys. 2016 m. gegužės 5 d. (prieš 
reorganizaciją) Įm onėje dirbo 144 laisvai sam dom i darbuotojai, 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. -  134 
laisvai sam dom i darbuotojai, 2016 m. gruodžio 31 d. -  127 darbuotojai.

N aujos valdym o struktūros pagrindinis ir svarbiausias uždavinys -  užtikrinti centralizuotą 
efektyvią Įm onės veiklą visose veiklos srityse ir optim izuoti etatų skaičių.
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PATVIRTINTA 
Valstybės įmonės ..Mūsų amatai" valdybos 
2016 m. balandžio 5 d. protokolas Nr. V |-8

3 pav. valstybės įmonės „Musų amatai“ organizacinė valdymo struktūra

2016 m. b irželio  28 d. posėdžio protokolu V Į-13 įsteigta atstovybė V akarų Lietuvos regione. 
A tstovybės pagrindinė veikla yra kom ercijos plėtra, Įm onės gam inam os produkcijos prezentacija 
Vakarų L ietuvos regione. V ykdant kom ercinę veiklą būtina nuolat kontaktuoti ir palaikyti santykius 
su užsakovais, važinėti į sustikim us, pristatyti Įm onės gam inam ą produkciją. Įm onės atstovybėje 
dirba trys darbuotojai, kuriem s suform uoti veiklos rodikliai: pardavim ų ir paslaugų apimčių bei 
pelno. Padidėjus Įm onės pardavim am s V akarų Lietuvos regione padidės gamybos ir paslaugų 
apimtys, ko pasekoje bus įdarbinam a daugiau nuteistųjų.

P A T V IR T IN T A  
Valstybės įmonės „Mūsų amatai" valdybos 

2016  m. b irželio  28 d. protokolas Nr. V[-13

Siekiant d idinti Įm onės produkcijos ir paslaugų žinom um ą, Įm onė antrus metus iš eilės 
dalyvavo parodoje R ĘST A  2016. Pristatytas Įm onės ekspozicinis stendas - m edinis nam elis su
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įm onės prekinio ženklo „V IM A “ atributika bei reklam iniai lankstinukai. Parodos m etu eksponuoti 
įm onės gam inam i m ediniai baldai bei baldinė furnitūra (vyriai, lankstai, durų rankenos, apkaustai), 
m ediniai gam iniai (inkilai, aviliai, vaisių  ir daržovių lentynos) taip pat m etalo gaminiai -  šulinių 
dangčiai, šašlykinės, rūkyklos, darbastaliai. Parodos m etu aktyviai bendrauta su besidom inčiais 
įm onės produkcija, apsikeista kontaktiniais duom enim is. Parodos m etu buvo vykdom a prekyba -  
fiziniai ir jurid in ia i asm enys iškart galėjo įsigyti „M ūsų am atai“ gam inius. Parodos m etu parduota 
produkcijos už 822 Eur (be PVM ). Su kitais pirkėjais po parodos pardavim ai derinti telefonu ir 
elektroniniu paštu.

Pardavimo pajamos ir pardavim o savikaina

2016 m. |m o n ė  produkcijos ir paslaugų pardavė už 6280,9 tūkst. Eur, pardavim o pajam os 
sum ažėjo 13,1 proc. (969,8 tūkst. Eur) lyginant su praėjusiais m etais.

5 lentelė
2015-2016 m. VĮ „M ūsų amatai“ pajamos ir pardavimo savikaina

2016 m. 2015 m.

Pasikeitimai (+/-) 
2016 m. lyginant su  

2015 m., Eur

Pasikeitimai (+/-) 
2016 m. lyginant su 

2015 m., %

Pardavimo pajamos, 
eurai 6280899 7250727 -969828

Pardavimo pajamos 
sumažėjo 13 proc.

Pardavimo savikaina, 
eurai 5864818 6000169 -135351

Savikaina sumažėjo 2 
proc.

Pagrindinių išlaidų sudarančių gam inių savikainą, ir jų  pokytis per ataskaitinį laikotarpį 
pateiktas 6 lentelėje:

6 lentelė
2015-2016 in. VĮ „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų pokyčiai

Gamybos išlaidos
2016 m. 

tūkst. 
Eur

2015 m. 
tūkst. 
Eur

Pasikeitimai 
(+;-) 2016 m. 
lyginant su 

2015 m., 
tūkst. eurų

i
Pasikeitimai 
(+;-) 2016 m. 
lyginant su 
2015 m. %

Tiesiogiai produkcijos savikainai 
priskiriam as atlyginim as (nuteistųjų) su 
socialinio draudim o įm okom is

1159,40 1112,22 47,18 4,07

N etiesiogiai p riskiriam as atlyginim as su 
socialinio draudim o įm okom is

813,70 805,96 7,74 0,95

M edžiagos, žaliavos 2579,70 2686,06 -106,36 -4,12

Suteiktos m okam os paslaugos gam yboje 115,30 141,41 -26,11 -22,64

Elektra, vanduo, šilum a 450,60 436,30 14,30 3,17

Ilgalaikio turto nusidėvėjim as 275,30 214,58 60,72 22,05

įrengim ų priežiūros išlaidos 75,40 19,99 55,41 73,5

Sunaudotas kuras gam yboje (dyzelinas, 
benzinas, dujos, m edžio drožlės)

130,90 116,62 14,28 10,9
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Kitos įvairios paslaugos (cecho 
remontas ir priežiūra, kom piuterių 
priežiūra, liftų aptarnavim as, draudim o 
paslaugos ir kita.)

264,50 226,70 37,8 14,29

Iš viso: 5864,8 5759,84 104,96 1,79

2016 m. išaugo įrengim ų priežiūros išlaidos -  55,41 tūkst. Eur, nuteistų jų  darbo užm okestis
-  54,92 tūkst. Eur, elektros, vandens, šilum os išlaidos -  14,3 tūkst. Eur, kuro gam yboje -  14,28 
tūkst. Eur, kitos įvairios išlaidos -  37,8 tūkst. Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjim as -  60,72 tūkst. Eur, 
palyginus su 2015 m.

2016 m. sum ažėjo m edžiagos, žaliavos -  106,36 tūkst. Eur, suteiktos m okam os paslaugos 
gam yboje -  26,11 tūkst. Eur.

Veiklos sąnaudos.

2016 m. sudarė 1250,4 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais m etais veiklos sąnaudos padidėjo 
78,8 tūkst. Eur. V eiklos sąnaudų struktūra ir pokytis atvaizduoti 7 lentelėje:

7 lentelė
2015-2016 m. VĮ „Mūsų amatai“ veiklos sąnaudų pokyčiai

Veiklos sąnaudos
2016 m. 

tūkst. 
Eur

2015 in .
tūkst.
Eur

Pasikeitimai 
(+;-) 2016 m. 
lyginant su 

2015 m., 
tūkst. eurų

Pasikeitimai 
(+;-) 2016 m. 
lyginant su 
2015 m., %

1.Darbo apm okėjim ui skirtos lėšos kartu 
su socialinio draudim o įm okomis: 805,76 870,07 -64,31 -7,98

2.Pašalpos netekus darbingum o, žalos 
atlyginim as, kom pensacijos 1,70 1,70 0,00 0,00

3.D raudim o paslaugos ir sutarčių garantai 9,50 9,06 0,44 4,6
4.Telekom o, m obiliojo ryšio paslaugos 17,27 10,16 7,11 41,16

5. K anceliarinės prekės, blankai, spauda 12,10 8,41 3,69 30,49
6.Auditu paslaugos 2,30 2,30 0,00 0,00
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjim as 19,70 10,79 8,91 45,23
8.Reklam a, skelbim ai, sertiflkavim o 
paslaugos

12,50 14,37 -1,87 -14,96

9.K om andiruočių išlaidos 0,81 0,73 0,08 9,8
10.A pskaitos program os atnaujinim as, 
įdiegimas

1,20 3,40 -2,23 -85,8

11 .A utom obilių išlaikym o sąnaudos 
(kuras, rem ontas, draudim as, nuom os 
sąnaudos)

47,04 25,72 21,32 45,32

12.Banko paslaugos 3,60 2,49 1,11 30,8
13.Tarša 6,50 13,71 -7,21 -52,5
14.G arantinis fondas 1,30 1,58 -0,28 -21,54

15. V anduo, šilum a, elektra 30,00 12,36 17,64 58,8
16. M okestis už valstybinio kapitalo 
naudojim ą

4,70 3,71 0,99 21,1
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19. Kitos jvairios sąnaudos 
sudarė(beviltiškos skolos, atostogų 
kaupim ai, atsargų vertės sum ažėjim as ir 
kt.)

265,21 174,14 91,07 34,33

20. K onsultacinės paslaugos 9,20 6,90 2,30 25,0

Iš viso: 1250,39 1171,63 78,76 6,30

2016 m. išaugo kitos sąnaudos -  91,07 tūkst. Eur, autom obilių  išlaikym o sąnaudos -  21,32 
tūkst. Eur, vandens, šilum os, elektros išlaidos -  17,64 tūkst. Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjim as 
8,91 tūkst. Eur, telekom o, m obiliojo ryšio paslaugos -  7,11 tūkst. Eur, kanceliarinės prekės, 
blankai, spauda -  3,69 tūkst. Eur, konsultacinės paslaugos -  2,3 tūkst. Eur, banko paslaugos -  1,11 
tūkst. Eur, m okestis už valstybinio kapitalo naudojim ą -  0,99 tūkst. Eur, draudim o paslaugos ir 
sutarčių garantai -  0,44 tūkst. Eur, kom andiruočių išlaidos -  0,08 tūkst. Eur, palyginus su 
praėjusiais m etais.

2016 m. sum ažėjo  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užm okestis -  64,31 
tūkst. Eur, taršos m okestis -  7,21 tūkst. Eur, reklam a, skelbim ai, apskaitos program os atnaujinim as, 
įdiegimas -  2,23 tūkst. Eur, sertifikavim o paslaugos -  1,87 tūkst. Eur, garantinis fondas -  0,28 
tūkst. Eur, palyginus su 2015 m.

2016 m. nepakito  pašalpos netekus darbingum o, žalos atlyginim as, kom pensacijos, kurios 
sudaro 1,7 tūkst. Eur ir auditu  paslaugos, kurios sudaro 2,3 tūkst. Eur.

5. ĮM O N Ė S VEIKLOS PLANAI IR PR O G N O Z ĖS

2016 m. valstybės įm onė „M ūsų am atai“ buvo num ačiusi priem onių planą, kuriam e 
num atytos veiklos gerin im o priem onės. Priem onių planas patvirtintas 2016 m. balandžio 5 d. 
valdybos posėdžio pro tokolu  Nr. VĮ-8. Priem onių plano įvykdym as pateiktas 10 lentelėje.

10 lentelė
2016 m. VĮ „Mūsų amatai“ priemonių planas

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Priemonės
uždaviniai

Atlikimo
terminas

Atsakingas
asmuo

Pastabos

1. Metalo 
gaminių cecho 
moderni žavi m 

as ir darbo 
vietų 

didinimas 
nuteistiesiems

Senų patalpų 
rekonstrukcija

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

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Senose ir nenaudojamose patalpose 
įrengdinėjamas metalo gaminių cechas. 
Išmontuoti seni įrengimai, nudažytos 
sienos, stogas dalinai uždengtas 
bitumine danga. Pradėtai senij patalpų 
rekonstrukcijai nupirkta prilydomosios 
stogo dangos už 2224 Eur, kalkių už 58 
Eur. Pakeisti 4 langai (suma 1223,12 
Eur). Stogo remonto ir dažymo darbai 
atlikti savo jėgomis. Vyksta 
paruoŠiemieji darbai grindų 
betonavimui.

Polimerizacijo 
s krosnies ir 
technologinių 
kelių
įsigijimas ir 
įdiegimas

2016 m.
I - I I
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

2015m. IV ketvirtį įsigyta 
polimerizacijos krosnis miltelinio 
dažymo linijai už 26438,50 Eur. 2016 
m. II ketvirtį įdiegta (suma 12600 Eur). 
Taip pat įsigyti vežimėliai su ratukais 
(18 vnt., suma 810 Eur).

Suvirinimo 
aparatų su 
suvirinimo 
stalais 
įsigijimas ir

2016 m.
II-III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.
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įdiegimas (2 
vnt.)
Oro
kompresoriaus 
įsigijimas ir 
įdiegimas

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Įsigyta už 6379,6 Eur.

Suvirinimo 
aparatų 
įsigijimas (2 
vnt.)

2016 m.
III-IV
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

[sigytas vienas suvirinimo aparatas už 
600 Eur.

2. Koipusinių 
baldų 

gamybos baro 
gaminių 
kokybės 

gerinimas bei 
apyvartų 
didinimas

Briaunų 
klijavimo 
staklių 
įsigijimas ir 
įdiegimas

2016 m.
III-IV
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

įsigyta už 65,99 tūkst. Eur.

Formatinio 
pjovimo 
staklių 
įsigijimas ir 
įdiegimas

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.

Oro
kompresoriaus
įsigijimas

2016 m. 
II
ketvrtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Įsigyta už 6379,6 Eur.

3. Siuvimo, 
minkštų baldų 

ir medienos 
apdirbimo 

baro įrengimų 
atnaujinimas

Siuvimo 
mašinų 
įsigijimas (3 
vnt.)

2016m.
I-II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Įsigytos trys siuvimo mašinos už 898,80 
Eur.

Oro
kompresoriaus
įsigijimas

2016 m. Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Įsigyta už 575,01 Eur.

4. Vietinio
šildymo

įrengimas
gamybinėse

patalpose

Šildymo katilo 
įsigijimas ir 
įrengimas (3
Vilt.)

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius, 
Alytaus filialo 
direktorius

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.

5. Liejyklos
pastato

remontas

Liejyklos 
pastato stogo 
kapitalinis 
remontas, 
langų, durų 
keitimas, 
apšvietimo 
pertvarkymas

2016 m. 
IV
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
filialo
direktorius

Pakeista dalis stogo dangos, 
išbetonuotos grindys, pakeista dalis 
langų. Investuota 4,9 tūkst. Eur. 
Ieškoma finansavimo galimybių 
liejyklos pastato stogo kapitaliniam 
remontui.
Liejyklos ceche atliktas lėtaeigio krano 
važiuoklės reduktoriaus stabdžių movos 
keitimas. Investuota 3,2 tūkst. Eur.

6.
Metalo 

gaminių 
cecho, 

nestandartinių 
gaminių baro 
modernizavim

Galvanių
nuotekų
valymo
patalpų
pritaikymas
gamybiniam
cechui

2015- 
2017 m.

Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
filialo
direktorius

Pasirašyta sutartis su LAAIF dėl 
finansavimo suteikimo. Vyksta viešųjų 
pirkimų procedūros.

as ir darbo 
vietų 

išplėtimas

Mechaninės
lansktymo
staklės

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
filialo

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.
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1 direktorius
Oro
kompresoriaus
įsigijimas

2016 m. Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
filialodirektor
ius

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.

7. Bio katilinės 
rekonstrukcija

[rengti
didesnio
galingumo
katilinę, kuri
apšildytų visas
gamybines
patalpas

2016- 
2018 m.

Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
filialo
direktorius

Ieškoma galimybių gauti paramą 
katilinės įrengimui.

Šilumos
punktų
įrengimas-
rekonstrukcija

2016- 
2018 m.

Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
filialo
direktorius

Ieškoma galimybių gauti paramą į 
katilinės įrengimui.

8. Sumažinti
išlaidas

vandeniui

Įrengti artezinį 
gręžinį (2 vilt.)

2016 m. Vyr.
inžinierius,
Marijampolės
ir
Pravieniškių
filialo
direktoriai

Gręžinys įrengtas Pravieniškių filiale už 
11,6 tūkst. Eur. Marijampolės filiale dėl 
apyvartinių lėšų trūkumo gręžinys 
neįrengtas.

9. Didinti metalo 
gaminių 

pardavimus, 
įdarbinant 
daugiau

Patalpų
rekonstrukcija

2016 m. 
III
ketvirts

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Nevyksta dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

nuteistųjų Suvirinimo 
aparatų 
įsigijimas (3
Vilt)

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Neįsigyta dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

10. Didinti duonos 
gamybos ir 
pardavimo 
pajėgumus 

Duonos

Kepimo 
krosnis 
14 m2

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Įsigyta už 34,5 tūkst. Eur.

gamybos bare, 
įdarbinant 
daugiau 

nuteistųjų

Elektroninės 
svarstyklės iki 
2 kg (2 vnt.)

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Neįsigyta.

Tešlos
dalintuvas SD 
(arba
lygiavertis)

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Neįsigyta dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

11. Didinti
siuvimo
paslaugų

pardavimus
įdarbinant

Senų patalpų 
rekonstrukcija

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.

daugiau
nuteistųjų

Generatorius 
su lygintuvu ir

2016 m. 
II-III

Vyr.
inžinierius,

Įsigytas garo generatorius su 2 lyginimo 
stalais už 2,3 tūkst. Eur.
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stalu (dviejų 
darbo vietų 
komplektai, 4 
vnt.)

ketvirtis Pravieniškių
filialo
direktorius

Universali 
siuvimo 
mašina (30 
vnt.)

2016 m.
II-III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Įsigyta už 59,5 tukst. Eur.

Greitaeigė 
universali 1 
adatos 
siuvimo 
mašina su 
adatos
transportavim 
u (4 vnt.)

2016 m.
II-III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Siuvinėjimo
mašina
logotipams

2016 m.
II-III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Siuvimo 
mašina- 
overlokas 5 
vnt.

2016 in.
II-III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Trijų siūlių 
greitaeigis 
overlokas su 
servo varikliu

2016 m. 
II- III 
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Siuvimo 
mašina siūti 
ąselėms

2016 m. 
II- III 
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Juosmeninė
siuvimo
mašina

2016 m. 
II -  III 
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

1

Dubliavimo
presas

2016 m.
I I - I I I
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

12.

Baldų ir 
medžio cecho

Baldų baro
patalpų
rekonstrukcija

2016 m.
II-III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktroius

Vyksta patalpų remontas: betonuojamos 
grindys, vedžiojama nauja elektros 
instaliacija, keičiami langai, 
remontuojamos lubos.

pajėgumų
didinimas

CNC medžio
apdirbimo
staklės

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

įsigyta už 79,44 tukst. Eur.
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Formatinio 
pjovimo 
staklės (2 vnt.)

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Neįsigyta dėl apyvartinių lėšų trukumo.

Automobilinis 
krautuvas(5 
t.)

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Automobilinis krautuvas yra 
nuomuojamas.

13. Paslaugų ir 
gamybos 

cecho 
pajėgumų 
didinimas

Kieto kuro 
katilas

2016 m. 
III
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

Neįsigyta dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

Lyginimo
kalandras

2016 m. 
II
ketvirtis

Vyr.
inžinierius,
Pravieniškių
filialo
direktorius

[sigyta už 34,0 tūkst. Rur.

14.
Nelikvidinių žaliavų ir įrankių 
mažinimas įmonės filialuose

2016 m. Filialų
direktoriai

|m onės Marijampolės filiale 
nurašytos nelikvidžios atsargos 156 
907 Eur suma, |m onės Alytaus 
filiale 12 834 Eur suma

15. Kompiuterinės įrangos ir 
programų atnaujinimas

2016 m. 
III-IV 

ketvirtis

Finansų
skyrius

Neįvykdyta dėl apyvartinių lėšų 
trūkumo.

16. Naujų klientų paieška Nuolat Komercijos ir
rinkodaros
skyrius

Pasirašyta sutartis su UAB „Tegra 
State“ -  Marijampolės filialo gaminiai 
II metų pusmetį bus pradėti platinti 
Skandinavijos, Latvijos, Estijos, 
Kazachstano ir Rusijos rinkose. 
Pasirašyta nauja sutartis su prekybos 
aljansu Aibė dėl šašlykinių PK-1 
pardavimo jų parduotuvėse visoje 
Lietuvoje.
Parengti ir išsiųsti komerciniai 
pasiūlymai visiems darželiams ir 
mokykloms.
Parengti ir išsiųsti komerciniai 
pasiūlymai bendradarbiavimui su 
pagrindiniais Latvijos ne maisto prekių 
parduotuvių tinklais: DEPO, KURSHI, 
BUVNIECIBAS-ABC, KRUZĄ, 
CENUKLUBS.

17. Naujo produkcijos katalogo ir 
reklaminių bukletų išleidimas

2016 m. Komercijos ir
rinkodaros
skyrius

Pagaminti nauji universalūs V| „Mūsų 
amatai” reklaminiu ženklu „VIMA” 
pažymėti katalogai, kuriame pristatoma 
visų |monės filialų produkcija. 
Katalogą sudaro 44 psl., išleista 3000 
vnt..
Metų pabaigoje Įmonė planavo išleisti 
reklamines skrajutes, tačiau taupant 
lėšas, skrajučių išleidimas pakeistas 
elektroniniais komerciniais pasiūlymais 
visiems Lietuvos darželiams ir 
mokykloms, kuriuos Įmonė išsiuntė.

17



18. Įmonės įvaizdžio intemetinėje 
erdvėje ir spaudoje formavimas 
ir atnaujinimas

2016 m. Komercijos ir
rinkodaros
skyrius

Atnaujinta informacija ir papildytas 
turimas internetinis puslapis 
vAvw.musuamatai.com; 
vvww.musuamatai.com patalpinti 
raktiniai žodžiai, kurių pagalba per 3 
mėnesius „Google“ paieškoje pagerintos 
paieškos rezultatų pozicijos pagal 
veiklos sritis;
Paskelbtas konkursas ir pasirašyta 
sutartis dėl vima.lt e-parduotuvės 
sukūrimo. Jau yra patvirtintas pradinis 
puslapio dizainas. Vykdomi 
www.vima.lt elektroninės parduotuvės 
vidinių puslapių ir funkcionalumo 
kūrybos darbai;
Pasirašyta sutartis su www.varle.lt. 
vyksta derybos su dar viena e- 
parduotuve www.rde.lt siekiant, kad 
„Mūsų amatai“ produkcija būtų 
prekiaujama 3 didžiausiose e- 
parduotuvėse Lietuvoje, įskaitant ir 
www.pi211.lt;
Atnaujinta informacija apie įmonę 
www.info.lt ir www.statyba.lt 
informaciniuose portaluose;

19. Įmonės produkcijos pardavimų 
skatinimas

2016 m. Komercijos ir
rinkodaros
skyrius

. 1

Perrašytos sutartys su didžiaisiais 
prekybos tinklais -  planuojamos akcijos 
jų parduotuvėse ir reklaminiuose 
leidiniuose.
2016.04.15-2016.05.07 laikotarpiu 
„Moki veži“ parduotuvėse ir leidinyje 
skelbta akcija šašlykinei „PK-1“, 
taikoma nuolaida sudarė 27,5%; 
2016.05.09-2016.05.29 „Moki veži“ 
akcijuota šašlykinė PK5 su 27% 
nuolaida;
2016.05.06-2016.05.23 „Senukų“ PC 
akcijuota šašlykinė PK.1 su 35% 
nuolaida (su reklama jų leidinyje); 
2016.05.24-2016.06.06 „Senukų“ PC 
akcijuota šašlykinė PK5 su 24% 
nuolaida (su reklama jų leidinyje); 
2016.06.02-2016.06.29 prekybos tinkle 
„Prisma“- šašlykinei PK5 ir visiems 
VIMA iešmams- 30% nuolaida (su 
rėk lama jų leidinyje); 
2016.05.31-2016.06.22 „Moki veži“ 
vykdyta akcija šašlykinei PK1- 30% 
nuolaida (su reklama jų leidinyje);
2016.06.15-2016.07.14 prekybos 
parduotuvėse “Bikuva” ir jų 
reklaminiame leidinyje visiems VIMA 
iešmams 20%, o šašlykinei PK1- 33% 
nuolaida (su reklama jų leidinyje); 
2016.06.23-2016.07.16 „Moki veži“ 
akcijuota šašlykinė PK5 su 27% 
nuolaida (su reklama jų leidinyje);
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2016.10.16-2016.10.23 akcijuoti 
šašlykinė PK1 ir iešmai IKI 
reklaminiame leidinyje.

20. Dalyvavimas viešuosiuose 
pirkimuose

2016 m. Viešųjų
pirkimų
skyrius

1. V( „Mūsų amatai“, įgyvendindama 
investicijų projektą „Valstybės įmonės 
„Mūsų amatai“ gamybinės bazės 
modernizavimas“, įvykdė:
1.1. Supaprastintą atvirą konkursą 
„Medienos apdirbimo įrangos: CNC 
medžio apdirbimo ir briaunų klijavimo 
staklių pirkimas“ .
Viešojo pirkimo sutartis sudaryta 2016- 
06-30 su šio konkurso laimėtoju -  
Latvijos Respublikoje įsteigta S1A 
Infleks.
1.2. Supaprastintą atvirą konkursą 
„Siuvimo įrangos pirkimas“.
Viešojo pirkinio sutartis sudaryta 2016- 
09-22 su šio konkurso laimėtoju -  UAB 
„Siuvimo stilius“ .
1.3. Skelbiamą mažos vertės pirkimą 
„Sratavimo įrenginys su papildoma 
įranga“. Viešojo pirkimo sutartis 
sudaryta 2016-11-11 su šio pirkimo 
laimėtoju -  Lietuvos ir Ukrainos UAB 
„Lakmalit“ .
1.4. Supaprastinto mažos vertės 1 
pirkimą, vykdytą apklausos raštu būdu j 
„Kepimo krosnis (su duonos pašovimo , 
vežimėliu) 14 m2“.
Viešojo pirkimo sutartis sudaryta 2016- 
12-22 su šio pirkimo laimėtoju -  UAB 
„Gastrotechnika“ .
2. Viešųjų pirkimų skaičius pagal 
pirkimo būdus:
2.1. Atlikti supaprastinti pirkimai atviro 
konkurso būdu -  2.
2.2. Atlikti mažos vertės pirkimai:
2.2.1. Skelbiami mažos vertės pirkimai 
-  1:
2.2.2. Apklausos raštu -  43, iš jų:
2.2.2.1. įvykę viešieji pirkimai -2 4 ;  
2.2 .2 2 . neįvykę viešieji pirkimai -  19:
2.2.2.2.1. nepateikti pasiūlymai -  13;
2.2.2.2.2. atmesti pasiūlymai - 6 .
2.3. Žodinių apklausų -  88;
2.4. Pirkta per CPO už 962,97 Eur.
3. Iš viso sudaryta viešojo pirkimo 
sutarčių -  38.

21. Vystyti bendradarbiavimą su 
kitomis įmonėmis

2016 m. Komercijos ir
rinkodaros
skyrius

Vidutinis įdarbintų nuteistųjų, kurie turi 
teisę dirbti be sargybos už pataisos 
įstaigų ribų, skaičius 2016 m. I ketv. -  
112 nuteistųjų, II ketv. -  133 nuteistieji, 
III ketv. -  143 nuteistieji, IV ketv. -  
147 nuteistieji.
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122. Įmonės atstovavimas 
teisminiuose ginčuose

2016 m. Teisės ir 
administracijo 
s reikalų 
skyrius

Atstovauta 12 teisminiuose procesuose, 
besitęsiantys 1 teisminis procesas.

23. Sutarčių su tiekėjais ir 
užsakovais rengimas

2016 m. Teisės ir 
administracijo 
s reikalų 
skyrius

Parengtos 290 sutartys.

24. VĮ "Mūsų amatai" struktūros ir 
etatų optimizavimas

2016m.
r-TTI

ketvirtis

Teisės ir 
administracijo 
s reikalų 
skyrius

Vykdyta Finansų ir ekonomikos, 
Pirkimų ir logistikos, Komercijos ir 
marketingo skyrių bei Įmonės filialų 
Buhalterinės apskaitos grupių. 
Logistikos ir komercijos grupių 
reorganizacija. 2016 m. gegužės 5 d. 
(prieš reorganizaciją) Įmonėje dirbo 
144 laisvai samdomi darbuotojai, 
2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. -  134 
laisvai sam dom i darbuotojai, 2016 
m. gruodžio 31 d. -  127 darbuotojai. 
Po reorganizacijos Įmonėje yra 
centralizuotas Finansų skyrius, 
V iešųjų pirkim ų skyrius ir 
K om ercijos ir rinkodaros skyrius.

25. Buhalterinės apskaitos 
centralizuotas tvarkymas

2016 m.
I-III

ketvirtis

Finansų
skyrius

... ..............

Iš Įmonės filialuose esančių 
buhalterinės apskaitos programų 
perkeliami duomenys į bendrą Įmonės 
buhalterinę apskaitos programą Profit 
W nuo 2016 m. sausio 1 d., į programą 
Alga HR perkelti suminiai duomenys už 
2016 m. 6 mėnesius. Įmonės 
darbuotojams gegužės mėnesį buvo 
rengiami mokymai dirbti su nauja 
buhalterine apskaitos programa. Nuo 
2016 m. liepos 1 d. Įmonė pradėjo 
centralizuotai dirbti su vieninga 
buhalterine apskaitos programa.

6. E SM IN IA I R IZIK OS VEIKSNIAI IR JŲ SU M A Ž IN IM O  PR IEM O NĖS

2016 m. rizikos, kuri gali neigiam ai veikti Įm onės veiklų, stebėjim o ir nustatym o procesus 
Įm onėje atliko už atskiras sritis atsakingi darbuotojai bei inform uodavo direktorių apie veiksnius, 
galinčius turėti įtakos Įm onės veiklai. D irektorius priim davo sprendim ą dėl tolim esnio rizikos 
stebėjim o, Įm onės vadovybės susirinkim o rizikai valdyti rengim o ar valdybos posėdžio 
organizavim o. 2016 m. Įm onėje nebuvo įdiegta rizikos valdyba sistema.

Įm onėje rengiam os vidinės tvarkos, taisyklės, sudarom os darbo grupės, kom isijos.
Pagrindinės rizikos, kurios gali kilti Įm onės veiklai:
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>  N uteistųjų ir laisvai sam dom ų darbuotojų m otyvacijos dirbti stoka;
>  A pyvartinių lėšų trūkum as;
>  M ažėjančios pardavim ų ir paslaugų apimtys.

Siekdam a valdyti riziką Įm onė yra num ačiusi:
>  M otyvuoti nuteistuosius ir laisvai sam dom us darbuotojus;
>  Bendradarbiauti su pataisos Įstaigom is, Kalėjim ų departam entu prie Lietuvos Respublikos 

teisingum o m inisterijos, dalyvauti bendruose projektuose;
>  Rengti m etinius priem onių planus;
>  Rengti m etin ius turto įsigijim o planus;
>  Rengti finansines ir gam ybines veiklos ataskaitas;
>  Skatinti pardavim us: didesnės investicijos į rinkodarą, tobulinti m arketingo strategiją.
>  Gam inti naujus, paklausius gam inius, neefektyvios gam ybos sričių atsisakyti;
>  A ktyviai dalyvauti viešuosiuose konkursuose;
>  Vystyti bendradarbiavim ą su kitom is įm onėm is;
>  G alim ybę pratęsti kredito linijos sutartį su banku.

7. ĮM O N Ė JE  D IEG IAM A  VIDAUS K O N T R O L Ė S SIST E M A

2016 m. sausio 25 d. VĮ „M ūsų am tai“ direktoriaus įsakym u Nr. 1/05-18 patvirtintas Įmonės 
vidaus kontrolės tvarkos aprašas. V idaus kontrolės pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad:

> Įm onės veikla būtų vykdom a įstatym ų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius ir 
kitus veiklos planus, program as bei procedūras;

>  Įm onės veikla būtų vykdom a laikantis savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos privalom ų tvarkų, m etodikų, procedūrų, instrukcijų  ir kitų nurodym ų 
reikalavim ų;

>  Įm onės veikla būtų vykdom a laikantis vidaus teisinių norm inių aktų reikalavim ų;
>  V alstybės ir įm onės turtas bei įsipareigojim ai tretiesiem s asm enim s būtų apsaugoti nuo 

sukčiavim o, iššvaistym o, pasisavinim o, neteisėto vykdym o ar kitų neteisėtų veikų.
>  Įm onė vykdydam a veiklą laikytųsi patikim o finansų valdym o principų;
>  Inform acija apie įm onės finansinę ir ūkinę veiklą būtų teisinga ir pateikiam a teisė aktų 

nustatyta tvarka;
>  Įm onė teiktų kokybišką produkciją bei paslaugas, laikytųsi sutartyse num atytų sąlygų ir 

įsipareigojim ų bei laiku atsiskaitų  su kreditoriais.

8. ĮM O N ĖS SANDO RIAI

Pagrindiniai Įm onės klientai yra biudžetinės ir švietim o įstaigos, perkančios mokyklinius 
baldus, auditorinius ir biuro baldus. 2016 m. Įmonėje parengtos 290 sutarys su tiekėjais ir 
užsakovais.

9. ĮM O N Ė S T U R T O  VERTĖS PA DID ĖJIM AS A RBA SU M A Ž Ė JIM A S

Įm onės ilgalaikio turto, trum palaikio turto, nuosavo kapitalo, m okėtinų sum ų ir pardavimo 
pajamų palyginim ai 2015 -  2016 m. pateikti 11 lentelėje.

11 lentelė
Valstybės įmonės „IV ūsų amatai“ finansinių ataskaitų rinkinio palyp inimo duomenys

Balansinis straipsnis

VĮ "Musų amatai"
Pokytis 2016 m.

lyginant su 
2015 m., eurai

Pokytis, 2016 m. 
lyginant su 2015 
m., proc.2016 m. 2015 m.

A. Ilgalaikis turtas eurais 3583117 3468574 114543 i

Ocorn
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B. Trumpalaikis turtas eurais
32B6549 3550335

-263786 -7,43

C. Nuosavas kapitalas eurais
4649370 5496359

-846989 -15,41

E. Mokėtinos sumos eurais ir 
įsipareigojimai

1982946 1522550
460396 30,24

Pardavimo pajamos 6280899 7250727 -969828 -13,38

10. ĮM O NĖS FILIALAI IR A T ST O V Y B Ė S

Valstybės įm onės “M ūsų am atai” gam inam os produkcijos ir teikiami] paslaugų asortim entas 
labai platus -  įvairūs m edžio bei metalo baldai, m aisto produktai, m edienos ir metalo apdirbim as 
bei įvairūs kiti gam iniai, ketaus liejinių liejimas, m edienos supjovim o ir džiovinim o paslaugos, 
įvairių darbo ir kitų drabužių  siuvim as, skalbim o paslaugos, kitų įvairių  paslaugų teikim as 
juridiniam s ir fiziniam s asm enim s.

A lytaus filialo tip inė veikla: m okyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų 
pagal užsakym us gam yba, elektros srovės paskirstym o ir kontrolės aparatūros gamyba, darbo 
drabužių, čiužinių, patalynės siuvim as, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba.

M arijam polės filialo  tipinė veikla: metalo apdorojim as, drabužių siuvim as, ketaus liejinių 
gamyba. V eiklos pobūdis yra vykdom as vadovaujantis ekonom inės veiklos rūšių klasifikatorium i. 
Pagrindinė Įm onės filia lo  produkcija: statybiniai apkaustai, ketaus lie jin ia i, kiti m etalo gam iniai 
bei įvairių  siuvinių  (darbo ir kitų drabužių, patalynės, vatinukų) siuvim as, garo ir karšto vandens 
tiekimas.

Pravieniškių filialo tipinė veikla: gam inam i įvairūs baldai, stelažai, m etalinės spintos 
drabužiam s bei dokum entam s, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiam s, m etalinės tvoros. įvairios 
paskirties konteineriai, b iuro baldai, batų ir drabužių džiovinim o spintos, dezinfekcinės kam eros, 
įvairūs siuviniai, skalbinių skalbim as, juodos ir baltos duonos kepim as, m edienos gaminiai ir kita 
produkcija pagal atskirus užsakym us.

Įm onė optim izuoja vykdom os veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas. 
Nuolat analizuoja gam inam ą produkciją, atskirus gam inius, jų  paklausą rinkoje.

11. D A R BO  U Ž M O K E ST IS  IR D A R BU O TO JŲ  SKA IČ IAU S PA SIK EITIM A S

2016 m. nuteistų jų  ir laisvai sam dom ų darbuotojų priskaičiuotas darbo užm okestis -  
2835907 Bur. 2016 m. priskaičiuotas nuteistųjų darbo užm okestis sudarė 1632301 Eur, darbuotojų 
dirbančių pagal darbo sutartis -  1203606 Eur.

Filialo direktorių  v idutinė m ėnesinė alga neatskaičius m okesčių svyravo nuo 1003 iki 1300 
Eur. V idutinis darbo užm okestis 2015 m. (Eur/m ėn., neatskaičius m okesčių) pagal Įm onės 
padalinius pateikti lentelėje Nr. 12.

12 lentelė
2016 m. valstybės įmonės ,Mūsų amatai“ darbo užnio (ėstis, eurai

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 
I ketv.

2016 m. 
11 ketv.

2016 m. 
III ketv.

2016 m. 
VI ketv.

2016 m.
Pokytis 

nuo metų 
pradžios, 

%

Administracija
Direktorius 1359 1657 1657 1657 1583 21,9

V yriausioji buhalterė 1168 1409 1488 1488 1388 27,4

Viešųjų pirkimi) skyriaus skyriaus 
vadovas, l.v. direktoriaus pavaduotojo 
funkcijas

1159 1316 1250 1250 1244 7,9

22



Vyriausiasis inžinierius 1106 1170 1250 1250 1194 13,0

Skyriaus vadovai 1250 1250 1267 1267 1259 1,4

Skyrių vadovų pavaduotojai 1135 1150 1143 1,3

Vadybininkai 778 778 716 723 749 -7,1

Kiti tarnautojai 906 951 858 865 895 -4,5

P ra v ie n i šk ių  f i lia las

Filialo direktorius 1233 1300 1300 1300 1283 5,4

Filialo direktoriaus pavaduotojas 
gamybai

1050 1050 1050 1050 1050 0,0

Vyriausias inžinierius energetikas 1110 1110 1010 1010 1060 -9,0

Panevėžio padalinio vadovė 1015 1015 1015 1015 1015 0,0

Cechų ir barų viršininkai 959 959 916 916 938 -4,5

Meistrai 684 684 668 649 671 -5,1

Civilinės priešgaisrinės aplinkos ir darbų 
saugos specialistas

950 950 950 950 950 0,0

Kiti tarnautojai 672 672 746 539 657 -19,8

Vairuotojai 580 580 725 549 609 -5,3

Darbininkai 395 392 410 351 387 -11,1

A ly ta u s  f i lia las

Filialo direktorius 1207 1300 1300 1300 1277 7.7

Grupės vadovas 1188 1186 1185 1185 1186 -0,3

Cechų ir barų viršininkai 780 780 780 780 780 0,0

Meistrai 613 613 608 608 611 -0,8

Inžinieriai, konstruktoriai 653 653 600 600 627 -8,1

Kiti tarnautojai 614 628 606 519 592 -15,5

Kvalifikuoti darbininkai 500 502 486 512 500 2,4

M a r i j a m p o lė s  f i l ia las

Filialo direktorius 1003 1273 1250 1250 1194 24,6

Cechų ir barų viršininkai 868 811 845 845 842 -2,6

Meistrai 805 637 677 677 699 -15,9

Technologai, inžinieriai 693 681 815 815 751 17,6

Kili tarnautojai 512 525 584 557 545 8,8

Vairuotojai 476 633 603 603 579 26,7

Darbininkai 605 844 5 7 0 4 7 7 624 -21,2

V idutinis Įm onės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius 2016 m. eigoje kito: 
2016 m. I-II ketv. v idutiniškai Įm onėje dirbo 141 darbuotojas, 2016 m. III ketv. darbuotojų skaičius 
sum ažėjo iki 132 darbuotojų, 2016 m. IV ketv. -  iki 124 darbuotojų. Darbuotojų skaičiaus 
m ažėjim ui įtakos turėjo Įm onės valdym o centralizavim as.

2016 m. Įm onėje vidutiniškai dirbo 1316 nuteistų jų  (P ravieniškių filiale -  871 nuteistasis, 
M arijam polės filiale -  226 nuteistieji ir Alytaus filiale -  219 nuteistųjų). Vidutinis sąlyginis 
įdarbintų nuteistų jų  skaičius -  914 nuteistųjų (Pravieniškių filiale -  595 nuteistieji, M arijam polės 
filiale -  165 nuteistųjų, A lytaus filiale - 154 nuteistųjų).

2015 m. Įm onėje vidutiniškai dirbo 1209 nuteistieji (Pravieniškių filiale -  837 nuteistieji, 
M arijam polės filiale -  138 nuteistieji ir A lytaus filiale -  234 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis 
įdarbintų nuteistų jų  skaičius -  895 nuteistieji (Pravieniškių filiale -  607 nuteistieji, M arijam polės 
filiale -  118 nuteistųjų, A lytaus filiale - 170 nuteistųjų).

13 lentelė
2016 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbuotojų s taičius

Darbuotojų skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Administracija 24 24 32 25

Alytaus filialas 27 27 24 23 j
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Marijampolės filialas 33 33 29 29

Pravieniškių filialas 57 57 47 47

Iš viso: 141 141 132 124

12. ĮM O N Ė S V Y K D O M O S SOC IALIN ĖS IR A PL IN K O SA U G O S  
INICIATYVOS IR PO LITIK A

Įm onė, skiria netekties pašalpas mirus šeim os nariam s. 2016 m. tokių pašalpų išm okėta 
buvo 1,7 tūkst. eurų.

Įm onės P ravieniškių  filiale yra sudarytos sutartys su UAB “Kauno švara“ (dėl netinkami] 
naudojim ui dienos Šviesos (lium inescencinių) lem pų, padangų, akum uliatorių, nebenaudojam os 
elektros ir elektroninės jrangos priėm im o), su UAB “PE A T A “ (dėl apm okestinam os pakuotės 
atliekų tvarkym o), su U AB “T IS“ (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir statybinis laužas ir 
gam ybinės atliekos) išvežim o). A lytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl 
nenaudojam ų padangų, akum uliatorių , dienos šviesos lem pų, atidirbtų tepalų, užterštos m etalinės ir 
plastm asinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksm ingų m edžiagų tvarkym o), su UAB „A lytaus regiono 
atliekų tvarkym o centru“ (dėl nepavojingų buitinės, gam ybinių atliekų, statybų laužo išvežim o j tam 
skirtas aikšteles). Įm onės M arijam polės filiale atm osferos teršalų  surinkim ui veikia 11 oro valym o 
įrenginių. N uotekų išvalym ui eksploatuojam i elektrokoaguliaciniai valym o įrenginiai, kuriuose 
nusodinam i sunkieji m etalai, o gautas dum blas sutankinam as, nusausinam as vakuum iniuose 
filtruose ir pristatom as utilizavim o įmonei. A tm osferos teršalų kasm etines inventorizacijas atlieka 
Vilniaus G edim ino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas.

N uo 2015 m etų  sausio m ėnesio Įmonė yra užsiregistravusi A plinkos apsaugos agentūros 
internctiniam e tinklalapyje. N uo šių m etų įmonė duom enis apie oro taršą, vandens ir nuotekas teikia 
elektroniniu būdu aplinkos inform acijos valdym o integruotoje kom piuterinėje sistemoje.

13. IN F O R M A C IJA  APIE SK A ID R U M O  G A IR IŲ  IV-VIII SKYRIŲ  
N UO STATŲ  LAIK YM Ą SI

Įm onė savo interneto svetainėje w w w .m usuam atai.com  viešai skelbia Įm onės tikslus ir 
uždavinius, finansinius ir kitus veiklos rezultatus (planinius ir faktinius), Įm onės darbuotojų darbo 
užm okesčius, m etinę veiklos ataskaitą, planinius ir faktinius veiklos rezultatus, Įm onės įstatus ir 
kita.

M etinės finansinės ataskaitos sudarytos rem iantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos įstatym o, F inansinės atskaitom ybės įstatym ais bei Verslo apskaitos standartų nuorodom is 
ir yra pateiktos L ietuvos R espublikos nacionaline valiuta -  eurais.

Įm onės pasirinktas duom enų pateikim o M etinėse finansinėse ataskaitose tikslum o lygis -  
eurai (sveiki skaičiai).

B uhalterin ių  sąskaitų  planas yra pagrįstas Įm onės veiklos specifika, pakankam ai išsam us, 
parengtas vadovaujantis VAS. M etinės finansinės ataskaitos pateikiam os pagal Lietuvos 
R espublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, naudojam os M etinių finansinių ataskaitų formos 
atitinka norm inių  aktų reikalavim us. Inform acija M etinėse finansinėse ataskaitose grupuojam a 
tinkam ai.

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

- kadangi tarptautin ių  apskaitos standartų nuostatos taikom os didelėm s įm onėm s, kurių 
vertybiniais popieriais prekiaujam a reguliarioje rinkoje, įm onė vertybinių popierių neturi;

- šiuo m etu Įm onė nepasiekia tokių Finansinių kriterijų, kaip pardavim o pajam os per 
ataskaitinius finansinius m etus -  14,5 mln. eurų, o B alanse nurodyto turto vertė -  29 mln. eurų.

N ėra ir nefinansinių  kriterijų, kurie num ato leisti obligacijas ir kitus nuosavybės vertybinius 
popierius.
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T arptautin ių  apskaitos standartų taikym as Įmonei neteiktų reikšm ingos naudos, o tik dideles 
sąnaudas. O tai prieštarauja pačių Tarptautinių apskaitos standartų taikym o rekom endacijom s 
valstybės valdom ose jm onėse.

14. V E IK LĄ  A PIB Ū D IN A N T Y S PA G R IND IN IA I FINAN SINIA I RO DIKLIAI  
(P E L N IN G U M O , L IK V ID U M O , T U R TO  P A N A U D O JIM O  E FE K T Y V U M O ) JŲ KAITA

PER 3 M ETU S

Įm onės finansiniai rodikliai yra įvertinti pagal įm onių pagrindinių finansinių rodiklių 
statistinio tyrim o m etodiką, patvirtintą Statistikos departam ento prie Lietuvos Respublikos 
V yriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakym u Nr. DĮ-34. Įm onės 2014 m.,
2015 m. ir 2016 m. m etiniai finansiniai rodikliai pateikti 14 lentelėje.

14 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ metiniai finansiniai rodikliai

Rodiklis 2014 m. 12 mėnesiai 2015 m. 12 mėnesiai
i

2016 m. 12 mėnesiai

Pelningumo koeficientai

Turto pelningumas -3893717 87855 -846989

grynasis pelnas /Visas turtas 24033449 -16,20% 7018909 1,25% 6882316 12,31%
Bendras pardavimų 
pelningumas 2071760 1250558 416081
Bendras pelnas/pardavimo 
pajamos 21712254 9,54% 7250727 17,25% 6280899 6,62%
Grynasis pardavimų 
pelningumas -3893717 87855 -846989
Grynasis pelnas/ Pardavimo 
pajamos 21712254 -17,93% 7250727 1,21% 6280899 13,49%

Veiklos pelningumas -3821349 78945 -859671
Veiklos pelnas/ pardavimo 
pajamos 21712254 -17,60% 7250727 1,09% 6280899 13,69%

Kapitalo pelningumas -3893717 87855 -846989
Grynasis pelnas/Nuosavas 
kapitalas 18674486 -20,85% 5496359 1,60% 4649370 18,22%

Mokumo rodikliai

Einamasis likvidumas 12270083 3550335 3286549
Trumpalaikis
turtas/Trumpalaikiai
įsipareigojimai 53313558 2,3 1479750 2,4 1951438 1,68

Kritinis likvidumas 4375745 1500116 1312202
Trumpalaikis turtas-
Atsargos/trumpalaikiai
įsipareigojimai 5331355 0,82 1479750 1,0 1951438 0,67 '

Bendrasis skolos rodiklis 5361475 1522550 1982946
Visi įsi pareigoj i mai/Visas 
turtas* 100 24035961 22,31 7018909 21,69 6882316 28,81
Ilgalaikio įsiskolinimo 
rodiklis 30120 42800 31508
Ilgalaikiai įsipareigojimai/ 
visas turtas* 100 24035961 0,13 7018909 0,01 6882316 0,46

Trumpalaikio įsiskolinimo 5331355 1479750 1951438 i
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rodiklis

Trumpalaikiai 
įsipareigojimai/visas turtas 24035961 22,18 7018909 21,08% 6882316 28,35%

Veiklos efektyvumo rodikliai

Apyvartumo rodikliai 21712254 7250727 6280899
Pardavimo pajamos 
./Trumpalaikis turtas- 
trumpalaikiai įsipareigojimai 6938728 3,13 2070585 3,50 1335111 4,70
Apyvartinio kapitalo ir turto 
santykis 6938728 2070585 1335111
Apyvartinis kapitalas/ Visas 
turtas 24035961 0,29 7018909 0,30 6882316 0,19

Manevringumo koeficientas 12270083 3550335 3286549
Trumpalaikis turtas/Nuosavo 
kapitalas 18674486 0,66 5496359 0,65 4649370 0,71
Veildos sąnaudos tenkančios 
1 pardavimų (2013,2014 m. - 
LT, 2015 m. - Eur) 5893109 1171613 1250388
veiklos sąnaudos/ pardavimo 
pajamų 21712254 0,27 7250727 0,16 6280899 0,20
Viso turto apyvartumas 
kartais 21712254 7250727 6280899
Pardavimo pajamos/ Visas 
turtas 24035961 0,9 7018909 1,03 6882316 0,91
Ilgalaikio turto apyvartum as 
kartais 21712254 7250727 6280899

Į

Pardavimo pajamos/ Ilgalaikio 
turto 11765878 1,85 3468574 2,09 3583117 1,75
Trumpalaikio turto 
apyvartumas kartais 21712254 7250727 6280899
Pardavimo
pajamos/Trumpalaikis turtas 12270083 1,77 3550335 2,04 3286549 1,91
Atsargų apyvartumas 
dienomis 2881433370 748329935 720636655
Atsargos*365/ Pardavimo 
pajamų 21712254 133 7250727 103 6280899 114,73
Pirkėjų jsiskoliniino 
apyvartumas dienomis 1251118165 264290295 362450475
Pirkėjų
įsiskolini. *365/Pardavimo 
pajamos 21712254 57,62 7250727 36,45 6280899 57,71
Pardavimų apim. tenkančios 
1 darbuotojui su 
nuteistaisiais 21712254 7250727 6280899

Pardavimo pajamos/darbuotojų 
skaičius su nuteist. 903 24044,58 1041 6965,16 1041 6033,52
Pagamin. sav. tenkanti 1 
pardavimo (2013,2014 m - 
litui, 2015 m. - eurui) 19640494 6000169 5864818
Pardavimo
savikaina/pardavimo pajamos 21712254 0,9 7250727 0,83 6280899 0,93 '
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Likvidum o rodikliai pateikti 15 lentelėje parodo Įm onės pajėgum ą laiku vykdyti skolinius 
jsipareigojim us. Kadangi ne visas trum palaikis turtas vienodai likvidūs, tai skaičiuojami keli 
likvidum o rodikliai.

15 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidumo koeficientai

R O D I K L IS

L abai geri ir  
geri 

rod ik liai

2013 m. 12 m ėnesiai 2014 m. 12 m ėnesiai 2015 m. 12 m ėnesiai 2016 m. 12 mėnesiai

Reikšm ė V ertin im as Reikšm ė V ertin im as Reikšm ė V ertin im as Reikšmė V ertin im as

A b so liu tu s
lik v id u m o
k o e fic ie n ta s 0 ,2

0 ,3 5 G eras 0 ,15 N o rm a lu s 0 ,52 G era s 0 ,1 6 G eras

G re ito jo
(k ritin io )
lik v id u m o
k o e fic ien tas 1 ,0-1 ,5

1,34 N o rm a lu s 0 ,89 N o rm a lu s 1,01 N o rm a lu s 0 ,7 N o rm alu s

B en d ro jo
(e in a m o jo )
lik v id u m o
k o e fic ie n tas 1 ,2 -2 ,0

3 ,1 2 G era s 2,31 Geras 2,4 G era s 1,7 G eras

A p y v a rtin io
k ap ita lo
ap y v a r tu m o
ro d ik lis

K uo  
d id e sn is , 

tu o  geriau

2 ,4 9 G era s 3 ,13 G eras 3,51 G e ra s 4 ,7 G eras

Įm onės 2016 m. likvidum o rodiklių pokyčiai, palyginti su 2015 m., sąlyginai nedideli. 
Daugum a rodiklių vertinam i gerai. R izikos, kad Įm onė galėtų susidurti su m okum o problem om is, 
nėra.

M anevringum o koeficientai pateikti 16 lentelėje, jie  parodo, kokią nuosavo kapitalo dalj 
sudaro trum palaikis turtas. Rodiklio reikšm ė žem iau 0,3 laikom a nepatenkinam a, virš 0,5 gera.
2016 m. sum ažėjo trum palaikis turtas ir nuosavas kapitalas, m anevringum o rodiklio reikšm ė 
pasikeitė nežym iai.

{siskolinimo koeficientas, dar vadinam as ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto 
eurui tenka skolų. Kuo rodiklio  reikšm ė žem esnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir 
kiti kreditoriai vertina žem ą šio rodiklio reikšm ę. Laikom a, kad koeficiento reikšm ei esant žemiau 
0,5 būklė yra gera, reikšm ei esant virš 0,7 būklė laikom a nepatenkinam a. 2016 m. Įmonės skolos 
koeficientas padidėjo lyginant su praėjusiais m etais.

16 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ mokum o koeficientai

R O D I K L IS

L aba i geri ir 
geri rod ik liai

2013 m. 12 m ėnesiai 2014 m. 12 m ėnesiai 2015 m. 12 m ėnesiai 2016 m. 12 m ėnesiai

Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas Reikšmė Vertinimas

M an e v rin g u m o
k o e fic ie n ta s > 0 ,5 0 .6 6 Geras 0 ,6 6 G eras 0 ,65 G e ra s 0 ,7 G eras

Įs isk o lin im o
k o e fic ie n ta s < 0 ,5 0 0 ,17 G eras 0 ,2 2 G eras 0 ,22 G e ra s 0 ,29 G eras

Pelningum o koeficientai pateikti 16 lentelėje. A bsoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi 
Įm onės veiklos efektyvum ą, todėl, norint įvertinti Įmonės veiklos efektyvum ą įvairiais aspektais, 
reikia apskaičiuoti pelningum o rodiklius. Pelningum as yra pelno santykis su tam tikru Įm onės 
veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. Skaičiuojant pardavim ų efektyvum ą, apskaičiuojam e 
bendrąjį, veiklos ir grynąjį pelningum ą. Šie pelningum o rodikliai atspindi pardavim ų efektyvum ą 
įvairiuose įm onės veiklos etapuose.
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Įm onė 2013-2014 m. dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningum o rodikliai 
yra neigiam i -  Įm onės pardavim ai negeneruoja pakankam ų pinigų srautų padengti visoms 
sąnaudoms. Bendrasis pelningum o rodiklis parodo kiek grynojo pelno tenka vienam  pardavim ų 
eurui, šis rodiklio reikšm ė pagerėjo 2015 m., Įm onės veikla tapo pelninga, grynojo ir nuosavo 
kapitalo pelningum o rodikliai yra teigiam i, tačiau yra per žemi ir vertinam i blogai. Vertinant 
pelningum o rodiklius svarbu atsižvelgti j tai, kad Įm onės pagrindinis tikslas nuteistųjų užim tum as 
darbine veikla. 2016 m. Įm onės grynojo ir nuosavo kapitalo pelningum o rodikliai yra neigiami, nes 
Įmonė 2016 m. dirbo nuostolingai.

17 lentelė
V als tybės  jmonės „M ū sų  a m a ta i“ p e ln in g u m o  koefic ien ta i

RODIKLIS
2013 m . 12 

mėnesiai
2014 m . 12 

mėnesiai
2015 m . 12 

mėnesiai
2016 m . 12 
mėnesiai

Bendrasis pelningumas 9,52 9,54 17,25

i

6,6

Grynasis pelningumas -4,41 -17,93 1,21 -13,5
Nuosavo kapitalo 
pelningumas -4,94 -20,85 1,6 -18,2

A tsargų apyvartum as dienom is parodo, per kiek dienų yra atnaujinam os atsargos norint 
parduoti num atytą produkcijos kiekį. 2016 m. atsargų apyvartum o rodiklis sum ažėjo palyginus su 
praėjusiais m etais, vadinasi, greičiau keičiasi Įm onės atsargos lyginant su pardavim ais. Kuo 
trum piau Įm onėje sandėliuojam os atsargos, tuo efektyviau jo s  valdom os ir panaudojam os. V eiklos 
sąnaudų koeficiento padidėjim as parodo, kad lyginant su pardavim ais 2016 m. veiklos sąnaudos 
išaugo.

18 lentelė
Valstybės įmonės „M ūsų am atai“ turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai

RODIKLIS
2013 m . 12 
mėnesiai

2014 m . 12 
mėnesiai

2015 m. 12 
mėnesiai

2016 m . 12 
mėnesiai

Atsargų apyvartumas dienomis 123 133 125 123

Veiklos sąnaudų koeficientas 0,13 0,27 0,16 0,2

15. V A LD Y M O  O RG A N AI

D irektorius -  A lvydas V adeika.

V alstybės įm onės „M ūsų am atai“ valdyba:
Valdybos pirm ininkas:
Arvydas D om anskis -  K alėjim ų departam ento prie Lietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos 
direktoriaus pavaduotojas;
Valdybos nariai:
M indaugas Petkclis -  K alėjim ų departam ento prie Lietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos 
Viešųjų pirkim ų skyriaus vedėjas;
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Viktoras Buičik -  K alėjim ų departam ento prie Lietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos 
Planavimo ir inovacijų  skyriaus vyriausiasis specialistas;
Rimas Lutcas -  K alėjim ų departam ento prie Lietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos 
R esocializacijos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Gediminas Šim kus -  K alėjim ų departam ento prie Lietuvos R espublikos teisingum o m inisterijos 
Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Alvydas V adeika -  V [ „M ūsų am atai“ direktorius.

Alytaus filialo direktorius,
Laikinai einantis d irektoriaus pareigas

Linas Šakalis
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