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BENDROJI DALIS

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Iki
2014 m. gegužės 23 d. veikė trys atskiros valstybės įmonės - valstybės įmonė prie Alytaus pataisos
namų, valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonė prie
pataisos namų. Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau - VĮ „Mūsų amatai”; Įmonė) įregistruota
2014 m. gegužės 23 d. VĮ Registrų centre. Įmonė įsteigta remiantis 2013 m. spalio 16 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 938 „Dėl valstybės įmonės p rii Alytaus pataisos namų,
valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos
namų reorganizavimo“ reorganizuoti sujungimo būdu Valstybės įmonę prie Alytaus pataisos
namų, Valstybės įmonę prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonę prie
pataisos namų. VĮ „Mūsų amatai“ perėmė visus šių įmonių įsipareigojimus, teises ir pareigas ir
buvusios įmonės tapo VĮ „Mūsų amatai“ filialais.
Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
kurio teisine forma yra valstybės įmonė. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos
Respublikai, o Įmone turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pasitikėjimo teise. Įmonės įstatinis
kapitalas sudaro 23 580 820 Lt.
Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (Žin., 1994, Nr. 102-2049
2004, Nr. 4-24), įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

1. ĮMONĖS 2014 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

VĮ „Musų amatai“ misija - nuteistųjų laisvės atėmimu įdarbinimas siekiant išsaugoti ir
ugdyti jų darbo įgudžiu, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo
vertės augimo.
VĮ „Mūsų amatai“ vizija - tapti pelninga ir verslia įmone, įdarbinančia nuteistuosius,
issaugančia ir ugdančia jų darbinius įgūdžius, parengiančia darbinei veiklai išėjus į laisvę.
VĮ „Mūsų amatai“ savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas,
atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas.
Pagrindiniai V Į „Mūsų amatai“ tikslai - nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti
jų darbo įgudzius ir parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę bei pelno siekimas, Šiuos tikslus įmonė
įgyvendina vykdydama įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą, iš to gaudama pajamas ir finansiškai
save išlaikydama.
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Galimybės
• plėsti įmonės komercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių įmonės funkcijų;
pritraukti privatų kapitalą ir plėsti bendradarbiavimą su privataus kapitalo įmonėmis
vystant gamybą, didinant gamybos apimtis. Tokiu būdu Įmonė su mažiausiomis investicijomis gali
vykdyti ir didinti nuteistųjų užimtumą ir kurti jiems darbo vietas;
įsigyti naujos įrangos arba modernizuoti turimą, skirtą gaminių gamybai ir paslaugų
teikimui;
•

diegti naujas technologijas;

•

sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias;

•

plėsti nuteistųjų profesinį mokymą pagal Įmonės veiklos sritis, padėti

nuteistajam

įsigyti profesinę kvalifikaciją pataisos namuose ir taip sudaryti prielaidas jam, išėjus į laisvę,
lengviau integruotis į visuomenę.
Turima nemažai laisvų gamybinių plotų, todėl yra galimybė plėsti gamybinę ir komercinę
veiklą su tikslu išsilaikyti dabartinėse rinkose ir gauti pelną.
Grėsmės
•

savų lėšų trūkumas įmonės gamybinės veiklos priemonių atnaujinimui;

•

didėjančios gamybinių priemonių remonto sąnaudos;

•

didėjantis klientų nemokumas, trukdo savalaikiams atsiskaitymams su tiekėjais;

•

sumažėjęs gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimas.

Dirbantys nuteistieji yra žemos kvalifikacijos, didėja rizika nekokybiškos produkcijos
atsiradimui, kurios gamyba priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Naujų technologijų ir įrengimų
stoka gamyboje. Įmonė, naudodama savo lėšas, per lėtai atnaujina gamybinių patalpų ir įrengimų
materialinę techninę bazę.
Įmonės teisinįs statusas - valstybės valdoma įmonė - užkerta kelią gauti Europos Sąjungos
strui.tūrinių fondų paramą, kas apsunkina Įmonės modernizavimą.
J irkėjų (užsakovų) sutartinių įsipareigojimų nevykdymas bei įmonių bankrotai, pirkėjų
praradimas dėl didėjančios konkurencijos prekybos sektoriuje ir priklausomybė nuo vienos pirkėjų
grupės, žaliavų kainų kilimas, elektros energijos, kuro brangimas - tai taip pat neigiamai įtakoja
įmonės ekonominius jrodiklis.
VĮ „Musų amatai“ strateginės kryptys yra įmonės atskirų veiklos sričių (korpusinių ir
metalinių baldų gamyba, ketaus liejinių gamyba, teikiamų paslaugų plėtra, eksporto didinimas)
stiprinimas ir vystymas siekiant pagrindinių įmonės tikslų įgyvendinimo.
VĮ „Mūsų amatai“ siekia sukurti kiek galima daugiau darbo vietų nuteistiesiems(-ioms),
atliekantiems(-očioms) laisvės atėmimo bausmę, ugdyti jų darbinius įgūdžius ir rengti juos(-as)
socialinei integracijai į visuomenę, tuo pačiu gaminant paklausią, aukštos kokybės produkciją ir
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teikiant kokybiškas paslaugas bei siekiant įmonei nustatytų veiklos rodiklių. VĮ „Mūsų amatai“
tikslai formuluojami vadovaujantis LR bausmių kodekso 125 str., LR valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymu, LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei
i
Kokybės ir aplinkosaugos vadybos politika. Šiuos tikslus įmonė planuoja pasiekti optimizuodama
|

veiklos procesus, ątsisakant nepelningos veiklos, ir mažindama veiklos sąnaudas, gerindama
gaminamos produkcijos kokybę, aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir
nuteistųjų įdarbinimą.
1 lentelė
2014 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatai______________
Gamybos baras
Priemonė
Pastaba
Medienos ir
Pasirašyti sutartį su UAB
Lovajuosčių ir klijuotų lentų kaina pakilo 300 litų už lm 3. Iš
baldų gamybos
„Viivjena“, dėl lovajuosčių ir
viso pajamos padidėjo 187350,00 litų pardavus tokį patį kiekį
cechas
klijuotų lentų.
produkcijos.
Atnaujinti medienos džiovyklas.

Dailinai atsisakyti UAB
„Izobara“ teikiamų šilumos
teikimo paslaugų ir įsigyti savo
šilumos katilą.
Atsisakyti dygiavimo paslaugų

Duonos gamybos
baras

Surasti tiekėjus tiekiančius
pigesne mediena
Vilniaus filialo duonos kepimo
paslaugas perkelti į Pravieniškių
filialo Duonos gamybos barą
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Paslaugų
gamybos cechas

Įsigyti kondensatorių valdymo
skydą

Metalo gaminių
cechas

Įsigyti įrankius metalo
lankstymo staklių atnaujinimui

Metalo gaminių
cecho galvaninio
baro
rekonstrukcija
Siuvimo baras
Liejimo cechas
Liejimo cechas

Galvaninio baro rekonstrukcija
perkeliant baltojo cinko liniją į
naujai paruoštas patalpas

Liejimo cechas
Liejimo cechas

Liejimo cechas

Nupirkti kilpine siuvimo mašina
Suremontuoti stogo dangas
Pakeisti jėgos kabelį tarp
elektros pastočių TP-65-03 ir
TP65-05
Įrengti papildomus langus
liejimo ceche
Bėginio kelio įrengimas liejimo
ceche
Liejinių svorių mažinimas

Mediena džiovinama atnaujintoje džiovyklose, nuo spalio
mėnesio transporto paslaugų išlaidos per mėnesį sumažėjo
2500 litų. Džiovinimo išlaidos sumažėjo 4500 litų.
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 pr&c. šilumos energijos
pasigaminame patys.
Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio atsisakę dygiavimo paslaugų,
medieną dygiuojame patys. Tokių būdu sutaupome 1500 litų
per mėnesi.
Pasirašyta sutartis su „SV Timbgr“. Tiekiama mediena
kokybiškesnė ir pigesnė 20 procentu.
Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio perkėlus duonos gamybą į
Pravieniškes, sumažėjo įdarbintų nuteistųjų skaičius Vilniaus
padalinyje, tačiau padidėjo darbo našumas ir pagerėjo duonos
kokybė. Per mėnesį nuteistųjų darbo užmokesčiui sutaupoma
apie 2000 litų. Pravieniškių Duonos gamybos bare
papildomai per mėnesį iškepama 18 tonų duonos Vilniaus
pataisos namams ir Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėiimui.
Nuo 2:014 m. rugsėjo mėnesio iki gruodžio mėnesio
sutaupyta 2800 litų, už elektros energiją.
Atnaujintos lakštinio plieno lankstymo staklės, kuriomis
galima lankstyti 0,5 mm storio metalą. Tokiu būdų,
sumažinta gaminio savikaina, pardavimo kaina liko
nepakitusi.
Perkėlus balto cinkavimo liniją j mažesnes patalpas,
sutaupėme žiemos metų patalpų šildymo kaštus. Padidėjo
cinkavimo kokybė, pagerėjo nuteistųjų darbo vietos.
Padidėjo siuvimo apimtys, kokybė pagerėjo.
Suremontuota 2150 kv. m. stogo dangos
Pakeista dalis kabelio. Kabelio dalis buvo netinkama
naudojimui.
Įrengti langai liejimo ceche pagerino darbo vietose
apšvietima.
Įrengtu bėginiu keliu transportuojamas skystas metalas
greičiau patenka į užpylimo zoną, dėl to sumažėjo liejinių
brokas, padidėjo atliejamų detalių kokybė.
Sumažinta šių gaminių svoriai: TO-4, PL-40, PL1-40, PL-
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Baldų gamybos,
pynimo ir
paslaugų cechas
Baldų gamybos,
pynimo ir
paslaugų cechas

Nutraukti elektros instaliacijos
gajninių gamybą
M okyklinių ir darželio baldų
pardavimų didinimas

25,PLl-25, atitinkamai sumažėjo ir liejinių gaminių
savikainos
Elektros instaliacijos gaminių likučių esančių pas
prekybininkus nukainavimas. Elektros instaliacijos gaminių
likučių grąžinimų priėmimas iš prekybininkų.
Reklaminės akcijos skelbimas internetinėje svetainėje ir
reklaminiuose leidiniuose.
Pasiūlymų parengimas ir išsiuntimas mokykloms ir
darželiams.
Naujos mokyklinių stalu gamybos technologijos įdiegimas
Pasiūlymų bendrovėms pateikimas, naujų klientų paieška,
ryšių užmezgimas. Nuteistųjų darbo jėgos panaudojimo
sutarčių sudarymas.
Centralizuoti pirkimų ir pardavimų padaliniai.

Baldų gamybos,
pynimo ir
paslaugų cechas
Teisės ir
administracijos
reiklų skyrius
Teisės ir
administracijos
reikalų skyrius

Priimti į darbą naujų specialistų,
kurie palengvins spręsti Įmonės
valdymo problemas

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

Teisės ir
administracijos
reikalų skyrius

Peržiūrėti sutartis su pirkėjas ir
tiekėjais
1

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

Skatinti nuteistųjų įdarbinimą
privačiose įmonėse Alytaus
regione
Atlikti įmonės valdymo
struktūriniai pakeitimai

2. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ A T IT IK U S
ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Įmonei yra labai svarbu pasiekti Įmonei nustatytus veiklos efektyvumo rodiklius - nuteistųjų
įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų rodiklius. Rodiklius kalendoriniams metams nustato
steigėjas, t.y. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo minis te rija
2014 - iems mėliams iki 2014 m. gegužės 23 d. valstybės įmonėms prie pataisos namų buvo
nustatyti šie rodikliai, kurie pateikti lentelėje Nr. 2 (2014 m. kovo 19 d. Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas № . V-116 „Dėl 2014 metų
valstybės įmonių prie pataisos namų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų
apimčių plano patvirtinimo“)
2014 metų valstybės įmonių prie pataisos namų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir
apimčių planas
2014 metai

________________ Į___________________ paslaugu

Pravieniškių VĮ prie PN

I
560

II
580

III
600

IV
620

3
120

6
140

9
250

12
310

Pardavimų ir paslaugų
apimtys
tūkst. Lt
(ketvirčiais)
i
II
III
IV
3930 7810 12820 18260

VĮ prie Alytaus PN

165

170

175

185

30

50

85

115

1480

2645

4035

5765

VĮ prie Marijampolės PN

105

185

195

205

60

80

115

125

985

2800

4770

6845

Valstybės įmonės
pavadinimas

Si įlyginis nuteistųjų
(su imtųjų) įdarbinimas
(ketvirčiais)

Pelnas tukst. Lt
(mėnesiais)
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Po 2013 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 938 „Dėl valstybės
įmones prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir
Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“ 2014-iems metams valstybės
įmonei „Mūsų amatai“ buvo nustatyti šie rodikliai (2014 m. gegužės 27 d. Kalėjimų departamento
prie: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V -222 „Dėl 2014
metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir
paslaugų apimčių plano patvirtinimo“). 2014 metų Įmonės nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno,
pardavimų ir paslaugų apimčių planas pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė
2014 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ii
2014 metai
Si}lyginis nuteist uju
(smi mtųjų) įdarbirįim 1S
(ketv irčiais)

Pardavimų ir paslaugų apimtys
tūkst. Lt
(ketvirčiais)

Pelnas tukst. Lt
(mėnesiais)

I

11

III

V

3

6

9

12

I

II

III

IV

-

890

900

900

-

200

220

240

*

12000

18000

24000

Bendrasis
pelningumas
(proc.)
15

amatai direktoriaus | įsakymą Nr. 1/05-9 „Dėl 2014 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų
nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“ (žr. 4
lentelę).

3 lentelė
2014 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų
---------------------- 1___ ______________ ir paslaugų apimčių planas
2014 metai
Valstybės įmonės
„Mūsų amatai“
filialo
pavadinimas
Alytaus filialas
Marijampolės
filialas
Pravieniškių
filialas

Sąlyginis nuteistųjų
(suimtųjų) įdarbinimas
(ketvirčiais)

1

Pardavimų ir paslaugų
apimtys
tūkst. Lt
(ketvirčiais)_____

Pelnas tukst, Lt
(mėnesiais)

III

IV

162

162

165

37

42

50

176

181

183

59

56

55

552

557

552

104

122

135

12

I

ii

III

IV

2395

3359

4482

2535

3970

5322

7070

10671

14196

4 lentelė
Per 2014 metus valstybės įmonės „Musų amatai“ planinių rodiklių įvykdymas
2014 metai
Valstybės įmonės
„Mūsų amatai“ filialo
pavadinimas

Sąlyginis nuteistųjų
(suimtųjų) įdarbinimas

Pelnas tuksi:. Lt

1’arda v imu ir paslaugų apimtys
tūkst. Lt

Planas

Faktas

Planas

Faktas

Planas

Faktas

Alytaus filialas

165

175

50

-80,1

4482

4859,7

Marijampolės filialas

183

146

55

-1624,3

5322

4460,3

Pravieniškių filialas

552

582

135

-2189,3

14196

12392,2

903

240

-3893,7

24000

21712,2

VĮ „Mūsų amatai“

900

Rodiklio įvykdymas,
%

4

100%

-1622 %

91 %

lentelėje pateikti 2014 metų Įmonės planinių rodiklių įvykdymas. Sąlyginį nuteist

(suimtųjų) įdarbinimą Įmonė įvykdė 100 proc., pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklis įvykdytas
91 proc., pelno rodiklio Įmonė neįvykdė.
5 lentelė
2014 metų sa u sio -g r u o d ž io mėnesių valstybės įmonės „MOsų amatai“ veiklos rezultatai
Pardavimą ir paslaugų
Sąlyginis nuteistųjų
Mėnuo
Pelnas (tu k si Lt)
apimtys
įdarbinimas
(tūkst. Lt)
Sausis
880
-359,6
1487,6
Vasaris

850

-183,4

1631,9

Kovas

937

-184,6

1637,3

Balandis

930

-237,2

1530,7

Gegužė

837

-186,4

1499,1

Birželis

870

-497,7

1596,3

Liepa

913

-62,2

1842,8

Rugpjūtis

821

90,6

1737,9

Rugsėjis

932

110,6

2496,4
2094,0

Spalis

867

28,3

Lapkritis

907

94,9

2115,50

Gruodis

903

2,1

2072,70

5 lentelėje [pateikti 2014 metų Įmonės mėnesio rodikliai. Faktinis vidutinis sąlyginis
įdarbintų nuteistųjų j skaičius metų pabaigoje - 903 nuteistieji. Šį rodiklį įmonė įvykdė, įdarbino 3
nuteistaisiais daugiau, negu buvo numatyta plane.
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1 pav. VĮ „Mulsų amatai“ 2014 m. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius

2014 metų pabaigoje vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 2,6 proc.,
įdarbinta 23 nuteistaisiais daugiau, lyginant su sąlyginiu įdarbintų nuteistųjų skaičiumi metų
pradžioje. Didėjančios gamybos ir pardavimų apimtys sąlygojo didėjantį įdarbintų nuteistųjų
skaičių (žr. 1 paveikslą).
Pardavimo ir paslaugų apimčių rodiklio Įmonė neįvykdė. Pardavė produkcijos (paslaugų) už
21 712,2 tūkst. Lt, t. y. 2 287,8 tūkst. Lt mažiau negu buvo planuota.
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2 pav. VĮ „Musų amatai“ 2014 m. pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst.

Valstybės įmonės „Musų amatai“ 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 4/05-4
„Dėl Alvydo Vadei kos skyrimo į direktoriaus pavaduotojo pareigas“, Alvydas Vadeika buvo
paskirtas į valstybė: įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus pavaduotojo pareigas. Vėliau 2014 m.
birželio 11 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
įsakymu Nr. P -133 Į „Dėl skyrimo laikinai eiti valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus
pareigas“ Alvydas Vadeika buvo laikinai paskirtas į valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus
9

pareigas. 2014 m. lapkričio 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. P-274 „Dėl Alvydo Vadeikos skyrimo į valstybės įmonės
„Mūsų amatai“ direktoriaus pareigas“ Alvydas Vadeika buvo paskirtas į valstybės įmonės „Mūsų
amatai“ direktoriaus pareigas.
Lyginant 2014 metų pirmo pusmečio trijų valstybės įmonių (toliau - Įmonės) ir antro metų
pusmečių valstybės įmonės „Mūsų amatai“ ( toliau - Įmonė ) pardavimų ir paslaugų apimtis,
matyti, kad Įmonės pardavimai bendrai išaugo daugiau nei 31 proc. (2976,4 tūkst. Lt). Išaugusius
pardavimus lėmė investicijos į (monės gamybinės bazės modernizavimą, koncentruota gamyba bei
realizacijos ir pardavimų padalinio veiklos centralizavimas.
Per 2014 metus įmonės pajamos sudarė -21773,2 tūkst. Lt, pajamosuždirbtos iš pagrindinės
veiklos sudarė - 21712,2 tūkst. Lt, pajamos

iš kitos veiklos sudarė - 60,9 tūkst.Lt.

Pardavimo

pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė - 12392,1 tūkst. Lt, Alytaus filiale - 4
859,7 tūkst. Lt ir Marijampolės filiale 4460,4 tūkst. Lt.
Per 2013 metus pajamos sudarė - 25302,4 tūkst. Lt, pajamos uždirbtos iš pagrindinės
veiklos sudarė - 2^269 ,6 tūkst. Lt, pajamos

iš kitos veiklos sudarė - 32,8 tukst. Lt. Pardavimo

pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių

filiale sudarė - 14611,6 Ikst.
t
Lt, Alytaus filiale -

5335,2 tūkst.Lt ir Marijampolės filiale - 5322,8 tūkst. Lt.
Lyginant 20,14 metus su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos iš pagrindinės veiklos
sumažėjo - 3557,4 tūkst. Lt. Pravieniškių filiale sumažėjo - 2219,5 tūkst. Lt , Alytaus filiale 475,4 tūkst. Lt ir Marijampolės filiale - 862,4 tūkst. Lt.
Įmonei nepavyko įvykdyti planinio pelno rodiklio. Įmonės nuostoliai per 2014 metų 12
mėnesius sudaro 3893,7 tūkst. Lt.
o
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3 pav. VĮ „Mu^ų amatai“ 2014 m. pelnas (nuostolis) ketvirčiais, tukst. Lt
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3 paveiksle pateiktas 2014 metų I ir II ketvirčių trijų valstybės įmonių ir Įmonės veiklos
rezultatas III - IV ketvirčiais. Iš 3 paveikslo matyti, kad pirmą metų ketvirtį trys valstybės įmonės
patyrė 727,6 tūkst. Lt nuostolį, antrąjį metų ketvirtį trijų valstybės įmonių nuostolis išaugo 26,6
proe. (193.7 tūkst. Lt) palyginus su pirmu metų ketvirčiu. 2014 metų trečią ketvirtį valstybės įmonė
„Mūsų amatai“ veiklą vykdė pelningai, didėjančios gamybos ir pardavimų apimtys 2014 metų trečią
ir ketvirtą ketvirčius sąlygojo ne tik didesnį įdarbintų nuteistųjų skaičių, bet ir teigiamą įmonės
veiklos rezultatą. 2014 m. trečio ketvirčio gamybinės veiklos rezultatas - 139,0 tūkst. Lt pelnas,
ketvirto ketvirčio Įmonės rezultatas iš ūkinės (gamybinės) veiklos -125,8 tūkst. Lt pelnas.
Įmonės bendras veiklos rezultatas per 2014 metų ataskaitinį laikotarpį - 3893,7 tūkst. Lt
nuostolis. Pagrindiniai ekonominiai faktoriai, kurie turėjo įtakos Įmonės nuostolio atsiradimui buvo:
atsargų nuvertėjimas, kurių vertė buvo perskaičiuojama ir vertės bendras sumažėjimas sudarė
1155,1 tūkst. Lt, nurašytos beviltiškos skolos - 793,9 tūkst. L t , išmokėtos išeitinės kompensacijos
darbuotojams, bendra kompensacijų suma kartu su įmokomis į VSDF sudarė —427,1 tūkst. Lt.

3.

įM O N ĖS IN V E N ST IC IJO S PE R FINANSINIUS M ETUS, DIDŽIAUSI VYKDOM I IR
PLA NU O JA M I IN V ESTIC IJŲ PR O JE K T A I

Per 2014 metus Įmonė įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto už 247 Lt:
- A lytaus filialas - 247 Lt (programinė įranga);
Per 2014 metų 12 mėnesius Įmonė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 168 435 Lt:
- Alytaus filialas per 2014 metus įsigijo ilgalaikio materialaus turto sumoje - 9384 L t :
- siuvimo mašina - 1370 Lt;
- miltelinio dažymo pistoletas - 5940 L t ;
- suvirinimo pusautomatis - 2074 L t .
M arijam polės filialas 2014 metais ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 55 507 litų:
- kilpinė siuvimo mašina „Siruba“ - 7 000 Lt;
- hidraulinis keltuvas - 1 458 Lt;
- automobilis FIAT DUCATO - 43 189 Lt;
- cisterna 50 m3 - 3 860 Lt.
2014 metais buvo atlikta galvaninio cecho cinkavimo linijos rekonstrukcija, kuri reikšmingai
pailgino šio turto naudingo tarnavimo laiką bei pagerino jo naudingąsias savybes, todėl 20 574 litais
buvo padidinta šio turto vertė ir patikslintas naudingo tarnavimo laikas.
Pravieniškių filialas per 2014 metus ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 103 544 Lt.
-

medžio capavimo stakles - 4 000 Lt;

-

vertikalaus pjovimo stakles - 2 200 Lt;

-

daugiašpindelines gręžimo stakles 2 vnt. po 4 175 Lt;

- kieto kuro katilą „Kalvis“ - 16 529

Lt;

- juostines pjovimo stakles - 20 000

Lt;

- kondensatorių valdymo skydą - 6 100 Lt;
- pakavimo įrenginį - 3 390 Lt;
-

automobilį TOYOTA AVENSIS 3B - 42 975 Lt.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos per 2014 metus sudarė - 812 490 Lt.
Įmonė siekdama pagerinti gamybinę bazę ir produkcijos kokybę iš turimų apyvartinių lėšų
investavo į Pravieniškių filialo metalo dirbinių cecho įrangos atnaujinimą, medžio ir baldų gamybos
cecho džiovyklų įdiegimą (investicija apie 160,0 tūkst. Lt), baldų baro modernizavimą įsigyjant
automatizuotas kantavimo stakles (investicija - apie 141,6 tūkst. Lt).

EIL.
NR.

6 lentelė
_______________ Valstybės įmunės „Mūsų amatai“ mietinis turto įsigijimo planas 2014 metams
LAIKOTARPIS,
PASTABOS
ILGALAIKIO
ĮM ONES
KURIUO
TURTO VERTĖ ADMINISTRACI
KETINAM A
(APYTIKRIAI)
NIS
ĮSIGYTI
LT.
STRUKTŪRINIS
ILGALAIKĮ
PADALINYS,
TURTĄ
KURIO
VEIKLOS
POREIKIAM S
TENKINTI
KETINAM A
ĮSIGYTI
MATERIALŲJĮ
TURTĄ
III-IV ketvirtis
80 000
įmonės BAS
Buhalterinės
VĮ
„Mūsų
amatai
apskaitos
buhalterinės programos
programa
įdiegimui. Tame tarpe
serveris
bei
2
kom piuteriai.
2014 m. birželio
Medienos
180 000
Pravieniškių
Šiuo metu Baldų ir
mėnuo
džiovinimo
filialas
medžio apdirbimo ceche
kameros iki 120
esančios
džiovinimo
kameros yra kiauros, jų
eksploatacija yra per
brangi. Esame priversti
pirkti
medienos
džiovinimo
paslaugą.
Naujos kameros būtų
naudojamos
išpjautos
medienos
džiovinimui,
kas
leistų
turėti
džiovintos
medienos
atsargų
kitiems
gaminiams
gaminti.
Padidėtų
apyvarta,
pelnas, atsipirktų per 2-3
metus, būtų įdarbinta 10
15 nuteistuiu.
III-IV ketvirtis
Medžio ir
baldinės plokštės
Medžio
ir
baldinės
apdirbimo
100 0 0 0 
Pravieniškių
plokštės
apdirbimo
įrengimai
120 000
filialas
įrengimaibūtų naudojami
(naudoti) *
Baldu
ir
medžio

12

4

III-] V ketvirtis

Kompresorius (2
vnt.) (naudoti) *

17 500

5

III-IV ketvirtis

Siuvinio cecho
įrengimai (nauji)

13 000

6

III-IV ketvirtis

Siuvimo cecho
apšvietimo
keitimas ir
modernizavimas

10 000

7

III-IV ketvirtis

Baldinės plokštės
apdirbimo
įrengimai
(naudoti)*

10 000

Pravieniškių
filialas
Panevėžio
padalinys

Pravieniškių
filialas
Vilniaus padalinys

apdirbimo
ceche.
Pakeistų
senus
susidėvėjusius,
neeksploatuojamus, kai
kuriuos tik metalo laužui
tinkamus įrengimus, kai
kurie nauji įrengimai yra
būtini
įvairios
produkcijos gamybai, be
jų nebūtų galutinai baigta
detalių gamyba, daromi
ruošiniai
tolimesnei
gamybai
(statybinė
mediena, vieno pjovimo
lentos,
skirtos
inkilų
gamybai
Lukiškių
padalinyje,
baldiniai
ruošiniai,
ruošiniai
lovajuosčių
gamybai),
jais būtų galima perdirbti
medienos atraižas, daryti
ruošinius
tolesnei
gamybai. Padidėtų Baldų
ir
medžio
apdirbimo
cecho apyvarta, gaminių
kokybė.
Įrengimai
atsipirktų per 2-3 metus,
prie
jų
dirbtų
20
nuteistųjų.
Pakeis
senus,
susidėvėjusius
bei
neekonomiškus
įrengimus
Pravieniškių
filialo Baldų ir medžio
apdirbimo ceche.
Siekiant
padidinti
gamybos
apimtis
ir
gaminių kokybę, reikia
atnaujinti susidėvėjusius
bei
neekonomiškus,
įsigytus prieš 1 5 - 2 0
metų
įrengimus.
Jie
dažnai genda, remontas
yra
brangus.
Nauji
įrengimai atsipirktų per 2
metus.
Siuvimo
cecho
apšvietimui pagerinti bei
atnaujinti siekiant taupyti
elektros
energijos
sanaudas.
Nupirkti įrengimai būtų
naudojami vietoj esamų
senų,
nusidėvėjusių.
Lukiškių padalinyje —
lesyklų ir inkilų gamybai,
mažoms
ovalioms
detalėms išpjauti, būtų
frezuojamos
didelių
matmenų ovalios detalės
ir detalių reljefas. Rasų ir
Sniego padaliniuose -

13

8

III-IV ketvirtis

9

III-IV ketvirtis

Centrifūga (50
kg) (naudota)*

Lengvasis
automobilis
(pardavus
turimą)*

15 000

Pravieniškių
filialas
60 000

stalų
ir
kitų
baldų
išpjautų
detalių
frezavimui.
Padidėtų
apyvarta,
produktų
kokybė, būtų įdarbinti 5
nuteistieji.
Vilniaus
padalinio
Medienos ir paslaugų
baras šiuo metu drabužių
iš
nuteistųjų
skalbti
nepriima, kadangi su
turima
centrifūga
negalima
kokybiškai
išgręžti skalbinių, jie yra
suplėšomi,
todėl
iš
nuteistųjų
gauname
nemažai nusiskundimų.
Naujai
įsigyjama
centrifūga leistų šiuos
trūkumus
pašalinti,
padidėtų darbo našumas,
gamybos
apimtys
ir
pagerėtų
paslaugų
kokybė,
padidėtų
apyvarta.
Šiuo metu Pravieniškių
filiale
eksploatuojamas
automobilis BMW X5,
valst. Nr. EEP 111.
Eksploatuoti
šį
automobilį
yra
nuostolinga ir netikslinga
(didelės degalų sąnaudos,
labai brangus einamasisbūtinas remontas). Jis
buvo
pardavinėjamas
2013 m. gruodžio 30 d.
vykusiame
naujame
(pakartotiniame)
viešajame
prekių
aukcione,
tačiau,
jo
nepardavus, automobilis
įmonėje eksploatuojamas
toliau.
Jį
pardavus
viešajame
aukcione,
įsigytume
ekonomiškesnį,
sumažintų eksploatacijos
išlaidas.
2013
m.
kreiptasi
į
Kalėjimų
departamentą prie LR.
TM dėl leidimo įsigyti
kitą automobilį, pardavus
turimą BMW X5 EEP
111.

10

III-IV ketv.

11

III-IV ketvirtis

Atsarginės dalys
ir kiti įrengimai *
Autokrautuvas
(naudotas
elektrinis)*

120 000
40 000
50 :ooo

Pravieniškių
filialas
Baldų.
ir
medžio
apdirbimo
cecho
našesniam
darbui
reikalingas
galingesnis
akumuliatorinis

14

autokrautuvas,
kas
įgalintų
ceche
dirbti
dvejomis
pamainomis.
Papildomai
dirbti
autokrautuvu
būtų
įdarbintas 1 nuteistasis.
Šiuo
metu
turimas
autokrautuvas
yra
nuomojamas ir tai yra
brangu,
kas
mėnesį
nuomai išleidžiame apie
1000 Lt.
2013
m.
planavome
įsigyti
dyzelinį
autokrautuvą, tačiau jo
negalima
naudoti
patalpose.
12

III-IV ketvirtis

Liejimo cecho
stogo kapitalinis
remontas

170 000

III-IV ketvirtis

Infraraudonųjų
(spindulinių)
šildytuvų
sumontavimas
siuvimoštampavimo bare.

30 000

Marijampolės
filialas

14

III-IV ketvirtis

Transporto
priemonių
svėrimo stoties
įrengimas.

30 000

Marijampolės
filialas

15

III-IV ketvirtis

120 000

16

III-IV ketvirtis

Nenumatyto turto
jsigiiimas
Briaunų
laminavimo
staklių įsigijimas

30 000

Marijampolės
filialas
Alytaus filialas
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III-IV ketvirtis

Turto įsigijimui

100 000

Alytaus filialas

Marijampolės
filialas

13
Gamybos baras tampa
nepriklausomas
nuo
centrinio
šildymo,
atsiranda
galimybė
reikalui esant palaikyti
darbinę
temperatūrą
siuvykloje.
Didės darbo našumas,
pajėgumai,
uždirbamas
pelnas.
Sumažės šildymo kaštai.
AtsiDirkimas-2 metai
Bus
galimybė
atlikti
technologiniuose
procesuose
naudojamų
birių medžiagų , žaliavų
įvadinį
apsvėrimą,
kontrolę.
Sumažės
pardavimų
sąnaudos.
Atsipirkimas-5 metai

LMDP
briaunų
laminavimui
(esamos
laminavimo
stakles
pasenę,
susidėvėję,
pastoviai
remontuojamos).
Baldų
projektavimo
programų atnaujinimui iki 6000 Lt.
Kompiuterinės technikos
modernizavimui iki
10000 Lt.
Programinės
įrangos
NOD32 licenzijai - iki
1000 Lt.
Miltelinio
dažymo
filtrams - iki 8000 Lt.
Kaitinimo
elementu

15

18

III-IV ketvirtis

Metalo profilių
apdirbimo staklės

30 000

Alytaus filialas

19

III-IV ketvirtis

Siuvimo mašinų

10 000

Alytaus filialas

Įsig ijim as

2014

pirkimui - iki 2000 Lt.
Elektros varikliam s- iki
5000 Lt.
A utomobilių rem ontuiiki 30000 Lt.
Elektros apšvietimo ir
instaliacijos renovacijai iki 10000 Lt.
Kėdžių ir kėdžių junginių
gamybai (vamzdžių ir
metalinių
profilių
lankstymui).
Padidėjus
siuvamų
gaminių nomenklatūrai
(atradus naujų užsakovų,
kuriems galima teikti
siuvimo paslaugas).

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

centralizuotai automatizuoti finansinės ir ūkinės veiklos procesus, tačiau dėl lėšų ir laiko trūkumo
įdiegti planuojamą įrangą nepavyko. Buvo atlikti šie darbai: vykdomos tiekėjų apklausos su UAB
„Edrana“, UAB „Labbis“, UAB „Debetas“, UAB „EuroSakaita“, UAB „Rivilė“, UAB „Finvalda“,
UAB „Agnum“, UAB „Būtenta“, UAB „Navizion“,UAB „Pragma“, analizuojami paminėtų tiekėjų
komerciniai pasiūlymai, lyginamos techninės charakteristikos ir kainos. Centralizuotos programinės
įrangos įdiegimo darbai perkelti į 2015 metus.

4. ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINES REIKSMES VALSTYBES VALDOMOS ĮMONĖS
VEIKLAI, ĮVYKĘ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos Įmonės veiklai 2014 metais:
- nurašytos beviltiškos skolos - 793,9 tūkst. Lt (Pravieniškių filiale - 671,1 tūkst. Lt, Alytaus
filiale —122,8 tukst. -t);
- išmokėtos išeitinės kompensacijos darbuotojams, bendra kompensacijų suma kartu su
įmokomis į VSDF sudarė - 427,1 tūkst. Lt (Pravieniškių filiale - 222,1 tūkst. Lt, Alytaus filiale 79,8 tūkst. Lt, Marijampolės filiale - 125,2);
- atsargų nuyertėjimas, kurių vertė buvo perskaičiuojama ir vertės bendras sumažėjimas
sudarė 1155,1 tūkst. Lt ( Pravieniškių filiale - 165,3 tūkst. Lt, Marijampolės filiale - 989,8 tūkst.
Lt).
- atostogų kaupiniai sudaro 129,1 tūkst. Lt.

Pardavimo savikaina
Per 2014 metus Įmonėje pagamintos produkcijos savikaina sudaro - 19 640,5 tūkst. Lt,
lyginant su 2013 metų lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 3 224,5 tūkst. Lt. (žr. 7 lentelėje).
Pravieniškių filiale pagamintos produkcijos savikaina 2014 metais sudarė — 11 943,5 tūkst. Lt,
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Alytaus filiale - 3 844,4 tūkst. Lt, ir Marijampolės filiale - 3 852,6 tūkst. Lt. Pardavimo pajamos ir
pardavimų savikaina mažėjo proporcingai 2014 ir 2013 metais.
Pravieniškių filialo pagamintos produkcijos savikaina per 2014 n . sudaro - 11935,2 tūkst.
Lt. Pagamintos produkcijos savikaina pagal išlaidų straipsnius sekanti:
•

Tiesioginės

gamybos

išlaidos,

(žaliavos,

medžiagos,

komplektavimo gaminiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas)

paslaugos,

- 6750686 Lt;

•

Tiesioginis darbo užmokesčio išlaidos (nuteistųjų)

•

Priskaitymai socialiniam draudimui

•

Netiesioginės išlaidos

-2455918 Lt;
- 8574 Lt;
- 2719997 Lt;

Per 2014 metus Alytaus filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro - 3417,8 tūkst. Lt.
Pagamintos produkcijos savikaina pagal išlaidų straipsnius sekanti:
•

Tiesioginės gamybos išlaidos, (žaliavos, medžiagos, paslaugos, komplektavimo
gaminiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas)

-2085914 Lt;

•

Tiesioginis darbo užmokesčio išlaidos (nuteistųjų)

- 340560 Lt;

•

Netiesioginės išlaidos

-991319 Lt;

Per 2014 metus Marijampolės filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro

4268,3

tūkst. Lt. Pagamintos produkcijos savikaina pagal išlaidų straipsnius sekanti:
•

Tiesioginės gamybos išlaidos, (žaliavos, medžiagos, paslaugos, komplektavimo
gaminiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas)

- 1561128 Lt;

Tiesioginis darbo užmokesčio išlaidos (nuteistųjų)

-415899 Lt;

Pj'iskaitymai socialiniam draudimui

- 1475 Lt;

Netiesioginės išlaidos

- 2289762 Lt;
7 lentelė

2014 m .12
mėnesiai

Pardavimo pajamos (tūkst.Lt)

Pardavimo savikaina (tūkst.Lt)

21 712 ,3

19 640,5

2013 m .12
mėnesiai

25 269,6

22 865,0

2014 m. 12 mėn.
lyginant su 2013 m.
12 mėn.
-3 557,4

-3 224,5

Pastabos
Pardavimų
sumažėjo 14,08
pro c.
Savikaina
sumažėjo 14,10
pro c.
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Pagamintos produk cijos savikaina
Per 2014 n lėtus įmonėje pagamintos produkcijos savikaina sudaro -19621409 Lt.
Ataskaitiniu 2014 mf;tų laikotarpiu gamybos išlaidos bendrai sumažėjo 12 ,1 proc. (2949,5 tūkst. Lt)
lyginant su 2013 me1 ų gamybos išlaidomis. Ataskaitinį laikotarpį lyginam su 2013 metais sumažėjo
šios gamybinės išlai< los: tiesiogiai gamyboje priskiriamos žaliavos - 15, 7 proc. (1829,5 tūkst. Lt),
tiesiogiai priskiriam as darbo užmokestis su sodra - 0,9 proc. (32,2 tūkst. Lt),

automobilių

eksploatavimo bei re monto išlaidos - 46,7 proc. ( 38,3 tūkst. Lt), į re n g imt;i priežiūros išlaidos - 37,5
proc. (140,5 tūkst. I /t), išlaidos už ryšių paslaugas - 72,1 proc. (24,0 t ūkst. Lt), įmonei suteiktų
paslaugų (dujų, benz ino, dyzelino) išlaidos - 31,7 proc. (85,8 tūkst. Lt), i šlaidos elektrai, vandeniui
ir šilumai - 20 proc. (464,5 tūkst. Lt). Įmonės gamybos išlaidų pokytis pe r dvejus metus pateiktas 8
lentelėje.
8 lentelė
„Mūsų
amatai“
gamybos
išlaidi!
pokyčiai
2014
metus
lygina
nt
su
2013
metais
V!
Pasikeitimai
Pasikeitimai

(+r)

2014 m.
tūkst. Lt

Gamybos išlaidos

2013 m.
tūkst. Lt

palyginti su
praėjusiais
metais, tūkst.
Lt

(+,-)
palyginti su
praėjusiais
metais, %

1. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo (nuteistųjų) su
Sodra

3222,5

3254,7

-32,2

-0,9

2. Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su Sodra

2804,1

2941,1

-137,0

-4,7

3. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos
4. Suteiktos mokamos paslaugos ( transporto
paslaugos, pjūklų palandinimas, medienos džiovinimas
ir kt.)

9810.1

11639.6

-1829,5

-15.7

445,4

469,5

-24,1

-5,1

5. Elektra, vanduo, šiluma

1853,9

2318,4

-464,5

-20,0

724,5
234,6

791,1
375,1

-66,6
-140,5

-8,4
-37,5

184,9

270,7

-85.8

-31.7

9,3

33,3

-24

-72,1

43,8

82,1

-38.3

-46,7

288,1

395.1

-107

-27.1

19621.2

22570.7

-2949,5

-13,1

6. Ilgalaiki«? turto nusidėvėjimas
7. įrengimu priežiūros išlaidos
8. Įmonei suteiktų m okam ų paslaugų (dyzelino,
benzino, dujų)
9. R.všiu oaslaueos
10. Automobilių eksplo itavimo bei remonto išlaidos,
kelių mokestis
11.Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir
priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimo,
draudimo, kanc. prekės ir kita)
Iš viso:

9 lentelė
VI „M usu amatai“ gamybos išlaidu struktura per 2014 - 2013 metus
2014 metai
2013 metai
Gamybos išlaidos

1. Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo
(nuteistųjų) su Sodra
2. Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas
kartu su Sodra

Tukst.
Lt

Lyginamieji
svoriai, %

Tūkst.
Lt

Lyginamieji
svoriai, %

Pasikeitimai
(+,-)
palyginti su
praėjusiais
metais, %

3222,5

16,4

3254,7

14,4

+2,0

2804.1

14,3

2941.1

13.0

+1,3
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3. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos
4. Suteiktos mokamos paslaugos ( transporto
paslaugos, pjūklų palandinimas, medienos
džiovinimas ir kt.)

9810,1

50,0

11639,6

51,6

-1,6

445,4

2,3

469,5

2,1

+0,2

5. Elektra, vanduo, šiluma

1853,9

9,4

2318,4

10,3

-0,8

6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

724,5

3,7

791,1

3,5

+0,2

7. Įrengimų priežiūros šlaidos

234,6

1,2

375,1

1,7

-0,5

8. Įmonei suteiktų mokamų paslaugų
(dyzelino, benzino, dujų)
9. Ryšių paslaugos

184,9
9,3

0,9
0,0

270,7
33,3

1,2
0,1

-0,3
-0,1

10. Automobilių eksploatavimo bei remonto
išlaidos, kelių mokestis

43,8

0,2

82,1

0,4

-0,1

11 .Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto
ir priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų
aptarnavimo, draudimo, kanc. prekės ir kita)

288,1

1,5

395,1

1,8

-0,3

19621,2

100

22570,7

100

Iš viso:

Įmonės gamj jbos išlaidų struktūra pateikta 9 lentelėje. Ataskaitin iais 2014 metais tiesiogiai
priskirtos žaliavos s įdarė 50,0 proc. (9810,1 tūkst. Lt) visų gamybos išl aidų, 2013 metų tiesiogiai
priskirtų žaliavų da is gamybos išlaidose buvo 1,6 proc. punkto didesr ė lyginant su ataskaitiniu
laikotarpiu. Išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai ataskaitiniais metais sudarė 9,4 proc. (1853,9
tūkst. Lt), '2013 met lis išlaidų dalis tenkanti elektrai, vandeniui ir šildyn iui buvo didesnė 0,8 proc.
punkto, 2014 meta s tiesiogiai priskiriamo atlyginimo dalis sudarė 16, 4 proc. (3222,5 tūkst. Lt)
visų gamybos išlaic ų, tai yra 2 proc. punktais daugiau lyginant su 2 013 metais. 2014 metais
netiesiogiai priskiria mo atlyginimo dalis gamybos išlaidose sudarė 14,3 proc. (2804,1 tūkst. Lt) ir
1,3 proc. punkto dic esnės nei 2013 metais. Kitos įvairios paslaugos (ce :ho remonto ir priežiūros,
kompiuterių priežiūi •a, liftų aptarnavimo, draudimo, kanceliarinės prek is ir kitos išlaidos) 2014
metais sudarė 1,5 pr oc. (1853,9 tūkst. Lt) visų gamybos išlaidų, 0,3 proc . punkto mažiau nei 2013
metais.
Veiklos sąnaudc iŠ
Per 2014 me1 us įmonės veiklos sąnaudos sudarė -5893109 Lt, Pr itvieniškių filiale jos siekė
2585006 Lt, Alytaus filiale - 1076731 Lt ir Marijampolės filiale - 223137 2 Lt.

10 lentelė
VI „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų pokyčiai 2014 metus lygina nt su 2013 metais

Veiklos sąnaudos
1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su
Sodra
2.Pašalpos netekus darbingumo, žalos
atlyginimas, kompensacijos
3 .Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai

2014 m.
tūkst. Lt

2747,6

2013 m.
tūkst. Lt

2324,3

Pasikeitimai (+,-)
palyginti su
praėjusiais
metais, tūkst. Lt

Pasikeitimai
(+,-) palyginti
su praėjusiais
metais, %

+423.3

+18.2

5,8

6,8

-1,0

-14,7

32,0

43,4

-11.4

-26,3
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4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos

53,3

56,4

-3,1

-5,5

5.Auditu paslaugos

24,8

1 1,5

+13,3

+115,7

6.Kanceliarinės prekės, blankai, spauda

24,8

42,8

-18,0

-42.1

7.Reklama, skelbimai, ;;ertifikavimo paslaugos

32,7

34,0

-1,3

-3,8

8.Komandiruočių išlaidos

43,0

13,2

+29,8

+225,8

9.Apskaitos programos atnaujinimas

11,7

15,1

-3,4

-22,5

102,1

81,7

+20,4

+25,0

21,4

25,9

-4,5

-17.4

20,3

17,1

+3,2

+18.7

6,7

6,8

-0,1

-1.5

10. Automobilių išlaikymo sąnaudos (kuras,
remontas)
11.Banko paslaugos
12. Tarša
13.Garantinis fondas
14. Atostogų kaupimai su sodra

311,3

253,7

+57,6

+22,7

15. Vanduo, šiluma, elektra

94,6

93,6

+1,0

+ 1,1

16. Mokestis už valstybinio kapitalo
naudojimą
17. Atsargų vertės sumažėjimas

23,6

23,6

0,0

0,0

1155,1

0,0

+1155,1

+ 100,0

793,9

0,0

+793,9

+ 100,0

32,2

0,0

+32,2

+ 100,0

356,2

470,3

-114,1

-24.3

5893.1

3520,2

+2372,9

67,4

18. Nurašytos abejotinos skolos
19. Konsultacinės paslaugos
20. Kitos įvairios sąnaudos sudarė
Iš viso:

Lyginant ataskaitinių 2014 metų veiklos sąnaudas su 2013 metų veiklos sąnaudomis, galime
teigti, kad sąnaudos iš viso padidėjo 67,4 proc. ( 2372,9 tūkst. Lt) (žr. 10 lentelėje). Veiklos
sąnaudų padidėjimą 2014 metais įtakojo atsargų vertės sumažėjimas, kuris sudarė 1155,1 tūkst. Lt,
nurašytos beviltiškoj skolos - 793,9 tūkst. Lt, auditu paslaugos išaugo 13,3 tūkst. Lt (115,7 proc.),
atostogų kaupimai su sodra padidėjo 22,7 proc. (57, 6 tūkst. Lt). 2014 metais įmonė sumažino šias
veiklos sąnaudas: draudimo paslaugų išlaidas - 26,3 proc. (11,4 tūkst. Lt), kanceliarines išlaidas 42,1 proc. (18,0 tūkst. Lt), apskaitos programų atnaujinimo išlaidas - 22,5 proc. (3,4 tūkst. Lt),
banko paslaugų sąnaudas - 17,4 proc., kitos įvairios sąnaudos - 24,3 proc. (114,1 tūkst. Lt).

11 lentelė
VĮ „M usų amatai“ veiklos sąnaudų struktūra per 2014 - 2013 metus

tukst. Lt

Lyginamiej
i svoriai, %

tukst. Lt

Lyginamiej
i svoriai. %

Pasikeitimai
(+5-)
palyginti su
praėjusiais
metais. %

2747,6

46,6

2324,3

66,0

-19,4

5.8

0,1

6,8

0,2

-0,1

32,0

0,5

43,4

1,2

-0,7

4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos

53,3

0,9

56,4

1,6

-0,7

5.Auditu paslaugos

24,8

0,4

11,5

0,3

+0,1

6.Kanceliarinės prekės, blankai, spauda

24,8

0,4

42,8

1.2

-0.8

7.Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos

32,7

0,6

34,0

1,0

-0.4

8.Komandiruočių išlaidos

43,0

0,7

13,2

0,4

0,4

2014 metai

Veiklos sunaudos
1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su
Sodra
2.Pašalpos netekus darbingumo, žalos
atlyginimas, kompensacijos
3.Draudimo paslaugos jr sutarčių garantai

2013 metai

20

9.Apskaitos programos atnaujinimas
10.Automobilių išlaikymo sąnaudos(kuras,
remontas)
11.Banko paslaugos
12.Tarša
13.Garantinis fondas
M.Atostogų kaupimai su sodra

11,7

0,2

15,1

0,4

-0,2

102,1

1,7

81,7

2,3

-0,6

21,4

0,4

25.9

0,7

-0,4

20,3

0,3

17,1

0,5

-0,1

6,7

0,1

6,8

0,2

-0,1

311,3

5,3

253,7

7,2

-1,9

15. Vanduo, šiluma, elektra

94,6

1,6

93,6

2,7

-1,1

16. Mokestis už valstybinio kapitalo
naudojimą
17. Atsargų vertės sumažėjimas

23,6

0,4

23,6

0,7

-0,3

1155,1

19,6

0,0

0.0

+19,6

793,9

13,5

0,0

0.0

+13,5

32,2

0,5

0,0

0.0

+0.5

356,2

6.0

470,3

13.4

-7.3

5893,1

100,0

3520,2

100,0

18. Nurašytos abejotinos skolos
19. Konsultacinės paslaugos
20. Kitos įvairios sąnaudos sudarė
Iš viso:

Iš 11 lentelės pateiktos informacijos matome, kad 2014 metais veiklos sąnaudų didžiausią
dalį 46,6 proc.(2747,6 tūkst. Lt) sudarė darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. 2013 metais
darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai sudarė 66 proc. (2324,3 tūkst. Lt) visų veiklos sąnaudų,
19,4 proc. punktų daugiau nei ataskaitiniu 2014 metų laikotarpiu. 2014 metais atsargų vertės
sumažėjimo dalis veiklos sąnaudose sudarė 19,6 proc. (1155,1 tūkst. Lt), nurašytų abejotinų skolų
dalis - 13,5 proc. (793,9 tūkst. Lt), kitos įvairios sąnaudos sudarė 6 proc. (356,2 tūkst. Lt).

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai 2031-12-31 buvo - 366 919 Lt, o 2014-12-31 sudarė - 457
084 Lt. Pravieniškių filiale - 170 343 Lt, Alytaus filiale - 281 584 Lt ir Marijampolės filiale 5 157
Lt.
Kitos mokėtinos sumos sudaro 744456 Lt. Kitose mokėtinose sumose didžiausią dalį sudaro
tokios skolos:
VMI prie LR FM (mokėtinas PVM) 217 546 Lt;
AB “Lesto” 179 356 Lt;
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir su jais susiję mokesčiai sudaro 686381 Lt, iš jų:
darbo užmokestis nut eistiesiems su sodra sudaro 485 074 Lt, o sukaupta darbuotojų nepanaudotoms
atostogoms - 201307 Lt.

Pirkėjų skolos
Siekiant pagerinti įmonės finansinę padėtį būtina mažinti debitorinį įsiskolinimą. Įmonei
Įvairios įmonės ir įst ligos 2013-12-31 dienai Įmonei buvo skolingos 4 065 384 Lt, o 2014-12-31
pirkėjų įsiskolinimas yra - 3 427 721 Lt. Skolos trukdo Įmonei laiku atsiskaityti su tiekėjais, tačiau

21

lyginant su 2013 metais pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 637 663 Lt, o skolos tiekėjams sumažėjo 77
266 Lt. Pagrindinis debitorių sąrašas pateikiamas 12 lentelėje.

Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Iš viso:

VĮ „M ūsų amatai“ pagrindiniai pirkėjai 2014 metus
Skolos atsiradimo
Pirkėjai
data
Achempak UAB
2014.12.31
Alivdara UAB
2014.12.31
Bičių korys UAB
2014.12.29
Būsto Valda UAB
2014.10.30
Impeksa UAB
2014.10.31
Kaišiadorių paukštynas AB
2014.12.31
UAB „Senukų prekybos centras“
2014.03.26
UA 13 „Erm itažas”
20 i 4.07.29
UAB „Vildika“
2014.12.12
UAB „Specus; Šiauliai“
2014.11.12
UAB „Kėdžių studija“
2014.08.07
2014.12.12
UAB "Ferometa"
2014.10.21
UAB "Elektrobalt"
UAB "Arvi cukrus"
2014.11.17
2014.10.25
UAB "Keldarista"
Kiti pirkėjai

12 lentelė
_________________
Suma Lt
174620,02
17095,71
28026.55
29759.99
17696,25
12890,81
82344,97
15634,19
13236,29
76581.52
11693,23
11167,15
35064,38
13405,38
46603,24
2841901.32
3427721,00

Skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams - tai skolos už žaliavas ir medžiagas naudojamas gaminių gamybai. 2013
12-31 d. skolos tiekėjams sudarė 2 578 844 Lt, o 2014-12-31 d. sudarė 2 501 578 Lt. Skolos
tiekėjams sumažėjo 77 266 Lt. Pagrindinis tiekėjų sąrašas pateikiamas 13 lentelėje.
13 lentelė
VI „Mūsų amatai“ Dasrindiniai
tiekėjai_____________________________________
2014 metus
o _____________________ ________J
_______________________________ _______ _____
Skolos atsiradimo
Tiekėjai
data
Suma Lt

____ I __ii___________£____________________ r

Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Iš viso:

Dzūkijos mediena UAB
Eeivira UAB
Ereolain oroiektai UAB
Hranipex UA B
Ingmartus UAB
Irmarim UAB
Lvtaera AB
Sanitex UAB
Senukų prekybos centras UAB
Trukmė UAB
Ulmas UAB
LEIPURIN UAB
Gitana UAB
UAB „M ETALO CENTRAS"
UAB "Metai solutions"
UA.B„URULYS"
UAB "Senukų prekybos centras"
Kiti tiekėjai

2014.12.12
2014.12.12
2014.12.30
2014.10.27
2014.12.29
2014.12.01
2014.12.31
2014.11.20
2014.12.30
2014.11.21
2014.12.16
2014.12.31
2014.12.15
2014.12.11
2014.11.18
2014.12.09
2014.11.24

62959,10
111346,19
315779,25
11467,91
66066,00
14793,73
19940,44
15387,42
9721,12
16641,95
93187,41
8992.70
6328,52
12618,13
11553,15
16767.00
46775.23
1661253.00
2501578,25
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Finansinės skolos
Iš UAB “Svvedbank lizingas“ pagal 2014-01-24d. lizingo sutartį Nr. LT103481, buvo
įsigytas lengvasis automobilis Toyota Avensis.
UAB „Svvedbank lizingas“ 2014-12-3ld. įsiskolinimas sudaro- 30120 Lt, einamųjų metų
įsiskolinimas UAB ,Swedbank lizingas“ sudaro - 24304 Lt, kredito linija sudaro - 734 000 Lt,
bendras įsiskolinimas bankui sudaro - 788 424 Lt. Kredito linijos paskirtis - apyvartinių lėšų
finansavimui ir garantijų išdavimui.

5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2015 metais numačiusi veiklos gerinimo planą, kuris pateiktas
14 lentelėje.
14 lentelė
____ ^
_______________ Valstybės įmonės „mūsų amatai“ veiklos gerinimo planas 2015 metams ____ ____________
Priemonės pavadinimas
Terminas
Atsakingas
Pastabos
Eil.
asmuo
Nr.
1.

Naujos produkcijos
gamybinės linijos
įrengimas ir gamybos
procesų įsisavin imas
Pravieniškių fil iale

2015 m.
III-IV ketv. *

Pravieniškių
filialo
direktorius

2.

Įrengti licenzijiiotą
skalbyklą - cheminę
valyklą Pravieniškių
filiale

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

3.

įrengti oroj
kondicionavimo sistemą
Pravieniškių filialo
Duonos gamybos bare

2015 m.
II-III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

4.

Įsigyti 4 naujas siuvimo
mašinas Pravieniškių
filialo Panevėžio
padalinyje

2015 m.
II-III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

Pravieniškių
filialo
gamybos
ceche
paruoštos patalpos naujos produkcijos
gamybai - medinėms lauko terasos
plytelėms. Įdiegimui ir gamybinių procesų
įsisavinimui reikalinga investicijų suma yra
apie 10,0 tūkst. Eur. Planuojama įdarbinti 5
nuteistuosius, atliekančius bausmę už
sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.
Metinė apyvarta turėtų padidėti iki 19,6
lūkst. Eur.
Licenzijuotos
skalbyklos
projekto
parengimui,
įrengimų, patalpų
ir
inžinerinių tinklų įrengimui (vandentiekiui,
garo
tiekimui,
elektros
instaliacijos
įvedimui) bei sertifikavimui bus investuota
apie 60,0 tūkst. Eur. Skalbykla teiks
skalbimo bei valymo paslaugas švietimo,
gydymo, pataisos ir įkalinimo įstaigoms.
Skalbykloje
planuojama
įdarbinti
30
nuteistųjų, metinę apyvartą padidinti iki
157,0 tūkst. Eur.
Oro kondicionavimo įranga būtina duonos
gamybos technologinių ir sandėliavimo
parametrų (patalpų oro temperatūros ir
drėgmės) palaikymui, esant reikalui, jų
pakeitimui. Oro kondicionavimo įranga
užtikrins duonos gaminių kokybę, leis
išplėsti
maisto
produktų
iš
miltų
asortimentą. Papildomai bus įdarbinti 2
nuteistieji. Oro kondicionavimo įrangos
isieiiimo investiciiu suma - 20.0 tūkst. Eur.
Įsigijus
papildomai keturias
siuvimo
mašinas bus įdarbintos 5 nuteistosios,
tekstilės gaminiai bus didesnės pridėtinės
vertės, išvengta nekokybiškos produkcijos,
didesnis darbo našumas. Investicija - 4,0
tūkst. Eur. Metinę apyvartą planuojama
padidinti 18,3 tūkst. Eur.
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5.

Įsigyti 2 naujas siuvimo
mašinas Marijampolės
filiale

2015 m.
II-III ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius

6.

Ilgalaikio turto apskaita

2015 m.
II-III ketv.

7.

Naujos buhalterinės
apskaitos programos
įdiegimą;;

2015 m.
III ketv.

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

8.

Atsinaujinančių energijos
šaltinių įdiegimas

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

Pravieniškių
filialo
direktorius

9.

Atsinaujinančių energijos
šaltinių įdiegimas

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

Marijampolės
filialo
direktorius

10.

Galvaninių nuotėkų
valymo sorbciniuredukciniu metodu ir
antrinio vandens
panaudojimo įdiegimas
galvaniniame bare

2015 m. II
ketv. - 2016 m.
IV ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius

11.

Artezinio gręžinio
įrengimas

2015 m. III- IV
ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius

Įsigijus naujų isiuvimo mašinų bus įdarbinti
3 nuteistieji; Tekstilės gaminiai bus
didesnės
pridėtinės
vertės,
išvengta
nekokybiškos! produkcijos, didesnis darbo
našumas. Investicija - 2,0 tūkst. Eur.
Numatomas metinės apyvartos padidėjimas
- 11,1 tūkst. Eur.
2015 m. birželio mėnesį rengiamas
aukcionas, siekiant parduoti nereikalingą
arba netinkamą naudoti ilgalaikį turtą (
neekonomiškas ir
daug lėšų remontui
reikalaujančias transporto priemones ir
įrengimus).

Nauja vieninga buhalterinės apskaitos
programa reikalinga siekiant centralizuotai
automatizuoti finansinės ir ūkinės veiklos
procesus. Numatoma investicijų suma 38,0 tūkst. Eur.
Pravieniškių filiale bus diegiama saulės
elektrinė, kurį elektros sąnaudas sumažins
35,5 tūkst. Eur. (2014 m. išlaidos elektros
energijai sudarė 53,1 tūkst. Eur.). Saulės
elektrinės diegimui gauta parama iš
Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio
fondo. Nuosavų lėšų suma - 8,6 tūkst. Eur.,
bendra projekto vertė 424,2 tūkst. Eur.
Marijampolės filiale bus diegiama saulės
elektrinė, kuri elektros sąnaudas sumažins
83,9 tūkst. Eur. (2014 m. išlaidos elektros
energijai sudarė 197,3 tūkst. Eur). Saulės
elektrinės diegimui gauta parama iš
Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio
fondo. Nuosavų lėšų suma - 8,00 tūkst.
Eur., bendra projekto vertė 1170,3 tūkst.
Eur.
M arijam polės1 filiale bus modernizuojama
galvaninių nuotekų valymo įrengimai. Šiuo
metu įrengimai yra kritinės būklės ir
galvaninės nuotekos nėra išvalomos iki
reikiamų rodiklių, įmonė moka didelius
mokesčius už taršą. Projekto bendra vertė
248,0 tūkst. Eur, nuosavų lėšų suma 48,0
tūkst. Eur., parama iš Lietuvos aplinkos
apsaugos investicinio fondo - 200,0 tūkst.
Eur.
Galvaniniame
bare
planuojama
sutauDvti šalto vandens iki 50 Drocentu.
Marijampolės filialas gamybos metu šalto
vandens per metus sunaudoja apie 10,5
tūkst. m3, išlaidos už šalto vandens
sunaudojimą sumažės 5,1 tūkst. Eur. per
metus. Reikalinga investicija apie 13,2
tūkst. Eur.
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12,

Siuvimo mašinų
įsigijimas (4 vnt.)
(naujos)

2015 m. III- IV
ketv.*

Alytaus filialo
direktorius

13.

Briaunų lamina vimo
staklių įsigijimas
(naujos arba padėvėtos)

2015 m. I ketv.

Alytaus filialo
direktorius

14.

Įsigyti metalo profilių
apdirbimo stakles
(naujas arba naudotas)

2015 m. I ketv.

Alytaus filialo
direktorius

15.

Įsigyti naujas
medienos
džiovinimo kameras

2015 m. I-II
ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

16.

Įsigyti naują baldų
kantavimo mašiną

2015 m. I-II
ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

17.

Įsigyti baldinės plokštės
apdirbimo įrengimus
(naudotus)

2015 m. III-IV
ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

18.

Pakeisti ir modernizuoti
siuvimo cecho apšvietimą

2015 m.
III-IV ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

19.

Atlikti pastatų stogo
remontą

2015 m. II- III
ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

20.

Pasigaminti Medienos ir
baldų gamybos ceche
pneumopresą

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

Įsigijus
papildomai
keturias
siuvimo
mašinas bus įdarbinti 5 nuteistieji, tekstilės
gaminiai bus didesnės pridėtinės vertės,
išvengta nekokybiškos produkcijos, didesnis
darbo našumas. Investicija apie 8,5 tūkst.
Eur. Metinė apyvarta padidės 18,6 tūkst.
Eur.
1LMDP briaunų laminavimo staklės yra
pasenusios ir reikalauja didelių remonto
kaštų. Įsigijus įrengimus sumažinsime
remonto sąnaudas. Investicija apie 7,5 tūkst.
Eur.
Staklės skirtos metalo profilių lankstymui,
bus platesnis kėdžių ir metalo gaminių
asortimentas. Reikalinga investicija 6,0
tūkst. Eur.
Neturėdami džiovinimo kamerų, perkame
medienos džiovinimo paslaugą. Naujos
kameros
bus
naudojamos
išpjautos
medienos džiovinimui, kas leistų turėti
džiovintos
medienos
atsargų
kitiems
gaminiams gaminti. Reikalinga investicija
50,0 tūkst. Eur., kuri atsipirktų per 2-3
metus.
Planuojama
įdarbinti
10-15
nuteistųjų. Apyvarta padidėtų apie 20,0
tilkst. Eur.
Baldų
kantavimo
mašina
pagerintų
gaminamų baldų kokybę, atsisakytume
rankų darbo, kuriam reikalingos didelės
laiko sąnaudos. Būtų įdarbinti 2 nuteistieji.
Investicijos suma 40,0 tūkst. Eur.
Lukiškių gamybos padalinyje planuojama
atnaujinti įrengimus lesyklų ir inkilų
gamybai, mažoms ovalioms detalėms
išpjauti, būtų frezuojamas didelių matmenų
ovalios
detalės
ir
detalių
reljefas.
Investicijų suma - 3,0 tūkst. Eur. Būtų
įdarbinti 5 nuteistieji. Metinė apyvarta
padidėtu 6,6 tūkst. Eur.
Siuvimo cecho apšvietimo keitimas ir
modernizavimas reikalingas siekiant taupyti
elektros energijos sąnaudas.
Reikalinga
investicija 10,0 tūkst. Eur.
Tam kad įrengti ant gamybinio pastato
saulės baterijų parką, reikalinga atlikti 1200
m2 stogų remontą: prilydomą dangą,
sutvirtinti
stogų
kraštus,
apskardinti
reikalingas detales. Planuojama įdarbinti
10-12 nuteistųjų.
Reikalinga investicija
10,0 tūkst. Eur.
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.
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Metalo dirbinių ceche lenkimo staklėms
reikalingas remontas, kurio investicija 3,0
tiikst.
Eur.
Planuojama
įdarbinti
4
nuteistuosius. Suremontavus stakles bus
tęsiama
metalo
gaminių
gamyba,
pagaminama daugiau produkcijos. Metinė
apyvarta padidėtų 4,7 tūkst. Eur.
Metalo dirbinių ceche suremontavus stakles,
galima būtų štampuoti 0,5 mm metalo
lakštą. Reikalinga investicija 7,0 tūkst. Eur.
Atsirastų galimybė įdarbinti 2 nuteistuosius.
Metinė apyvarta padidėtų 1,4 tūkst. Eur.

21.

Suremontuoti lenkimo
stakles LVI)

2015 m.
III-IV ketv.*

Pravieniškių
filialo
direktorius

22.

Suremontuoti
štampavimo-perforavimo
stakles „Amada“

2015 m.
III-IV ketv.*

Pravieniškių
filialo
direktorius

23.

Įsigyti suvirinimo
pusautomatį

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

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

24.

Įrengti medinių namelių
gamybos liniją

2015 m.
III-IV ketv.*

Pravieniškių
filialo
direktorius

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

2.5.

Pertvarkyti Paslaugų ir
gamybos ceche patalpų
šildymo sistemą

2015 m.
III ketv.

Pravieniškių
fili alo
direktorius

Šiuo metu patalpas apšildo 5 katilai. Katilai
įrengti patalpose, kuriose dirba nuteistieji.
Planuojama atnaujinti katilinę patalpose
išvedžiojant
vamzdynus
ir
įrengiant
koloriferius. Reikalinga investicija 8,0 tūkst.
Eur.

26.

Įrengti papildomą keturių
kilpų maišų gaoiybos
linija
Įsigyti štampuojamų
atliekų briketavimo
įrenginį

2015 m.
III-IV ketv.**

Pravieniškių
filialo
direktorius
Marijampolės
filialo
direktorius

Planuojama
papildomai
įdarbinti
50
nuteistųjų. Metinė apyvarta padidėtų 65,0
tūkst. Eur.
Štampuojamų atliekų panaudojimas liejant
špižinius liejinius, taupomos technologinės
medžiagos, mažėja liejinių savikainą, nes
tokių žaliavų kaina yra žema. Reikalinga
investicija 50,0 tūkst. Eur. Papildomai
įdarbinami 2 nuteistieji.

28,

Įsigyti siuvinėjimo mašiną

2015 m.
II- III ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius

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

29.

Sumontuoti
infraraudoni yų
(spindulinių ) šildytuvų
siuvimo-štampavimo
bare.

2015 m. II
ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius

Gamybos baras tampa nepriklausomas nuo
centrinio šildymo, atsiranda galimybė
reikalui esant palaikyti darbinę temperatūrą
siuvykloje.
Didės
darbo
našumas,
pajėgumai, uždirbamas pelnas. Reikalinga
investicija 9,00 tūkst. Eurų.

30,

Įsigyti 2 vnt. Suvirinimo
pusautomačius
nestandartinių gaminių
gamybai

2015 m. III
ketv.*

Marijampolės
filialo
direktorius

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

27.

2015 m. III-IV
ketv.*
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nuteistiesiems.
31,

32.

Rekonstruoti liejimo
cecho pastato stogą

Įsigyti briaunų k ij avimo
stakles

2015 m. .IIIIV ketv.

Marijampolės
filialo
direktorius

Stogo dalies perdengimo plokštėmis (60
vnt.). Reikalingos investicijos apie 50,0
tūkst. Eur.

Alytaus filialo
direktorius

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

Alytaus filialo
direktorius

Suvirimo pusautomatis su stalu reikalingas
optimizuoti gamybos procesus, sumažinti
gaminio pagaminimo laiko sąnaudas.
Numatoma investicija - 9,0 tūkst. Eur.
Įsigijus įrenginį būtų įdarbinti papildomai 2
nuteistieji, apyvarta padidėtų apie 10,0
tūkst. Eur.
Pravieniškių filialas gamybos metu šalto
vandens per metus sunaudoja apie 18,3
tūkst. m 3. Reikalinga investicija apie 13,2
tūkst. Eur. Išlaidas šaltam vandeniui
sumažinsime 8,0 tūkst. Eur, per metus.

2015 m.
III-IV ketv.*

33.

Įsigyti suvirinimo
pusautomatį su suvirinimo
stalu

34.

Įrengti artezinį gręžinį

2.015 m.
III-IV ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

35.

Įsigyti kompresorių

201:5 m.
III-IV ketv.

Pravieniškių
filialo
direktorius

2015 m. .IIIIV ketv.

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

Investicijų suma, tukst. Eur,

394,4

* Investicijų suma, esant pakankamam pinigų srautui, tūkst. Eur.

254,6

Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo parama, tūkst. Eur.

1777,9

Planuojmas apyvartos padidėjimas, tūkst. Eur.

338,3

Sukurtos darbo vietos nuteistiesiems, vnt.

180

Planuojamas gamybos išlaidų sumažėjimas 2016 m., tūkst. Eur.

132,5

6. i m o n f .i i : į d i e g t a v i d a u s K O N TR O LES SISTEM A

Šiuo metu Įmonė vadovaujasi 2014 m. birželio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-4 „Dėl
valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ . Įmonės
taisyklių tikslas - užtikrinti efektyvų

darbo tvarkos

Įmonės darbo organizavimą, racionalų darbo laiko,

žmogiškųjų išteklių naudojimą bei drausmę. Šios taisyklės yra privalomos ir taikomos visiems
įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Taisykles gali keisti ir tvirtinti Įmonės
direktorius savo įsakymu.
2015

metų Il-IV ketvirtį planuojama įdiegti Įmonės gamybinę, ūkinę ir komercinę veik

apimančią vidaus kontrolės sistemą.
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7. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS

Įmonės ilagalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir pardavimo
pajamų palyginimai 2014 - 2013 metų laikotarpiu pateikti 15 lentelėje.
15 lentelė

VĮ Musų amatai

Balansinis str.

2014 metai lyginant su 2013 m
tuo pačiu laikotarpiu

2014 metai

2013 metai

A. Ilgalaikis turtas litais

11765878

12433601

-667723

B. Trumpalaikis turtas litais

12270083

14945820

-2675737

C. Nuosavas kapitalas litais

18674486

22568201

-3893715

E. Mokėtinos sumos litais

5361475

4811220

550255

Pelno (nuostolių) ataskaita
I. paradaviino pajamos litais

21712254

25269619

-3557365

Lyginant finansinių ataskaitų rinkinio duomenys matyli, kad ilgalaikio ir trumpalaikio turto
straipsniai sumažėjo, taip pat sumažėjo nuosavo kapitalo straipsnis ir pardavimo pajamos. Padidėjo
mokėtinų sumų straipsnis.

8. ĮMONĖS SANDORIAI
Pagrindiniai |monės klientai yra biudžetinės ir švietimo įstaigos, perkančios mokyklinius
baldus, auditorinius, kabinetinius baldus.
2014 metais gaminant ketaus liejinius bendradarbiauta su Lietuvos firmomis: UAB
„Statybos ritmas“, UAB „Grinda“, UAB „SLO LITHUANIA“, UAB „Keldarista“, UAB
„Ryšininkas“. Statybinių apkaustų pirkėjai - UAB „Senukų prekybos centras“ Kaunas, UAB „Tegra
state“, AB „Alytaus Lytagra“, UAB „Metalo furnitūra“, siuviniai - UAB „Ritėjus“, UAB „Sofuz“,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registravimo centras,

Utenos regiono keliai,

Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinika.
Nestandartinių gaminių užsakovai - UAB „Juodeliai“, Marijampolės pataisos namai“, UAB
„Kristensen & Kristensen „ bei kiti fiziniai asmenys ir juridiniai vienetai.
2014 metais peržiūrėtos sutartys su pirkėjas ir tiekėjais, pakeistos nuostatos, nepalankios
įmonei. Bendradarbiaujant su UAB „Plungita“ numatyta per 5 metus išpirkti iš jų įrangą (investicija
apie 124,3 tūkst. Lt), skirtą baldinių skydų gamybai. Naudodamiesi tais įrengimais, planuojama
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gaminti dygiuotą medieną savo reikmėms, gaminti baldinius skydus, bei papildomai teikti
dygiavimo paslaugą kitiems ūkio subjektams. Numatoma apyvarta apie 103,6 tūkst. Lt/mėn. bei
didesnis įdarbintų nuteistųjų skaičius.

9» ĮMONES FILIALAI IR ATSTOVYBES

Valstybės įmonės “Mūsų amatai” gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų asortimentas
labai platus - įvairus medžio bei metalo baldai, maisto produktai, medienos ir metalo apdirbimas
bei įvairūs kiti gaminiai, ketaus liejinių liejimas, medienos supjovimo ir džiovinimo paslaugos,
įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas
juridiniams ir fiziniams asmenims.
Alytaus filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų
pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrolės aparatūros gamyba, darbo
drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba.
Alytaus filialas per 2014 metus pagamino produkcijos už 4440,3 tūkst. Lt, iš jų pagal prekių grupes:
kėdžių gamyba sudarė 15 proc., korpusinių baldų gamyba - 42 proc., sezoninių prekių (rogės,
šašlykinės) - 15 p ro c ., siuviniai - 4 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 24 proc.
Marijampolės filialo tipinė veikla: metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių
gamyba. Veiklos poibūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi,
Pagrindinė įmonės f ilialo produkcija: statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gaminiai
bei įvairių siuvinių (darbo ir kitų rūbų, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens
tiekimas. 2014 metais Marijampolės filialo pagaminta produkcija sudarė 3708,0 tūkst. Lt. 2014
metais gamybos didėjimas buvo pagrindinėse gaminamų gaminių grupėse, t.y. apkausų (7,5 proc.
padidėjo apkaustų, baldinės furnitūros gamyba pąjamavimo kainomis lyginant su 2013 metai),
liejinių (12,7 proc. padidėjo liejinių gamyba pąjamavimo kainomis lyginant su 2013 metais), garo
ir karšto vandens gamybos (9,9 proc. padidėjo garo ir karšto vandens gamyba pajamavimo
kainomis lyginant su 2013 metais). Nors ir yra šių gaminių grupių gamybos didėjimas, tačiau
gautos pajamos nepadengė gamybinės savikainos, todėl gamyba buvo optimizuota pagal
pardavimų poreikį, ko pasėkoje, dėl nekonkrečių ir nesavalaikių užsakymų, Įmonė dirbo ne visai
ekonomiškai naudingomis sąlygomis, tačiau konkurencinėje kovoje išlaikė užsakovus savo pusėje.
Pravieniškių filialo tipinė veikla: gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos
drabužiams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, metalinės tvoros, įvairios
paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir drabužių džiovinimo spintos, dezinfekcinės kameros,
įvairūs siuviniai, skalbinių skalbimas, duonos - pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai ir kita
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produkcija pagal atskirus užsakymus. 2014 metais Pravieniškių filialas pagamino produkcijos už
13315,7 tūkst. Lt.
Įmonė optimizuoja vykdomos veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas.
Nuolat analizuoja gaminamą produkciją, atskirus gaminius, jų paklausą rinkoje.

10, DARBO UŽMOKESČIO FONDAS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS
Bendras 2014 metų Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio fondas kartu su nuteistaisiais
sudarė 8 710 153 L t Pravieniškių filialo darbuotojų darbo užmokesčio fondas (su nuteistaisiais)
sudarė 5 088 153 Lt, iš jų nuteistųjų - 2 464 977 Lt. Marijampolės filialo darbo užmokesčio fondas
(su nuteistaisiais) sudarė 1 902 100 Lt, iš jų nuteistųjų - 628 566 Lt. Alytaus filialo darbuotojų
darbo užmokesčio fondas (su nuteistaisiais) sudarė 1 719 900 Lt, iš jų 915 300 Lt - nuteistųjų.
Direktoriaus vidutinis mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių sudarė 4165 Lt.
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m.
spalio 22 d. įsakymu Nr. P-262 nustatė valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus mėnesinės
kintamos algos dalį 30 proc. ( 1249 Lt).
Filialo direktorių vidutinis mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių sudarė nuo 3 500
iki 4 000 L,t.
Vidutinis darbo užmokestis per 2014 metus (Lt/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal įmonės
padalinius pateiktas 16 lentelėje.

16 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2014 m. darbo užmokestis______________________
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
(neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas
2014 IV
2014 birželio
2014 III ketv.
2014 m.
ketv.
mčn.
Administracija
-

-

5414

5414

4165

5622

-

4894

Vyriausioji buhalterė

-

-

-

-

Skyriaus vadovai

-

3950

3950

3950

Rinkodaros ir pardavimų specialistai

-

2800

2800

2800

Vadvbininkai

s

-

2000

2000

Kiti tarnautojai

-

2800

2800

2800

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas l.e. direktoriaus
pareigas

Pravieniškių filialas
Filialo direktorius
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Gamybos organizavimo gr. vadovas 1. e.
Pravieniškių filialo direktoriaus pareigas
Vyresnioji buhalterė l.e vyr. buhalterės
pareigas

-

3600

3600

3600

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Vyriausias inžinierius energetikas
Panevėžio padalinio vadovė

3500

3500

3500

3500

Cechų ir barų viršininką i

3000

3000

3000

3000

Meistrai

2133

2133

2133

2133

Projektų vadovas

3300

3300

3300

3300

-

2200

-

2000

Buhalterės

2000

2000

2000

2000

Kiti tarnautojai

2200

2200

2200

2200

Vairuotojai

2000

2000

2000

2000

Darbininkai

1250

1250

1250

1250

Technologas konstrukto rius

Alytaus filialas
Filialo direktorius

3600

3600

3600

3600

Grupių vadovai

2763

2874

2930

2856

Cechų ir barų viršininką i

1850

1850

2067

1922

Meistrai

2113

1999

1859

1990

Inžinieriai

1967

1967

1967

1967

Kiti tarnautojai

1763

1850

1850

1821

Vadybininkai

2017

1970

1817

1935

Kvalifikuoti darbininka

1365

1499

1582

1482

Marijampolės filialas
Filialo direktorius

3800

3800

3800

3800

Buhalterinės apskaitos grupė

2267

2316

2316

2242

Cechų ir barų viršininki i

2705

2646

2980

2725

Meistrai

2103

2073

2008

2035

2600

2316

2052

2294

Kiti tarnautojai

1655

1541

1559

1608

Vairuotojai

1577

1577

1575

1545

Darbininkai

2091

1996

1110

1599

Technolonai

2014 metų 12 mėnesių vidutinis įmonės darbuotojų skaičius dirbančių pagal darbo sutartis
buvo - 151 darbuotojas (Pravieniškių filiale - 73 darbuotojai, Marijampolės filiale - 48 darbuotojai
ir Alytaus filiale 30 darbuotojų). 2013 metus Pravieniškių filiale (Pravieniškių VĮ prie pataisos
namų) vidutiniškai pagal darbo sutartis dirbo 80 darbuotojų, Marijampolės filiale (VĮ prie
Marijampolės pataisos namų) vidutiniškai pagal darbo sutartis dirbo 51 darbuotojas, Alytaus filiale
(VĮ prie Alytaus pataisos namų) vidutiniškai dirbo 38 darbuotojai. Bendrai trijose reorganizuotose
įmonėse per 2013 metus dirbo 169 darbuotojai.
17 lentelė
2014 metų valstybės imonės „Muši amatai“ vidutinis įdarbintu nuteistuiu (suimtu!u) skaičius
Pasikeitimai (+,-)
palyginti su praėjusiais
Pasikeitimai (+,-)
Filialas
2014 metai
2013 metai
metais, nuteistųjų
palyginti su
skaičius
metais,. . %
.ipraėjusiais
........ ...
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Alytaus filialas
Marijampolės filialas
Pravieniškių filialas
Iš viso:

216
160
819

186
140
836

+30
+20
-17

+16,1
+ 14,3
-2,0

1195

1162

+33

+ 2,8

Gamyboje per 2014 metus vidutiniškai dirbo - 1195 nuteistieji (Pravieniškių filiale - 819
nuteistieji, Marijampolės filiale - 160 nuteistieji ir Alytaus filiale - 216 nuteistieji). Per 2013 metus
gamyboje vidutiniškai dirbo - 1162 nuteistieji (Pravieniškių filiale - 836 nuteistieji, Marijampolės
filiale - 140 nuteistieji ir Alytaus filiale - 186 nuteistieji). Informacija apie vidutinį įdarbintų
nuteistųjų skaičių 2014 - 2013 metais pateikta 17 lentelėje.

11. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS
INICIATYVOS IR POLITIKA.
Įmonė, skiria 1000 Lt netekties pašalpas mirus šeimos nariams. 2014 metais netekties
pašalpų suma sudarė - 3,5 tūkst. Lt.
Įmonės Pravieniškių filiale yra sudarytos sutartys su UAB “Kauno švara“ (dėl netinkamų
naudojimui dienos šviesos (liuminescencinių) lempų, padangų, akumuliatorių, nebenaudojamos
elektros ir elektroninės įrangos priėmimo), su UAB “PEATA“ (dėl apmokestinamos pakuotės
atliekų tvarkymo), m UAB “TIS“ (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir statybinis laužas ir
gamybinės atliekos) išvežimo). Alytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl
nenaudojamų padangų, akumuliatorių, dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos metalinės ir
plastmasinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksmingų medžiagų tvarkymo), su UAB „Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centru“ (dėl nepavojingų buitinės, gamybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam
skirtas aikšteles). Įmonės Marijampolės filiale atmosferos teršalų surinkimui veikia 11 oro valymo
įrenginių. Nuotekų išvalymui eksploatuojami elektrokoaguliaciniai valymo įrenginiai, kuriuose
nusodinami sunkieji metalai, o gautas dumblas sutankinamas, nusausinamas vakuuminiuose
filtruose ir pristatomas utilizavimo įmonei. Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka
Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas.

12. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ IV-VIII SKYRIŲ
NUOSTATŲ LAIKYMĄSI
Įmonė savo interneto svetainėje www.musuamatai.com viešai skelbia įmonės tikslus ir
uždavinius, finansinius ir kitus veiklos rezultatus (planinius ir faktinius), įmonės darbuotojų darbo
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užmokesčius, metinę veiklos ataskaitą, planinius ir faktinius veiklos rezultatus, įmonės įstatus ir
kita,
Metinės finansinės ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo, Finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartų nuorodomis
ir yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais (Lt).
Įmonės pasirinktas duomenų pateikimo Metinėse finansinėse ataskaitose tikslumo lygis litai (sveiki skaičiai).
Buhalterinių sąskaitų planas yra pagrįstas Įmonės veiklos specifika, pakankamai išsamus,
parengtas vadovaujantis VAS.

Metinės

finansinės

ataskaitos pateikiamos

pagal

Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, naudojamos Metinių finansinių ataskaitų formos
atitinka norminių aktų reikalavimus. Informacija Metinėse finansinėse ataskaitose grupuojama
tinkamai.
Įmonei tvarkyti apskaitą, pagal tarptautinius apskaitos standartus yra nenaudinga dėl šių
priežasčių:
- kadangi tarptautinių apskaitos standartų nuostatos taikomos didelėms įmonėms, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama reguliarioje rinkoje, įmonė vertybinių popierių neturi;
- šiuo metu Įmonė nepasiekia tokių Finansinių kriterijų, kaip pardavimo pajamos per
ataskaitinius finansinius metus - 50 mln. litų, o Balanse nurodyto turto vertė - 100 mln. litų.
Nėra ir nefinansinių kriterijų, kurie numato leisti obligacijas ir kitus nuosavybės vertybinius
popierius.
Tarptautinių apskaitos standartų taikymas įmonei neteiktų reikšmingos naudos, o tik dideles
sąnaudas. O tai prieštarauja pačių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo rekomendacijoms
valstybės valdomose įmonėse.

13.
VEIKLĄ APIBŪDINANTYS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
(PELNINGUMO, LIKVIDUMO, TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO) JŲ KAITA
PER 2 METUS
Įmonės finansiniai rodikliai yra įvertinti pagal įmonių pagrindinių finansinių rodiklių
statistinio tyrimo metodiką, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-34. Įmonės 2014 metų ir
2013 metų finansiniai rodikliai pateikti 18 lentelėje.
18 lentelė
Valstybės imonės „Mūsų amatai“ finansiniai rodikliai
2013 m. 12 mėnesiai

2014 m. 12 mėnesiai

Pelningumo koeficientai
Turto pelningumas

-1115125

grynasis pelnas /Visas turtas

27379421

-3893717
-4,07%

24033449

-16,20%
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Bendras pardavimų pelningumas

2404598

Bendras pelnas/pardavimo lajamos

252(59619

Grynasis pardavimų peln ngumas

-1115125

Grynasis pelnas/ Pardavimo pajamų

252(59619

Veiklos pelningumas

-111:5693

Veiklos pelnas/ pardavimo pajamos

25269619

Kapitalo pelningumas

-111:5125

Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas

225(58201

2071760
9,52%

21712254

9,54%

-3893717
-4,41%

21712254

-17,93%

-3821349
-4,94%

21712254

-17,60%

-3893717
-4,94%

18674486

-20,85%

Mokumo rodikliai
Einamasis likvidumas

14945820

Trumpalaikis turtas/Trumpuilaikiai įsipareigojimai

4789184

Kritinis likvidumas

6421909

Trumpalaikis turtas- A tsargos/trumpalaikiai įsipareigojimai

4789184

Bendrasis skolos rodiklis

4811220

Visi jsipareigojimai/Visas turtas* 100

27379421

Ilgalaikio įsiskolinimo 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 pajamos ./Trumpalaikis turtas- trumpalaikiai
isiDareigoiimai

10156636

Apyvartinio kapitalo ir turto santykis

10156636

Apyvartinis kapitalas/ Visas turtas

27379421

Manevringumo koeficientas

14945820

Trumpalaikis turtas/Nuosavo kapitalo

22568201

Veiklios sąnaudos tenkančios 1 pardavimų lituil

3520291

veiklos sąnaudos/ pardavimo pajamų

25269619

Viso turto apyvartum as kurtais

25269619

Pardavimo pajam os/ Visas urtas

27379421

Ilgalaikio turto apyvartum as kartais

25269619

Pardavimo pajam os/ Ilgalaikio turto

12433601

Trumpalaikio turto apyvartum as kartais

25269619

Pardavimo pajam os/Trum pdaikis turtas

14945820

Atsargų apyvartumas dienomis

3111227515

Atsargos*365/ Pardavimo pajamų

25269619

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartum as dienomis

2,49

25269619

Pardavimų savikaina tenkanti 1 pardavimų Lt.

22865021

Pardavimo savikaina/Pardavim o pajamos

25269619

Pardavimų apim. tenkančios 1 darbuotojui su
nuteistaisiais

25269619

6938728

3,13

6938728
0,37

24035961

0,29

12270083
0,66

18674486

0,66

5893109
0,13

21712254

0,27

21712254
0,92

24035961

0,90

21712254
2,03

11765878

1,85

21712254
1,69

12270083

1,77

2881433370
123

1483865160

Pirkėjų įsiskolini.*365/Panlavim o pajamos

Pardavimo pajam os/darbuotojų skaičius su nuteist.

21712254

21712254

133

1251118165
58,72

21712254

57,62

19640494
0,90

21712254

0,90

21712254
903

24044,58
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Pagamin. sav. tenkanti 1 pardavimo Lt.

22865021

Pagaminimo savikaina/pardavimo pajamos

25269619

19640494
0,90

21712254

0,90

19 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų am atai“ likvidumo koeficientai______________________
2014 m. 12 mėnesiai
2013 m. 12 mėnesiai
Labai geri ir
geri rodikliai
Reikšmė
Vertinimas
Reikšmė
Vertinimas

RODIKLIS

0,2

0,35

Geras

0,15

Normalus

Greito (kritinio) likvidumo
koeficientas

1,0-1,5

1,34

Normalus

0,89

Normalus

Bendro (einamojo) likvidumo
koeficientas

1,2-2,0

3,12

Geras

2,31

Geras

Grynojo apyvartinio kapitalo
koeficientas

Kuo didesnis,
tuo geriau

0,37

Geras

0,28

Geras

Absoliutus likvidumo koeficientas

Likvidumo rodikliai pateikti 19 lentelėje parodo Įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius
įsipareigojimus. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidūs, tai skaičiuojami keli
likvidumo rodikliai.
Dauguma Įmonės likvidumo rodiklių dėl sumažėjusios trumpalaikio turto vertės bei
sumažėjusių trumpalaikių įsipareigojimų 2014 metais sumažėjo, tačiau vis tiek yra vertinami
teigiamai. Rizikos, kad Įmonė galėtų susidurti su mokumo problemomis, nėra. Įmonės 2,014 m.
likvidumo rodiklių pokyčiai, palyginti su 2013 m., sąlyginai nedideli. Dauguma rodiklių vertinami
gerai.

RODIKLIS
Manevringumo
koeficientas
Įsiskolinimo
koeficientas

20 lentelė
Valstybės imonės „Mūsų amatai“ mokumo koeficientai
_ _ _ _______ _____
2014 m. 12 mėnesiai
2013 m. 12 mėnesiai
Labai geri ir
geri rodikliai
Vertinimas
Vertinimas
Reikšmė
Reikšmė
>0,5

0,66

Geras

0,66

Geras

<0,50

0,17

Geras

0,22

Geras

Manevringumo koeficientai pateikti 20 lentelėj e, jie parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį
sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė žemiau 0,3 laikoma nepatenkinama, virš 0,5 gera.
2014 metais sumažėjo nuosavas kapitalas ir trumpalaikis turtas, bet rodiklio reikšmė nepasikeitė.
Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto litui
tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu, tad bankai ir kiti
kreditoriai vertina žemą šio rodiklio reikšmę. Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5
būklė yra gera, reikšmei esant virš 0,7 būklė laikoma nepatenkinama. Lyginant su 2013 metais
Įmonės skolos koeficientas 2014-aisiais padidėjo dėl padidėjusių finansinių įsipareigojimų, tačiau
jis ir toliau išlieka vertinamas gerai.
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21 lentelė
Valstybės jmonės „Mūsų amatai“ pelningumo koeficientai____________
RODIKLIS

2013 m. 12 mėnesiai

2014 m. 12 mėnesiai

Bendrasis pelningumas

9,52

9,54

Grynasis pelningumas

-4,41

-17,93

Nuosavo kapitalo pelningumas

-4,94

-20,85

Pelningumo koeficientai pateikti 21 lentelėje. Pelnas yra labai svarbus Įmonės veiklos
rodiklis, jo reikia Įmonei finansiniam verslo pajėgumui palaikyti. Bendriausia prasme pelnas
suprantamas kaip teigiamas Įmonės tam tikro laikotarpio ūkinės veiklos rezultatas. Tačiau
absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi Įmonės veiklos efektyvumą, todėl, norint įvertinti
Įmonės veiklos

efektyvumą įvairiais

aspektais,

reikia apskaičiuoti pelningumo

rodiklius.

Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru Įmonės veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu.
Priklausomai nuo to, kokios veiklos efektyvumą norime nustatyti, pasirenkame atitinkamus
pelningumo rodiklius.
Skaičiuojant

pardavimų

efektyvumą,

apskaičiuojame

bendrąjį,

veiklos

ir

grynąjį

pelningumą. Šie pelningumo rodikliai atspindi pardavimų efektyvumą įvairiuose įmonės veiklos
etapuose.
Kadangi Įmonė 2014 metais dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningumo
rodikliai yra neigiami - Įmonės pardavimai negeneruoja pakankamų pinigų srautų padengti visoms
sąnaudoms. Bendrasis pelningumo rodiklis (pelno marža) yra žemas. Vertinant pelningumo
rodiklius svarbu atsižvelgti į tai, kad Įmonės tikslai yra ne tik pelno siekimas, bet ir kuo didesnio
procento nuteistųjų asmenų įdarbinimas mokant jiems darbo užmokestį.
22 lentelė
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ turto panaudojimo efektyvumo (a pyvartumo) koeficientai
RODIKLIS
Atsargų apyvartumas dienomis
Veik los sąnaudų koeficientas

2013 m. 12 mėnesiai

2014 m. 12 mėnesiai

123
0,13

133
0,27

Apyvartumas - tai Įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis, parodantis kiek
apyvartų per metus daro pinigai, investuoti į tam tikros rūšies turtą. Apyvartumo rodikliai finansų
literatūroje dar vadinami aktyvumo rodikliais, nes jie parodo, kaip aktyviai Įmonė naudoja savo
turtą. Atsargų apyvartumas dienomis parodo, per kiek dienų yra atnaujinamos atsargos norint
parduoti numatytą 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 pavaduotojas;
Valdybos nariai:
2. Viktor Buičik - Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skyriaus vyriausiasis 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 Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas;

;

6. Jūratė Mickevičienė - Kalėjimų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;
7. Mindaugas Petkelis - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
8. Alvydas Vadeika —Valstybės įmonės „Mūsų atimtai“ direktorius.

Direktorius

Alvydas Vadeika
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