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VĮ „Mūsų amatai“ įregistruota 2014 m. gegužės 23 d. Įmonė įsteigta remiantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl valstybės įmonės prie 
Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės 
įmonės prie pataisos namų reorganizavimo“. VĮ „Mūsų amatai“ įsteigta reorganizuojant sujungimo 
būdu tris valstybės įmones, perimant visus šių įmonių įsipareigojimus, teises ir pareigas. Įmonės 
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos. Įmonės valdymo organai yra įmonės savininko teises ir 
pareigas įgyvendinanti institucija ir vienašmenis valdymo organas - direktorius. Įmonės įstatai 
pakeisti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 
2019 m. birželio 11d. įsakymu Nr. V-231.

2019 m. spalio 18 d. Vilniaus apygardos teismas Civilinėje byloje Nr. eB2-4085-933/2019 
iškėlė Įmonei restruktūrizavimo bylą. Teismas restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė Arūną 
Gadeikį (administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. R-FA51).

2020 m. birželio 8 d. Vilniaus apygardos teismas patvirtino Įmonės restruktūrizavimo 
planą, nustatant restruktūrizavimo proceso trukmę 4 metams, terminą pradedant skaičiuoti nuo 
teismo nutarties priėmimo.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl valstybės įmonės „mūsų amatai pertvarkymo į 
viešąją įstaigą priemonių plano patvirtinimo“ patvirtino Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 
pertvarkymo į viešąją įstaigą priemonių planą, pagal kurį Valstybės įmonės išregistravimas ir 
Viešosios įstaigos įregistravimas juridinių asmenų registre planuojamas 2020 m. gruodžio 14 d.

VEIKLOS POBŪDIS: VĮ „Mūsų amatai“ pagrindinis tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, 
siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. VĮ „Mūsų 
amatai“ įgyvendina siekius vykdydama veiklą Pravieniškių, Marijampolės ir Alytaus filialuose.

Pravieniškių filialo tipinė veikla yra biuro, gamybinių ir sandėliavimo patalpų baldų 
gamyba, įvairios paskirties konteinerių, džiovinimo spintų, dezinfekcinių kamerų gamyba. Filiale 
gaminamos metalinės tvoros, siuvami įvairūs siuviniai. Pravieniškių filialas teikia skalbinių 
skalbimo paslaugas bei gamina medžio ir kitą produkciją pagal individualius užsakymus.

Marijampolės filialo tipinė veikla yra metalo apdorojimas, ketaus liejinių gamyba, 
drabužių siuvimas. Pagrindinė įmonės filialo produkcija - statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, 
kiti metalo gaminiai bei darbo ir kiti drabužiai, patalynė. Marijampolės filialas teikia garo ir 
karšto vandens tiekimo paslaugas.
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Alytaus filialo tipinė veikla yra baldiĮ gamyba švietimo ir ugdymo įstaigoms, 
nestandartinių baldų pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrolės aparatūros 
gamyba, darbo drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, 
rogučių) gamyba.

Vidutinis darbuotojų, dirbančiiĮ pagal darbo sutartis, skaičius per 2020 m. 9 mėnesius yra 
86, o 2019 m. atitinkamą periodą - 104.

Vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius per 2020 m. 9 mėn. - 910, 2019 m. yra 992.
Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

APSKAITOS POLITIKA

VĮ ..Mūsų amatai“ tvarkant apskaitą ir rengiant tarpines bei metines finansines ataskaitas, 
vadovaujamasi šiais įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės:

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu;
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
Verslo apskaitos standartais;
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktais;
VĮ „Mūsų amatai“ įstatais;
VĮ „Mūsų amatai“ vidaus teisės aktais;
kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais įmonių finansinę veiklą.

BENDRIEJI APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ
PARENGIMO PRINCIPAI

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos 
pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus, vadovaujantis bendraisiais buhalterinės apskaitos 
principais ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei vidaus teisės aktų 
reglamentavimo. VĮ „Mūsų amatai“ finansinėse ataskaitose atskleidžiama visa reikšminga 
informacija apie įmonės finansinę-ūkinę veiklą.

Rengiant finansinės ataskaitas, buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą - daroma 
prielaida, kad VĮ „Mūsų amatai“ artimiausioje ateityje tęs savo veiklą.

Nematerialiuoju turtu VĮ „Mūsų amatai“ pripažįstamas neturintis materialios formos 
nepiniginis turtas, kuriuo įmonė disponuoja, kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės 
ekonominės naudos, kuris naudojamas įmonėje ilgiau kaip vienus metus, neatsižvelgiant į šio turto 
vertę.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose 
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai 
proporcingu metodu. Likutinė vertė nenustatoma. Nematerialiojo turto eksploatavimo, atnaujinimo 
ar tobulinimo išlaidos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais)
Programinė įranga 2-4
Patentai, licencijos 3

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris skirtas prekėms gaminti, 
paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius 
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metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už VĮ „Mūsų amatai“ nusistatytą 
minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę - 580 Eur, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir 
transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam turtui neatsižvelgiant į jų vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje 
užregistruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą, t. y. likutine verte.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu per turto naudingo tarnavimo laikotarpį, 
nustatytą šiai turto grupei ar atskiram turto vienetui.

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikaina yra lizingo sutartyje nurodyta vertė, išskyrus mokėtinas palūkanas.

Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį gauto turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 
Turto vertės sumažėjimo požymių yra, tačiau perskaičiavimai nebuvo atliekami.

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai, statiniai 15-80
Mašinos ir įranga 3-17
Transporto priemonės 4-11

Finansiniam turtui priskiriamas turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai, sutartinė 
teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis, Įsigyti 
kito subjekto vertybiniai popieriai ir sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kito 
subjekto.

Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą, jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Finansinėse 
ataskaitose sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi parodoma kaip už 
parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas gautinos sumos, iš anksto sumokėtos sumos už 
finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos įmonei.

Finansiniai įsipareigojimai yra sutartinis įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį 
turtą kitai šaliai, pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis 
sąlygomis.

Pirmą kartą pripažįstant finansinį įsipareigojimą, jis įvertinamas savikaina. Finansiniai 
įsipareigojimai paprastai registruojami gauto turto, už kurį įmonė turės atsiskaityti, arba už įmonei 
atliktus darbus, suteiktas paslaugas mokėtino atlygio verte.

Palūkanos, pelnas ir nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio 
laikotarpio finansinės veiklos pajamomis ar sąnaudomis.

Atsargos apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos įsigijimo 
savikaina. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atsargos nurašomos FIFO 
metodu.

Per mėnesį pagaminta produkcija yra registruojama gatavos produkcijos sandėlyje, iš šio 
sandėlio vykdomas produkcijos pardavimas. Iš tiekėjų gautos žaliavos, medžiagos registruojamos 
žaliavų ir medžiagų sandėliuose.

Kuras nurašomas į sąnaudas pagal sunaudojimą vadovaujantis įmonės vadovo 
patvirtintomis nurašymo normomis, atsargos į sąnaudas nurašomos pagal sunaudojimą.

Gautinos sumos. Pirkėjų įsiskolinimas apskaitoje registruojamas atidavus prekes pirkėjui 
ir išrašius PVM sąskaitą faktūrą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai - pinigai esantys įmonės banko sąskaitose ir kasoje. 
Apskaitoje visos piniginės lėšos apskaitomos eurais.
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Nuosavas kapitalas. Įstatinio kapitalo pasikeitimas apskaitoje Įregistruojamas tada, kai 
įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti bendrovės įstatai.

Rezervai. Privalomieji rezervai sudaromi įstatymų nustatyta tvarka, t. y. ne mažiau, nei 
1/10 Įstatinio kapitalo. Kiti rezervai sudaromi Įstatų nustatyta tvarka. VĮ „Mūsų amatai“ pagal 
steigėjo Įsakymą priskaičiuoja 6 % nuo įmonės ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno Į socialinės 
paramos fondą nuteistiesiems ir 10 % įmonės darbuotojų premijavimui ir pašalpoms skirti bei 
socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams.

Steigėjo sprendimas panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo 
sumažėjimu, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

Operacijos užsienio valiuta Įvertinamos eurais pagal operacijos dieną nustatytą oficialų 
Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo 
teigiamas rezultatas apskaitomas finansinės veiklos pajamose, neigiamas - finansinės veiklos 
sąnaudose, rezultatas parodomas pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Pajamomis pripažįstamas ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, 
pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį,

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės 
vertės mokestis.

Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 
finansinėse ataskaitose, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 
Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdytos visos šios sąlygos:

įmonė yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių 
nuosavybės teikiamą naudą;

įmonė nevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių;
tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir 

galima patikimai įvertinti jos dydį;
sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.

Sąnaudomis pripažįstamos ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, 
pardavimo, netekimo, vertės sumažėjimo ir prisiimtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį.

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 
finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos.

Parduotų prekių savikainą sudaro tiesioginės sąnaudos, t. y. žaliavų, medžiagų ir 
komplektavimo gaminių sąnaudos, tiesioginės darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir 
kitos sąnaudos.

Netiesioginėms sąnaudoms priskiriamos netiesioginės darbo užmokesčio bei socialinio 
draudimo įmokų, patalpų eksploatacinės ir gamybinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos, išlaidos 
elektros energijai ir kitos sąnaudos.

Veiklos sąnaudos. Pardavimų sąnaudas sudaro reklamos ir pardavimo paslaugų sąnaudos, 
komisinis atlygis tretiesiems asmenims. Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro 
administracijos personalo ir vadovybės atlyginimų, socialinio draudimo įmokų sąnaudos, biuro 
eksploatacinės sąnaudos, garantinio fondo ir veiklos mokesčių sąnaudos, sunaudoto trumpalaikio 
turto nurašymo sąnaudos, kompiuterių priežiūros, audito paslaugų sąnaudos, mokesčio už 
valstybinio turto naudojimą bei draudimo paslaugų sąnaudos, ryšių paslaugų, žalos atlyginimo, 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, remonto, reklamos, komandiruočių ir kitos bendrosios ir 
administracinės sąnaudos.

Kita veikla - tai ilgalaikio turto pardavimo ar nurašymo pelnas arba nuostoliai, taip pat 
kitos su pagrindine įmonės veikla nesusijusios pajamos ar sąnaudos.
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Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos 
palūkanos, pajamos arba sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas yra tie, kurie neatitinka įsipareigojimų ir turto 
pripažinimo kriterijų. Jie finansinėse ataskaitose nerodomi, o informacija apie juos pateikiama 
aiškinamajame rašte.

Po ataskaitiniai įvykiai pateikiami aiškinamajame rašte. VĮ „Mūsų amatai“ ataskaitos 
koreguojamos, jei įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims.

2020 m. 9 mėnesių Pelno(nuostolių) paskirstymo projektas

Balanso straipsniai Suma (EUR)
Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje -3 144 574

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) -612 187
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio laikotarpio pelnas 
(nuostoliai) -

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -3 756 761
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -3 756 761
Pelno paskirstymas:
Įstatymo numatytiems rezervams 10 %
Socialinės paramos fondas nuteistiesiems 6 %
Kiti rezervai (darbuotojų skatinimui, socialiniams ir kultūriniams tikslams)
Kiti rezervai (gamybinių pastatų renovacijai)
Įmoka į valstybės ar savivaldybės biudžetą iš įmonės pelno
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perkeliami į 
kitą ataskaitinį laikotarpį -3 756 761
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyje apskaitoma programinė įranga. Ilgalaikio 
nematerialaus turto likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. - 13 665 Eur, 2019 m. gruodžio 31d.- 
9 690 Eur. Per 2020 m. 9 mėnesius buvo įsigyta nematerialiojo turto už 5 858 Eur. Ilgalaikio 
nematerialiojo turto amortizacija per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 1 883 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

Rodikliai Plėtros 
darbai Prestižas Patentai, 

licencijos
Programinė 

įranga

Kitas 
nematerialusis 

turtas

Iš viso
Eur

Likutinė vertė 0 0 2 500 7190 0 9 690
2019-12-31
a) Įsigijimo savikaina
2019m. 
pabaigoje 0 0 2 500 39 453 1 832 43 785

Įsigyta 2020 m.
9 mėnesius 5 858 5 858

Nurašyta (-)

Perleista (-)

2020 m. III 
ketv. pabaigoje 0 0 2 500 45 311 1 832 49 643

b) Amortizacija
2019 m. 
pabaigoje 0 0 0 32 263 1 832 34 095

Amortizacija 
2020 m. 9 
mėnesius

1 883 1 883

Nurašyto turto 
amortizacija
2020 m. III 
ketv. pabaigoje 0 0 0 34 146 1 832 35 978

Likutinė vertė
2020-09-30 0 0 2 500 11165 0 13 665

Įmonė 2020 metais turėjo visiškai amortizuotą, tačiau vis dar naudojamą įmonės veikloje 
nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 32 140 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. - 3218 227 Eur, 2019 m. 
gruodžio 31 d. - 3 393 967 Eur, nusidėvėjimas - 175 739 Eur.

Per 2020 m. 9 mėnesius ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta.
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Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai Pastatai ir 
statiniai

Mašinos ir 
įrengimai

Transporto 
priemonės

Kt. įranga, 
prietaisai

Kitas 
materialusis 

turtas

Iš viso
Eur

Likutinė vertė
2019-12-31 2 630 418 671 455 57 776 34 318 0 3 393 967

a)Jsigijimo savikaina
2019 m. pabaigoje 6 122 145 3 638 929 419 063 688 647 0 10 868 784
Įsigyta 2020 m. 9 
mėnesius 0 0 0 0 0 0
Nurašyta (-) 0
Perleista (-) 0
2020 m. III ketv. 
pabaigoje 6 122 145 3 638 929 419 063 688 647 0 10 868 784

b) Nusidėvėjimas
2019 m. pabaigoje 3 491 727 2 967 474 361 287 654 329 0 7 474 817
2020 m. 9 mėnesių 
nusidėvėjimas 55 981 101 355 10 191 8 212 0 175 739

Nurašyto turto 
nusidėvėjimas 0

2020 m. III ketv. 
pabaigoje 3 547 708 3 068 829 371 478 662 541 0 7 650 556

Likutinė vertė
2020-09-30 2 574 437 570 099 47 585 26 106 0 3 218 227

Įmonė per 2020 m. 9 mėnesius turėjo visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įmonės 
veikloje ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina yra 3 404 908 Eur.

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina 
(Eur)

Likutinė vertė 
(Eur)

Pastatai ir statiniai 454127 53,87
Mašinos ir įrenginiai 2030793 628,76
Transporto priemonės 297234 181,31
Kita įranga prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 622754 109,23
Iš viso 3404908 973,17

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai

Atsargos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1 271 535 Eur, 2019 m. gruodžio 31d.— 
1 353 886 Eur. Didžiąją dalį atsargų sudaro žaliavos ir medžiagos būtinos nenutrūkstamam 
gamybos proceso užtikrinimui - 505 047 Eur. Didelės žaliavų ir medžiagų atsargos susidaro dėl 
gamybos specifikos: beveik nėra serijinės gamybos gaminių, keičiasi gaminamos produkcijos 
specifikacija. 2020 m. rugsėjo 30 d. įmonė turėjo gatavos produkcijos už 473 702 eurus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebaigtos gamybos ir nebaigtų vykdyti sutarčių suma 
sudarė 19 384 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams laikotarpio 2020 m. rugsėjo 30 d. - 7 367 Eur.
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4. Pirkėjų skolos

Pirkėjų įsiskolinimas 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 615 799 Eur, 2019 m. gruodžio 31d.- 
694 873 Eur.

Reikšmingiausios debitorių skolos pateikiamos lentelėje:

Eil.
Nr. Įmonės pavadinimas Skola (Eur)

1 UAB „SLO LITHUANIA“ 60229,89
2 Ligita Zelvytė-Boeck Mobelhandel 54434,59
3 UAB „Švaros etalonas“ 45656,92
4 VšĮ „Vilniaus miesto klinikinė ligoninė“ 40668,10
5 UAB „Achempak“ 37691,42
6 UAB „Kesko senukai Lithuania“ 37457,67
7 VšĮ „Bruneros“ 32970,97
8 UAB „Tegra statė“ 25443,08
9 Alytaus miesto savivaldybės administracija 23607,10
10 UAB „Svigis“ 21960,60
11 VšĮ „Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 18131,85
12 CJ „Wildbird Foods Limited“ filialas 16047,39
13 UAB „Niklita“ 15094,35
14 UAB „Guido group“ 10577,85
15 UAB „Bičių korys“ 10167,76

5. Įmonės savininko kapitalas

Įmonės savininko kapitalas 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 7513897 Eur.

6. Finansinės skolos

UAB „Swedbank lizingas“ išmokėti už įsigytus automobilius lizingo sutarties 
įsipareigojimai.

7. Skolos tiekėjams

Skolos tiekėjams 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 689 036 Eur, 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 
659 155 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 29 881 Eur. Su darbo 
santykiais susiję įsipareigojimai 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 502 687 Eur, 2019 m. gruodžio 31d. 
- 383 281 Eur. Reikšmingiausia įsiskolinimo dalis yra pataisos namams už nuteistųjų darbo 
užmokestį. Kitos mokėtinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 219 855 Eur, 2019 m. gruodžio 31 
d. - 222 365 Eur. Reikšmingiausia įsiskolinimo dalis yra Valstybinei mokesčių inspekcijai už 
mokesčius.
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Reikšmingiausios skolos tiekėjams pateikiamos lentelėje:

Eik Nr. Įmonės pavadinimas Skola (Eur)

1
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų 
ministerijos

218934,99

2 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 119856,72
3 Pravieniškių pataisos namai- atvira kolonija 84260,26
4 Vilniaus pataisos namai (tik Lukiškės) 79953,96
5 UAB „Ferometa“ 31860,40
6 UAB „Dzūkijos mediena“ 30649,16
7 UAB „Enefit“ 29542,65
8 UAB „Ignitis“ 26039,32
9 UAB „Prašias“ 24641,00
10 UAB „Kaišiadorių vandenys“ 21618,52
11 UAB „Nemuno baldų prekyba“ 18680,14
12 UAB „Samstai“ 13275,49
13 UAB „Specus Šiauliai“ 12356,09
14 UAB „Kesko senukai Lithuania“ 12150,66
15 UAB „Remanas“ 12063,70

Gauti išankstiniai apmokėjimai 2020 m. rugsėjo 30 d. - 12389 Eur, 2019 m. gruodžio 31 
d. - 17 664 Eur.

8. Pajamos

Pardavimo pajamos 2020 m. rugsėjo 30 d. - 2 606 789 Eur, 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 
2 848 330 Eur. Pajamos iš parduotų prekių sudarė 1 303 897 Eur, pajamos už suteiktas paslaugas - 
1 296 812 Eur.

Lyginant 2020 m. pardavimų pajamas su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu pardavimo 
pajamos sumažėjo apie 9 proc. Eur.

9. Pardavimo savikaina

Pardavimų savikaina 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 622 810 Eur, 2019 m. rugsėjo 30 d. -
2 944 055 Eur. Lyginant 2020 m. ir 2019 m. atitinkamo laikotarpio duomenis parduodamos 
produkcijos savikaina sumažėjo apie 11 proc.

Pagrindinių išlaidų, sudarančių gaminių savikainą, ir jų pokyčio per ataskaitinį laikotarpį 
analizė pateikiama lentelėje:

Gamybos išlaidos
2020 m.
9 mėn.

2019m.
9 mėn.

Pokytis
(+/-)

Pokytis
(+/-)

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur proc.
Tiesiogiai produkcijos savikainai priskiriamas 
atlyginimas(nuteistųjų) su socialinio 
draudimo įmokomis

1217,0 1192,7 24,3 2,04

Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su 
socialinio draudimo įmokomis 487,1 497,3 -10,2 -2,05
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Medžiagos, žaliavos 466,3 493,2 -26,9 -5,45
Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje 0 36,2 -36,2 -100,00
Elektra, vanduo, šiluma 205,7 274,5 -68,8 -25,06
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 161,9 172,1 -10,2 -5,93
Įrengimų priežiūros išlaidos 33,2 29,1 4,1 14,09
Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, 
benzinas, dujos) 1 1,7 -0,7 -41,18

Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas ir 
priežiūra, kompiuterių priežiūra, liftų 
aptarnavimas, draudimo paslaugos ir kita.)

50,6 46 4,6 10,00

Iš viso: 2622,8 2742,8 -120,0 -4,38

10. Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 594 940
Eur, o 2019 m. rugsėjo 30 d. 479 880 Eur. Veiklos sąnaudos per atitinkamą laikotarpį padidėjo 17 
proc.

Veiklos sąnaudų struktūra ir pokytis lentelėje:

Veiklos sąnaudos
2020 m.
9 mėn.

2019 m.
9 mėn.

Pokytis
(+/-)

Pokytis 
(+/-)

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur proc.
Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su 
socialinio draudimo įmokomis: 449,7 362,8 86,9 23,95

Pašalpos, kompensacijos darbuotojams 1,8 2,6 -0,8 -30,77
Draudimo paslaugos 3,4 4,3 -0,9 -20,93
Ryšio paslaugos 5,6 8,3 -2,7 -32,53
Biuro išlaikymo ir raštinės reikmenys 15,3 5,2 10.1 194,23
Teisinės, konsultavimo ir kitos paslaugos 24,3 17,4 6,9 39,66
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 16 15,5 0,5 3,23
Reklamos sąnaudos 3,1 5,1 -2,0 -39,22
Komandiruočių sąnaudos 1,3 1,3 100,00
Transporto ir kuro naudojimo sąnaudos 10,8 20,8 -10,0 -48,08
Banko paslaugos 0,9 1,7 -0,8 -47,06
Veiklos mokesčiai 11,3 1 17,8 1030,00
Elektros energijos, šildymo ir vandens 
sąnaudos 9,2 17,5 -8,3 -47,43

Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą 7,5 0,0 100,00
Kitos įvairios sąnaudos 34,7 17,6 17,1 97,16
Iš viso: 594,9 479,8 115,1 23,99
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Įmonės pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai yra Įmonės direktorius arba jo pareigas 
atliekantis asmuo, paskirtas Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu, 3 filialų vadovai.

Rodikliai 2020 m. 9 mėn. 2019 m. 9 mėn.
1. Pagrindinių vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį, iš jų:

4 4

Administracijos darbuotoji} 4 4
2. Administracijos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį 
apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos:

63852 55775

a) pagrindinis darbo užmokestis (įskaitant sukauptus 
atostoginius)

63852 55775

b) premijos 0 0
c) išeitinės kompensacijos 0 0
3. Administracijos darbuotojams prisiimtų įsipareigojimų 
sumokėti atlygį pagal apibrėžtų išmokų planus tenkanti 
suma

0 0

4. Administracijos darbuotojams neatlygintinai perduotas 
turtas ar suteiktos paslaugos 0 0

VĮ „Mūsų amatai“ turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. 
Įmonė neprekiauja vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcinių paketų. 
Sandorių su susijusiomis šalimis įmonėje per 2020 m. 9 mėnesius nebuvo.

Finansų skyriaus vadovė - vyriausioji buhalterė Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė



_________________VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138______________
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_______________________L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius____________________
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

______________________________RESTRUKTŪRIZUOJAMA__________________________  
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2020 m. d. Nr._____
(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių ___________EUR
(ataskaitinis laikotarpis)(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS 3231892 3403775
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 13665 9690
1.1. Plėtros darbai
1.2. Programinė įranga 11165 7190
1.3. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės 2500 2500
1.4. Kitas nematerialusis turtas
1.5. Sumokėti avansai

2. MATERIALUSIS TURTAS 2 3218227 3393967
2.1. Žemė
2.2. Pastatai ir statiniai 2529368 2630418
2.3. Mašinos ir įranga 570099 671455
2.4. Transporto priemonės 47585 57776
2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 26106 34318
2.6. Investicinis turtas 45069 -
2.6.1. Žemė
2.6.2. Pastatai 45069

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

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

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS - 118
4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas
4.2. Biologinis turtas
4.3. Kitas turtas - 118
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 1947853 2259941
1. ATSARGOS 3 1271535 1353886
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 753505 738060
1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 19384 24766
1.3. Produkcija 473702 557340
1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 17578 25525
1.5. Biologinis turtas
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
1.7. Sumokėti avansai 7367 8195

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 616417 713523
2.1. Pirkėjų skolos 4 615799 694873
2.2. Kitos gautinos sumos 618 18650
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 59901 192532
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 

PAJAMOS 1358 480
TURTO IŠ VISO 5181103 5664196



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS 3757136 4369323
1. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 5 7513897 7513897
2. TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK 

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS
3. CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ 

ATITINKANTIS KAPITALAS
4. PERKAINOJIMO REZERVAS
5. REZERVAI - -
5.1. Privalomasis
5.2. Kiti rezervai

6. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (3756761) (3144574)
6.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (612187) (541482)
6.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (3144574) (2603092)

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
F. ATIDĖJINIAI - -
1. Pensijų ir panašių Įsipareigojimų atidėįiniai
2. Mokesčių atidėjiniai
3. Kiti atidėjiniai
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 1423967 1294873

1.
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. Skoliniai įsipareigojimai
1.2. Skolos kredito įstaigoms
1.3. Gauti avansai
1.4. Skolos tiekėjams
1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 1423967 1294873

2.1. Skoliniai įsipareigojimai
2.2. Skolos kredito įstaigoms 6 12408
2.3. Gauti avansai 12389 17664
2.4. Skolos tiekėjams 7 689036 659155
2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
2.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai
2.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7 502687 383281
2.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 7 219855 222365
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5181103 5664196

Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė

Direktorius Vytautas Grinius

Finansų skyriaus vadovė - vyriausioji buhalterė



VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_____________ L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius______________ 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

______________ RESTRUKTŪRIZUOJAMA_______________
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 m. d. Nr._____
(ataskaitos sudarymo data)

_____________ EUR_____________
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Devynių mėnesių 
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1. Pardavimo pajamos 8 2606789 2848330
2. Pardavimo savikaina 9 (2622810) (2742800)
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (16021) 105530
5. Pardavimo sąnaudos 10 (105691) (117941)
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 10 (489249) (361939)
7. Kitos veiklos rezultatai 1437 (1038)
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 2891 4268
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (5554) (12453)
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (612187) (383572)
14. Pelno mokestis
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (612187) (383572)

Direktorius

Finansų skyriaus vadovė - vyriausioji buhalterė Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė

Vytautas Grinius



VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138____________________________________
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

_____________ L. Sapiegos g. 1,10312 Vilnius_______________________________________
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

______________ RESTRUKTŪRIZUOJAMA________________________________________
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 m. d. Nr._____
(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių____________________ Eur
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Įmonės 
savininko 
kapitalas

Turtą, kuris 
pagal įstatymus 

gali būti tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas

Centralizuotai 
valdomą 

valstybės turtą 
atitinkantis 
kapitalas

Perkainojimo rezervas Privalomasis 
rezervas

Kiti 
rezervai

Nepaskirs
tytasis pelnas 
(nuostoliai)

Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 

turto

Finansinio 
turto

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 7513897 - - - - - - (2603092) 4910805

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas -

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas -
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 7513897 (2603092) 4910805
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) -

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) -



Įmonės 
savininko 
kapitalas

'tą, kuris 
pko .i įstatymus 

gali būti tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas

Centralizuotai 
valdomą 

valstybės turtą 
atitinkantis 
kapitalas

Perkainojimo rezervas Privalomasis 
rezervas

Kiti 
rezervai

Nepaskirs
tytasis pelnas 
(nuostoliai)

Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 

turto

Finansinio 
turto

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

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)

(541482) (541482)

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno dalis -

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

-

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

-

12. Sudaryti rezervai -
13. Panaudoti rezervai -
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas) -

15. Likutis praėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 7513897 - - - - - - (3144574) 4369323

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) -

17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) -

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

19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai) (612187) (612187)

20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno dalis -

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

-

22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 
atitinkančio kapitalo didinimas 
(mažinimas)

-



Įmonės 
savininko 
kapitalas

Turtą, kuris 
pagal įstatymus 

gali būti tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas

Centralizuotai 
valdomą 

valstybės turtą 
atitinkantis 
kapitalas

Perkainojimo rezervas Privalomasis
rezervas

Kiti 
rezervai

Nepaskirs
tytasis pelnas 
(nuostoliai)

Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 

turto

Finansinio 
turto

23. Sudaryti rezervai -
24. Panaudoti rezervai -
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas) -

26. Likutis ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 7513897 - - -

.
- (3756761) 3757136

Direktorius

Finansų skyriaus vadovė - vyriausioji buhalterė

r Vytautas Grinius

Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė



Sudaroma tiesioginiu būdu

VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“, 303316138
(Įmones teisine torma, pavadinimas, Kodas)

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

____________ RESTRUKTŪRIZUOJAMA______________________
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. d. Nr.

Devynių mėnesiu
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos sudarymo data)
EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir

Eil.Nr. Straipsniai Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 3211026 3576363
1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3209872 3563236
1.1.2. Kitos įplaukos 1154 13127
1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (3325393) (3586518)
1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) (851399) (1092512)
1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (1664075) (1717449)
1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (804518) (768879)
1.2.4. Kitos išmokos (5401) (7677)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (114366) (10155)
2. Investicinės veiklos pinigų srautai
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas (5858) (7H4)
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas
2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas
2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
2.5. Paskolų suteikimas
2.6. Paskolų susigrąžinimas
2.7. Gautos palūkanos
2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (5858) (7114)
3. Finansinės veiklos pinigų srautai
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais - -
3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas
3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka
3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (12408) (283462)
3.2.1. Paskolų gavimas 172317
3.2.2. Paskolų grąžinimas (437086)
3.2.3. Sumokėtos palūkanos - (9181)
3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (11904) (9512)
3.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
3.2.6. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
3.2.7. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
3.2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (12408) (283462)
4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui
5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (132632) (300731)
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 192533 447116
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoįe 59901 146385
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