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PRITARTA

Visagino savivaldybės tarybos

2021 m. _______ ___ d.  sprendimu Nr. TS-__

AKCINĖ BENDROVĖ  „VISAGINO MECHANIZACIJA“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. ĮŽANGA

Veiklos ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šioje ataskaitoje AB „Visagino mechanizacija“ toliau gali būti vadinama įmone ar bendrove.

Bendrovės rekvizitai:

AB ,,Visagino mechanizacija‘‘

Įmonės kodas 155514735, PVM mok. kodas LT555147314

A.s. LT747300010002618112,  AB ,,Swedbankas‘‘, Visagino KAP

Karlų k., Visagino savivaldybė, p.d. 20,    LT- 31002.

E. paštas: visaginomechanizacija@mail.ru.

Buhalterija: t. 8 61413261, vmbuh@tts.lt

Direktorius –  t. 8 624 21 685, vmpersonalas@tts.lt

Interneto svetainė www.visaginomechanizacija.lt

Akcinė bendrovė ,,Visagino mechanizacija“ įsteigta 1975 m. gruodžio 1 d. prie Vakarų

statybos valdybos, kaip specifinės paskirties Visagino valstybinės energetikos statybos įmonė

Mechanizacijos valdyba. 1995 metais Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsakymu buvo

reorganizuota į AB ,,Visagino mechanizacija“. Bendrovė yra įregistruota VĮ Registrų centro Utenos

filiale 1995 m. liepos 19 d. Įmonės kodas 155514735, bendrovės adresas Karlų k., Visagino

savivaldybė. Bendrovė įsteigta  neribotam laikui.

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises; jos įstatinis

kapitalas yra padalintas į akcijas. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį

savarankiškumą. 

P a g r i n d i n ė s  į m o n ė s  v e i k l o s  s r i t y s  –  m e c h a n i z m ų  n u o m a ,  k o n s t r u k c i n i ų  m e t a l ų  g a m i n i ų 

g a m y b a ,  s t a t y b i n i ų  m e t a l o  k o n s t r u k c i j ų  i r  d a l i ų  g a m y b a ,  k r o v i n i n i ų  a u t o m o b i l i ų  n u o m a  s u 

v a i r u o t o j a i s ,   t r a k t o r i ų   i r   a u t o m o b i l i ų   r e m o n t a s ,     p r o f e s i n i s   m o k y m a s . 

Mūsų įmonė yra sukaupusi daugiau nei keturiasdešimt metų mechanizmų ir autotransporto

nuomos patirtį. Tai įmonės pagrindinė veiklos sritis. AB ,,Visagino mechanizacija“ mechanizmų ir

autotransporto parką sudaro: automobiliniai kranai, sunkvežimiai, įvairių tipų ekskavatoriai ir

buldozeriai, automobiliniai  keltuvai ir krautuvai.

Per šį laikotarpį įmonė praplėtė savo veiklos sritį. Stipri techninė bazė leido mums pagal

užsakymus gaminti įvairaus sudėtingumo nestandartinę įrangą. Technikos priežiūros tarnyba išdavė

mūsų įmonei leidimą remontuoti bokštinius, savaeigius, strėlinius kranus iki 100 t. keliamosios galios,

tiltinio tipo kranus iki 50 t. keliamosios galios, gaminti stropus ir traversas iki 32 t. keliamosios galios.

Taip pat atliekame tekinimo, frezavimo, šlifavimo, suvirinimo, metalo apdirbimo bei kitus darbus.

Teikiame mechanizmų ir autotransporto bei jų mazgų remonto paslaugas. Vežame krovinius vidaus

maršrutais.

Mūsų bendrovei išduotos licencijos:

- 2016 metais gruodžio 12 d. LR Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo

ministerijos išduota vežti krovinius vidaus maršrutais licenciją Nr. 015484;

- 2009 metais gegužės 13 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota nuolatinės

potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija Nr. TSL-31;

- 2006 metais liepos 10 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos išduota licencija Nr. 003129

vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas;

-  k i e k v i e n a i s  m e t a i s  p o t e n c i a l i a i  p a v o j i n g ų  į r e n g i n i ų  p r i e ž i ū r o s  i r  r e m o n t o  v e i k l a 

d r a u d ž i a m a   p a g a l   B e n d r o s i o s   c i v i l i n ė s   a t s a k o m y b ė s   d r a u d i m ą . 

-  Į m o n ė s  į s t a t i n i s  k a p i t a l a s  6 6 5  5 6 7  E u r .  Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio

24 d. sprendimu Nr.TS-172 įstatinis kapitalas buvo sumažintas 2017 m. anuliuojant 315161 vertės

paprastųjų vardinių akcijų.  Į s t a t i n i s  k a p i t a l a s  p a d a l i n t a s  į  a k c i j a s ,  k u r i o s  n u o s a v y b ė s  t e i s e  p r i k l a u s o 

v i e n i n t e l i a m  a k c i n i n k u i  -  V i s a g i n o  s a v i v a l d y b ė s  a d m i n i s t r a c i j a i .  N o m i n a l i  a k c i j o s  v e r t ė  –  d u  e u r a i 

mailto:visaginomechanizacija@mail.ru
mailto:vmpersonalas@tts.lt
http://www.visaginomechanizacija.lt


d e v y n i a s d e š i m t  c e n t ų .  2 0 2 0  m e t a i s  j o k i ų  o p e r a c i j ų  s u  a k c i j o m i s  a t l i e k a m a  n e b u v o .  Į m o n ė j e  a t i d a r y t a 

  v e r t y b i n i ų   p o p i e r i ų   s ą s k a i t a   N r . 1 ,   k u r i o j e   f i k s u o j a m o s   v i s o s   o p e r a c i j o s   s u   a k c i j o m i s . 

V i s a g i n o  s a v i v a l d y b ė s  a d m i n i s t r a c i j o s  d i r e k t o r i a u s  2 0 1 7  0 4  2 5  į s a k y m u  N r .  Į V - E - 3 6 1 

s u d a r y t a  į m o n ė s  v a l d y b a  i š  p e n k i ų  n a r i ų .  V a l d y b o s  p i r m i n i n k a s  –  R a s a  G a i d e l i e n ė ;  n a r i a i :  L i u d m i l a 

B r a t y g i n a ,   P a v e l   K o s t e n k o ,   V i t a l i j   M a k o v s k i j ,   A g a t a   Š e l u c h i n a . 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 07 07 įsakymu Nr. ĮV-E-367

atšaukta įmonės valdyba iš penkių narių. 

AB „Visagino mechanizacija“ misija –  teikti profesionalias  transporto,  mechanizmų

paslaugas, vykdyti specialios technikos remonto darbus, atlikti suaugusiųjų mokymą.

AB „Visagino mechanizacija“ vizija –  išlikti pirmaujančia įmone savo regione, teikiančia

kokybiškas paslaugas.

B e n d r o v ė s   p a g r i n d i n i a i   t i k s l a i   i r   u ž d a v i n i a i : 

1 .  U ž t i k r i n t i  k o k y b i š k ą  t r a n s p o r t o  i r  m e c h a n i z m ų  p a s l a u g ų  o r g a n i z a v i m ą  į s t a i g o m s , 

į m o n ė m s ,   g y v e n t o j a m s . 

2 .   U ž t i k r i n t i   e f e k t y v ų   i r   k o k y b i š k ą   k l i e n t ų   a p t a r n a v i m ą . 

3. Siekti, kad bendrovės transportas nuolat būtų tinkamai prižiūrėtas ir techniškai  tvarkingas.

4 .   G e r i n t i   e s a n č i o s   b a z ė s   t e c h n i n ę   b ū k l ę . 

5 .   S u d a r y t i   o p t i m a l i a s   s ą l y g a s   m o k i n i ų   p r a k t i n i a m   i r   t e o r i n i a m   m o k y m u i . 

6 .  R ū p i n t i s  a p l i n k o s a u g a ,  tvarkyti pavojingas atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities

kartoms.

Siekiant padidinti darbo efektyvumą ir sumažinti nuostolius 2020 metais įmonės

v a d o v a s : 

–  p r i i m d a v o  s p r e n d i m u s  v i s o s e  b e n d r o v ė s  p l ė t o j i m o  i r  j o s  o p e r a t y v i n ė s  v e i k l o s 

o r g a n i z a v i m o   s r i t y s e ; 

– o r g a n i z a v o   b e n d r o v ė s     a u d i t o r i ų     p a s t a b ų   š a l i n i m ą   i r   p a s i ū l y m ų   įgyvendinimą;

–  s u d a r y d a v o   s a n d o r i u s     b e i   p a s l a u g ų   t e i k i m o   s u t a r t i s ; 

–  o r g a n i z u o d a v o  p e r s p e k t y v i n i ų  p l a n i n i ų  d o k u m e n t ų ,  finansinės būklės gerinimo

programų r e n g i m ą ; 

–   organizavo einamųjų metų bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą;

–  t e i k d a v o  v a l d y b a i  i n f o r m a c i j ą  a p i e  metinę finansinę atskaitomybę, g a m y b o s  i r  v a l d y m o 

o r g a n i z a v i m ą ,  duomenis apie bendrovėje sudarytus s a n d o r i u s ,  b e n d r o v ė s  f i n a n s i n ę  p a d ė t į ,  ū k i n ė s 

v e i k l o s   r e z u l t a t u s ,   a t l i k t a s   m a t e r i a l i n i ų   i r   k i t ų   vertybių inventorizacijas;
–   v e r t i n o   d a r b o   r e z u l t a t u s ,   m a t e r i a l i n i ų   i r   f i n a n s i n i ų   i š t e k l i ų   p a n a u d o j i m ą ,   a n a l i z u o d a v o   

bendrą būklę ir numatė priemones jai gerinti;

– atliktas darbuotojų  atestavimas;

–  a t e s t u o t a  1 2  į m o n ė s  d a r b u o t o j ų :  p a g a l  k ė l i m o  p l a t f o r m ų  i r  j ų  į r a n g o s  o p e r a t o r i a u s 

m o k y m o  p r o g r a m ą  -  1  d a r b u o t o j a s ,  p a g a l  k ė l i m o  į r e n g i n i ų  š a l t k a l v i o  r e m o n t i n i n k o  -  2  d a r b u o t o j a i , 

p a g a l  n u o  ž e m ė s  v a l d o m ų  t i l t i n i ų  k r a n ų  o p e r a t o r i a u s  m o k y m o  p r o g r a m ą  -  4  d a r b u o t o j a i ,  p a g a l 

k r o v i n i ų  k a b i n ė t o j o  m o k y m o  p r o g r a m ą  -  3  d a r b u o t o j a i ,  p a g a l  d e g i ų j ų  d u j ų  b e i  d e g u o n i e s  n a u d o j i m o 

ū k i n ė m s   r e i k m ė m s   o p e r a t o r i a u s   m o k y m o   p r o g r a m ą   -   2   d a r b u o t o j a i .   

– bendrovė siekė tapti visuomenės pasitikėjimą turinčia bendrove ir savo veikla prisidėti

prie miesto bei regiono plėtros;

– remonto darbų efektyvumui didinti įmonėje įsigyti nauji instrumentai ir įrengimai;

– pradėjome teikti užsakovams automobilių elektros įrangos remonto paslaugas;

–   a tliktas kompiuterinės įrangos atnaujinimas.

– organizuodavo kasdieninę bendrovės veiklą: leido, t v i r t i n o  t v a r k o m u o s i u s  d o k u m e n t u s , 

tikrino jų vykdymą. 

Į m o n ė j e   s u d a r y t i   3 8   į s a k y m a i   v e i k l o s   k l a u s i m a i s .   I š   j ų : 

E i l . 

N r . 

D a t a  Į s a k y m o 

n u m e r i s 

Į s a k y m o   a n t r a š t ė  P a s t a b o s 

1 .  2 0 2 0   0 1   0 6  0 1 - 0 1 - 0 1  D ė l   d a r b o   a p m o k ė j i m o  Vadovaujantis LR Vyriausybės

2018 m. spalio 16 d. Nutarimu Nr.

1025 ,,Dėl minimaliojo darbo

užmokesčio“ ir LR Valstybinio



socialinio draudimo įstatymo Nr. I-

1336 2,4,7,8,10,23,ir 32 straipsnių

pakeitimo 2018 m. birželio 28 d.

Įstatymu Nr. XIII-1336, 

Į S A K A U : nuo 2019-01-01

padidinti AB ,,Visagino

mechanizacija“ darbuotojams darbo

užmokesčius ir tarifinius atlygius

pagal pridedamą sąrašą.

2 .  2 0 2 0   0 1   0 8  0 1 - 0 1 - 0 3  Dėl  pareigų skyrimo 1.1. už ,,atliekų susidarymo

apskaitą“ GPAIS – (Vieninga

gaminių, pakuočių ir atliekų

apskaitos informacinė sistema) ir

dokumentacijos rengimą; 1.2. už

atliekų tvarkymo sistemos

organizavimo kontrolę;

1.3. už atliekų rūšiavimą, tvarkymą,

svėrimą, savalaikį atliekų

pridavimą; 

3 .  2 0 2 0   0 1   1 5  0 1 - 0 1 - 6  D ė l       m e c h a n i z m ų   

v a l a n d i n i ų   t a r i f ų 

Sumažinti valytojos pilną etatą iki

0,5 etato.

4 .  2 0 1 9   0 6   1 0  0 1 - 0 1 - 2 8  Dėl darbo užmokesčio 

ir darbuotojų darbo 

apmokėjimo nuostatų 

tvirtinimo 

Darbuotojų darbo apmokėjimo 

nuostatai pridedami.

5 .  2 0 2 0   0 4   0 1  0 1 - 1 - 1 3  Dėl prastovos ir 

dalinės prastovos 

paskelbimo

Sąrašas pridedamas

6  2 0 2 0   0 4   1 7  Dėl kontrolinio kuro 

matavimo TO - 18

Sudaryta komisija

7  2 0 2 0     0 5   0 4  0 1 - 1 - 1 9  Dėl prastovos ir 

dalinės prastovos 

paskelbimo

Sąrašas pridedamas

8  2 0 2 0   0 5   2 7  0 1 - 1 - 2 2  Buhalterio padėjėjo 

etato naikinimo bei 

sandėlininkės etato 

mažinimo

Nuo 2020 06 15 d.

9  2 0 2 0   0 6   0 1  0 1 - 1 - 2 3  Dėl prastovos ir 

dalinės prastovos 

paskelbimo

Sąrašas pridedamas

1 0  2 0 2 0   0 8   2 5  0 1 - 0 1 - 2 9  Dėl pareiginių 

nuostatų patvirtinimo

Sandėlininkės pareiginė instrukcija 

pridedama

1 1  2 0 2 0   0 9   2 1  0 1 - 1 - 3 2  Dėl metinės 

inventorizacijos

1 2  2 0 2 0   1 2   2 1  0 1 - 0 1 - 3 7   Dėl beviltiškų skolų 

nurašymo

S u   I A E     y r a   s u d a r y t o s   4   i l g a m e t ė s   s u t a r t y s : 

1 .  „ A u t o t r a n s p o r t o  i r  m e c h a n i z m ų  n u o m o s  s u  v a i r u o t o j u  p a s l a u g ų  p i r k i m a s “ .  S u t a r t i e s 

k a i n a   - 1 9   9 7 5 , 5 6   e u r ų   s u   P V M . 

2 .  „ A u t o m o b i l i ų  i r  p u s p r i e k a b i ų  t e c h n i n ė s  p r i e ž i ū r o s ,  g e d i m ų  d i a g n o s t i k o s  i r  r e m o n t o 

p a s l a u g ų   p i r k i m a s “ .   S u t a r t i e s   k a i n a   –   5 5   4 0 0 , 0 9   e u r ų   s u   P V M . 

3 .  „ T r a k t o r i ų  i r  s a v a e i g i ų  m e c h a n i z m ų  t e c h n i n ė s  p r i e ž i ū r o s ,  g e d i m ų  d i a g n o s t i k o s  i r 

r e m o n t o   p a s l a u g ų   p i r k i m a s “ .   1   d a l i s .   S u t a r t i e s   k a i n a   –   2 2   7 8 9 , 8 7   e u r ų   s u   P V M . 

4 .  „ T r a k t o r i ų  i r  s a v a e i g i ų  m e c h a n i z m ų  t e c h n i n ė s  p r i e ž i ū r o s ,  g e d i m ų  d i a g n o s t i k o s  i r 

r e m o n t o   p a s l a u g ų   p i r k i m a s “ .   2   d a l i s .   S u t a r t i e s   k a i n a   –     5 6   7 4 6 , 8 2   e u r ų     s u   P V M . 



2 0 2 0  m e t a i s  s u  u ž s a k o v a i s  s u d a r y t o s  2 9  n a u j o s  s u t a r t y s .  I š  j ų  2 8  , , T r a n s p o r t o  p r i e m o n i ų 

n u o m o s  p a s l a u g ų “  s u t a r t y s ,  1  a u d i t o  p a s l a u g ų  s u t a r t i s .  P r a t ę s t o s  3  n u o m o s  s u t a r t y s .  S u d a r y t a  1 8 

p a p i l d o m ų   s u s i t a r i m ų   p r i e   a n k s č i a u   s u d a r y t ų   p a s l a u g ų   t e i k i m o   s u t a r č i ų . 
Per 2020 metus beviltiškomis skolomis pripažinta skolų už  10 844 Eur.
Skolų išieškojimui taikomos įstatymų leistinos priemonės su tikslu greitai, efektyviai ir

mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą. Bendrovėje patvirtintas skolų išieškojimo tvarkos aprašas.
lnformacija apie teisminius procesus su debitoriais 2020 metais:

Eil. 

Nr.

Ieškinys pareikštas Teismo pavadinimas Rezultatas

1. UAB Archstudija 

(IEŠKINYS Dėl skolos 

priteisimo 2020 08 21)   

Vilniaus miesto ap. Teismo 

nutartis 2020 09 17 

Skola grąžinta

2. Žilvinas Verslovas 

(IEŠKINYS Dėl skolos 

priteisimo 2020 06 22)

Vilniaus regiono 

apylinkės teismo Širvintų rūmai

Skola grąžinta

3. UAB ,,Baltic  international 

construction” (ieškinys  dėl 

skolos priteisimo 2020 04 

06) 

Kauno apylinkės teismo Kauno 

rūmai sprendimas už akių 2020 

05 20, Ieškinys tenkinamas

Išieškojimas vykdomas

per antstolį

I I .   2 0 2 0   M E T Ų   F I N A N S I N Ė S   A T S K A I T O M Y B Ė S   R O D I K L I Ų   Į V E R T I N I M A S 

2 . 1 .   T u r t o   b ū k l ė . 
2.1.1 Nematerialusis  turtas

2019 ir 2020 metais įmonė turėjo visiškai amortizuotą, tačiau vis dar naudojamą įmonės veikloje

programinę įrangą, kurios įsigijimo savikaina yra  2 589 EUR, o jos likutinė vertė 0,58 Eur.
2.1.2.Materialus turtas

I l g a l a i k i s   t u r t a s . 

P a g a l  A B  , , V i s a g i n o  m e c h a n i z a c i j a “  ( t o l i a u  b e n d r o v ė ,  į m o n ė )  b a l a n s o  d u o m e n i s  i l g a l a i k i s 

t u r t a s   s u d a r ė   4 3 7   0 2 9   E u r .   a r b a   7 3 , 5     %   v i s o   b e n d r o v ė s   t u r t o . 

I l g a l a i k i s   m a t e r i a l u s i s   t u r t a s   2 0 2 0   1 2   3 1   d .   s u d a r ė   4 3 7   0 2 9   E U R . 

I š   j ų : 

- pastatai -     341 548 Eur.

- mašinos -       44 312 Eur.

- transporto priemonės -       50 957 Eur.

- kiti įrenginiai ir įrankiai

-  statiniai

-            211 Eur.

-                1 Eur.

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įmonės veikloje, ilgalaikio materialiojo turto

įsigijimo savikaina:

Ilgalaikio materialiojo 

turto grupė 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d.

121 Mašinos 301 641 301 641

122 Transporto  priemonės   89 462   46 324

123 Kiti  įrengimai ,įrankiai    4 184     4 184

124 Statiniai  32 370   32 370

Viso: 427 657 384 519

Įmonės veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė:

Ilgalaikio materialiojo 

turto grupė 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d.

121  Mašinos 13 586 13 586



 122 Transporto  priemonės  6 569  6 569

123 Kiti  įrengimai ,įrankiai 95 95

Iš viso: 20 250 20 250

P e r   2 0 2 0   m e t u s   b e n d r o v ė   p r i s k a i č i a v o   n u s i d ė v ė j i m ą   i l g a l a i k i a m   t u r t u i   –   2 5   0 9 4   E u r . 

B e n d r o v ė  n u s i d ė v ė j i m ą  s k a i č i a v o  t a i k a n t  t i e s i o g i a i  –  p r o p o r c i n g ą  n u s i d ė v ė j i m o  s k a i č i a v i m o  m e t o d ą . 

B a l a n s o   a t a s k a i t o j e   i l g a l a i k i s   t u r t a s   a t v a i z d u o t a s   l i k u t i n e   v e r t e . 

V a d o v a u j a n t i s  d i r e k t o r i a u s  2 0 2 0  0 9  2 1  d .  į s a k y m u  N r .  0 1 - 1 - 3 2  i l g a l a i k i o  t u r t o  m e t i n ė 

i n v e n t o r i z a c i j a   a t l i k t a   2 0 2 0   1 2   0 1   d .   t r ū k u m ų ,   p e r t e k l i ų   n e n u s t a t y t a .   

T r u m p a l a i k i s   t u r t a s . 

P a g a l  b e n d r o v ė s  b a l a n s o  d u o m e n i s  t r u m p a l a i k i s  t u r t a s  2 0 2 0  1 2  3 1  d .  s u d a r ė  –  1 5 8  2 1 4  E u r . 

a r b a   2 6 . 4 4 %     v i s o   b e n d r o v ė s   t u r t o . 

A t s a r g o s   i r   n e b a i g t o s   v y k d y t i   s u t a r t y s . 

P a g a l   b e n d r o v ė s   b u h a l t e r i o   b a l a n s o   d u o m e n i s   a t s a r g o s   2 0 2 0   1 2   3 1   d .   s u d a r ė   1 2   9 3 3 , 0 0   E u r . 

A t s a r g ų   m e t i n ė   i n v e n t o r i z a c i j a   b e n d r o v ė j e   a t l i k t a   2 0 2 0   1 0   0 1   d . 

P i r k ė j ų   į s i s k o l i n i m a s . 

Pagal AB ,,Visagino mechanizacija“ balanso duomenis šią sumą sudaro 19 345 Eur iš jų:

pirkėjų įsiskolinimas – 30 189 Eur.

A b e j o t i n ų  s k o l ų  –  1 0  8 4 4  E u r .  ( suformuoti atidėjiniai šioms sumoms iš bankrutuojančių ar

restruktūrizuojamų įmonių).

G r y n i   p i n i g a i   s ą s k a i t o j e   i r   k a s o j e . 

P a g a l   b e n d r o v ė s   b a l a n s o   d u o m e n i s   l i k u t i s   2 0 2 0   1 2   3 1   d .   s u d a r ė   –   1 2 2   9 1 4   E u r . 

S t r a i p s n i o   d e t a l i z a v i m a s : 

- sąskaita AB ,,Swedbankas“ -      122 784 Eur.

- likutis bendrovės kasoje -             130 Eur.

L i k u č i a i   s ą s k a i t o j e   a t i t i n k a   b a n k o   i š r a š ų   l i k u č i a m s . 

S a v i n i n k ų   n u o s a v y b ė   i r   į s i p a r e i g o j i m a i . 

K a p i t a l a s   i r   r e z e r v a i . 

P a g a l  b e n d r o v ė s  b a l a n s o  d u o m e n i s  k a p i t a l a s  i r  r e z e r v a i  2 0 2 0  1 2  3 1  d .  s u d a r ė  5 8 0  7 9 1  E u r . 

a r b a   9 7 . 7   %   v i s o s   s a v i n i n k ų   n u o s a v y b ė s   i r   į s i p a r e i g o j i m ų . 

Į s t a t i n i s   k a p i t a l a s . 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 1 579 534 Eur.

Jį sudaro 544 667 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 2,90 Eur.

Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.TS-172 įstatinis

kapitalas buvo sumažintas  2017 m. anuliuojant 315161 vertės paprastųjų vardinių akcijų.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d ir 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 665 567

Eur. J i s  p a d a l i n t a s  į  2 2 9  5 0 6  p a p r a s t ą s i a s  a k c i j a s ,  k u r i o s  n u o s a v y b ė s  t e i s e  p r i k l a u s o  V i s a g i n o  s a v i v a l d y b ė s 

a d m i n i s t r a c i j a i . 

Į s t a t y m o   n u m a t y t i   r e z e r v a i . 

  N e t u r i m e . 

N e p a s k i r s t y t a s   n u o s t o l i s . 

N e p a s k i r s t y t a s   n u o s t o l i s   b e n d r o v ė s   b a l a n s e   m e t ų   p a b a i g a i   y r a       8 4   7 7 6   E u r .   I š   j ų : 

- ankstesnių ataskaitinių laikotarpių nuostolis   60 894  Eur.

- ataskaitinio laikotarpio nuostolis   23 882  Eur.

B e n d r o v ė s   p a j a m o s   u ž   2 0 2 0   m e t u s : 

             -  suteiktų  paslaugų mechanizmais     217 104 Eur.

P           -  profesinis mokymas           876 Eur.

P           -  konstrukcinių metalų gaminių gamyba, 

statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, metalo 

dirbinių  gamyba

        33 536 Eur.

             -  nuomos pajamos           1 746 Eur

P           -  gamybos atliekų pardavimo  pajamos

                  Kitos  veiklos pajamos     

               628 Eur.

               661 Eur.

                   Iš viso 2020 m.  pajamų  gauta    254 551 Eur.



                Bendrovės sąnaudos už 2020 metus:

             -  darbo užmokestis     183 648 Eur.

             -  socialinio draudimo įmokos              4 202 Eur.

             -  ilgalaikio turto nusidėvėjimas       25 094 Eur.

- atsargos, medžiagos, žaliavos    16 778 Eur.

- kuras ir tepalai    25 279 Eur.

- TA ir remontas                   902 Eur.

- baudos ir  delspinigiai                  600 Eur.

- nuomos sąnaudos        422 Eur.

- mokesčiai 3 068 Eur.

- elektros energija, komunalinės pasl.  7 468Eur.

- draudimo sąnaudos     1 650 Eur.

- banko mokesčio sąnaudos        333 Eur.

- pašto  išlaidos        578 Eur.

- apsaugos  mėn. mokestis      2 365 Eur.

- audito paslaugos                 950  Eur.

- kanceliarinės, ryšių sąnaudos       564 Eur.

- atidėjinių sąnaudos            1 810 Eur

- kitos sąnaudos

- parduotų prekių  savikaina

      2 300 Eur.

      47  Eur.

             - abejotinų skolų  sąnaudos                                                                             375 Eur.

              Iš  viso  2020 m. sąnaudų                                                                       278 433  Eur.

              Už metus, pasibaigusius  2020 m. gruodžio 31 d., Įmonės veiklos rezultatas

              Nuostoliai                                                                                                          - 23 882 Eur.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Pagal bendrovės balanso duomenis likutis 2020 12 31 d. sudarė 14 739,00 Eur.

Prekybos skolos tiekėjams: 4 608,00   Eur.

Pradelstų įsiskolinimų nėra. Su dauguma įmonių yra skolų suderinimo aktai.

Gauti išankstiniai apmokėjimai: 536,00 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 5 901 Eur.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas –  4 063 Eur.

Atidėjimai. Įmonėje sudaromi  atostoginių  kaupimai – 1 838 Eur.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Pagal bendrovės balanso duomenis  suma sudarė 3 694 Eur.  Iš jų:

- pridėtinės vertės mokestis -     2 246 Eur.

- aplinkos teršimo mokestis

- kitos mokėtinos sumos

-      323 Eur.

-     1 125 Eur.

III. PERSONALO VALDYMAS

AB ,,Visagino mechanizacija“ dirba 21 kvalifikuotas darbuotojas: iš jų 4

administracijos darbuotojai, 17 – aptarnaujantis bei techninis personalas, turintys reikiamą

kompetenciją bei kvalifikaciją.

2 0 2 0  m e t a i s  p a s i r a š y t a :  150 įsakymų atostogų klausimais, 18 įsakymų komandiruočių

klausimais, 42 įsakymai personalo klausimais. Įmonės darbuotojams paskelbtų įspėjimų dėl

darbo drausmės pažeidimų nebuvo.

IV. PATIKRINIMAI

Bendrovėje 2020 metais vyko patikrinimai:



- Aplinkos apsaugos departamento prie AM Utenos valdybos Ignalinos aplinkos apsaugos

inspekcija; 

- Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

V. BENDROVĖS  PLANAI IR PROGNOZĖS

B e n d r o v ė j e   2 0 2 1   m e t a i s   p l a n u o j a m i   d a r b a i : 

1 .   p l ė s t i   į m o n ė s   v e i k l o s   s r i t i s ,   d i d i n t i   d a r b ų   a p i m t i s   b e i   d a r b o   e f e k t y v u m ą . 

2 .   optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas bei siekti pelno;

3. nurašyti netinkamą naudoti, nereikalingą bei nusidėvėjusį turtą, netinkamą naudoti ir

nusidėvėjusį turtą parduoti aukciono būdu, o neparduotą aukcione nurašyti ir užpajamuoti kaip metalo

laužą;

4. įsigyti reikalingą darbui  įrangą  arba mechanizmus.

5. kelti darbuotojų kvalifikaciją;

6. dalyvauti technikos remonto paslaugų bei technikos nuomos konkursuose;

7. didinti turimų mechanizmų panaudojimą.

8. gerinti informacijos skleidimą bei pateikimą vartotojams; vykdyti įmonės paslaugų

reklamą;

9. atlikti regiono statybinės technikos paklausos analizę bei poreikį ir įsigyti reikalingą

darbų vykdymui techniką;

10. tęsti darbą su skolininkais; efektyviai administruoti skolas;

11. sudaryti optimalias sąlygas  mokinių teoriniam bei praktiniam mokymui.

12. atnaujinti darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus;

13. organizuoti akciją Darom;

14. skatinti darbuotojus įsigyti reikiamą valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją; tobulinti

valstybinės kalbos mokėjimo įgūdžius;

15. optimizuoti bendrovės struktūrą.

16. atlikti darbuotojų buitinės patalpos kosmetinį remontą;

17. užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį.

18. atnaujinti bei papildyti  asmenines ir kolektyvines apsaugos   priemones.

19. Peržiūrėti ir atnaujinti Įmonės taikomą apskaitos politiką.

20. Parengti ir patvirtinti abejotinų skolų pripažinimo ir nurašymo aktą.

21. Parengti ir patvirtinti turto nuvertėjimo įvertinimo  ir apskaitos tvarkos aprašą.

AB ,,Visagino mechanizacija“

l. e. direktoriaus pareigas                                                                                    Teresa Jagelienė
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