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2014 metų   

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Apie įmonę: 

Uždaroji akcinė benrovė yra įregistruota 1992 08 10 dieną rejestro Nr.020391. 

Bendrovės įstatinis kapitalas yar 39200 litų. Įstatinį kapitalą sudaro 392 paprastosios 

vardinės akcijos , kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 litų. Vienintelis įmonės 

akcininkas  yra Širvintų rajono savivaldybė. Uždaroji akcinė bendrovė yra pelno siekianti 

įmonė, kurios veiklos pobūdis- mažmeninė prekyba knygomis, suvenyrais, raštinės 

prekėmis, priemonėmis dailės ir kūrybos darbams, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus 

vaikų lavinimo priemonėmis. Priimami užsakymai anspaudų , nesudėtingų spaudos ir 

reklaminės medžiagos gamybai. Kita veikla yra patalpų nuoma. 

 

2. Įmonės misija: 

Teikti aukštos kokybės paslaugas tenkinant gyventojų poreikius. Atsižvelgiant į 

rajono   gyventojų  perkamosios galios svyravimus, pateikti pirkėjam prekes, atitinkančias 

maksimalų kainos ir kokybės santykį. Vykdyti kiekvieno kliento užsakymą. 

 

3. Darbuotojai: 

            Bendrovėje  pagal patvirtintą etatų skaičių dirba 4 darbuotojai: 

  Direktorė –Vaiva Daugėlienė, dvi pardavėjos-kasininkės ir buhalterė. 

Bendrovėje darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos problemų nėra, darbuotojų kaita 

nevyksta. 

 

4. Veiklos rezultatų analizė: 
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Šiuo metu įmonė dirba su 70 tiekėjų. Su dauguma jų yra vykdoma prekyba 

konsignaciniais pagrindais. Su 5 bendrovėmis nutraukėme prekių tiekimo sutartis, dėl 

padidėjusių prekių savikainos.Todėl būtinų prekių teko ieškoti kitur. 2014 metais sudarėme 

sutartis su 10 naujų tiekėjų. 

        Didžiausią pelną knygynui sudaro knygų ir raštinės reikmenų pardavimai rugsėjo ir 

gruodžio  mėnesiais.  2014 metai įmonei nebuvo patys geriausi. Pardavimų pajamos 2014 

metais yra  maždaug  1 procentu mažesnės nei 2013 metais.  Ryškus prekybos sumažėjimas 

buvo vasaros laikotarpiu  - daugiau nei 15 procentų, lyginant su 2013 metais, tuo tarpu 

mokyklinio ir kalėdinio sezono prekyba - geresnė nei 2013 metais. 

Mažėjant pirkėjo pirkinių krepšeliui, norėdama  išlaikyti  apyvartos svyravimus,  

nuolat ieškau naujų, įvairesnių prekių.  Asortimentą papildėme naujomis prekėmis. 

Pradėjome prekiauti molio dirbiniais, tautodailininkų papuošalais. Pastebėję susidomėjimą, 

knygų asortimentą papildėmę ezoterine literatūra. 

Vasario mėnesį tradiciškai dalyvauju Tarptautinėje knygų mugėje ir  

kanceliarinių prekių mugėje, kurioje pateikiau išankstinius užsakymus mokyklinio sezono 

prekėms. Užsakant iš anksto, gaunamos palankesnės atsiskaitymo sąlygos. 

Skatinant mokyklinio amžiaus vaikų mokomosios literatūros prekybą, 

bendradarbiaujame su pradinės mokyklos mokytojomis. Baigiantis mokslo metams, 

susitikimo su rajono  pradinių mokyklų pedagogais metu,  aptarėme jų poreikius,  problemas 

įsigyjant pratybų sąsiuvinius. Taip užtikrinamas sklandus užsakymų ir pristatymo vykdymas. 

Kaip ir kiekvienai metais, balandžio mėnesį minėjome tarptautinę knygos dieną ir 

Vaikų literatūros dieną. Organizavome loteriją, daug skaitantiems vaikams dovanojome 

atminimo dovanėles, kviečiame nepamiršti knygos. 

Paminėdami įvairias datas ir šventes, rengiame papildomus teminius  knygų ir 

suvenyrų pristatymus. Prekybos pagyvėjimo sulaukiame ir valstybinių švenčių metu – 

vasario 16-oji, kovo 11-oji, jaunimo mėgstamos Valentino dienos laikotarpiu, Velykų, 

Motinos dienos proga. Palankus metas prekybai yra mokslo metų baigimo 

laikotarpis.Vasaros laikotarpiu, perkantiems vaikiškas knygas, dovanojame leidyklos „Alma 

littera“ išleistus plakatus- “Augu skaitydamas“, rudenį kviečiame juos parnešti  su vaikučių 

perskaitytų knygų sąrašu. Pristatome plakatus leidyklai ir visus skitytojus leidyklos vardu 

apdovanojome knygų skirtukais ir atšvaitais. 



Mokyklinio sezono metu į prekybą pateikėme daug mokyklinių ir kanceliarinių 

prekių naujienų - naują kuprinių, penalų ir sportinių krepšelių kolekciją.  

Bendrų spendimų su tiekėjais dėka, prieš Kalėdas pirkėjams galėjome pasiūlyti 

net pusantro mėnesio trukusią akciją, „Dovana iš širdies“. Joje įvairias knygas galima buvo 

įsigyti net 60 procentų pigiau. Kiekvieno pirkusio laukė maloni dovanėlė.  

Daugelį metų bendradarbiaujame su rašytoju, mūsų kraštiečiu Petru 

Naraškevičiumi. Įsigijome naujausią jo knygą „Širvintų grindinys“. 

Vykdome labai daug individualių užsakymų, pagal poreikį pristatome knygyne 

nesančias knygas, komplektuojame išankstinius kanceliarinių prekių užsakymus. 

Dalyvaujame kanceliarinių prekių pirkimo konkursuose. 

                  Bendrovėje yra tik trumpalaikiai įsiskolinimai. Skolų darbuotojams ir  biudžetui 

nėra. 

                  Už  pasibaigusius 2014 metus  finansinės atskaitos  yra audituojamos 

nepriklausomo auditoriaus. 

 

5. Įmonės planai: 

       Bendrovė ir toliau vykdys minėtą veiklą, ir sieks sustabdyti apyvartos 

kritimą.Pritraukti dar daugiau klientų pastoviam prekių pirkimui. 

      

 

 

 

 

 

 


