2021-2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO SANTRAUKA

SAVININKO TIKSLAI BENDROVĖS VEIKLAI
Bendrovė, vykdydama veiklą ir numatydama tolimesnes veiklos kryptis, vadovaujasi Raštu
dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių AB „Detonas“, kuriam yra pritarta LR
Susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-509.
Ruošdama strateginį veiklos planą bendrovė vadovaujasi savininko keliamais tikslais:

Tikslai

• Didinti gręžimo ir sprogdinimo darbų apimtis
• Plėsti Bendrovės veiklos sritis
• Užtikrinti pelningą veiklą ir siekti didinti Bendrovės vertę

SAVININKO NEFINANSINIAI IR FINANSINAI
LŪKESČIAI

Nefinansiniai
lūkesčiai

Finansiniai
lūkesčiai

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokybė ir saugumas
Bendrovės veiklos diversifikavimas
Klientų aptarnavimo kokybė
Inovacijos
Lyderystė
Skaidrumas ir rizikos valdymas
Efektyvumas
Geroji valdysena
Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas

• Pasiekti nustatytą vidutinę nuosavo kapitalo grąžą
• Mokėti dividendus
• Išlaikyti finansinių skolų ir nuosavybės santykinį dydį 0,3-1,0 ribose

AB “DETONAS” PAGRINDINĖS IR PAPILDOMOS
VEIKLOS

AB “DETONAS” MISIJA IR VIZIJA

MISIJA
Ekonomiškai,
efektyviai, kokybiškai ir
saugiai teikti sprogdinimo
paslaugas, vystyti
sprogstamųjų medžiagų gamybą
ir prekybą

VIZIJA
Pirmaujanti, pripažinta, šiuolaikiška
sprogdinimo paslaugų ir sprogstamųjų
medžiagų gamybos bendrovė, vykdanti veiklą
Lietuvoje ir plečianti veiklą užsienio rinkose

AB “DETONAS” VERTYBĖS
Partnerystė ir
atsakomybė
•

•
•

siekiame
efektyvios
veiklos,
generuojančios
grąžą valstybei
veikiame
objektyviai ir
atsakingai
esame atviri
pokyčiams ir
inovacijoms

Pasitikėjimas ir
pagarba

Profesionalumas
•

•
•

esame
kompetentinga ir
profesionali
darbuotojų
komanda
teikiame
kokybiškas
paslaugas
siekiame žinių ir
keliame
kvalifikaciją

•

•

•

pasitikime
kolegomis ir
verslo partneriais
kuriame
abipusiškai
naudingus
santykius
dirbdami
komandoje,
siekiame
geriausio
rezultato

Skaidrumas
•

•

veikiame
patikimai ir
sąžiningai
viešiname
atliktus darbus
ir pasiektus
rezultatus

AB “DETONAS” STRATEGINĖS KRYPTYS
1. Tobulinant sprogdinimo technologijas, užtikrinti klientų poreikius
Atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir klientų poreikius, teikdami sprogdinimo paslaugas, atlikdami griovimo darbus, gamindami
sprogstamąsias medžiagas, nuolat tobulinsime darbo procesus

2. Užtikrinti tvarų bendrovės augimą, didinti jos vertę
Didinsime veiklos efektyvumą ir sieksime finansinių rezultatų, didinančių bendrovės vertę

3. Eiti į užsienio rinkas, diversifikuoti bendrovės veiklą
Veikdami rinkos sąlygomis ir siekdami mažinti rizikas, didinsime su sprogdinimo paslaugų tiekimu nesusijusių veiklų apimtis.
Prioritetas –sprogstamųjų medžiagų gamyba ir prekyba

4. Skatinant inovacijų diegimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir konkurencingumą
Diegdami inovatyvius sprendimus, veikdami skaidriai, užtikrinsime aukštos kokybės konkurencingas paslaugas

5. Išlaikyti skaidrią ir pažangią organizaciją
Vertindami atsakomybę, kurdami bendradarbiavimo kultūrą, išlaikysimę skaidrią ir nuolat tobulėjančią organizaciją

BENDROVĖS VYSTYTINOS VEIKLOS SRITYS

1.

Prekyba sprogstamosiomis medžiagomis

Siekiant bendrovės vizijos, ypač didelis dėmesys skiriamas emulsinės sprogstamosios medžiagos
gamybos įsisavinimui. Pradėjus gaminti šią medžiagą atsivers galimybės bendrovės veiklos sričių
plėtojimui ir veiklos užsienio rinkose vykdymui.

2.

Griovimo darbų veiklos vystymas

Siekiama ne tik griauti statinius, bet ir perdirbti statybinį laužą ir parduoti gautą produktą.
Šios veiklos vystymui 2021 m. planuojama įsigyti akmenskaldę ir puspriekabę - tralą statybinės technikos
transportavimui.
Ateityje planuojama įsirengti statybinių atliekų tvarkymo aikštelę.

3.

Atlernatyvių veiklų paieška

Kuriant efektyvios organizacinės struktūros modelį, didelis dėmesys skiriamas komercijos ir pardavimų
skyrių pajėgumų stiprinimui, kuriems iškeltas tikslas – atlernatyvių veiklų paieška ir pardavimai.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR MATAVIMO
RODIKLIAI
TIKSLAI

RODIKLIAI
Sprogdinimo ir griovimo darbų pajamos, tūkst. Eur

1. Tobulinant sprogdinimo
technologijas, didinti
pagrindinių paslaugų apimtis

2021 m.

2 131

2. Užtikrinti efektyvią, stabilią ir
pelningą bendrovės veiklą,
didinti jos vertę

2024 m.

2 161

Nuosavybės grąža, proc.
2021 m.

6,3

2024 m.

6,3

TIKSLAI

RODIKLIAI
Pajamų iš kitos veiklos procentinė dalis visose pajamose, proc.

3. Plėsti bendrovės
veiklos sritis

4. Užtikrinti aukštos kokybės
paslaugas klientams

5. Užtikrinti skaidrią,
antikorupcinius standartus ir
darnaus vystymosi principus
atitinkančią veiklą

2021 m.

3

2024 m.

20

Pagrįstų klientų nusiskundimų dėl atliktų sprogdinimo,
griovimo darbų kokybės skaičius, vnt.
2021 m.

2024 m.

0

0

VVĮ Gerosios valdysenos indeksas
2021 m.

A

2024 m.

A+

Investicijos, tūkst. Eur
782
404
224

2021 m. planas

194

2022 m. planas

2023 m. planas

2024 m. planas

Finansavimo šaltiniai, proc.
45
55
2021 m. planas

70

70

70

30

30

30

2022 m. planas

2023 m. planas

2024 m. planas

Nuosavos lėšos

Skolintos lėšos

2021-2022 M. PAGRINDINĖS INVESTICIJOS
2021 m. planuojama investuoti į
griovimo darbų veiklos vystymą

2022 m. planuojama įsigyti mobilųjį

sprogmenų gamybos įrenginį

BENDROVĖS VIZIJOJE - PATRONUOTOS EMULSINĖS
SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS GAMYBOS LINIJOS
STATYMAS
Patronuotos emulsinės sprogstamosios medžiagos pastato ir
2022 m. gamybos linijos projektavimo darbai

2023 m.

Pastato statyba

Patronuotos emulsinės sprogstamosios medžiagos gamybos
2024 m. linijos statyba

