
roìi akci

(imones pavadinimas)

110072961, V.Kudirkos I 8-2, Vilnius
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo ùYma)

2013 m. birielio 30 d. BALANSAS

2013 m.liepos 16 d. Nr'1
(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I pusmeðio

(ataskartlnls lalkotarpls)

TURTAS Pastabos Nr.
Finansiniai

metai

Praèjç finansiniai
metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 5',79789 662867

I NEMATERIALUSIS TURTAS 3.1 2861 3502

Plètros darbai

1.2. Prestiäs
l.J. Patentai, licenciios
t.4. Programinè iranga 2E6l 3502

t.5. Kitas nematerialusis turtas
MATERIALIJ SI S TU R'I'AS 5169'¿8 ó59JO

Zemè
L¿. Irasflatãr rr shhnral

ll.J. Ma5inos ir irengimai
lt.4. Transporto priemonès 225595 260037

II.5. Kita iranga, prietaisai, irankiai ir irenginiai 35 I 333 399328

II.6. Nebaieta statyba
L7. Kitas materialusis turtas

II.8. Investicinis turtas
II.8. t Zemè
II.8.2. Pastatai

IIì FINANSINIS TURTAS 1- t.

III Investiciios i dukterines ir asociiuotas lmones
u.2. Paskolos asociiuotolns ir dukterinems lmonems
I l.J. Po vieneriu metu gautinos sumos

III.4.
IV.

Kitas finansinis tuftas

KITAS ILGALAIKIS TURTAS
IV.1 Atidetoio mokesðio tuftas
v.¿ Krtas llsalalkls tu¡tas

B. TRUMPALÄIKIS TURTAS 3458306 3188571

I ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI 3.4. 85025 71908

Atsargos 3.4.1 66907 61087

1.1 Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 66907 61081

1.2 Nebaieta samvba
1.3 Pagaminta produkciia
r.4 Pirktos prekes, skirtos perparduoti

15 Ilsalaikis materiaìusis tultas- skirtas oarduoti

2 I5ankstiniai apmokèi imai 3.4.2. r8118 r0821

3 Nebargtos Yykdytl sutartys
PER VIENERIUS MEI'US GAU IINOS SUMOI J.). 1185296 t03'/3'/ I

Pirkèiu isiskolinimas r 030861 867096

a Dukteriniu ir asociiuotu fmoniq skolos

3 Kitos gautinos sumos 7 s4435 17027 5

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 3.6. 545271 845378

i.l Trumpalaikès investiciios
I.¿. I'erminuoti lndelrar 500000 800000

t.3 Kitas trumpalaikis tLrrtas 4527 I 4s378

lv. PINIGAI III PINICU EKVIVALHN I AI J.t t042114 12331)14

I L-'I(IU IS VISO: 403tt095 3851 4JE



UOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMI Pastabos Nr.
Finansiniai

metai

Praejç finansiniai
metai

NUOSAVAS KAPITALAS 2698746 2722059

KAPITALAS 3.8. 2s25700 2365700

L1 [statinis (pasira5ytasis) 2s25700 2365700

t.2. Pasira5ytasis neapmoketas kapitalas C)

I.3. Akciiu priedai

I.4. Savos akcijos (-)

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI

III. REZERVAI 3.10. 1658r5 25850

III I Privalomasis t4252 5170

ïtr.z. Savoms akciioms isieyti

III.3. Kiti rezervai 151563 20680

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIA 3.9. 7231 330509

IV.I Ataskaitinir¡ metq pelnas (nuostoliai) 7231 181630

Ív.2. Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) t48819

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 3.12.

E. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 1339349 tt29379

I PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS

IR ILGALAIKIAI ISISPAREIGOJIMAI
I.l Finansinès skolos

I.l.l Lizingo (finansinès nuomos) ar pana5[s isipareigr

r.t.2. Kredito istaigoms

r. 1.3. Kitos f,rnansines skolos

1.2. Skolos tiekèiams

I.3. Gauti i5ankstiniai apmokèj imai

t.4. Atidejiniai

L4.t [sipareigojimq ir reikalavimq padengimo

1.4.2. Pensiiu ir pana5ir¡ isipareigoiimq

I.5. Ati dètoj o mokesðio isipareigoj imas

I.6, Kitos mokètinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimat
II. PER VIENERIUS METUS MOKETINOS

SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 3.1 I t339349 r129379

II. 1 Ilgalaikiq skolq einamqjq mefq dalis

TT.2, Finansines skolos

rr.2.1 Kredito istaieoms

il.2.2. Kitos skolos

II.3. Skolos tiekèjams 36300 I 3501 l9

tr.4, Gauti i5ankstiniai apmokéi imai 7086 557 s

II.5. Pelno mokesðio isipareigojimai

II.6. Su darbo santykiais susijç isipareigojimai 841022 500370

fI.7. Atidèiiniai

II.8. Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipfeigc t28240 273315

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJ{$U S vrsþ: 403809s 38s1438

Direktorius Aleksandras Muzikeviðius

(þrones vadovo pareigq pavadinimr

vyliausioji buhalterè

(vyriausioj o buhalterio (buhalterio)

arba galinðio tvarkyti apskait4 kito

asmens pareigq pavadinimas)

(vardas ir pavarde)

Nijolè Simanaviðiene

(vardas ir pavardè)



Pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

ii akcine bendrove "Gwuliu produktyvumo kontrole"

I 10072967, V.Kudirkos 1 8-2

(irnonès pavadinimas)

Vilnius
([monès kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo ùyma)

2013 m. biräelio 30 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2013 m.liepos l6 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitinis laikotarpis)

(þones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausioji buhalterè

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinõio

tvarky'ti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

2013 metq I pusmecio litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(vardas ir pavardè)

Nijolè Simanaviðienè

(vardas ir pavardè)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai

Praèjç

finansiniaimetai

I PARDAVIMO PAJAMOS 3.13. s078370 10547870

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 3.13. 4641962 9540086

ilI. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.13. 436408 1007784

w. VEIKLOS SANAUDOS 430092 837066

IV.l Pardavimo

rv.2 Bendrosios ir administracinès 430092 837066

V. T IF INFS VET Kt O S P EL N A S (NU O S T O L IAI) 3.14. 6316 170718

vI. KITA VEIKLA 310 Õ5

u.1 Paiamos 310 65

vlz. Sanaudos

VII. FINÀNSINE IR INVESTICINE VEIKLA 3.15. 60s 10847

VII 1 Paiamos 605 10847

vrr.2. S4naudos

VIII. IPRASTINES VnmlOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.16. 7231 181630

IX. PAGAUTE

X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APUp4EËr-l\lM4 7231 181630

XII. PELNO MOKESTIS l\

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.1t 7231 181630

Direktorius
/ 

Aleksandras Muzikeciðius

(paralas) a ,



Nuosavo kapitalo pok;'õiu ataskaitos forma
UZdaroj i akcine bendrove " Gyr,rrlir¿ produkVvumo kontrolé "

1 1007 2967, V.Kudirkos 1 8-2. Vilnius

(ataskaitinis laikotarpis)

1. Likutis uZpraèjusiq finansiniq metq
pabaigoje (2011 123l)

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

2013 m. birzelio 30 d. NUosAVo KAPITALO poKycIV ATASKAITA

2013 m.liepos 16 d. Nr.4

(ataskaitos sudarymo data)

3. Esminiq klaidq taisymo rezultatas

4. Perskaiõiuotas likutis uZpraêjusiq
finansiniu metrr nahciooie 0.ñ11 1? 11ì
5. llgalaikio materialiojo turto vertés
nadideiimrq lqrrmcãeiimcql
6. Finansinio turto vertés padidejimas
lsumaTêiimas)

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

Apmoketas

!statinis
kapitalas

7. Savq akcijq isigijimas (pardavimas)

8. Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
neorioaZintas nelnas lnuosfoli¡iì
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
lnuostoliai)

Akcijq
priedai

2185700

Savos

akcijos (-)

2185700

Perkainojimo rezervas

Ilgalaikio
materialio-
io trlrfo

Finansinio
turto

[statymo numatgi

Privaloma-
sis

Savoms

akcijoms
isioúi

(Tvirtinimo 4ma)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Litai

Kiti rezervai

153970

Nepaskirsty-

tasis pelnas

(nuostoliai)

153970

I5 viso

198426 2538096

198426 2s38096

181630 181630



17. Ilgalaikio materialiojo turto vertês
padidej imas (sumaZêj imas)

18. Finansinio turto vertès padidejimas
(sumaZèjimas)

Direktorius

(lmones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausioji buhalterè

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinðio

tvarþti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Aleksandras Muzikeviðius

(vardas ir pavardé)

Nijole Simanaviðiene

(vardas ir pavardé)



N etresrogrn I u lrtìclu sr,¡dal'onros

uZdaroji akcine bendrove "Gyvuliq procruktyvllmo kontrole" 
atasl<artos lot'ura

( jmones ¡ravaclinimas)
110072967, V. Kudirkos 18 - 2, Vilnius

s, krtl duorìrerìys

(Tvirtinimo Lyna)

2013 m. biråelio 30 d. PINIGU SIìAUTU ATASKAITA
2013 n. liepos l6 d. Nr.3
(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I pusmetis Litai
(alasKarlos ul(slumo lygts lrt ul'no

Eil. Nr. Stlaipsniai
Pasta-bos

Nr'.

Finansiniai
lnetai

Prae.jç

finansiniai

I. l'agrindinès veiklos pinigq srautai

I.l Grynasis pelnas (nuostoliai) 3.1 3. 723t l8l63C

t.2. Nusidevejimo ir amoÍizacijos s4naudos 102059 17252(

t.3 Po vieneriq metq gautinq sumq (padidejimas)

t.4. Atsargq (pad idej irnas) surraZej irnas 3.4. (5820) 8336

15. I Sankstin i q aprnokej inrq (padi dej irnas) surnaZe.j irnas 3.4. (72e7) I 6004

I.6. Nebaigtq vykdyti sutar'ðiq (padidejimas) sLunaZejimas

1.1 . Pirkej q isi skol ini rn o (padi dej i mas) sumaZej irnas 3.5. (16316s) (231e33)

I.8. Dukteriniq il asocijuotq imoniq skolq (padidejirnas)
sumaZe.jirnas

I.9. l( itq gautinq sumq (padi dej irnas) surnaZéj imas 3.5. (s84 r 60 (3970

I.10. Kito trumpal aiki o turto (pad idej irnas) surnaZej iuras 3.6. 107

Lll f lgalaikiq skolq tiekejarns ir gautq iSanl<stiniq apmokejimq
padidei imas (sumaZei imas)

t.12. Irumpalaikiq skolq tiekêjarns ir gautq i5ankstiniq

lpmokêiimu padideiimas (surnaZei irnas)

3.1 I 14393 (6023

r. 13. Pelno mokesðio jsipareigoj irnq padidej irnas

t.14. Su dalbo santykiai s susij usiq i si parei goj irnq pad idej irnas
ls¡rnaàêiimqc\

3.1 I 340652 (7 r 83)

I.1 5. Atideiin u padideiimas (sumaZeiimas)

ì.16. 1492s 112811

t.t7. llgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidinro
reznltatn el irn inavinr:c

r.18. Finansinés ir investicines veiklos lezultatq eliminavimas (60s) ( r 0847.

t.l9 Kitq nepiniginiq straipsniq eliminavimas t69 2882

Grvnieii pagrindinès veil(los pinisu srautai (282111 228233

II. Investicinôs veiklos pinigq srautai

II.I Ilgalaikio tulto (iSskyrus investiciias) jsigijirnas (l9rs0 (218e0s)

11.2. lgalaikio uflo (i5skyrus investiciias) perleidirnas

Ì I.3. lsalaikiu nvestrcrlu lslgrllmas
il.4. lgalaikiq nvesticijq perleidirnas

il.5. Paskolu suteikirras
I I.6. Paskolu susisraZinimas
U.7. GaLlti d ividendai, pah"rkanos 605 10841

il.8. I(iti investicinés veiklos pinigq srautq padide.jirnai 300000 75000c

II.9. Kiri nvesticines veiklos pinigq srautq sumaZéjirnai (800000



Finansinôs veil<los ¡rinigq sra utai
Pinigq slautai, sLtsi.ig su imones savininkais (190s44)

ilt. t.l. Akciit¡ iSlcidinras

u1.1.2. Savininkq ina5ai nuostoliams padengti

IIt.1.3. Savq akcijq supirkimas

ilt.1.4. Dividendq i5rnol<ej inras (111667

Pinigq srautai, susijç su l<itais finansavimo Saltiniais

u1.2.1. Finansiniq skolq padidejimas

III.2.l.l Paskolu gavimas

lII.2.l.2
rI1.2.2. Finansiniq skolq
Lt.2.2.1 Paskolq gr4Zinirnas

|1.2.2.2 Obligacijq supirkimas

ilt.2.2.3 Sumoketos palUkanos

ut.2.2.4 Lizingo (fi nansines nuornos) mokej inai

ill.2.3. l(itq jmones jsipareigo.j irnq padidej irnas

nL.2.4. Kitq jrnones isipareigoj irnq surnaZej imas

ilt.2.5. Kiti finansinês veiklos pinigq srautq padidejinrai

Kiti finansines veiklos pinigq slautq sumaZèjirrrai

Valiutq kursg pasikeitimo itaha grynqjq pinigq ir

Grynasis pinigu srautu rradidèiimas (sumaZèiimas 107492
Pinigai ir pinigq ekvivalentai lail<otarpio pradZio.ie

Pinigai ir pinigq el<vivalentai laikotarpio pabaigoje t042714

Direktorius

(jnones vadovo pareigq pavadirrimas)

Vyriausioj i buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinðio

tvalkyti apskait4 kito asmens paleigq pavadinirnas)

leksandlas Muzikeviðius

(vardas ir pavarde)

Nijole Sirnanaviõiene

(vardas ir pavarde)

(paraSas)



UZDARoJT AKCINn unruunovn
,,GYVULIU PIìODUKTYVUMO KONTROLE,.

AISKINAMASIS RASTAS
2013 rn. birZelio 30 d.

2013 m.liepos 19 d. Nr.5

TIKSLAS

Tikslas - pateikti ir atskleisti UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" tarpiniq
finansiniq ataskaitq rodiklius, ivertinant, finansinç büklç 2013 m. birZelio 30 d., atslcleidZiant
svarbesnius pokyðius. Ai5kinamasis ra5tas yra privaloma sudedamoji finansiniq ataskaitq rinkinio
dalis.

r. BENDTìOJI INFORMACIJA APIE BBNDROVq

1. 1. f rcgistravimo duomenys

UZdaroji akcine bendrovè ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" yra pertvarkyta i5
Valstybes imones,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" .

V{ Registrq centras Lietuvos Respublikos Juridiniq asmenq registre 2011 m. sausio 6
d. iregistruota UZdaroji akcinê bendrove ,,Gyvnliq produktyvumo kontrolè". Bendroves kodas
110072967. Buveine - V.Kudirkos g. 18-2, Vilnius. Banko rekvizitai:

a/s Nr. LT3l 7300 0100 0241 0530 AB bankas ,,Swedbankas", banko kodas 73000,
a/s Nr. LTl8 4010 0424 0380 1 193 AB bankas DNB, banko kodas 40100,
a/s Nr. LT5110440600078901 19 AB SEB bankas, banko kodas 70440

1.2.Bendrovês veikla

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" (toliau Bendrove) nuo 2011 m. sausio 6 d. ir
toliau vykdo:

gyvuliq produktyvutno kontroles veikl4, pavest4 Lietuvos Respublikos Zemes ükio
ministro 20ll m. vasario B d. isakymu Nr.3D-88, vadovaujantis Respublikos gyvuliq
veislininkystes istatymo (1994 02 08 istatymas Nr. I-384, 1998 11 24 istatymo NT.VII-934
redakcija) nuostatomis. Si veikla il toliau yra i5irntine bendroves kompetencija ir nekonkuruoja su
kitq ukio subjektq vykdorna analogi5ka veikla.

pieno kiekio rnatuokliq kaliblavimo bei technines prieZiüros paslaug4.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes ukio rninistro 2012 m. kovo 27 d.

isakyrnu Nr.3D-211 ,,Dél Zemes ükio rninistro 2009 m. gruodZio 7 d,. isakymo Nr.3D-934 ,,Del
pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo,, pakeitimo",
kontroliuojamq banclq pieno kiekio matuokliq kalibravirnas itrauktas i gyvuliq produktyvurno
kontroles paslaug4, kuri4 vykdo UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole". 'faip pat, vadovaujantis
Siomis taisyklemis, Bendrovès pladetos teikti gyvuliq laikytojams kontroliuojamq gyvuliq
konsultacijos pieno kiekio kokybes gerinimo klausimais yra kaip gyvuliq produktyvumo kontroles
paslaugos dalis.

UAB ,,Gyvuliq ploduktyvumo kontrole" gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri
neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatyrnams ir kitiems teises aktams. Todel, pleðiant bendroves
veikl4, idiegtos naujos veiklos:

a) ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslaug4;



pieno Saldymo rezervlrarq bandymq ir patikros veikla, kuri teikiarna gyvuliq
laikytojams;
rnelZirno irangos tikrinirnas;
tnechaniniq ir elektroniniq pieno kiekio rnatuokliq technine prieZiùra ir remontas;

l.3.Filialai ir atstovybès

Bendrovè veikl4 vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.2013 rn. sausio 1 d.
buvo 22 Gyvuliq produktyvumo kontrolès skyriai, kulie gyvuliq produktyvullo kontroles paslaug4
vykdo visuose 44 Salies rajonuose. Tie patys skyriai yraft 2013 m. birZelio 30 d.

Pieno kiekio matuokliq technine prieZiüra ir kalibravimas taip pat apima visoje Salies
telitorijoje esanðiq korfroliuojamq bandq savininkq pieno kiekio matavimo priemones.

1.4.Nuosavas kapitalas, istatinis kapitalas ir akcijos

UZdarosios akcines bendroves ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" 2012 m. gruodZio 31

d. istatinio kapitalo dydis 2365700 Lt., akcijq skaiðius (vardiniq paprastqjq) 2365700 vnt., vardinès
paprastosios akcijos norninali verte I Lt.

Visq Sios uZdarosios akcines bendroves akcijq savininke tapo valstybe. Nuosavybes
teise priklausanðiq akcijq valdytoja - Lietuvos Respublikos Zemés ükio ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. gruodZio 5 d. nutarirnu Nr'.
1469 ,,Dël valstybes turto investavimo i uZdarosios akcinés bendroves ,,Gyvuliq produktyvumo
kontrolé" istatinio kapitalo didinimo" ir Zemês ùkio ministro 2012 m. gruodZio 12 d. isakymu
Nr.3D-937 ,,Dèl valstybes turto investavimo ir uZdarosios akcines bendroves ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrole" istatinio kapitalo didinimo" priimtais sprendimais padidinti Bendloves
istatini kapital4 papildomu 160000 Lt ina5u, iSleidZiant 160000 paprastqlq vardiniq akcijq, kuliq
kiekviena - 1 Lt nominaliosios vertês buvo sudaryta Akcijq pasira5ymo sutartis 2012 n. gruodZio
18 d. Nr. 8P-12-211, le5os pervestos 2012 m. gruodZio 28 d. Dél susidariusiq labai trumpq terrninq
iki 2012 m. gruodZio 31 d. UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" istatai nebuvo pakeisti ir
pateikti tvirtinimui. Vadovaujantis Akciniq bendroviq istatymu, istatinis kapitalas laikomas
padidintu tik iregistravus pakeistus bendroves istatus juridiniq asmenq registre.

Pakeisti Bendrovés istatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Zemes ùkio rninistro 2013
nr. vasario 15 d. ir juridiniq asmenq registre jregistruoti 2013 m. kovo 1 d. [registravus istatns,
padidintas istatinis kapitalas parodytas pateikiant fînansines ataskaitas 2013 m. kovo 31 d.

Pateikiant f,rnansines ataskaitas 2013 n. birZelio 30 d. istatinio kapitalo dydis yra tas
pats ir sudaro 2525100 Lt, kuris padalytas 2525700 paprastqjq vardiniq akcrjq. Akcijos nominali
verte 1 Lt.

l.5.Bendrovès darbuotoj q skaicius

bendroveje per 2013 ni. I pusmeti sumaZejo 18 kontroles asistentq skaiöius, kitq.
darbuotojq skaiðius pakito neZenkliai. Kaip pasikeitê darbuotojq skaiðius pagal pareigybes
pateikiame lenteleje. Darbuotojq skaiðius pateikiarnas praejusiq ir ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje:

b)

c)
d)

Darbuotoiq skaiõius 2013 03 31 2013 06 30

[mones vadovai ir administracijos darbuotojai 9 10

GPK padalinio vadovas, vyr. specialistai, specialistai 6 6



Laborator os vedöjas, techniniai specialistai I 7

GPK skyr q vadovai ir specialistai 23 L-'t

Kontloles asistentai 310 292

Skerdenq klasilìkavimo ekspertai - skerdenq vertintojai I i
Valytoja I I

Viso: 358 340

Kontroles asistentq skaiðiaus sumaZejo todel, kad bandq laikytojams vykdant kontrolç
B ir C rnetodais keiðiasi darbo organizavimas, sumaZeja kontrolês asistentq darbq apimtys, dalis
pensinio amZiaus darbuotojq nutrauke darbo sutartis.

l.6.Bendrovês valdymas

Pertvarkius valstybes irnonç ,,Gyvuliq pr'oduktyvumo kontrole" i uZdarqj4 akcinç
bendrovç ,,Gyvulit¡ produktyvumo kontrole" ir iregistravus .Iuridiniq asmenq registre, nuo 2011 m.
sausio 6 d. bendrovês valdymo olganai yra: visuotinis akcininkq susirinkimas; kolegialus valdymo
organas valdyba; bendrovês vadovas - direktorius. Valdyb4 renka visuotinis akcininkq
susirinkimas. Bendroves valdyb4 2013 m. I ketvirti sudaré 3 (trys) valdybos nariai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes llkio ministro 2013 m. balandZio 10

isakymu Nr.3D-242 ,,Del äemes ükio ministro 201lm. sausio 19 d. isakymo Nr. 3D-33 ,,Dèl
atstovavimo valstybei akcinese bendrovése ir uZdarosiose akcinese bendrovese" pakeitimo,
patviltintu valstybes tarnautojq, skiriamq i valstybes valdomq bendroviq kolegialius otganus,
s4ra5u, Bendroves valdyb4 sudaro 5 (penki) nariai.

Nuo 2012 m. rugsejo 2l Bendloves direktoriurn paskirtas (i5rinktas) Aleksandras
Muzikeviðius.

II. APSKAITOS POLITIKA

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" apskaitos politika patvirtinta Bendroves
direktoriaus 2011 -12-31isakymu Nr. lTV-65.

Bendlove tvarkydama apskait4 ir sudarydama fìnansinç atskaitomybç vadovaujasi
Siais bendraisiais apskaitos plincipais: imonês veiklos tçstinumo, peliodi5kumo, pastovumo,
piniginio mato, kaupimo, palygir-rimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Gyvulit¡ produktyvumo kontrolès metai,
kaip ir kalviq kontrolés sisternoje ES valstybese, vadovau.jantis Tarptautines gyvuliq apskaitos
komiteto (ICAR) nuostatomis, prasideda kiekvienq metq spalio I d. il baigiasi lugsèjo 30 d.
sekanðiais metais.

Siekclama padidinti valstybes valdomt¡ jrnoniq veiklos efektyvum4, Lietuvos
Respublikos Vyriausybe 2010 rn. liepos 14 d. nutarirnu Nr. 1052 patvirtino Valstybés valdomq
imoniq veiklos skaidrurno uZtikrinimo gairiq apraS4. AtsiZvelgdami i tai, kad Skaidrurno gairiq
nuostatos, tarp jq nuostata del valstybes valdomq imoniq apskaitos tvarkyrno pagal tarptautinius
apskaitos standartus, remiasi principu ,,laikykis arba paai5kink", Bendrovè vadovar"rjasi Lietuvos
Respublikos Finansq ministerijos parengtomis rekomendacijomis del tarptautinit¡ apskaitos
standartt¡ taikymo valstybês valdomose imonêse (Zemes ükio ministerijos 20ll -05 -19 raðtas
Nr.2D-2683).

Vadovaujantis paleiktomis rekomendacijomis paai5kiname, kad Benclroves kriterijai,
galintys apsprçsti tarptautiniq apskaitos standartq taikym4, finansiniai (bendroves pardavimq



grynosios pajamos per finansinius metus Zyrniai maZesnês ui. 50 mln. litq ir balanse nuroclyto turto
vertê maZesue uZ 100 mln. litq) ir nehnansiniai (bendrove negali ir nenumato leisti obligacijas ar
kitus ne nuosavybes vertybinius popierius bei negali (nenun-rato) imonès akcijornis prekiauti
reguliuojamoje rinkoje), neatitinka reikalavimq. Taip pat Tarptautiriiq apskaitos standartq taikymas
Bendrovei neteiktq naudos vykdornai veiklai ir apskaitos tvarkymui.

AtsiZvelgiant i auk5ðiau minètas nuostatas, UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè"
apskaita tvarkoma ir finansinè atskaitornybe rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos imoniq
finansinès atskaitomybes fstatyrnu, Verslo apskaitos standartais, I-ietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatymu.

Toliau iSdèstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Bendrove vadovavosi
rengdama 2013 rnetq 6 menesiq tarpiniq hnansiniq ataskaitq rinkini.

ILGALAIKIS TURTAS

2.1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" pripaZistamas, kai jis
atitinka nematerialiojo turto apibreZirn4 ir Siuos pripaZinimo kriterijus:

1. pagristai tiketina, kad ateityje Bendrovè i5 turto gaus ekonomines naudos;
2. turto isigijimo savikaina gali büti patikimai ivertinta ir atskirta nuo kito turto vertes;
3. Bendrove gali tuo turtu disponuoti, ji kontroliuoti arba apriboti teisç juo naudotis

kitiems.
Nustalyta minimali nematerialiojo ilgalaikio turto vieneto isigijimo verte 1500 Lt.

Amortizacija skaiðiuoj ama pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4. Nematerialiojo turto
eksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos,
s4naudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo iðlaidos, patirtos po jo isigijimo ar
sukürimo, pripaZistarnos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, i5skyrus
tuos atvejus, kai Bendrovè patiria i5laidas, kuriomis didinarna nematerialiojo tulto isigijirno
savikaina (naujq programos moduliq isigijimo verte, naujq papildornq formq, tobulinant esamus
modulius, sukurimo verte). Atlikus turto vertinimq, nematerialusis tudas ivertintas balansine verte.

2.2. Ilgalaikis m aterialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
visus Siuos pripaZinimo kriterijus:

1. naudo.jamas ilgiau kaip vienerius metus;
2. pagristai tikisi gauti i5 turto ekononinès naudos büsimaisiais laikotarpiais;
3. gali patikimai nustatyti turto isigijimo (pasigarninirno) savikain4;
4. turto isigijimo (pasigarrinimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimali4 ilgalaikio

materialiojo turto savikain4, kuri Bendroveje nustatyta turto vienetui i500,00 Lt.
Del VI ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkyrno i UAB ,,Gyvuliq

produktyvumo kontlolè", atlikus 2010 m. birZelio 30 d, ilgalaikio turto vertinim4, UAB ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrole" ilgalaikis turtas apskaitoje toliau registruojamas perkainota turto verte
(Apskaitos politikos keitirnas).

Bendroves ilgalaikio turto nusidevejirno (amortizacijos) normatyvai patvirtinti
Bendroves Direktoriaus isakymu.

ilgalaikiam rnaterialiajam turtui, pirktam nuo 2010 m. sausio 1 d. likvidacine verte
nustatyta I Lt, uematerialiajarn ilgalaikiam turtui likvidacines vertes néra. Nusidevejimas
pradedar-nas skaiðiuoti nuo sekanðio menesio, kai tultas pradedamas eksploatuoti. Nusidevejimo



suma plipaZistama s4nauclomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi. Ilgalaikio materialiojo turto
eksploatavimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos
s4naudotn. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato. Jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar
remontas nepagerina naudingqjq turto savybiq ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, 5iq darbq
verle pripaùistana ataskaitinio laikcltarpio s4naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto
atvejais didinama tufto verte.

Ilgalaikis finansinis turtas

UAB ,,Gyvuliq ploduktyvumo kontrole" finansinio turto neturi. Kadangi akcijos 100
proc. priklauso valstybei, nera dukteriniq bei asocijuotq imoniq. Finansini tur14 sudarytq: po
vieneriq metq gautinos surnos (kitq asrnenq isiskolinirnai), kurios bütq gr4Zintinos po vieneriq
metq; ateinanðiq laikotarpiq s4naudos, kurias bendrove pripaZintq patirtomis vèliau nei po vieneriq
metq.

2.4. Trumpalaikis turtas

Bendroves trurnpalaiki turt4 sudaro:
a) atsargos;
b) pirkejq isiskolinimas;
c) gautinos sumos;
d) kitas trurnpalaikis turtas;
e) pinigai.
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" atsargomis laikornas trurnpalaikis turtas,

kuris gali büti naudojamas bendrovès funkcijoms atlikti (bendrovei nustatytierns tikslams pasiekti)
trumpiau kaip vienerius metus, o jo isigijirno kaina i vienetui leidZiamas atskaityti s4naudas

iskaitorna t4 ataskaitini laikotarpi, kuri Sis turtas pradetas naudoti.
Bendrovès apskaitoje nuo 2012 m. balandZio 1 d., kai gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugai taip pat taikomas PVM (yra PVM objektas), visos atsargos ivertinamos
isigijirno savikaina be PVM.

Atsargas bendrovej e sudaro :

a) maZaveftis inventorius ir darbo priemonês, kuriq isigijimo vertó maZesné uZ
minirnali4 ilgalaikio tulto veltç, darbo rübai;

b) kuras ir tepalai naudojami bendroves transporto priemonems ;

c) ùaliavos ir kitos rnedZiagos (spausdintuvq kasetes, kanceliarinês, ùkines prekês,
laboratorijos pieno kiekio matuokliq remontui reikalingos atsargines priemones,
pa5to Zenklai, kt.);

d) atsargines dalys (automobiliq padangos, akumuliatoriai, kitos detales).
Apskaiðiuodama vykdomq paslaugq veiklai sunaudotq atsargq savikain4, bendrove

taiko FIFO büd4 (daroma prielaida, kad pirrniausia sunaudojamos anksðiau isigytos atsargos).
Trurnpalaikis turtas kiekine i5rai5ka apskaitomas Bendroveje nnstatyta tvarka..

Pirkejq isiskolinimq sumos parodornos tikrqja verte. Abejotinq skolq sumos
pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio s4naudon-ris. Atgavus anksðiau pripaZintas abejotinornis
skolas, Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinq skolq s4naudos.

Trumpalaikes gautinos sulrros UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 2013 m.
birZelio 30 d. balanse parodytos tikrqja verte.

Sukauptos pajamos parodomos gautinq sumq straipsniuose, o ateinanðio laikotarpio
s4naudos - i5ankstiniq apmokejimq stlaipsniuose.

Benclroves kit4 trumpalaiki turt4 sudaro:
a) terminuoti indeliai (indeliai, kuriq terminas ilgesnis kaip 3 men.);



b) kitas trumpalaikis turtas (VMI pelno mokesðio perrnokos, avansinio pelno
mokesðio sumos).

2.5. Bendrovês kapitalas

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" nuosav4 kapital4 sudaro:
a) istatinis (pasira5ytasis) kapitalas,
b) perkainoj imo rezervas (rezultatar),
c) rezewai sudaryti vadovaujantis Akciniq bendroviq istatyn'ru bei UAB ,,Gyvuliq

produktyvumo kontrole" {statais,
d) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
UAII "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pelnas skirstomas bendroves istatuose

nustatyta tvarka. PaskirstytinEji bendroves peln4 skirsto eilinis visuotinis akcinirrkq susirinkimas.

2.6. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" dotacijomis ir subsidijomis pripaZistarnos
dotacijos, susijusios su pajamomis - dotacijos, gaunamos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms ir
negautoms paj amoms kompensuoti.

Dotacija pripaZistarna ir rodoma balanse, jei UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" -
dotacijos gavejas atitinka dotacijos suteikimo s4lygas ir yra dokumentais patvirtinti sprendimai ar
kiti irodymai, kad dotacija bus gauta.

Dotacijq apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos ar jq dalys
pripaZistamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis snsijusios s4naudos

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apskaitoje ir finansineje atskaitomybe.je
pateikiarnos: negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripaZistarna panaudota tiek, kiek
per tam tikr'4 laikotarpi apskaiöiuojama negautq pajarnq, t.y. maZinamas balanso straipsnis
,,Dotacijos ir subsidijos" ir didinamas kornpensuojamq pajamq straipsnis;

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 2013 n. dotacijai negautoms pajarnoms
kompensuoti priskiriarnas pagal Paramos veislininkystei taisykles Gyvuliq produktyvumo kontrolés
dalinis finansavimas. Nepanaudotos dotacijq dalies likutis rodomas balanso straipsnyje,,Dotacijos,
subsidijos".

2.7. Mokêtinos sumos ir lsipareigojimai

Moketinos sulllos ir isipareigojimai UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè"
pripaZistarni apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrove igyja prievoles, kurios tures buti
ivykdytos. Atskirai apskaitomos prekybos skolos ir mokesðiq bei su darbo santykiais susijç
isipareigojimai.

UAB ,,Gyvuliq ploduktyvumo kontrole" kaupia atidejin,us atostoginiarns (darbuotojq
nepanaudotoms atostogoms apmoketi), kulie pagal verslo apskaitos standartq nuostatas parodyti
kaip su darbo santykiais susijç isipareigojimai.

2.8. Pajamq pripaZinimas

Bendrovès pajamos pripaZistamos ir registluojamos apskaitoje jas uZdirbus. Jos

ivertinarnos tikr4ja verte. Atsiskaitorna mokamaisiais pavedimais per bank4 arba grynaisiais
pinigais (i5 fiziniq asmenq - ukininkq) pagal grynqjq pinigt¡ priêmirno kvitus.



Paslaugq teikimo pajarnos, atsiZvelgiant i tai, ar paslaugq teikimo rezultatas gali buti
patikimai ivertintas ar ne, UAII "Gyvuliq produktyvumo kontrolé" pripaZistamos skirtingais büdais.
Rezultatas gali bfrti tiksliai ivertintas tada, kai ivykdytos visos Sios s4lygos:

a) pajarnq suma patikimai ivertinta;
b) sandoris yra baigtas alba jo ivykdyrno laipsnis iki balanso sudarymo datos gali büti

patikimai ivertintas;
c) tikelina, kad bus gauta su paslaugq teikimo sandoriu susijusi ekonomine nauda;
d) s4naudos, susijusios su paslaugq teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali buti

patikimai ivertintos.

Bendroves pajamomis laikomos :

1. Tipines veiklos pajarnos - tai paslaugq teikimo pajamos, kurioms priskiriama:
I .1. gyvuliq produktyvumo kontroles teikirno pajamos, kurias sudaro:
a) pajarnq dalis aprnoketa kontroliuojamq baridq savininkq (ükininkì¿, gyventojq

(fìziniq asmenq) bei Zemes ukio bendloviq (juridiniq asmenq);
b) gauta Parama gyvuliq veislininkystei - gyvuliq produktyvumo kontrolès
dalinis finansavimas, skifias ikainio daliai kompensuoti (negautoms pajamoms kompensuoti);

1.2. pieno kiekio matuokliq rernonto ir techninès prieZiüros vykdymo pajamos, kurias
apnroka paslaugq gav ejai;

1.3. ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinirno paslaugos pajamos, apmokamos
paslaugq gavejq;

1.4. kitos Bendrovès vykdomos veiklos (kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
istatymams ir kitierns teisês aktams) pajamos (edukacine veikla, pieno Saldymo rezervualtl
kalibravirno paslaugos bandyrnai) ;

1.5. pagal sutarti vykdomos melZimo irangos tikrinimo paslauga.
Vadovaujantis Zernes ukio ministro 2012m. kovo 27 d. isakymu Nr.3D-211 ,,Del

äemes ukio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. isakyrno Nr.3D-934 ,,Del pieniniq gyvuliq
produktyvumo kontrolès organizavimo taisykliq patvirtinimo,, pakeitimo" 4.1 punkte i5destyta, kad
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" - valstybes valdoma imoné, kuri kontroliuojarnq gyvuliq
bandose tvarko pieniniq gyvuliq pirminç veislininkystös apskait4, nustato pieno primilZi, paima
kontrolinius pieno mèginius, organizuoja jq i5tyrim4 ir kalibruoja pieno kiekio matavimo
priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda V[ Zemes ukio informacijos ir kairno verslo
centrui, konsultuoja laikytojus gyvuliq produktyvumo kontroles klausimais. Tai rei5kia, kad nuo
2012 m. balandùio 1 d. uZ pieno kiekio rnatuokliq kalibravim4 kontroliuojamq bandq savininkams
netaikomas atskiras mokestis.

2. Kitos pajarnos:
2.1. kitos veiklos pajarnos - tai pajamos arba pelnas ið iprastines, bet ne tipines

veiklos, i5skyrus finansinç ir investicinç veikl4:
- bendroves ilgalaikio turto perleidimo pelnas;
- kitos pajarnos.
2.2. ftnansinês ir investicines veiklos pajamos - tai palukanos uZ banke laikomus

piuigus, baudos ir delspinigiai.

2.9. S4naudq pripaZinimas

S4naudos UAB "Gyvuliq produktyvurno kontrole" pripaZistamos vadovaujantis
kaupirno bei palyginimo plincipais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios
pajamos bei atliekamos bendrovei pavestos funkcijos, neatsiZvelgiant i pinigq iSleidimo laik4.



S4naudos ivertinamos tikr4ja verte. Kadangi bendrove 2012 n.l ketvirti netaike PVM
gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugai, i paslaugq teikirno savikain4 ieina ir pridêtines vertes
mokestis. Bendrovês PVM aprnokestinamai veiklai pirktos atsargos - i savikain4 itrauktos iSlaidos
be PVM. Nuo 2012 m. balandZio s4naudos ivertinamos tikr4ja verte be PVM.

Paslaugq teikimo s4naudos pripaZistamos, registruojarnos apskaitoje ir pateikiamos
firiansineje atskaiton-rybeje t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuli buvo pripaZintos pajamos uZ suteiktas
paslaugas, atliktos bendrovei pavestos funkcijos (pasiekti bendrovei nustatyti tikslai).

2.10 Mokesõiai

Bendrovè PVM mokètoja iregistluola nuo 2011 m. rugpjüðio 1 d., pasiekusi
100000,00 Lt pajamq sum4. Vadovaujantis Vilniaus apskrities VMI 2010 m. 12 03 raStu Nr.(l3.1)-
46-36056, bendrove netaike PVM gyvuliq produktyvurno kontroles paslaugai. Taðiau,
vaclovaujantis Valstybines mokesðiq inspekcljos 2012 m. kovo 28 d. ra5tu Nt'. (32.39-PVM)- RM-
1856, nuo 2012 m. balandZio 1 d. gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yra apmokestinama
PVM,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. sausio 25 d. isakymu Nr.
76 ,,Dël paslaugq Zemés ükiui s4raðo patvirtinimo" (Zin., 2012, Nr.13-556), ükiniq gyvunq
produktyvumo kontrole yra itraukta is4ra54. Tai rei5kia, kacl apskaiðiuojant ir deklaruojant2012-
qjq ir velesniq metq mokestiniq laikotarpiq pajarnas Bendrovè gali naudotis Zemes ukio veikl4
vykdantiems sub.jektams taikoma pelno mokesðio lengvata, taikant 5 proc. pelno mokesðio tarifq.

Bendrovè 2013 n. privalo moketi:
PVM (pridetines verte mokesti) apmokestinamai veiklai;
Avansini pelno rnokesti;

[mokas i galantini fond4.
Valstybei pliklausanði4 dividendq sum4 uù2012 m.
Dividendq sum4 privalo pervesti ne veliau kaip per I mönesi nuo visuotinio akcininkq

susirinkimo sprendimo del pelno paskirstymo priemimo dienos. Sprendimas del Bendroves
2012 m. pelno (nuostoliq) paskirstyrno turi büti priirntas visuotiniame akcininkq susirinkime ir
patvirtintas Zenes ukio ministro.

2.11. Atvejai, kai finansinêje atskaitomybêje pateikiamas tik grynasis ükinês
operaciios rezultatas

Iìinansineje atskaitomybeje pateikiamas tik grynasis ükines operacijos rezultatas:
- perleidZiant ilgalaiki turt4,
- gaunant kompensacijas uZ patirtus nuostolius, draudiminius ivykius,
- panaudoj us dotacij as s4naudq kompensavimui,
- keiðiant uZsienio valiut4.

2.12. Informacijos pateikimas pinigq srautq ataskaitoje

Bendrovë pinigq srautq ataskait4 sudaro netiesioginiu budu. Pinigq srautq ataskaitos
sudarymo tikslas - pateikti informacij4 apie bendrovês pinigA ìudejim4 (iplaukas ir i5mokas) per
2013 m.l ketvirti.

2.13. Apskaitos politikos pakeitimo itaka Bendrovês veiklos rezultatams



Sudarant 2013 rn. birZelio 30 d. finansinç atskaitomybç perskaiðiavimai, kurie
pakeistq Bendroves veiklos rezultatus, nebuvo vykdomi.

ilI. AISKNAMOJO R.ASTO PASTABOS
(BALANSO STIì.AIPSNIU ATSKLEIDIMAS)

Ai5kinarnojo ra5to pastabose pateikiarne UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolé"
reikðmingq atskaitornybes sumq detalizavim4. Jeigu sumos yra nereikðmingos bendroves bukles

ivertinimui, jos aiSkinamojo ra5to paslabose nepateikiamos.

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovés ilgalaiki nernaterialt¡ji turt4 sudalo kompiuterines programos, kuriq vertö
2013 m. birZelio 30 d. 2861 Lt (likutine verte). Bendrovèje nematerialiojo turto 2013 m. l-q
pusmeti isigyta nebuvo..

Ilgalaikio nematerialiojo turto pokyðiai ui¿2013 m. I pusmeti atspindèti Ai5l<inamojo
raSto 3.1. priede íIlgalaikis nematerialusis turtas".

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Vykdydama numatytus isipareigojimus, 2013 n'r.. 1-4 pusmeti Bendlovê isigijo
ilgalaikio materialaus turto pieno Saldyrno rezervualq bandymq ir patikros paslar-rgai vykdyti ttù.

19150 Lt.;

Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolesneje bendroves veikloje naudoti
ilgalaikis turtas nura5omas arba parduodamas vieSuosiuose prekiq pardavimo aukcionuose.

Per 2013 metq 2-4 ketvirfi Bendroves ilgalaikio materialioio buvo nura5yta uZ
57593,73 Lt. pradine verte. NuraÈyto ilgalaikio turto nusidevejimas sudarè 51443,23 Lt. ir likutine
vertê 150,5OLt..Visas nura5ytas ilgalaikis turtas br.rvo pilnai nusidevejçs.

Ilgalaikio materialiojo turto pokyðiai per 2013 m.2-E ketvirti atspindeti Ai5kinamojo
ra5to 3.2. priede "Ilgalaikis materialusis turtas".

Bendrovê ikeisto ilgalaikio turto neturi.
Visas ilgalaikis tudas priskirtas materialiai atsakingierns asmenims.

3.3. Ilgalaikis finansinis turtas

Po vieneriq metq gautinl¡ sunlrl (kitq asmenq isiskolinimq), kurios blrtq gr4Zintos po
vieneriq metq, nera. Ateinanðiq laikotarpiq s4naudq, kurias bendrovè pripaZintq patirtomis veliau
nei po vieneriq mett¡ nér'a.

3.4. Atsargos, iSankstiniai apmokèjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4.1. Bendrovès atsargq likutis 2013 m. birZelio 30 d. buhaltelines apskaitos
duonrenimis buvo 66907,00 Lt.

Balanso B.I.l eilutej e 2013 06 30 d. nurodyti Sie atsargq likuðiai: Lt,
2013 06 30 d.



Nepradetas naudoti maZavertis inventorius 6760,00
Kuro, tepalq likutis autotransporto priemonese 3802,00
Laliavos ir medZiagos (spausdintuvq kasetès,
laboratolijos veikl. reikalingos atsarginðs priemones,
popierius, kt.) 56345,00

I5 viso: 66907 
"00 

Lt

Atsargq nukainojimo 2013 rn 2 ketvirti nebuvo.

Bendrovèje apskaitomq atsargq pokyðiai per 2013 m. birZelio 30 d. atspindéti
Ai5kinamojo ra5to 3.4. priede "Atsargos".

3.4.2. Balanso eilute.je 8.I.2,,I5ankstiniai apmokejimai" Bendrove apskaito iSankstiniq
apmoke.jimq sumas ir ateinanðiq laikotarpiq s4naudas, kurios 2013 m birZelio 30 d. sudare
181 18,00 Lt:

2013 06 30 d.

Ateinanðiq laikotarpiq s4naudos :

Spaudos ir kitq leidiniq prenumerata2}1,3 m. 527,00
Bendrovès turto ir darbuotojq draudimo sulllos 5471
Perkelta priskaityta atostoginiq ir soc. draudimo
suma uZ 2013 m. liepos men. 6525

Surna, ,u,ookätu avansu uZ nebaigtus darbus pagalsutarti 5601,00

Viso ,,l5ankstiniai apmokêjimai" 18118,00

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Balanso B.II.1. ,,Pirkéjq isiskolinirnas" ir B.lI.2. ,,Kitos gautinos surnos" eilutese
nurodyti Sie skolq likuðiai:

B.lI.l. Pirkejq isiskolinirnas: 2013 06 30 d.
viso: 1030861,00 Lt ,

t.sk.
1.uZ gyvuliq produktyvLrmo kontroles paslaug4 943996,00 LI;

i5 iq:
ukininkai 791931,00 Lt.
Zemes ükio bendrovês 152065,00 Lt
2. uù matavimo priemoniq remont4, Saldytuvq patikr4 : 1303 1,00 Lt
3.Mf tikrinimo paslauga 73834,00

B.lI.2. Kitos gautinos surllos: 2013 06 30 d.
754435,00 Lt

i5 iq:
Laikotarpio pabaigai nepervesta NMA (nacionaline mokej irno agentüra)
paramos dalis uZ gyvuliq produktyvumo kontrolç 748329,00 ;

kitos gautinos sumos i5 atsikaitingq asrnenLl (GPK sk.vadovt¡
uZ paslaugas I I72l,00Lt
Kitos ivairios gautinos sulllos 2485,00Lt;
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Palyginus su 2013 m. kovo 3l d. duomenimis, pirkejq skolos per 2013 n.2 ketvirtj
padidejo 103754 Lt., ið jq:
uZ gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4 69953,00 Lt;
uZ nrelZimo ir'angos tikririim4 øUM skola) 28580,00 Lt;
kitos skolos (matavimo pdemoniq remont4, Saldytuvq patikr4), 5211,00 Lt.

DidZiausi4 skolq dali sudaro ukininkq ir Zemes ukio bendroviq neapmoketos s4skaitos
uZ gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4. Skolininkams pastoviai plimenama telefoniniais
skambuðiais, ra5omi prirninirnai, pretenzijos, taikomos kitos priemonös, taðiau dalis kontroliuojaniq
bandq savininkq (paslaugos gavejq) uZ Bendrovês teikiamas paslaugas atsiskaito labai paveluotai.

3. 6. Kitas trumpalaikis turfas

[ra5orna trumpalaikio turto suûìa, kuri nebuvo itraukta i kitus trumpalaikio turto
straipsnius. Bendrovés trumpalaikio turto surna sudalö: 2013 06 30 d.

545271,00 Lt.,
i5iq:

terminuoti indeliai (ilgesniarn nei 3 rnen.) 500000,00 Lt
kitas trumpalaikis turtas 45271,00 Lt.
Siekdama gauti papildomr¡ pajarnq i5 finansines ir investicines veiklos, bendrove 2013

metais laikinai laisvas pinigines le5as pervede i ternrinuotus indèlius. Taðiau, bankams mokant labai
maùas palükanas uZ terminuotos indelius, gaunamos labai maZos papildomos pajamos ið finansines
ir investicines veiklos.

Kito trumpalaikio turto sum4 sudaro pelno mokesðio permoka ui.2010 m. - 2011 m.
laikotarpi. LeSas panaudosime ateinanðiais mokestiniais laikotarpiais pervedant VMi maZesnes
suma uZ kitus mokesðius.

3.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Balanso A.IV . dalyje ira5oma Bendrovös turimq pinigq s4skaitoje (vietine ir uZsienio
valiuta) ir kasoje sumos, kuriomis bendrovè gali realiai naudotis. Terminuoti indeliai (ilgesniarn
kaip 3 rnen. laikotarpiui) parodomi Balanso A III.3. dalyje. Pagal buhalterines apskaitos duomenis
Bendroves pinigai ir pinigq ekvivalentai 2013 06 30 d. buvo;

Eil
Nr.

Balansine
Saskaita

Pavadinimas Suma Lt,
20t3 06 30

P nieai (Balanso A. IV. dalvie)
I 27t0 Einarnoji s4skaita (AB Swedbank, AB

DNB,AB SEB)bankuose
1039701

2. 27t4 Einamo.ji s4skaita (EUR ) 0
a
J.. 2720 Kasa 301 3

I5 viso pinisiniu lé5u: 1042714,00

3.8. Nuosavas kapitalas

Bendrovès nuosavq kapital4 sudaro: istatinis (pasira5ytasis) kapitalas, perkainojimo
rezervas (rezultatai), rezervai ir nepaskirstytasis pelnas.

Bendroves istatinio kapitalo suformavimas buvo pateiktas 2012 m. ai5kinamajame
ra5te.
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Per 2013 m, I ketvirti padide.jo istatinio (pasira5yto) kapitalo suma 160000,00 Lt. l'ai
apraÈyta 5io aiSkinaniojo ra5to 1.4. dalyje.

Bendrov,ès 2012 m. paskirstytino pelno projektas buvo svarstytas pelnas buvo
paskirstytas Sprendimas del Bendrovès 2012 rn. pelno (nuostoliq) paskirstymo visuotiniame
akcininkq susirinkime dar nepriirntas. Todel 2013 m. kovo 3l d. rezervq suma nesikeite,
nepaskirstytqji peln4 sudaro: ataskaitiniq metq peh-ras 17584 Lt, nepaskilstytas ankstesniq metq
pelnas 330509 Lt.

Bendroves istatinio kapitalo, rezervq il nepaskirstyto pelno pokyðiai 2013 m. kovo 31

d. duornenirnis atskleisti,,Nuosavo kapitalo pokyðiq ataskaitojer'.

3.9. Pelno (nuostoliq) paskirstymas

Bendroves 2012 m. paskirstytino pelno (nuostoliq) projektas buvo svarstytas 2013 m.
balandZio 29 d. vykusiame valdybos posedyje ir pateiktas tvirtinti visuotiniam akcininkq
susirinkimui.

Lietuvos Respublikos Zemès ükio rninistro 2012 m. balandZio 29 d. isakymu Nr. 3D-
308 buvo patvirtina uZdarosios akcines bendroves ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 2012 m.
metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys ir pelno (nuostoliq) paskirstymas.

Pelno (nuostolio) paskirstymas ui. 2012 metus parengtas vadovaujantis Akciniq
bendroviq istatymu ir Bendroves istatais.

1. Paskirstytinqii peln4 sudaro:
2. 1. Ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytasis rezultatas 148879 Lf,
3. 2. Grynasis finansinit¡ metq rezultatas 181630 Lt,
4. 3. Pervedimai i5 rezervq 20680 Lt.
5. Viso paskirstytinas pelnas: 351 189 Lt.
Pelno paskirstymas:

I privalomqli rezervy
(5 proc. grynojo ataskaitiniqZ}l2 m,metq pelno) 9082 Lt;
I kitus lezervus 14167l Lt,
Premijoms, kitoms reikrnêms 9892Lt,
Dividendams 190544 Lt.
Nepaskirstytasis rezultatas 0,00 Lt.

Bendroves 2012 m. pelno (nuostoliq) paskirstymas finansinès atskaitomybes ataskaitose
atspindötas 2013 m.II ketvirlyje. Dividendai valstybei ui.2012 rn. peln4 pervesti 2013 rn. geguZes
l6 d. pav, Nr.00486

2013 m. birZelio 30 d. ataskaitinio laikotarpio pelnas sudare 7231Lt. Pateikiame 2013
06 3l pelno (nuostoliq) paskirstyrno projekt4.

Ai5kinamojo raSto 3.9 priedas o,Pelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

3.10. Rezervq sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai

Rezervai UAB ,,Gyvuliq ploduktyvumo kontrolè" sudaromi vadovaujantis Akciniq
bendroviq istatymu ir Bendroves istatais.

Jei privalomasis rezervas yra rnaZesnis kaip 1/10 istatinio kapitalo, atskaitymai i5i
rezerv4 yra privalomi ir negali buti maZesni kaip ll20 grynojo ataskaitiniq finansiniq metq pelno,
kol bus pasiektas istatymo nustatytas Sio lezervo dydis.
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Bendrove yra sukaupusi naùq púvalomojo pelno ïezervq, todel 2012 m. pelno
paskirstymo projekte buvo numatyta skirti 83 proc. grynojo pelno. Taðiau vykusiame valdybos
posedyje svarstant Bendroves pelno (nuostoliq) paskirstyrno projekt4, valdybos sprendimu buvo
atliktos pelno paskirstyrno horekcijos. AtsiZvelgiant i tai, kad Bendrovei bütina isigyti ilgalaikio
turto, nutarta siulyti visuotiuian akcininkq susirinkimui paskirstytojo pelno dali skirti ilgalaikio
turto isigijirnui.

Kiti rezervai sudaromi Bendroves istatuose nustatytiems tikslams igyvendinti ir
naikinami istatymuose nustatyta tvalka.

Rezervq sudarymo ir panaudojimo duomenys pateikiami Nuosavo kapitalo poþðiq
ataskaitojc.

3.11. Per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai

Bendroves per vienerius metus mokètinos sulnos ir trumpalaikiai isipareigojimai
buhalterines apskaitos duomenimis pateikiami2013 rn. birZelio 30 d.

2013 03 30 d.

B.lI.3 Mokètinos skolos tiekejams 363001,00
i5 iq:
uZ pieno rneginiq tyrimus ir konservavim4 330436,00 ;

kitos iv. sulnos uZ paslaugas 32565,00 .

B.II.4 Gauti i5ankstiniai apmokèjirnai: 7086,00
i5iq:
Ükininkq sumos uZ GPK kontroles paslaugas (246 s4sk.) 6031,00
B.II.6 Su darbo santykiais sr.rsijç isipareigojimai 841022,00 ;

i5 iq:
atidejinrai nepanaudotq atostogq rezervui 265977,00 ,

priskaityrnai Sodrai nuo atostoginiq rezervo 82399,00
kitos moketinos surnos (pajamq mok., Sodlai, 492646,00
moketini atlyginimai ui, 2013 m. birZelio men.)
B.II.8 Kitos rnoketinos sumos ir trumpalaikiai
{sipareigojimai 128240,00Lt
I5 iq:
Moketinas PVM rnokestis 128240,00 0

Viso: 1339349,00

Moketinq skolq tiekejams reik5ming4 sum4 sudaro skola uZ 2013 m. birZelio men.
pieno meginit¡ tyrimus ir konservavirn4 330436,00 Lt. Skola apmokama liepos men.

Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq sumoje 2013 m. birZelio 30 d. yra
perkeltas paskaiðiuotas 2012 m. gruodZio 31 d. nepanaudotq atostogq il priskaitymo Sodrai
rezervas, kulis sudaro 348376 Lt.

Bendrove per ataskaitini laikotarpi nesinaudojo jokiais kreditiniais iStekliais. Pradelsto
kreditinio isiskolinimo neturi.

Bendroves moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojirnai detalizuojami
Ai5kinamojo raSo 3.11 priede "Bendrovès isipareigojimq büklêr'.

3.12. Dotacijos ir subsidijos

Gautos le5os i5 Specialiosios kaimo remimo programos pagal Z,Ul:ø, vykdornas
programas Lt;
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1. Parama gyvuliq veislininkystei - gyvuliq produktyvllmo kontroles.
dalinis finansavimas, skirtas ikainio daliai kompensuoti 2013 06 30 d.
(negautoms pajamoms kompensuoti)

K3501
Panaudota:

D3501
1 .Panaudota gyvuliq produktyvumo kontroles
dal i ni o finans avim o surra prip aLinta ne gautom s

GPK pajamoms kompensuoti (K501)
Viso panaudota:

Lt
3235669,00
2013 m.l-4 pusmet!

3235669,00
3235669,00 Lt

Dotacijq, subsidijq likutis 2013 06 30 d. 0,00;

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" skirta gyvuliq produktyvumo kontrolei
dalinio finansavimo suma pateikta Ai5kinamojo ra5to 3.12 priede,,Dotacijos ir subsidijosí.

3.13. lnformacija apie verslo segmentus

Bendrovós pagrindines veiklos pajarnos 2013 m.l-4 pusmetii apskaitos duomenimis sudare, Lt:

1. UZ gyvuliq ploduktyvumo kontrolês paslaugas: 4914512,00
l.l.bandq savininkt¡ (ükininkq, Zemes ukio bendroviq) aprnokama dalis 1678843,00.
1.2. Finansavimas skirtas negautoms pajamoms kompensuoti G\IMA) 3235669,00
2.Uù. ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslaug4 43393,00
3.MelZimo irangos tikrinimo paslauga 98420p0
4.Pieno Saldytuvq rezervuarq bandymq ir patikros paslauga 22019,00
5.Mechaniniq pieno kiekio matavimo prietaisq remontas 26,00

Viso pardavimq pajamos:

Pardavirno savikaina
Bendrasis pelnas
Veiklos s4naudos
Viso savikaina:

Pagrindinês (tipinês) veiklos pelnas

5078370,00Lr

4641962,00 Lt
436408,00 Lt
430092,00 Lt

5072054,,00 Lt

6316,00 Lt

3.14. Kita veikla

Bendroves kitos veiklos pajamas 2013m.1-4 pusmeti sudare :

Gyvybes draudimo pajamos (atskaiðius pervestas
darbuotojams i5mokas ir privalomus rnokejimus Sodrai ir garant.fondui) 310,00Lt

Kitos pajamos viso 310,00 Lt

3.15. Finansine ir investicinè veikla. Pagaute. Netekimai

Pajamos i5 finansines investicines veiklos per 2013 m. II ketvirti sudare 605,00 Lt.
Finansines ir investicines veiklos s4naudq 2013 m.l pusmeti bendrovö nepatyre.

Pagautes ir netekimq ivykiq, taip kaip juos apibreZia Verslo apskaitos standartai, 2013 rn. I pusmeti
nebuvo.
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Ai5kinamojo ra5to 3.14. priedas ,,Finansine ir investicinê veikla
3.16. fprastinês veiklos pelnas (nuostoliai)

Pelno mokestis priskaiðiuojamas rnetams pasibaigus, nes metq begyje yra taikomas
avansinio pelno molçesðio moke.j imas.

Bendrovei ui,2013 rnetq I - III ketvirðius avansinio pelno mokesðio moketi nereikia,
nes pasirinktas avansinio pelno mokesöio apskaiðiavimo büdas pagal praejusiq metq veiklos
rezultatus. Tai rei5kia, kad apskaiðiuojant trijq ketvirðit¡ avansini pelno mokesti vadovaujarnasi
uZpraejusiq rnetq veiklos apmokestinarnojo pelno rezultatais. Kadangi 2010 m. Metinöje pelno
mokesðio deklaracijoje buvo paskaiðiuotas nuostolingas mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (-
282094 Lt nuostolis), vadovaujantis PM[ (pelno mokesðio istatymo) 30 strp. susidarç ankstesniq
metq nrokestiniai nuostoliai pelkeliami i mokestinius metus, tai i 2011 metus perkèlus 103402 Lt
nuostolio, pelno mokesðio moketi nereikejo.

Bendroves 2013 rn. birZelio 30 d. finansineje atskaitomybeje Pelno (nuostoliq)
ataskaitoje grynasis pelnas apskaiðiuotas ðia tvarka:

Ataskaitiriiq metq pelnas prieS apmokestinirn4 Lt
7231.00 r,t

Grynasis pelnas i5 vlso 7231,00 Lt

3.17. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaiðiuotos pinigq sumos, kitas
pcrleistas turtas bei suteiktos garantijos.

Bendrovès vadovaujantiems darbuotojams surnos, susijusios su clarbo santykiais,
apskaiðiuotos per 2013 m. I ketvirti vadovaujantis Bendroves valdybos posêdZio 2012m. kovo 29
d. protokolu Nr.3 patvirtintu UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" direktoriaus, jo pavaduotojo
ir vyriausiojo buhalterio darbo apmokejimo tvarkos apra5u, per 2013 m. II ketv. - vadovaujantis
Bendroves valdybos posédZio 2013 nt. kovo 6 d. protokolu Nr.3 patvirtintomis UAB ,,Gyvuliq
ploduktyvumo kontrolè" direktoriaus, jo pavaduotojo ir vyriausiojo buhalterio darbo aprnokejimo
tvarkos taisyklèmis.

Informacija apteikiama ai5kinamojo ra5to priede Nr. 3.15. ,,Finansiniai rySiai su

imonès vadovais ir kitais susijusiais asmenimis".

3.18. Reik5mingq pobalansiniq ivykiq trumpas apraSymas
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Nematerialusis turtas

Likutinê verté praèjusig finansini

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas isieiiimo savikaina
Praej usiu flrnansiniq metu pabaigoi e

Finansiniq metu pokyðiai:

- turto lsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir nura5ytas turtas (-)
- perraSymai i5 vieno straipsnio i kita + / (-)

Rodikliai

Finansiniq met

b) Amortizaci.i
Praej usi u finansiniu metu pabaigoie

I lnanslnlu metr+ pokyÕlal:

- fìnansiniq metq amortizacija

- atstatantys iraSai o
- kitiems asmenims perleisto ir nura5yto turto amortiza

- perra5ymai i5 vieno straipsnio i kita + i l-)

q

UAB "Gyvulitl produktyvumo kontrole", 1 10072967

lmonès pavadinimas, kodas

2013 m. birZelio 30 d.

metg pabaig

qp

a

abaigoje

Finansiniq metq pabaigoj

o ie

c) Vertès sumaZê.iimas

Pletros darbai

Praèi usiu finansiniu metu oabaiooi
Finansìniq metq pokyðiai:

- finansiniq metq vertes sumaZejimas

- atstatantys lra5ai (-)

- kitiems asmenims perleisto ir nura5yto turto o
- perra5ymai i5 vieno straipsnio i kita + / (-)

Finansiniq metr¡ pabaigo

e

qJ LrKutlne verte ttnanstntq metq pabaigoje (a) -(b)-
lc)

PrestiZas
Patentai, licencijos

ir oan.

Je

Ai5kinamojo ra5to 3.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas"

Programinè iranga

3502

26193

Kitas nematerialusis

turtas

26793

23291

641

I5 viso

3502

23932

26793

26793

23291

2861

641

23932

2861
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Atsa

a) Atsargq isigijimo savikaina
Prae.j usiq finansinir.r metu pabaisoi e

Finansinig met

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo
vertès (atstatymas)

Rodikliai

Praej usiu f,rnansinirl metq pabaieoi e

Finansiniq metr¡ pabaigoje

qp

c) Grynoji galimo realizavimo vertè finansiniq metq
pabaigoje (a) - (b)

abaigoje

lmonès pavadinimas, kodas

2013 m. birZelio 30 d.

Ikainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO büdas

[keistq atsargg vertè

Atsargos pas treõiuosius asmenis

Zal,iavos ir
komplektavimo gaminiai

61087

66907

Nebaigta gamyba

66907

Pagaminta produkcija

Ai5kinamojo ra5to 3.4 priedas ',Atsargos"

Pirktos prekés, skirtos
perparduoti 15 viso

61087

66907

66907



UAB "GyvuIit¡ ¡l'oduktyvuulo kontl'oIè"
110072961V. Kudirkos lB, Vilnius

2013 m. birZelio 30 d. PELNO (NUOSTOLIÐ PASKIRSTYMO
PROJEKTAS

Ai5kinamojo ra5to 3.9 priedas

Straipsniai Suma (Lt)

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praeiusiU finansirrir.¡ metq 0

Grynasis finansiniq metq rezultatas - pelnas (nuostoliai) 7231
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq rnetrl pabaigoie 7231

Perveclinlai i5 rezervu

Paskirstytinas Þelllas (nuostoliai) 7231
Pelno paskil'stymas:

- j privalon1li rezervE,5 proc.(l120 gryno.jo ataskaitinio metL¡ pelno)

i kitus rezervus

premijoms, kitoms reil<mèms iki 2Oproc.gryno.io Pelno(ne daugiau 1/5 dalis)
Dividendams

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq metq pabaigoje 7231
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UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolê,,, I |00j2g6j

Moketinq sumq skaidymas pagal ru5is

lmonés pavadinimas, kodas

2013 m. birZelio 30 d. Ai5kinamojo ra5to 3.11 priedas "lmonès lsipareigojimq b[klé"

Skolos ar jq dalys, apmokétinos



amU subs¡di

Finansavimo Saltinio pavadinimas

Kaimo rémimo prosrama 2013 m
*GPK (parama) dalinis finansavimas
pagal LtJM pagalbos veislininkystei
taisykles20 I 0-03-30 Nr.3D-290; 2012 04

30 Nr.3D-304,2013 06 03 Nr.3D-400)

UAB"Gyvuliq produktyvumo kontrolê", !m.k. 110072967

Ai5kinamojo ra5to 3.12 priedas "Dotacijos, subsidijos"
2013 m. birZelio 30 d.

15 viso:

Suma,Lt
Kompensuojamq s4naudq
pavadinimas

3235669

3235669,00

GPK finansavimas skirtas ikainio
daliai kompensuoti

Gauta subsidijq
suma,Lt

Panaudota subsidijq
suma. Lt

3235669.00

3235669,0

323s669

3235669.0



UAB " Gyvuliq produktyvumo kontrolé", I 1 0072967

lmonès pavadinimas, kodas

2013 m. birZelio 30 d.

Finans in ès ir investicinês v eiklo s r ezultatai

a) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS
Reik5mingrl sumrl detalizavimas: kitos

Subsidiiq ir dotacijr¡ sumos 2004m.apskaitoje pripaZistamos oasal2l vAS
Gauti delspinigi
Kitos pajamos (banko procentai)

b) FINANSINES IR INVBSTICINES VEIKLOS SANAUDOS
ReikÈm

Sumoke

ai.

Kitos sanaudos (bauda

baudos

ngq sumq detalizavimas:

c) FINANSINES IR INVESTICTNES VETKLOS nnZUlraras 1a - n¡

delspinigiai

Rodikliai

Preki

vz netesy

la

bas )

malnat

Ai5kinamojo raSto 3.14 priedas "Finansinès ir investicinês veiklos rezultatai"

Finansiniai metai

Rodikliai

60s

Praéjç finansiniai
metai (2012 m. )

605

t0847

10847

Finansiniai metai

10847

Praéjç finansiniai
metai

Lt



UAB "Gyvtrliq prodLrl<tyvuulo hontrolé", jnrones koclas I 10072961
jnronès pavaclinimas, koclas

Ai5kinamojo ra5to 3.15 priedas "Finansiniai ry5iai su irnonés vadovais ir kitais susijusiais aslnenimis
2013 m. biräelio 30 d.

Finansiniai rySiai su !rnones vadovais ir kitais susijusiais asmcnimis

Rodikliai Finansiniai rnetai
l'raéjg

finansiniai metai
Likutis finansiniq
metq pabaigoje

A. Per rnetus apskaiõiuotos su¡nos, susijusios su darbo
santykiais, darbu valdyboje ir stebètojq taryboje:

106877 244819 0

l. Vadovams: t06811 2448t9 0
a) pasrindinis darbo uZmokestis 106.877 202.212
b) DIemilos
c) iSeitines kornpensaci jos 42601

2. Valdvbos naria¡ns: 0 0 0
a) darbo uZrnokestis*
b) oremiios
c) tantrernos

3. Stebètoiu talvbos nariarns: 0 0 0
a) darbo uZmolcestisx
b) oremiios+
c) tantiemos

4. Kitiems susiiusiems asmenims: 0 0 0
a) darbo uZrnol<estis
b) premiios
c) kitos surnos

B. Apmokèiimas akciiomis: 0 0 0
Vadovalns

2. Valdvbos nariarns
3. Stebetoiu tarvbos narrams
4. Kitielns susìiusients aslltelìltns

C. f monés suteiktos pasholos: 0 0 0
l. Vadovalns
/. valdvbos nar¡allts
3. Stebetoiu tarvbos narialrrs
4. l(itiems susilusiems asrrrenims

D. Gautos paskolos: 0 0 0
l. l5 vadovu
2. l5 kitt¡ susiiusiu asrlìenu

E. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: 0 0
L Vadovams
2. Valdybos narianls
J. Stebetolu tarvbos uanalns
4. Krtlerns susriusielns asl¡enirns

Suteiktos sarantiios: 0 0 0
Vadovams

l. valovbos nat'tams
3. Stebetoiu tarvbos nanams
4. l(rtlerns susiiustetììs aslnentlt'ts

G. Kitos reikSmingos sumos. anskaiõiuotos Der lnetus: 0 0 0
l. Vadovams
z. valovbos nanams
3. Stebetoiu tarybos nariams
4. Kitiems susiiusierns asrnenims

H. Kiti reih5minsi isinareisoiimai imonei: 0 0 0
vadovams

2. Valdvbos nariarns
3. Stebetoiu tarvbos nariams
4. Kitierns susiiusiems asrnenirns
Parduotas turtas: 0 0

L Vadovams
2. Valdybos nariarns
3. Stebetoiu tarybos nanants
4. Kitienls susi jusierns aslneninrs

Vidutinis vadovq skaiõius per metus 3 3 _--
* -jei valdybos ar slebètoitl lrtryboa ¡1¡¡,'¡r, dirbu jmoneje ¡tagal darlto sutartis, ir ii suntct nebut,r¡ parodyta ¡1. ¡. ¡tt,,r¡,u
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aJ

r. IZANGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. rugsejo 22 d. nutarimu Nr.

l3l5 "Dèl valstybes irnones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkymo ir turto investavirno"

bei Lietuvos Respublikos Zemes llkio ministro 2010 m. spalio 19 cl. isakymu Nr. 3D-927 *Dël

valstybes imonês ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkymo i uädarqE akcinç bendrovç",

valstybes imonê ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê" buvo pertvarkyta i uädarqq akcinç bendrovç

,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" (toliau - Bendrove) ir 2011 m. sausio 6 d. iregistruota

valstybes imonês ,,Registrq centras" Juridiniq asmenq registre. Bendrovés vizija - tçsti kokybi5k4

gyvuliq produktyvumo kontroles ir kitq paslaugq teikirn4, taip pat plesti Bendroves veiklos sritis

ir pradéti teikti naujas kokybi5kas paslaugas bei i5 Bendrovès teikiarnq paslaugq gauti kuo didesnç

veltç - siekti pelno akcininkui ir kokybiðkq paslaugq teikirno vartotojams. Bendrovei pakeitus

teisinç form4 siekiama ne tik tçsti kokybiðk4 gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugq teikim4,

bet taip pat plesti Bendroves veiklos sritis ir pradeti teikti naujas kokybi5kas paslaugas.

Bendrove savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akciniq bendrovit¡ istatyrnu, Lietuvos

Respublikos Zemês ukio ministro isakymais, UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolö" istatais bei

kitais teisès aktais.

Bendroves frnansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. - gruodZio 31 d.), o

gyvuliq produktyvumo kontroles rnetai, kaip ir kitose valstybèse, vadovaujantis Tarptautinio

gyvuliq apskaitos komiteto (toliau - ICAR) nuostatomis prasideda kiekvienq r-netq spalio 1 d. ir

baigiasi kitq metq rugsejo 30 d.

Pagrindiniai Bendroves tikslai, uZdaviniai ir funkcijos nustatyti remiantis Lietuvos

Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Zemès ukio ministro

isakymais ir Bendroves istatais. Pagal Bendroves istatus Bendrovês valdyrno organai yra:

visuotinis akcininkq susirinkimas; kolegialus valdymo organas * valdyba, Bendroves vadovas -

direktorius. Bendrovès darbo tvarka nustatyta Bendrovès direktoriaus 2012 m. spalio 29 d.

isakymu Nr. 1TV-47 patvirtintu Darbo reglamentu. Savo veikl4 Bendrove vykdo visoje Salies

teritorijoje. Darbuotojq skaiðius 2013 n. birZelio 30 d. buvo 340.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinit¡ bendroviq istatymo 37 straipsnio 12 punkto 1

dalimi Bendroves vadovas atsako uZ Bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4.

Bendroves valdyrno struktur4, patvirtint4 Bendroves valdybos posêdZio 2012 m. sausio 2 d.

protokolu Nr. l, sudaro Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuliq pt'oduktyvrìltlo

kontrolös skyliai, Pieno kiekio matuokliq technines prieZiüros ir kalibravirno laboratorija,
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Apskaitos skyrius ir Bendrqiq reikalt¡ skyrius. Bendrovês struktüriniuose padaliniuose ir skyriuose

dirbantys darbuoto.jai, vykdydarni jiems paskirtas pareigas ir pavestas uZduotis padeda organizuoti

ir vykdyti Bendroves veikl4 bei igyvendinti Bendroves tikslus. Bendroves struktùriniq padaliniq ir

skyriq vidaus darbo tvark4 Bendroveje nustato uZdarosios akcines bendrovès ,,Gyvuliq

produktyvumo kontrole" darbo reglamentas ir struktuliniq padaliniq bei skyrit¡ nuostatai ir darbo

tvarkos taisykles. Darbuotojq pareigos, teises ir atsakomybö apibreZti pareigybiq apraSymuose.

TI. FINANSINIU IIì. NEFINANSINIV VBIKLOS RBZULTATU ANALIZB

1. Bendrovès vizija, misija ir strateginiai tikslai

Bendrovês vizija - tçsti kokybi5k4 gyvuliq produktyvumo kontroles ir kitq paslaugq

teikim4, taip pat plesti Bendrovès veiklos sritis ir pradeti teikti naujas kokybiSkas paslaugas bei i5

Bendrovês teikiamt¡ paslaugq gauti kuo didesnç vertç - siekti pelno akcininkui ir kokybi5kq

paslaugq teikimo vartotoj ams.

Bendrovès misija - teikti gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4, atitinkanöi4 ICAR

(Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas) reikalavimus: nustatyti gyvuliq individuali4sias

produktyvurno ir veislines savybes, vykdyti duomenq apskait4 bei registravim4 gyvuliq

veislininkystes inforrnacinese sisternose, atlikti pieno kiekio matavimo priernoniq kalibravim4,

techninç prieùiurq ir rernont4, melZimo irangos tikrinim4, Saldymo rezervuarLl bandyrnus bei plesti

Bendrovès veiklos sritis,

Bendrovès strateginê kryptis - Bendrovès veiklos efektyvumo didinirnas.

Bendrovés strateginiai tikslai:

Buti efektyviai dirbanðia bendrove, kuri teikia kokybi5kas paslaugas bei siekia finansinio

efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus s4naudq valdymo.

Modernizuoti bendroves teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenr¡ tikslum4, operatyvum4

ir patikirnum4.

Plesti bendrovès veiklos sr'itis bei teikiamq paslaugq rinkas.

Lietuvoje gyvuliq produktyvumo kontrole pradeta vykdyti 7923 n., o 1926 m. ikurta

Centrine galvijq kontroles s4junga, kuri vykde pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolç ir leido

metines apyskaitas. Po karo Sis darbas nutrüko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystes

sistema, vel pradetos leisti kontroliuojamq karviq produktyvumo metines apyskaitos.

Gyvuliq produktyvutno kontrole - gyvuliq individualiq produktyvulno ir veisliniq savybiq

nustatytnas, duotnenq apskaita, registravimas ir kaupirnas gyvuliq veislininkystes informacinese

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystês istatyrn as (Zin.,1994, Nr. 14-226;2000,
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Nr.61-1806)) ir yra viena i5 pagrindiniq veislininkystes sistemos daliq. Gyvulir¡ produktyvurno

kontrolés nutraukimas sudarytq grêsrnç visai veislininkystes sistemai.

Lietuvoje gyvulininkyste yra labiausiai i5vystyta Zemès ükio sritis, kurios didesniqf4 dali

sudaro pienine galvijininkyste. Gyvuliq veisliq ir jq produktyviqjq savybiq gerinimas

intensyvinant gyvulininkystç yra valstybinés svarbos reikalaujanti Zemes ukio sritis, o veisli¡e

gyvulininkystè - prioritetinê Zemês ükio Saka. Esminç reik5rnç veislinei gyvulininkystei turi

gyvuliq produktyvumo kontloles vykdymas. Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystès

istatymas reglamentuoja veisliq genofondo saugojim4, produktyvumo ir veisliniq savybiq

gerinim4, gyvuliq veislines vertès nustatyrn4. Veislininkystès tvarkymo principai derinami su

Europos S4jungos teisès aktq reikalavimais. Gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys oficialiai

pripaZistami, kai gyvuliq produktyvum4 kontroliuoja Lietuvos Respublikos Zemès ùkio

ministeriios igaliota institucija - Siuo metu tokia institucija yra UAB ,,Gyvuliq ploduktyvumo

kontrole".

Tarptautine patirtis rodo, kad ten, kur aktyviai atliekamas veislininkystes darbas, gerêja

bendra gyvulininkystès Sakos pletra, nes veislininkyste yra sritis, kurioje labiausiai reikalingas

valstybes institucijq strateginis poZiüris. Strateginio planavimo patiltis sukaupta veislininkystes

srityìe perkeliama i kitas sritis ir duoda papildomq teigiamq efektq.

Bendrove, kaip bendros gyvuliq veislininkystês sistemos sudetine dalis, per savo

specialistus ir darbuotojus nuolat palaiko darbinius ry5ius su ükininkais, Zemes ükio bendrovèmis,

veislininkystês sistemos bei j4 aptarnaujanðiomis institucijomis, gyvuliq seklintojais, Valstybine

maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Zemés ukio konsultavimo tarnyba, mokslo ir mokymo

istaigomis, Valstybine gyvuliq veislininkystes prieZiùros tarnyba, Lemes ükio rürnais, Lietuvos

Respublikos Zemes ükio ministerija.

Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas 2007 metais Lietuvai suteike teisç naudoti ICAR

Specialqji spaud4 savo apskaitos paZyrnejirnuose ir publikacijose, o 2012 metais geguZes rnen.

Lietuvai buvo suteiktas ICAR kokybes sertifikatas pieniniq gyvuliq ploduktyvumo kontroles ir

indentifikavimo srityje, tai palym| kad gyvuliq produktyvumo kontroles, identifikavimo,

apskaitos, duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo principai atitinka Tarptautinio gyvuliq

apskaitos komiteto reikalavimus.

2. SSGG analizè

Stiprybès:

. GyvuliU produktyvumo kontrole yra Salies veislininkystes pletojimo pagrindas. Veisline

gyvulininkyste yra prioritetine Zemes ükio Saka. Valstybe remia veislininkystç pagal Vyriausybes

arba.jos igaliotos institucijos patvirtintas programas.
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o Bendrovè yra vienintele valstybes igaliota institucija, teikianti gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugas.

. Gyvulitl produktyvumo kontroles duomenys veislinirikystes inforrnacineje sisternoje

kaupiami ir apdorojami nuo 1969 metq. Sie duon enys naudo.iami tolimesniarne selekcijos

procese, taip patjais naudojasi rnokslininkai, konsultavimo tarnybos ir kitos institucijos, kuriq

veikla susijusi su veislininkyste bei gyvulininkyste.

o Tarptautinis gyvuliq apskaitos kornitetas 2012 metais Lietuvai suteike ICAR kokybes

sertifikat4, o tai paùymi, kad gyvuliq produktyvumo kontrolês, identifikavimo, apskaitos,

duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo principai atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos

komiteto reikalavimus.

. Gyvuliq laikytojams teikiamos konsultacijos pieno kokybes gerinimo klausimais.

o Auk5tos kokybes paslaugas teikianti ir kokybes vadybos sistemQ idiegusi Pieno kiekio

matuokliq technines prieZiüros ir kalibravimo laboratorija.

. 7 5 proc. kontroles asistentq yra igiiç gyvulininkystes srities iðsilavinim4.

. Gyvulir¿ produktyvumo kontroles paslauga - ypatingai naudinga gyvuliq laikytojams:

suteikia galimybes bandos pagerinimui ir karvit¡ atrankai pagal produktyvurn4; pateikiami

duomenys apie kiekvien4 karvç, kuriais vadovaujantis priimami ükio valdymo sprendirnai;

vadovaujantis gyvuliq produktyvumo kontroles duomenimis vykdomas selekcinis darbas; taip pat

gyvuliq laikytojai gali gauti kvalifikuot4 konsultanto pagalb4 gyvuliq produktyvumo kontroles ir

pieno kokybes gerinir-no klausimais.

Silpnybès:

. Nestabili Zemes ükio politika, nuolat besikeiðianti teisine ir ekonomine aplinka.

. Salyje vyrauja smulküs, nekonkurencingi, maZo investicinio pajegumo pieno ükiai, kurie

yn nesuinteresuoti vykdyti gyvuliq produktyvurno kontroles, todel Bendrove praranda

potencialias paiamas.

o Iuformaciniq technologiiq sklaidos trükumai kaimo vietovése lêtina Bendrovès teikiamq

paslaugq modernizavim4, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas kontroles asistentams,

kurios uZtikrintq duomenq operatyvum4.

. Daugelis kontroles asistentq vyresnio amZiaus, darbo kruvis tenkantis asistentui didelis,

atlyginimai del smulkiq bandq - maùi.

¡ MaZas informaciniq technologiiq panaudojirnas.

o Siauras teikiamq paslaugr¡ spektras.

Galimybès:
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o Modernizuoti Bendroves teikiamas paslaugas, uZtikrinant duoment¡ tikslurn4 ir'

operatyvum4.

. Ükiams uaudojantis valstybes parat77a, stambés ukiai, sumaZés nekonkurencingq ükiq,

todel sumaZes Bendroves teikiamq paslaugq ka5tai.

¡ Bendradarbiaujant su veislininkystes institucijomis, su mokslo ir studiiq istaigomis

gyvuliq laikytojams parodyti gyvuliq produktyvumo kontroles naud4 veislinei galvijininkystei ir

kokybi5kai bei konkurencingai gyvulininkystès produkcij os gamybai.

o Siekti, kad gyvuliq produktyvumo kontroles duornenys bütq pripaZistarni ne tik
veislininkystes sriti administmojanðiq institucijq, bet ir institucrjq, susijusiq su gyvulininkyste, su

gyvulininkystes produkcijos gamyba ir perdirbir-nu bei institucrjLl, kurios administruoja Valstybes

ir ES le5as, skirtas pletoti gyvulininkystes versl4.

o Siekiant operatyvesnio ir patikimo duomenq perdavimo, labiau naudoti kompiuterines,

infbrmacinès ir ry5io technologij as.

o Plêsti Bendroves veiklos sritis, idiegti ir pasiülyti daugiau paslaugq.

Grèsmés:

o Valstybès paramos maZejimas gyvuliq produktyvurno kontrolei padidintq paslaugos ka5tus

ükininkarns, todel gali surnaZeti kontroliuojarnq bandq ir gyvuliq skaiðius. Del to netenka prasmès

ankstesnes valstybes investicijos i kontroliuojarnus gyvulius.

o Nuo 2012 m. Bendroves gyvuliq produktyvurno kontroles paslauga buvo pripaZinta PVM

objektu, todel kyla grésrne, kad dalis gyvuliq laikytojq, kurie negali susigr4Zinti PVM, gali

nutraukti gyvuliq produktyvumo kontrolç.

o Maùejantis kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiðius santykinai didins administravimo

iSlaidas tenkanðias vienam kontroliuojamam gyvuliui.

¡ Dêl informaciniq technologijt¡ sklaidos trukurnq kairno vietovese negalime uZtikrinti

duomenq operatyvumo.

. Gyvulirì laikytojarns atsisakius Bendroves teikiarnq paslaugq, tai neigiarnai veiktq Salies

veislininkystç ir gyvulininkystés verslE.

o Bendroveje dirbantys kvalifrkuoti kontroles asistentai yra vyresnio amZiaus, todöl kartq

kaita nei5vengiama. Taðiau kaimo vietovese stinga kvalifikuotq jaunq specialistq, kuriuos bütq

galima idarbinti Bendroveje.

o Bendrovei tapus privaöiu juridiniu asmeniu ir siekiant teikti ivairias paslaugas tenka

prisiimti rizikq ieinant i konkurencinç rink4.
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3. Bendrovès organizacinè struktära

UZdarosios akcines bendrovês ,,Gyvulir¡ produktyvumo kontrole" struktüra ir valdymas

patvirtinti llendroves valdybos posedZio 2012 m. sausio 2 d, protokolu Nr. I (1 paveikslas).

I paveikslas.

Ìi?Ð.ì.E.t],Tl .r.KLlI}iE ÐE)':IrRO\."E
C;11-LrLIì-- i'Ê.tlDL;KT l'-'.a-:\:i) lii)IiTROLE

srRr-;KT[iÃ.é, ]R \:.4^LDTì,f _{S

1\rirnã,rF- búr:rÈ.1

ljyeidèjr iÈÞSd

iJlñtlrjqi ipsL¿lj!6: Idhuii :ÞÊr j5ìi!tri 1'rÊ:r$¡r úsd¡rot

;Éjib*Âs

íjtlrtr plsúùn1ìúrÞ
!aÉ8,-l¡r Àeiir€Èr3i

UZdarosios akcines bendrovös ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" struktüra atitinka

Bendrovés dydi ir veiklos pobüdi. Bendroveje yra Sie struktüriniai padaliniai: Gyvuliq

produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuliq produktyvurno kontroles skyriai, Pieno kiekio

rnatuokliq technines prieZiuros ir kalibravirno laboratorija, Apskaitos skyrius, Bendrqjq reikalq

skyrius. Organizacine struktüra uZtikrina informacijos srauto tekmç Bendroveje, nes kiekvieno

padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadov4.

Struktfrra ir valdyrnas yra tinkamai decenlralizuoti, atsiZvelgiant i veiklos pobüdi. Bendroveje

atskaitingumo sistema yïa ai5kiai ir tinkamai apibrëLta: kiekvieno paclalinio ar skyriaus

darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei.

4. Bendrovés personalo struktära

UZ Zrnogi5kqjq i5tekliq (personalo) valdyrn4 Bendroveje atsakingas Bendrqjq reikalq

skylius. Personalo valdym4 vykdo vyriausiasis personalo specialistas. Prie personalo valdyrno

proceso labai daug prisideda ir stluktüriniq padaliniq vadovai, ypalingai Gyvuliq produktyvumo

kontroles padalinio, kuriam pavaldüs 95 proc. visq Bendrovés darbuotojq, vadovas. 2013 m.

birZelio 30 d. Bendrovêje dirbo 340 darbuotojq, i5 jq 292 Gyvuliq produktyvurllo kontroles skyriq

\:ALIJ1'8..7

ÐIREIi'TC}RTT:S

H:Do HeHa m¡foùIJq
rtrlùfr p¡ i€iiùrs:,ù:

IilEÈr n1tus lrborntodjå

ì:¡.rrilr t¡d1úV,1sú
LmErr lÊ! |¡*:u:+ r.lof o

p{rci1pl*jâr

i\ar$) p:<&R<Tùú
kn6acìii :L¡ir'.,rdù..'3 I

l¡Tr¡:¿rìÀîre på\oø::ù
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kontroles asistentai,22 Gyvuliq produktyvumo kontloles skyriq vadovai,2l specialistas ir 5

adrninistracijos darbuoto.jai, uZimantys vadovau.janðias pareigas. Bendrovès personalo struktura

pavaizduota 2 paveiksle. Bendrove.je visiems darbuotojams yra paruo5ti ir patvirtinti pareigybiq

apra5ymai, kuriuose numatytos darbuotojq pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai,

bütini einamorns pareigoms atlikti.

2 paveikslas.

-(),5Y.'

rn Ådnlirristracija

'sN 

Speci¿ìliståi

,' GPK skyriil v;clovai

u.* KnnTrol*s a*istenta i

5. 2013 m.ll ketvirðio (6 mèn.) UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolô06 veikla

Gyvulininkystes selekcija yla ilgas ir sudetingas procesas. Siekiant, kad veislininkystes

selekcijos plocesas vyktq sekmingai, labai svarbu tureti tinkam4 gyvuliq produktyvumo kontrolês

apskait4 ir selekcijos objekt4 - kontroliuojamas karves, teisingai atlikti kontrolini pieno meginiq

paemirn4, vesti tiksli4 ir patikim4 gyvulir¡ produktyvumo apskait4.

2013 m. birZelio 30 d. Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinyje dirbo 322 darbuotojai,

i5 ktrriq 7 Gyvuliq ploduktyvurno kontroles padalinio darbuotojai, 22 Gyvuliq produktyvurno

kontroles skyriq vadovai, 292 kontroles asistentai ir I Gyvuliq produktyvumo kontrolès skyriaus

specialistas.

2013 m. bilZelio 30 d. Salyje buvo kontroliuojama 137 942 karves, tai sudare 43,27 proc.

visq Salyje laikornq karviq. A metodu buvo kontroliuojama 74 697 karves, B rnetodu - 39 034

karves ir C metodu buvo kontroliuojama 24 211 karviq. Lyginant su 2013 m. I ketvirðio

duonrenirnis, per 2013 m.II ketvirti A metodu kontroliuojamose bandose buvo kontroliuojama 53

karvetnis daugiau, B rnetodu kontroliuojamose bandose buvo konlroliuojama 27 karvemis

pûrsünalo struktüra
3 m. l¡irå*lio 3ü ql.

ßendro

t,4

OL
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rnaäiau, C metodu kontroliuojamose bandose buvo kontroliuojarna 143 karvemis daugiau. IS viso

per 2013 m. II ketvirtipadaugejo 169 kontroliuojarnomis karvemis.

2013 rn. birZelio 30 d. kontroliuojamq kalviq skaiðius buvo 137 942,t.y.lyginant su 2013

m. kovo 31 d. kontroliuojaniq karviq skaiðius padidejo 169 karvernis, taðiau kontroliuojarnq

bandq sumaZejo 49 bandomis. Galima teigti, kad neZiürint i tai, jog per 2013 m. II ketvirti ivyko

kontroliuojamq bandq sumaZejimas, kontroliuojamq karviq skaiöius padidejo, kontroliuojarnq

gyvuliq bandos daugiausiai padidejo, del pavasari apsiver5iavusiq telyðiq. Analizuojant

kontroliuojamq karviq ir bandq skaiðiaus pokyti per 2073 m. II ketvirti, didZiausias skaiðiaus

kitimas vyko bandose, kuriose gyvuliq produktyvumo kontrole vykdoma A ir C metodais. Per

2013 m. II ketvirti i5 A kontroles metodo pasitraukê 39 bandos, taðiau kontroliuojamq karviq

skaiðius padidejo 53 karvèmis, DidZiausias kontroliuojamq gyvuliq ir bandq skaiðiaus

surnaZejimas vyko 6-10 karviq laikytojq grupeje. Pagrindines prieZastys, del kuriq yra

nutraukiama gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yra tai, kad laikytojams per brangi

paslauga, gyvuliq laikytojai planuoja naikinti band4, maZina gyvuliq skaiðiq bandoje, del visos

bandos gyvuliq pardavirno (veiklos, susijusios su pienine gyvulininkyste, atsisakymas).

Per 2013 m. II ketvirti, lyginant su 2013 m. I ketvirðiu, B metodu kontroliuojamt¡ bandq

skaiðius surnaZejo 2 bandornis su 27 kontroliuojamomis karvêmis. DidZiausias kontroliuojamq

gyvuliq ir bandq skaiðiaus sumaZêjirnas vyko nuo 151 - 300 karviq laikytojq grupeje, taðiau

laikytojq grupöje nuo 300 ir daugiau karviq grupeje padidejo. Sis kontroliuojarnq gyvuliq

surnaZejimas ir padidejirnas minetose laikytojq grupèse rodo, kad kontroliuojamos bandos

starnbeja.

C metode per 2013 m. II ketvirli surnaZejo 8 kontroliuojarnornis bandomis, taöiau

kontroliuojamq gyvuliq skaiðius padidejo 143 ir tai parodo, kad vyksta kontroliuojamq bandq

stambejimas.

I5 viso per 2013 m. 6 menesius surnaZejo 236 kontroliuojamomis karvemis ir 167

bandomis, (t.y. 167 bandq savininkai atsisake vykdyti gyvuliq produktyvumo kontrolç ir

surnaZej o 23 6 kontroliuojamornis karvemis).

Per 2073 m. II ketvirti, teikiant ükiniq gyvunq registravimo ir Zenklinirno paslaug4,

bandose suZenklinta 1391 gyvuliai, iS kuriq - 822 gyvuliai kontroliuojamose bandose ir 569

gyvuliai nekontroliuojamose bandose. Per 2013 m. 6 mênesius i5 viso suZenklinta 2270 gyvuliq.

Per 2013 rn. II ketvirti konsultacijos kontroliuojamq gyvuliq laikytojarns buvo teikiamos

vadovaujantis gyvuliq produktyvumo kontrolês duomenimis, taikant gyvuliq produktyvumo

kontroles gerqi4 praktikq bei siekiant pieno kokybes gerinimo. Per ataskaitini laikotarpi buvo

suteikta 15 konsultacijr¡ nuvaZiavus ibandas, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrolé ir

16 konsultacijq ZodZiu (telefonu) bei ra5tu nevaZiuojant ikontroliuojarnas bandas. Per 2013 m. 6
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ménesius i5 viso suteiktos 52 konsultacijos gyvuliq laikytojams. Konsultacijos, teikiamos gyvuliq

laikytojams, yra naudirlgos ne tik paðiam gyvulio laikytojui, bet ir Bendrovei, Dalis ükininkq,

pasikeitus gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos kainai bei sumaZejus pieno supirkimo

kainai ruo5èsi atsisakyti Bendroves paslaugq. Taðiau lankantis ükininko bandoje ir suteikiant

kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybês gerinirno ir gyvuliq produktyvumo kontroles

naudingumo klausimais, nemaZa dalis ükininkq nusprende tçsti gyvuliq produktyvumo kontrolç

savo laikornose bandose.

Ateityje stiprinsime konsultavimo paslaugas susiedami jas su mechanizuotos melZimo

irangos tikrinimo veikla.

2013 m. II ketvirðio Gyvuliq produktyvumo kontrolés padalinio darbq apimtys ir

palyginimas su 2013 m. I ketvirðio darbo apimtimis:

llil. Nr'. Paslaugos pavadinimas
Matavinro

vienetai.

Dalbq apimtys uZ

2013 nr. Il ketv.

Dalbq apinrtys uZ

2013 m. I ketv.

I Gyvuliq ploduktyvLrrno kontlolès paslauga
ñorìrroilùotrl Kâlvtr]
rkaiðir¡s rinl t31 942 137 773

t.l A l-uetodu
ñonl rolluot r¡ Karvn¡

ìkâiðiils v¡l 14 697 74 644

1.2. ll nrctodu
ñontrolruotrl Karvrì.1

ikâiðirts vrìt 39 034 39 06t

1.3 C metodu
ñonlrolilot rl KAtvlt¡

24211 24 068

4 Konsultavimo paslauga
Ãorìst¡rtacllu sKalc[ts,

vni 3t 2t

5 Ükiniq gyvünq legistlavimo ir Zenl<linilo paslauga
òuzerKrtìttÌ gyvturu

skaiðius vrrr l39l 879

Be gyvuliq produktyvulno kontroles vykdyrno, gyvuliq veislininkystes srities augimas

neilllanomas. Nors gyvuliq produktyvumo kontrolès vaidmuo bandos valdymui néra per daug

pabrëùianas, taðiau tai vienas i5 svarbesniq veiksniq, daranðiq itak4 pieno ükio pelningumui.

DidZiausias demesys turi buti skiriamas pieniniq galvijq produktyvumo didinimui, produkcijos

kokybes gerinimui ir pieno garnybos ka5tq maZinimui. PaZymetina ypatinga gyvuliq

ploduktyvumo kontroles nauda vykdant karviq atrank4 pagal produktyvum4, norint gerinti band4.

Nuo karviq produktyvurno priklauso pieno ükio veiklos rezultatai.

Gyvuliq procluktyvumo kontloles paslauga yra neatsiejama nuo Bendrovês Pieno kiekio

matuokliq technines prieZiùros ir kalibravirno laboratorijos (toliau - labolatorija) veiklos:

elektroniniq ir mechaniniq pieno kiekio matuokliq bei elektroniniq svarstykliq (toliau * pieno

kiekio matavimo priernones) technines prieZiüros ir kalibravimo. Patikimas pieno kiekio

matavimas imanomas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir techniSkai tvarkingas pieno

kiekio matavimo priemones, Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2006 m. lapkriðio l0 d.

isakyrnas Nr.3D-445 ,,Del kontroliuojamq pieniniq gyvuliq prirnelZto pieno kiekio matavimo

prienroniq kaliblavimo taisykliq patvirtinimo" (Lin., 2006, Nr. 124-4732) ipaleigojo visus

kontroliuojarnq bandt¡ savininkus, kalibruoti jq bandose naudojamas pieno kiekio matavimo

priemones prie5 jq naudojini4 ir veliau periodi5kai, ne reðian kaip vien4 kart4 per dvylika
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mènesit¡. Tokiu büdu siekiama uZtikrinti kontroliuojamt¡ gyvuliq primelZto pieno kiekio apskaitos

patikirnum4.

Uädarajai akcinei bendrovei ,,Gyvuliq produktyvurno kontrolè" pakeitus teisinç form4 i5

valstybes imonès i ui.darq4 akcinç bendrovg, laboratorijoje buvo pradèta teikti atskira nuo

gyvuliq produktyvumo kontrolös paslauga - pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravirnas ir

teclrnine púeLiura, taðiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemès ükio ministro 2012 m. kovo

27 d. ¡sal<ymu Nr. 3D-211 ,,Dèl Zemes ùkio ministro 2009 m. gruodZio I d. isakymo Nr. 3D-934

,,Del pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo" pakeitimoo',

kuriuo pakeiðiamas Pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolés organizavimo taisykliq, patvirtintq

Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. isakymu Nr, 3D-934 ,,Dél

pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisyklit¡ patvirtinimo" (Lin.,2009, Nr'.

146-6516;2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir i5destomas taip: ,,4.1. UAB ,,Gyvulit¡ produktyvumo

kontrolê" - valstybes valdoma imone, kuri kontroliuojamq gyvulir¡ bandose tvarko pieniniq

gyvuliq pirminç veislininkystês apskait4, nustato pieno primilZi, paima kontrolinius pieno

meginius, organizuoja jq i5tyrim4 ir kalibruoja pieno kiekio matavimo pliemones. Pirminius

apskaitos duomenis perduoda valstybes imonei Zemes ükio inforrnacijos ir kairno verslo centrui

(toliau - ZVtt<VC), konsultuoja gyvuliq laikytojus gyvuliq produktyvumo kontroles klausimais ir

Sia teura organizuoja mokym4;", vel pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas priskiriamas

prie gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos ir teikiarnas uZ bendr4 gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugos kain4.

Taip pat Bendloves laboratorija teikia Sias paslaugas: pieno kiekio matavimo priemoniq

technine prieäiura, pieno kiekio matavimo priemoniq remontas, pieno Saldymo rezervllarul

bandymai, pieno Saldymo rezervuanl patikra, melZimo irangos tikrinimas.

2013 m. II ketvirðio laboratorijos darbq apimtys:

*l'ieno Salclymo rezelvuarq banclynrai. kaip atsl<ira paslar"rga 2013 rn. ll ketv. nebuvo sutcikta, o tic pieno Salcll,nro rezel'vuarq
banclymai, kulie buvo atliekarni, !eina i pieno Salclymo rczervuarq patiklos paslaug4.

lìil. Nr. Paslaugos pavadirinras

Dar'trq apinfys u)

2013 m. Il ketv.

korrtroliuo.jamose

bandose. r,nt.

Darbq apirrtys u)

2013 m. lI ketv.,

kai nratavinlo

priemones GPK

nuosavylÉ, vnt.

Viso LrZ 2013 lrl.

Il ketv,, vnt.

Viso uZ 2013 m.

I ketv.. vnt.

Eleklr'oninit¡ svalstykliL¡ ka libt avilllas 7 0 'l 8

2 Mechanirit¡ pieno kiekio matuoklir¡ k¿rlitl avinlas l3l 2 133 ls9

J Eleklroninit¡ pieno kiekìo matuoklir¡ kaliblaviuras 837 0 837 423

4 Mechaniniq pieno kiekio matuokliq relnoulas 39 2 4l 4

5 Mechaninit¡ pieno kiehio nratuokliL¡ lechninö plieZiula 2 0 2

6 Pieno Saldyrno rezelvuarq bandymai* 0 0 0 il
7 Pieno Saldyno lezervualq patil<ra 24 0 24 II
I MeEil¡o irangos tiklinimas 5l 0 5l 3l

I5 viso: l09l 4 I 095 648
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6. Bendrovês 2013 m. II ketvirðio (6 mên.) veiklos rezultatai

2013 m. II ketvirðio (6 men.) Bendrovès pajarnos (iskaitant ir gautas subsidijq sumas)

sudarè - 5079285,00 Lt., i5laidos - 5072054,00 Lt. (3 paveikslas). ISendroves veikla 2013 m. II

ketvirti buvo pelninga.2013 m. II ketvirðio (6 men.) Bendroves pelnas sudaré 7231,00 Lt.

Pagrindinis Bendroves pajamq Saltinis yra pajamos i5 gyvuliq produktyvullìo kontroles

paslaugos. 2013 m. II ketvirti (6 rnen.) gyvuliq ploduktyvumo kontroles paslaugos pajamos

sudare 96,8 proc. (4914512,00Lt.) visq Bendlovès pajamq.

Pagal Europos Kornisijos reglamento (EB) Nr. 185712006 priimto 2006 m. gruodZio 15 d.

l6 straipsnio ,,Parama gyvulinirrkystes sektoriui" 1 dalies b punkt4 padengiama iki 70 proc.

iSlaidt¡ uù atliktus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti gyvuliq genetinç kokybç arba

produktyvurn4.

Pagal Paramos veisliriinkystei taisykliq 5.1. punkt4 teikiama pagalba (finansavirnas)

aptnokant iki 70 proc. i5laidq uZ gyvuliq produktyvurno kontrolç UAB ,,Gyvuliq produktyvumo

kontrolê" skiriant uZ kiekvien4 kontroliuot4 gyvuli, Bendroves apskaitoje plipaZistama kaip

dotacija negautoms pajamoms kompensuoti. Tai yra bendra tvarka pripaZistamos pardavimo

pajamornis.

3 paveikslas

Bendrovès 2013 m. ll ketvirðio päjämos ir i$laidos

N\ f]{:ndrüïes 2û1"1 m. ll k*tvìr{io pajiln:r:s (1"t,} ffi Srû{irûv*$ 20:til m. ll ketvirí.io i$f;¡ìdûs tl..t.}

ûr¡nçltçv*s tll13 ul. ll

k*tvÌri:in prjanros {lt.J;
sfrTiJ?$5,ilu

ûenclrcvûs äû13 nì. fl
ketvi¡<ìír¡ iSlairjnr {Lt.};

5ß7äû54,00

ISsamesne informacija apie Bendrovés finansinius veiklos rezultatus bei finansinius

rodiklius pateikiama 2013 m. birZelio 30 d. Balanse,2013 m. birZelio 30 d. Pelno (nuostoliq)

ataskaitoje,20l3 m. birZelio 30 d. Nuosavo kapitalo pokyðiq ataskaitoje, 2013 m. birZelio 30 d.

Pinigq srautq ataskaitoje bei aiSkinamajame ra5te (pridedama).
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III. ISVADOS

2013 m. II ketvirti uZdaro.ii akcine bendrove ,,Gyvuliq prodr-rktyvumo kontrole" veikl4

vykde vadovaudamasi 2013 m. sausio l0 d. valdybos posedZio protokolu Nr. l patvirtintu

Bendrovès 2013 m. * 2015 m. strateginiu veiklos planu, siekdama igyvendinti uZsibreZtus

strateginius tikslus.2013 m. II ketvirti Bendrove teike kokybi5kas paslaugas, dirbo pelningai ir

sekrningai pleto.jo naujas paslaugas. Ui.daroji akcinè bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê"

ir ateityje, igyvendinant veiklos tikslus, toliau sieks puikiq rezultatq, dirbarf rentabiliai, efektyviai

ir teikiant tik kokybiSkas paslaugas.

Direktorius )r Aleksandras Muzikeviðius


