
q¿da{gj i at{cinè benctrovè

(imonès pavadinimas)
I 10072967, V.I(uclirkos 1 8-2, Vilnius

(imonès kodas, adresas, kiti duornenys)

(atasl<a itin is laitrotarpß)-
2013 m. l-as ketvirtis

A.
I

2013 m" kovo 31" d. BALANSAS

2013 m. balandZio l9 d.
(atasl<aitos suclarymo clata)

I

ILGALAIKIS TUR.TAS

")

NEMATERIALUSIS TURTAS

J.

Pletlos darbai

.4.

PrestiZas

5.

?aíentat, lrcenciios

TURTAS

Programlnè iranga
I(itas nematerialusis turtas

l,z,

MA I BRIALUSIS TURTÃS

1.3.

Leme

tr.4.

rastalat lr statllllal
Ma5inos ir irengimai

.5.

(Tvirtinirno ùyma)

II.6.

Transporto priemonès

TT.7

litai

I(ita iranga, prietaisai, itankiai ir irenginiai
Nebaigta staryba

.ö.

1.8. t

[(itas materialusis tuftas

It.ó.2.

lnvestlclnls tut'tas

Pastabos Nr.

Zemè

t.l

Pastatal

1.2.

FINANSINIS TURTAS

LJ.

lnvesticijos i dukterines ir asocijuotas imones

III.4.
fv.

tsast(olos asoctptotoms ir dukterinèms imonèms

3.1

t'o vlenenq metq gautinos sumos

IV.1

Finansiniai

metai

I(itas finansinis tuftas

lV.2.
B.

I(ITAS ILGALAIKIS TURTAS

I

Atidetojo mokesöio turtas
Kltas llgalalkls tultas

633930

TRUMPALAIKIS TURTAS

r" 1.1

Plaèjç finansiniai
metai

ATSARGOS, ISANI(STINIAI APMOKEJIMAI

3 l8l

1.2.

Atsargos

l.J.

Zaliav os i r komplektavimo gam iniai

11.4.

Nebaigta gamyba

ls

Pagaminta produkcija

1.2.

3181

662867

Pirktos prel<ès, sl<irlos perparduoti

630"/49

l.J.

Ilealaikis materialusis tuftas. skirtas oardr_roti

3502

ISankstiniai apmokè.j imai

I.l

Nebatgtos vylcdyti sutaftys

1t.2.

PERVIENERIUSMEffi

24s169

II.3.

Pirkèjq isisl<olinimas

J.J .

ilt

3 8s580

3502

Dukteriniq ir asocijuotq imoniq skolos

I

ó593ó5

I(itos gautinos sumos

LU.2.

I

I(ITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

III.3.
1V.

l'r'umpalaikes investicijos
l'erminuoti indeliai

260031

I(itas trumpalaikis turtas

399328

PINIGAI IR PINIGU EKVIVÃTtrÑTÃT-
I UKIU IS VISO:

3.4.
J,4.7

3227406
68223

3.4.2.

4s732
45132

J.).

3188571

3.6.

I 1908

22491

61087

1093634

61087

927107

J. /

t66521
84521 I

t0821

800000

103731 I

4527 t

867096

t220218
3861336

110215
845318

800000

45318
1233914
385t438



C.

UOSAVAS I(APITALAS IR ISIPAREIGOJIM,¡

I.1

NUOSAVAS KAPITALAS

Í.2,

I(APITALAS

Istatinis (pasira5ytasis)

1.4.

Pasira5ytasis neapmokètas kapitalas (-)

AkcijU priedai

III

Savos akcijos (-)

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI

I.l
1II.2.

REZERVAì

III.3.

Privalomasis

IV.

Savorns akcijorns isigyti

IV.1

Kiti rezervai

rv.2.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIA

D.

Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai)

E.

Pastabos Nr.

Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIM

I.1

PO VIENERIU METU MOKETINOS SUMOS
IR ILGALAIKIAI ISISPAREIGOJIMAI

3.8.

I.1.1

Finansiniai

metai

1.1.2.

Finansinès s[<olos

I. L3.

Lizingo (finansines nuomos) ar pana5üs isipareigr

T,2,

I(redito istaigoms

2899643

I.3.

Kitos finansines skolos

2525700

L4.

Praèjç finansiniai
metai

Skolos tiekèiams

2s25700

3.1 0.

r.4.1

Gauti i5ankstiniai apmokéjimai

t.4.2.

Atidèjiniai

L5.

f sipareigoj imq ir reikalavimq padengimo

r.6.

27220s9

Pensijr¿ ir pana3iq isipareigoiirnq

3.9.

2365700

Atidètojo mokesðio isipareigo.j imas

II

2365700

25850

I(itos mokètinos sumos ir ilgalaikiai isipareigoiim
PER VIENERIUS METUS MOKÈTINOS
SUMOS IRTRUMPALAIKIAI

I

5t70

3.12.

2.

il.2.1

Ilgalaikiq skolq einamqiu metu dalis

20680

348093

il.2.2.

Finansinès skolos

Kredito istaigoms

t7s84

3.

25850

I

330509

I(itos skolos

4,

I

5170

Skolos tiekèjams

.5.

I

961693

Gauti iSankstiniai aprnokèj imai

.6.

20680

Pelno mokesðio isipareieoiimai

330509

7.

Su darbo santykiais susijg fsipareigoiirnai

.8.

181630

Atidèjiniai

148879

Kitos mokêtinos sumos ir trumpalaikiai isipareig<

Direktorius

t129379

NUOSAVO I(APITALO IR ISIPAREIçOJIMÛ IS VISO:

(imonès vadovo pareigq pavadinimi

vyriausioji buhalterè

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinõio tvarkyti apskait4 kito
asmens pareigq pavadinimas)

al

961693

(paraSas)

336586

1129379

6365

s0 1 408

Aleksandras Muzikeviðius

t17334

3501 l9

3861336

(vardas ir pavardè)

Nijolè Simanaviðienè

(vardas ir pavardè)

5575

500370

27331s

38sr 438



Uùdaroii akcine bendrove "6yvuli

I 1007 2967, V.I(uclirkos 1 8-2. Vilnius

(Tvirtinimo ùyma)

2013 m. hovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

Eil. nr.

(atasl(airinis lai kotarp is)

I

(irnones pavadinimas)

uktyvumo kontrolè"

rl.

(fmonès kodas, adresas, kiti duomenys)

III"

PARDAVIMO PAJAMOS

IV"

PARDAVIMO SAVIKAINA

IV.1

BBNDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

tY.2

VEIKLOS SANAUDOS

V.

2013 m.balandtio 19 d. Nr.l
(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. l-as ketvirtis

Pelno Qruostoliq) ataskaitos forma

VI.

Pardavimo

STRAIPSNIAI

Bendrosios ir administracinès

VI.1

TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

vt.2.

KITA VEIKLA

VII"

Pajamos

VII

S4naudos

vII.2.

FINANSINE IR INVESTICNE VEIKLA

VIII.

Pajamos

IX.

S4naudos

IPRASTINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

^I.

PAGAUTE

Xil.

NETEKIMAI

XIII.

BErylAS (NUOSTOLTAT) pRrEs APMOKESTTNTMA

Pastabos

Nr.

PELNO MOKESTIS

Direktorins

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(imonès vadovo pareigq pavadinimas)

3.13.

litai
(ataskaitos tikslurno lygis ir valiuta)

3.13.

Finan. metai
2013 0l -2013 03

Vyriausioji buhalterè

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinðio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavaclinimas)

3.13.

249309s

2260112

3.14.

Praejç
finansiniaimetai

232983
21s683

215683

3.15.

1054787A

17300

9540086
1007784

3.16.

284

837066

284

837066
170718

].16
n

-:::-.-**-- '

t7s84

(parasas) - (vardas ir pavarclè)

'1/PVrzz Nijole Simanaviðienè

-f+

65

65

10847

17s84

10847

(paraSas)

17584

181630

Aleksandras Muzikeviðius

181630

181630

(vardas il pavardè)



(imonês pavadinimas)
i 10072967, V. Kudi*os 18,- 2,, Vilnius

(Tvirtinimo ùyma)

2013 m. kovo 31 d. PINIGU SRAUTU ATASKAITA
2013 m. balandZio l9 d. Nr.3

(ataskaitos sudaryrno data)

N etresrogrnllt b[idu sudaromos

uzdaroji akcine benclrove "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 
ataskattos torma

2013 m.I ketvirtis

Eil. Nr.

I.

I.l
1.2.

Pagrindinès veiklos pinigq srautai

t.3.

Grynas is pelnas (nuostoliai)

r.4.

Nusideve.jimo il amortizaciios s4naudos

I.5.

Po vieneriq metq gautinq sumq (padidejimas)

I.6.

Atsargq (padidej imas) sumaZej imas

1.7.

Straipsniai

t5ankstiniq apmokêjimq (padidejimas) sumaZêjimas

I.8.

Nebaigtq vykdyti sutarðiq (padidejimas) sumaZéjimas

Pirkéj q isiskol inimo (padidej imas) sumaZêj imas

I.9.

Dukteriniq ir asocijuotq imoniq skolq (padidejirnas)

sumaZejimas

L l0.

I.l I

Kitq gautinq sumq (padidejimas) sumaZe.jimas

Kito trumpalaikio turto (padidejimas) sumaZejimas

Lt2.

Ilgalaikiq skolq tiekêjams ir gautq i5ankstiniq apmokejimq
nadidei imas lsumaZéi imas)

I. t3.

Trumpalaikiq skolq tiekejams ir gautq i5ankstiniq
aomokêiimu oadidèiimas lsumaTeiimas)

Pasta-bos

Nr.

1.14.

Litai
@

Pelno mokesðio isipareigojimq padidejimas

I.15.
I. t6.

Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq padidejimas
lqln.raTêi imnsl

Finansiniai
metai

r.17.

Atideiiniu padidéiimas (sumaZeiimas)

3.13

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq padidejimas
lqr rm n åei im a ql

I.18.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidirno
rcznlfcfu eliminqr¡imac

I. 19.

Praejç

finansiniai

Finansines ir investicines veiklos rezultatq eliminavimas

3.4.

ns84

3.4.

48081

Kitq nepiniginiq straipsnit¡ eliminavimas

II

Crvnieii nasrindinês veiklos ninisu srautai

II. I

3.5.

I 5355

(l 1670)

1t,2.

Investicinès veiklos pinigq srautai

181630

II.3.

Ilgalaikio turto (iSskyrus investicijas) isigijimas

17252(

u.4.

(600 l I

3.5.

Ilealaikio turto (iSskvrus investiciias) oerleidimas

It.s.

3.6.

Ilgalaikiu investiciiu isieiiimas

II.6.

833(

I lgalaikiq investicij q perleidimas

Lt.7,

I 6004

Paskolu suteikimas

II.8.

3.1 1

3748

Paskolu susir¡raZinimas

(231933

II.9.

Gauti dividendai, palúkanos

t07

Kiti investicines veiklos pinigq srautq padidejimai

3.1 I

(12743)

Kiti investicines veiklos pinigq srautq sumaZèjinrai

(3e70

1038

(6023

4019

(7 l 831

(284"

l28t I

5230

(10847

(lels0)

2882

228233

(27890s

284 I 084t

75000c

(800000



Grvnieii investicinês veiklos ninisu srautai

III.l.l.

Finansinês veiklos ninisu srautai

r1r.1.2.

Pinigq srautai, susijç su imonês savininkais

III. I .3.

Akciiu iSleidimas

IIr.l.4.

Savininkq ina5ai nuostoliams padengti

Savq akcijq supirkimas

Lil.2.1.

Dividendq i5mokejimas

It.2.1.I

Pinigq srautai, susijç su kitais finansavimo Saltinrars

Ut.2.1.2

Finansiniq skolq padidêj irnas

1rr.2.2.

ilr.2.2.1

Oblieaciiu iSleidirnas

111.2.2.2

Finansiniu skolu sumaZei imas

1il.2.2.3

Paskolq gr4Zinimas

111.2.2.4

Obligacijq supirkimas

Sumoketos palukanos

Lizingo (finansines nuomos) mokejimai

III.2.5.

Kitq imones isipareigoj imq padidej imas

ur.2.6.

Kitq lmones isipareigoj imq sumaZéjimas

Kiti finansinês veiklos pinigq srautq padidejimai

Kiti finansines veiklos pinigq srautq sumaZejimai

Valiutq kursq pasikeitirno itaka grynqjU pinigq ir

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikota

ansinès veiklos nin

Direktorius

Pinigai ir pinigr¡ ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

(imonès vadovo pareigq pavadinimas)

Vyriausio.j i buhalterè

(17661

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinöio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

imas (sumaZèiimas

(paraSas)

Aleksandras Muzikeviðius

(vardas ir pavarde)

Nijolê Simanaviðiene

(vardas ir pavarde)



Nuosavo kapitalo poþõiq ataskaitos forma
uZdaroj i akcine bendrove " Glr¡uliq produktr¡umo kontrole"

110072967, V.Kudirkos 1 8-2, Vilnius

2013 m.I ketvirtis
(ataskaitinis laikotarpis)

1. Likutis uZpraèjusig finansiniq metq
pabaigoje (20r1 12 3r)

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

3. Esminiq klaidq taisymo rezultatas

2013 m. kovo 31 d.

4. Perskaiõiuotas likutis uZpraèjusir¡
finansiniu mefu neh¡is¡ie 0.fi11 l? 111
). llgalalklo materialiojo tufo vertês
padidei imas lsumaZèi imas)
6. Finansinio turto vertes paAid{imas
lsumaTèiimaql

(lmones kodas, adresas, kiti duomenys)

Apmokètas

istatinis
kapitalas

7. Savq akcijq isigijimas (pardavimas)

8. Pelno (nuostoliq) araskaitoj-
neprinaZintas oelnas lnuosfoliaiì

NUOSAVO KAPITALO POKYCIU ATASKAITA

2013 m. balandZio i9 d. Nr.4

(ataskaitos sudarymo data)

9. Ataskaitinio laikotarpio gry.nasis pelnas
(nuostoliai)

Akcijr¡
priedai

2185700

Savos

akcijos (-)

2185700

Perkainojimo rezervas

Ilgalaikio
materiaiio-
io hrrto

Finansinio
turto

fstatymo numatyti

Privaloma-
sis

Savoms

akcijoms
iqiovti

(Tvirtinimo ùyma)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiura)

Litai

Kiti rezervai

153970

Nepaskirsty-
tasis pelnas

(nuostoliai)

rs3970

I5 viso

198426 2s38096

198426 2538096

181630 181630



18. Finansinio turto vertès padidejimas
(sumaZejimas)

Direktorius

(lmones vadovo pareigr¿ pavadinimas)

Vyriausioji buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinðio

tvarkyti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

(para5as)

Aleksandras Muzikeviðius

(vardas ir pavarde)

Nijole Simanaviðiene

(vardas ir pavarde)



uzDARoJr AKCrNÉ nnNunovu
,,GYVULIU PRODUKTYVUMO KONTROLB,,

arSrrNnMASIS n¿.Sras
2013 m. kovo 31 d.

2013 m.balandLio 19 d. Nr.5

Tikslas - pateikti ir atskleisti UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" tarpiniq
finansiniq ataskaitq rodiklius, iverlinant, finansinç büklç 2013 m. kovo 31 d., atskleidZiant
svarbesnius pokyðius. Ai5kinamasis ra5tas yra privaloma sudedamoji finansiniq ataskaittl rinkinio
dalis.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROV4

1.1. fregistravimo duomenys

Uùdaroji akcine bendrove ,,Gyvulit¡ produktyvumo kontrolë" yra pertvarkyta i5
Valstybes imonès ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" .

V{ Registrq centras Lietuvos Respublikos Juricliniq asmenq registre 2011 m. sausio 6
d. iregistruota UZdaroji akcine bendrove ,,Gyvulir¡ produktyvumo kontrolê". Bendroves kodas
110072967. Buveine - V.Kudirkos g. 1B-2, Vilnius. Banko rekvizitai:

a/s Nr. LT317300 0100 02410530 AB bankas ,,Swedbankas", banko kodas 73000;
a/s Nr. LT18 4010 0424 0380 1193 AB bankas DNB, banko kodas 40100 ( s4skaita

atidarytant¡o 2072 m. birZelio 8 d.)

l.2.Bendrovès veikla

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

gyvuliq produktyvumo kontroles veikl4, pavest4 Lietuvos Respublikos Zemes ükio
ministro 2011 m. vasario 8 d. isakymu Nr.3D-88, vadovaujantis Respublikos gyvuliq
veislininkystes istatymo (1994 02 08 istatymas Nr. I-384, 1998 1l 24 istatymo NT.VII-934
redakcija) nuostatomis. Si veikla ir toliau yra i5imtine bendrovês kompetencija ir nekonkuruoja su
kitq ùkio subjektq vykdoma analogi5ka veikla.

pieno kiekio matuokliq kalibravimo bei techninês prieZiuros paslaug4.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministro 2012 m. kovo 27 d,.

isakymtr Nr.3D-211 ,,Dèl Zemes ükio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. isakymo Nr.3D-934 ,,Del
pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo,, pakeitimo",
kontroliuojamq bandq pieno kiekio matuokliq kalibravimas itrauktas i gyvuliq produktyvumo
kontrolês paslaug4, kuriq vykdo UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè". Taip pat, vadovaujantis
Siomis taisyklemis, Bendrovès pradetos teikti gyvulit¡ laik¡ojams kontroliuojamq gyvuliq
konsultacijos pieno kiekio kokybes gerinimo klausimais yra kaip gyvuliq produktyvumo kontrolès
paslaugos dalis.

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri
neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams. TodèI, pleðiant bendrovés
veikl4, idiegtos naujos veiklos:

a) hkiniq gyvunq registravimo ir Zenklinimo paslaug4;

I

TIKSLAS



b) pieno Saldymo rezervuarq bandymq ir patikros veikla, kuri teikiama gyvuliq
laikyto.jams;
melZimo irangos tikrinimas;
mechaniniq ir elektroniniq pieno kiekio matuokliq techninè prieZiura ir remontas;

c)
d)

Bendrovê veikl4 vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.2013 m. sausio 1 d.
bwo 22 Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriai, kurie gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4
vykdo visuose 44 Salies rajonuose. Tie patys skyriai yra ir 2013 m. kovo 31 d.

Pieno kiekio matuokliq technine pùeùiura ir kalibravimas taip pat apima visoje Salies
teritorijoje esanðiq kontroliuojamq bandq savininkq pieno kiekio matavimo priemones.

l.4.Nuosavas kapitalas, istatinis kapitalas ir akcijos

UZdarosios akcinès bendrovès ,,Gyvulir¡ produktyvumo kontrolë" 2012 m. gruodZio 31

d. istatinio kapitalo dydis 2365700 Lt., akcijq skaiðius (vardiniq paprastqjq) 2365700 vnt., vardinés
paprastosios akcijos nominali verte 1 Lt.

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

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. gruodZio 5 d. nutarimu Nr.
7469 ,,Dël valstybes turto investavimo i uZdarosios akcines bendrovès ,,Gyvuliq produktyvumo
kontrolè" istatinio kapitalo didinimo" ir Lemes ukio ministro 2012 m. gruodZio 12 d. isakymu
Nr.3D-937 ,,Dél valstybês turto investavimo ir uZdarosios akcinês bendrovés ,,Gyvulir¡
produktyvumo kontrolè" istatinio kapitalo didinimo" priimtais sprendimais padidinti Bendroves

istatini kapital4 papildomu 160000 Lt inaðu, iöleidZiant 160000 paprastqjq vardiniq akcijq, kuriq
kiekviena - 1 Lt nominaliosios vertés buvo sudaryta Akcijq pasira5ymo sutartis 2012 m. gruodZio
18 d. Nr. 8P-12-211, le5os pervestos 2012m. gruodZio 28 d. Del susidariusiq labai trumpt¡ terminq
iki 2012 m. gruodZio 31 d. UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" istatai nebuvo pakeisti ir
pateikti tvirtinimui. Vadovaujantis Akciniq bendroviq istatymu, istatinis kapitalas laikomas
padidintu tik iregistravus pakeistus bendroves istatus juridiniq asmenll registre.

Pakeisti Bendrovés istatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Zemês ükio ministro 2013
m. vasario 15 d. ir juridiniq asmenq registre iregistruoti 2013 m. kovo i d.

Pateikiant finansinç atskaitomybç 2013 m. kovo 31 d. istatinio kapitalo dydis sudaro
2525700 Lt, kuris padalytas 2525700 paprastqjq vardiniq akcijq. Akcijos nominali verlê 1 Lt.

l.5.Bendrovðs darbuotojq skaiðius

bendroveje per 2013 m. I ketvirti darbuotojq skaiðius pakito neZenkliai. Kaip pasikeite
darbuotojq skaiðius pagal pareigybes pateikiame lentelêje. Darbuotojt¡ skaiðius pateikiamas
praejusiq ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e :

1.3.Filialai ir atstovybês

Darbuotojq skaiðius

[monès vadovai ir administracij os darbuotoj ai

GPK padalinio vadovas, vyr. specialistai, specialistai

Laboratorij os vedèj as, techniniai specialistai

GPK skyrit¡ vadovai ir specialistai
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Kontroles asistentai

Skerdenq klasifikavimo ekspertai - skerdent¡ vertintojai
Valyto.ia

Viso:

Pertvarkius valstybes imonç ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" i uùdarEj4 akcinç
bendrovç ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" ir iregistravus Juridiniq asmenq registre, nuo 2011 m.
sausio 6 d. bendrovès valdymo organai yra: visuotinis akcininkq susirinkimas; kolegialus valdymo
organas valdyba; bendroves vadovas - direktorius. Valdyb4 renka visuotinis akcininkq
susirinkimas. Bendroves valdyb4 sudaro 2013 m.I ketvirti sudare 3 (trys) valdybos nariai.

2012 m. rugsejo men. keitesi Bendroves direktorius. Nuo 2012 m. rugsejo 21
Bendrovês direktorium paskirtas (iSrinktas) Aleksandras Muzikeviðius.

il. APSKAITOS POLITIKA

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" apskaitos politikos patvirtinta Bendroves
direktoriaus 2011-12-3 1 isakymu Nr. 1TV-65.

Bendrove tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansinç atskaitomybç vadovaujasi
Siais bendraisiais apskaitos principais: imones veiklos tçstinumo, periodi5kumo, pastovurno,
piniginio mato, kaupimo, palyginirno, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Gyvuliq produktyvumo kontrolès metai,
kaip ir karviq kontrolês sistemoje ES valstybese, vadovaujantis Tarptautines gyvuliq apskaitos
komiteto (ICAR) nuostatomis, prasideda kiekvienq metq spalio 1 d. ir baigiasi rugsejo 30 d.
sekanöiais metais.

Siekdama padidinti valstybès valdomq imoniq veiklos efektyvum4, Lietuvos
Respublikos Vyriausybe 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtino Valstybes valdomq
imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apraS4. AtsiZvelgdami i tai, kad Skaidrumo gairiq
nuostatos, tarp jq nuostata del valstybes valdomq imoniq apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius
apskaitos standartus, remiasi principu ,,laikykis arba paai5kink", Bendrové vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Finanst¡ ministerijos parengtomis rekomendacijomis del tarptautiniq apskaitos
standartq taikymo valstybès valdomose imonese (äemës ùkio ministerijos 2011 -05 -19 ra5tas
Nr.2D-2683).

Vaclovaujantis pateiktomis rekomendacijomis paai5kiname, kad Bendroves kriterijai,
galintys apsprçsti tarptautiniq apskaitos standartq taikym4, finansiniai (bendrovês pardavirnq
grynosios pajamos per finansinius metus ùymiai maZesnés ui, 50 mln. litq ir balanse nurodyto turto
veftè maZesné uZ 100 mln. litq) ir nefinansiniai (bendrove negali ir nenumato leisti obligacijas ar
kitus ne nuosavybes vertybinius popierius bei negali (nenumato) imones akcijomis prekiauti
reguliuojamoje rinkoje), neatitinka reikalavimq. Taip pat Tarptautiniq apskaitos standartq taikymas
Bendrovei neteiktq naudos vykdomai veiklai ir apskaitos tvarkymui.

AtsiZvelgiant i auk5ðiau minétas nuostatas, IJAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè"
apskaita tvarkoma ir f,rnansinè atskaitomybe rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos imoniq
finansines atskaitomybes {statymu, Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinês
apskaitos istatymu.

Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Bendrove vadovavosi
rengdama 2012 metq l2 mènesiq tarpiniq finansinir¡ ataskaitq rinkini.

l.6.8endrovés valdymas
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Nematerialusis turtas UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" pripaListamas, kai jis
atitinka nematerialiojo turlo apibreùimq ir Siuos pripaZinimo kriterijus:

1. pagristai tiketina, kad ateityje Bendrove i5 turto gaus ekonomines naudos;
2. tut1ro isigijimo savikaina gali buti patikimai ivertinta ir atskirta nuo kito turto vertés;
3. Bendrove gali tuo turtu disponuoti, ji kontroliuoti arba apriboti teisç juo naudotis

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

Amorlizacija skaiðiuojama pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4. Nematerialiojo turto
eksploatavimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patiftos,
s4naudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo i5laidos, patiftos po jo isigijimo ar
sukürimo, pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, i5skyrus
tuos atvejus, kai Bendrovè patiria iSlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turlo isigijimo
savikaina (naujq programos modulir¡ isigijimo verle, naujq papildomq formq, tobulinant esamus
modulius, sukürimo verte). Atlikus turto vertinim4, nematerialusis turtas ivertintas balansine verte.

2.2. llgalaikis materialusis turtas

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

1. naudojamas ilgiau kaip vienerius metus;
2. pagristai tikisi gauti i5 turto ekonominês naudos büsimaisiais laikotarpiais;
3. gali patikimai nustatyti turto isigijimo (pasigaminimo) savikain4;
4. turlo isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne uZ minimali4 ilgalaikio

materialiojo turlo savikain4, kuri Bendrovöje nustatyta turto vienetui 1500,00 Lt.
Del VI ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkymo i UAB ,,Gyvuliq

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

Bendroves ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti
Bendrovès Direktoriaus isakymu.

Ilgalaikiam materialiajam tuftui, pirktam nuo 2010 m. sausio 1 d. likvidacine vertö
nustatyta 1 Lt, nematerialiajam ilgalaikiam tufiui likvidacinès veftès nera. Nusidêvejimas
pradedamas skaiðiuoti nuo sekanðio menesio, kai turlas pradedamas eksploatuoti. Nusidêvejimo
suma pripaùistama s4naudomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi. Ilgalaikio materialiojo turlo
eksploatavimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patiftos, veiklos
s4naudom. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato. Jeigu ilgalaikio materialiojo tufto rekonstravimas ar
remontas nepagerina naudingqjt¡ turto savybiq ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, Siq darbq
verte pripaùistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto
atvejais didinama turto verlê.

2.3. Ilgalaikis finansinis turtas

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" finansinio tutto neturi. Kadangi akcijos 100
proc. priklauso valstybei, néra dukteriniq bei asocijuotq imoniq. Finansini turt4 sudarytt¡: po

4

ILGALAIKIS TURTAS

2.1. Nematcrialusis turtas



vieneriq mett¡ gautinos sumos (kitq asmenq isiskolinimai), kurios bütq gr4Zintinos po vieneriq
rnetq; ateinanðiq laikotarpiq s4naudos, kurias bendrove pripaZintt¡ patirlomis veliau nei po vieneriq
mettl.

2.4. Trumpalaikis turtas

Bendroves trumpalaiki turtq sudaro:
a) atsargos;
b) pirkejqisiskolinimas;
c) gautinos sumos;
d) kitas trumpalaikis turtas;
e) pinigai.
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" atsargomis laikomas trumpalaikis turtas,

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

iskaitoma t4 ataskaitini laikotarpi, kuri Sis turtas pracletas naudoti.
Bendrovés apskaitoje nuo 2012 m. balandLio 1 d., kai gyvuliq produktyvumo

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

Atsargas bendroveje sndaro:
a) maZaveftis inventorius ir darbo priemonès, kuriq isigijimo verle maZesne uZ

minimali4 ilgalaikio turto vefiç, darbo rübai,

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

taiko FIFO büd4 (daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos anksðiau isigytos atsargos).
Trumpalaikis turtas kiekine i5rai5ka apskaitomas Bendroveje nustatyta tvarka..

Pirkejq isiskolinimq sumos parodomos tikr4ja vefte. Abejotim¡ skolq sumos
pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Atgavus anksðiau pripaZintas abejotinomis
skolas, Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinq skolq s4naudos.

Trumpalaikês gautinos sumos UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê" 2013 m. kovo
31 d. balanse parodytos tikr4ja vefte.

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

Bendrovès kit4 trumpalaiki turt4 sudaro:
a) terminuoti indeliai (indeliai, kuriq terminas ilgesnis kaip 3 men.);
b) kitas trumpalaikis turtas (VMI pelno mokesðio permokos, avansinio pelno

mokesðio sumos).

2.5. Bendrovès kapitalas

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" nuosav4 kapitalq sudaro:
a) istatinis (pasira5ytasis) kapitalas,
b) perkainojimo rezervas (rezultatai),
c) rezervai sudaryti vaclovaujantis Akciniq bendroviq istatymu bei UAB ,,Gyvuliq

produktyvumo kontrole" f statais,
d) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
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b)
c)

kuras ir tepalai naudojami bendroves transporto priemonems ;

ùaliavos ir kitos medZiagos (spausdintuvt¡ kasetes, kanceliarines, ükines prekès,
laboratorijos pieno kiekio matuokliq remontui reikalingos atsargines priemonés,
pa5to Zenklai, kt.);



UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolö" pelnas skirstomas bendrovès istatuose
nustatyta tvarka. Paskirstytin4ji bendroves peln4 skirsto eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas.

2.6. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolé" dotacijomis ir subsidijomis pripaZistamos
dotacijos, susijusios su pajamomis - dotacijos, gaunamos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms ir
negautoms pajamoms kompensuoti.

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

Dotacijq apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos ar jr¡ dalys
pripaZistamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sqnaudos

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apskaitoje ir finansineje atskaitomyböje
pateikiamos: negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripaZistama panaudota tiek, kiek
per tam tikr4 laikotarpi apskaiðiuojama negautq pajamq, t.y. maZinamas balanso straipsnis
,,Dotacijos ir subsidijos" ir didinamas kompensuojamq pajamq straipsnis;

UAB "Gyvulit¡ produktyvumo kontrole" 2012 m. dotacijai negautoms pajamoms
kompensuoti priskiriamas pagal Paramos veislininkystei taisykles Gyvuliq produktyvumo kontrolés
dalinis finansavimas. Nepanaudotos dotacijq dalies likutis rodomas balanso straipsnyje,,Dotacijos,
subsidijos".

2.7. Mokètinos sumos ir isipareigojimai

Moketinos sumos ir isipareigojimai UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè"
pripaZistami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrove igyja prievoles, kurios turês büti
ivykdytos. Atskirai apskaitomos prekybos skolos ir mokesðir¡ bei su darbo santykiais susijç

isipareigojimai.
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" kaupia atidejimus atostoginiams (darbuotojq

nepanaudotoms atostogoms apmokêti), kurie pagal verslo apskaitos standartq nuostatas parodyti
kaip su darbo santykiais susijç isipareigojimai.

Bendroves pajamos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje jas uZdirbus. Jos

iverlinamos tikr4ja vefte. Atsiskaitoma mokamaisiais pavedimais per bank4 arba grynaisiais
pinigais (i5 fiziniq asmenq - ükininkq) pagal grynqjq pinigq priemimo kvitus.

Paslaugq teikimo pajamos, atsiZvelgiant ¡ tai, ar paslaugq teikimo rezultatas gali büti
patikimai ivertintas ar ne, UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pripaZistamos skirtingais büdais.
Rezultatas gali blrti tiksliai ivertintas tada,kai ivykdytos visos Sios s4lygos:

a) pajamq suma patikimai ivertinta;
b) sandoris yra baigtas arba jo ivykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali bûti

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

patikimai ivertintos.

Bendrovës paj amomis laikomos :

1. Tipines veiklos pajamos - tai paslaugq teikimo pajamos, kurioms priskiriama:
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1.1. gyvuliq produktyvumo kontroles teikimo pajamos, kurias sudaro:
a) pajamq dalis apmokèta kontroliuojamq bandq savininkq (ükininkrl, gyventojq

(fiziniq asmenq) bei Zemês ükio bendroviq (uridiniq asmenq);
b) gauta Parama gyvuliq veislininkystei - gyvuliq produktyvumo kontroles
dalinis finansavimas, skiftas ikainio daliai kompensuoti (negautoms pajamoms kompensuoti);

1.2. pieno kiekio matuokliq remonto ir techninês prieZiüros vykdymo pajamos, kurias
apmoka paslaugq gavejai;

1.3. ükiniq gyvünq registravirno ir Zenklinimo paslaugos pajamos, apmokamos
paslaugq gavêjq;

1.4. kitos Bendrovês vykdomos veiklos (kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitiems teises aktams) pajamos (edukacine veikla, pieno Saldymo rezervvarLl
kalibravimo paslaugos bandymai);

1.5. pagal sutarti vykdomos melZimo irangos tikrinimo paslauga.
Vadovaujantis Zemes ukio ministro 20I2m. kovo 27 d. isakymu Nr.3D-211 ,,Dé1x

Zemes ükio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. isakymo Nr.3D-934 ,,Dèl pieniniq gyvuliq
produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo,, pakeitimo" 4.1 punkte iðdèstyta, kad
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" - valstybes valdoma imone, kuri kontroliuojamq gyvulir¡
bandose tvarko pieniniq gyvuliq pirminç veislininkystes apskait4, nustato pieno primilùi, paima
kontrolinius pieno mèginius, organizuoja jq i5tyrim4 ir kalibruoja pieno kiekio matavimo
priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda V{ Zemes ukio informacijos ir kaimo verslo
centrui, konsultuoja laikytojus gyvuliq produktyvumo kontroles klausimais, Tai rei5kia, kad nuo
2012 m. balandLio 1 d. uZ pieno kiekio matuokliq kalibravim4 kontroliuo.jamq bandq savininkams
netaikomas atskiras mokestis.

2. Kitos pajamos:
2.1. kitos veiklos pajamos - tai pajamos arba pelnas i5 iprastinès, bet ne tipines

veiklos, i5skyrus finansinç ir investicinç veikl4:
- bendroves ilgalaikio tutto perleidimo pelnas;
- kitos pajamos.
2.2. ftnansines ir investicines

pinigus, baudos ir delspinigiai.

2.9. S4naudq pripaZinimas

S4naudos UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolé" pripaZistamos vadovaujantis
kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios
pajamos bei atliekamos bendrovei pavestos funkcijos, neatsiZvelgiant ipinigq i5leidimo laik4.

S4naudos ivertinamos tikrqja vefte. Kadangi bendrove 2012 m.I ketvirti netaike PVM
gyvuliq produktyvumo kontrolös paslaugai, i paslaugq teikimo savikain4 ieina ir pridetines verlés
mokestis. Bendrovês PVM apmokestinamai veiklai pirktos atsargos - i savikainq itrauktos i5laidos
be PVM. Nuo 2012 m.balandùio s4naudos ivertinamos tikrEja vefte be PVM.

Paslaugq teikimo s4naudos pripaZistamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos
finansineje atskaitomybeje t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri buvo pripaZintos pajamos uZ suteiktas
paslaugas, atliktos bendrovei pavestos fìrnkcijos (pasiekti bendrovei nustatyti tikslai).

2.10 Mokesðiai

Benclrove PVM moketoja iregistruota nuo 2011 m. rugpjtlðio 1 d., pasiekusi
100000,00 Lt pajamq sumq. Vadovaujantis Vilniaus apskrities VMI 2010 m. 12 03 ra5tu Nr.( 13. 1)-
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46-36056, bendrove netaike PVM gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaugai. Taðiau,
vadovaujantis Valstybines mokesðiq inspekcijos 2012 m. kovo 28 d. ra5tu Nr. (32.39-PVM)- RM-
1856, nuo 2012 m.balandùio 1 d. gyvuliq produktyvumo kontrolès paslauga yra apmokestinama
PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. sausio 25 d. isakymu Nr.
76 ,,Del paslaugq Zemes ükiui s4raSo patvirlinimo" çZin., 2012, Nr.13-556), ukiniq gyvünq
produktyvumo kontrolè yra itraukta i s4ra54. Tai rei5kia, kad apskaiðiuojant ir deklaruojant2012 -
,trt it vélesniq metq mokestiniq laikotarpiq pajamas Bendrove gali naudotis Zemes ükio veikl4
vykdantiems subjektams taikoma pelno mokesðio lengvata, taikant 5 proc. pelno mokesðio taúf4.

Benclrovè 2013 m. privalo moketi:
PVM (pridetines verte mokesti) apmokestinamai veiklai;
Avansini pelno mokesti;

[mokas i garantini fond4.
Valstybei priklausanði4 dividendr¿ sum? ui,2012 m.
Dividendq sum4 privalo pervesti ne veliau kaip per 1 menesi nuo visuotinio akcininkr¡

susirinkimo sprendimo dêl pelno paskirstymo priemimo dienos. Sprendimas del Bendrovês
2012 m. pelno (nuostoliq) paskirstymo turi büti priimtas visuotiniame akcininkq susirinkime ir
patvirtintas Zemes ükio ministro.

2.11. Afvejai, kai finansinèje atskaitomybéje pateikiamas tik grynasis ükinés
operacijos rezultatas

Finansinej e atskaitomybej e pateikiamas tik grynasis ükines operacij os rezultatas :

- perleidZiant ilgalaiki turt4,
- gaunant kompensacijas uZ patirtus nuostolius, draudiminius ivykius,
- panaudojus dotacijas s4naudt¡ kompensavimui,
- keiðiant uZsienio valiut4.

2.12. Informacij os pateikimas pinigq s rautr¡ atas kaitoj e

Bendrovè pinigq srautq ataskait4 sudaro netiesioginiu budu. Pinigq srautll ataskaitos
sudarymo tikslas - pateikti informacij4 apie bendroves pinigq judejim4 (iplaukas ir i5mokas) per
2013 m.I ketvirti.

2.13. Apskaitos politikos pakeitimo itaka Bendrovés veiklos rezultatams

Sudarant 2013 m. kovo 31 d. finansinç atskaitomybç perskaiðiavimai, kurie pakeistq
Bendroves veiklos rezultatus, nebuvo vykdomi.

Ai5kinamojo ra5to pastabose pateikiame UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolé"
reik5mingq atskaitomybes sumq detalizavim4. Jeigu sumos yra nereik5mingos bendroves bükles
iverlinimui, jos aiSkinamojo ra5to pastabose nepateikiamos.

III. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS
(BALANSO STRAIPSNIU ATSKLEIDIMAS)



Bendroves ilgalaiki nematerialqji turt4 sudaro kompiuterinès programos,
2013 m. kovo 3l d. 3181 Lt (likutine verte). Bendroveje nematerialiojo turto 2013 m.

isigyta nebuvo..

Ilgalaikio nematerialiojo turto pokyðiai ui 2013 m.1-4 ketvirti
Ai5kinamojo raðto 3.1. pricde "llgalaikis nematerialusis turtas".

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Vykdydama numatytus isipareigojimus, 2013 m. 1-4 ketvirti Bendrove isigijo
ilgalaikio materialaus turto planuojamai pieno Saldymo rezervuanl bandymq ir patikros paslaugai
vykdyti uZ 19150 Lt.;

Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolesneje bendrovês veikloje naucloti
ilgalaikis tuftas nura5omas arba parduodamas vie5uosiuose prekiq pardavimo aukcionuose.

Per 2013 metq 1-4 ketvirti Bendrovès ilgalaikio materialiojo nura5yta ir parduota
nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo tutto pokyöiai per 2013 m.l-q ketvirti atspindeti Ai5kinamojo
ra5to 3.2. priede'ollgalaikis materialusis turtas".

Bendrove ikeisto ilgalaikio turto neturi.
Visas ilgalaikis turtas priskirtas materialiai atsakingiems asmenims.

3.3. Ilgalaikis finansinis turtas

Po vieneriq metq gautiml sumq (kitq asmenq isiskolinimq), kurios bütq gr4Zintos po
vieneriq metq, nera. Ateinanðiq laikotarpiq s4naudq, kurias bendrovê pripaZintq patirtomis veliau
nei po vieneriq metq nöra.

3.4. Atsargos, iSankstiniai apmokèjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4,1. Bendrovés atsargq likutis 2013 m. kovo 31 d. buhalterines apskaitos
duomenimis buvo 45732,00 Lt.

Balanso 8.I.1 eilutej e 2013 03 31 d. nurodyti Sie atsargq likuðiai: Lt,
2013 03 31

kuriq verte
1-4 ketvirli,

atspindeti

Nepradötas naudoti maZavertis inventorius
Kuro, tepalq likutis autotransporlo priemonêse 3151,00
Zaliavos ir medäiagos (spausdintuvq kasetes,
laboratorijos veikl. reikalingos atsargines priemonês,
popierius, kt.)

Atsargq nukainojimo 2013 m. I ketvirti nebuvo.

Benclroveje apskaitomq atsargq pokyðiai per 2013 m. kovo 31 d.

Aiðkinamojo ra5to 3.4. priede "Atsargos".
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[5 viso:

6796,00

35779,00

45732,00 Lt

atspindêti



3.4.2. Balanso eiluteje B.L2 ,,I5ankstiniai apmokejimai" Bendrove apskaito i5ankstiniq
apmokejimrl sumas ir ateinanðiq laikotarpiq s4naudas, kurios 2013 m kovo 3l d. sudaré 2249I,00
Lt:

Ateinanöiq laikotarpiq s4naudos:
Spaudos ir kitq leidiniq prenumerata2}l3 m.
Bendrovês turto ir darbuotojq draudimo sumos
Nario mokesðio, keliones ir apgyvendinimo i5l.i
ICAR konferencij q .. 9516,00
Suma, sumokéta avansu uZ nebaigtus darbus pagal sutarti 5601,00

Viso,,ISankstiniai apmokêjimai"

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Balanso B.II.1. ,,Pirkejq isiskolinimas" ir B.II.2. ,,Kitos gautinos sumos" eilutése
nurodyti Sie skolq likuðiai:

B.II.1. Pirkejq isiskolinimas: 2013 03 31

viso: 927107,00 Lt ,

t.sk.
1.uZ gyvulir¡ produktyvumo kontroles paslaug4 874043,00 Lt; i5 jq

ukininkai
Zemes llkio bendrovês
2. ui,matavimo priemoniq kalibravim4 : 7810,00 Lt
3.M{ tikrinimo paslauga 45254,00

B.II.2. Kitos gautinos sumos: 2013 03 31 d.
166527,00 Lt

is iq:
Laikotarpio pabaigai nepervesta NMA (nacionaline mokejimo agentüra)

2013 03 31 d.

785,00
6589

paramos dalis uZ gyvuliq produktyvumo kontrolg
kitos gautinos sumos i3 atsisk. asmenq (GPK sk.vadovq
uZ paslaugas
Kitos ivairios gautinos sumos (

Palyginus su 2012 m. gruoclZio 31 d. duomenimis, pirkejq skolos per 2013 m. I
ketvirtipadidejo 60011 Lt., i5 jq:
uZ gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugE 15632,00 Lt;
trZ melZimo irangos tikrinim4 çZUW skola) 45254,00 Lt;
kitos skolos sumaZejo (-875,00 LÐ

DidZiausi4 skolq dali sudaro ükininkq ir Zemès ükio bendroviq neapmokètos s4skaitos
uZ gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4.

22491,00

728787,00 Lt.
145256,00 Lt

3. 6. Kitas trumpalaikis turtas

fra5oma trumpalaikio turto suma, kuri nebuvo
straipsnius. Bendroves trumpalaikio turto suma sudarê:

iË jr¡:
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161790,00;

2382,00Lt
2355,00Lt;

itraukta i kitus trumpalaikio turto
2013 03 31 d.
845271,00 Lt.,



Siekdama gauti papildomq pajarnq i5 finansines ir investicinès veiklos, bendrove 2013
metais laikinai laisvas pinigines lèSas pervede iterminuotus indelius. Taðiau, bankams mokant labai
maùas palükanas uZ terminuotos indêlius, gaunamos labai maZos papildomos pajamos i5 finansinês
ir investicines veiklos.

Kito trumpalaikio turto sum4 sudaro pelno mokesðio permoka ui.20l0 m.22782Ltir
avansinio pelno mokesðio suma uZ 2011 m. 22489,00 Lt. Lè5as panaudosime ateinanðiais
mokestiniais laikotarpiais pervedant VMI maZesnes suma uZ kitus mokesðius.

3.7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Balanso A.IV . dalyje ira5oma Bendroves turimq pinigq s4skaitoje (vietine ir uZsienio
valiuta) ir kasoje sumos, kuriomis bendrove gali realiai naudotis. Terminuoti indeliai (ilgesniam
kaip 3 men. laikotarpiui) parodomi Balanso A IIL3. dalyje. Pagal buhalterines apskaitos duomenis
Bendrovés pinigai ir pinigq ekvivalentai 2013 03 31 d. buvo;

terminuoti indeliai (ilgesniam nei 3 mén.)
kitas trumpalaikis tufias

Eil
Nr.

Balansine
Saskaita

I

2.

800000,00 Lt
45271,00 Lt.

27t0

1

Pavadinimas

2714
2720

Pinisai lBalanso A. IV. dalvie)
Einamoji s4skaita (AB Swedbank, AB
DNB)

Bendroves nuosav4 kapital4 sudaro: istatinis (pasira5ytasis)
rezervas (r ezultatal), r ezerv ai ir nepaskirstytasi s pelnas.

Bendrovés istatinio kapitalo suformavimas buvo pateiktas

Einamoji s4skaita (EUR )
Kasa

ra5te.

Per 2013 m. I ketvirti padidejo istatinio (pasiraðyto) kapitalo suma 160000,00 Lt. Tai
apra5yta 5io ai5kinamojo ra5to 1.4. dalyje.

Splendimas del Bendrovês 2012 m. pelno (nuostoliq) paskirstymo visuotiniame
akcininkq susirinkime dar nepriimtas. Todel 2013 m. kovo 31 d, rezervLl suma nesikeite,
nepaskirstytqji peln4 sudaro: ataskaitiniq metq pelnas 17584 Lt, nepaskirstytas ankstesniq metq
pelnas 330509 Lt.

Bendroves istatinio kapitalo, rezervLl ir nepaskirstyto pelno pokyðiai 2013 m. kovo 31
d. duomenimis atskleisti,,Nuosavo kapitalo pokyðiq ataskaitoje".

3.9. Pelno (nuostoliq) paskirstymas

Bendrovés 2012 m. gruodZio 3l d. nepaskirstytasis pelnas sudare 330509 Lt
Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas ui. 2012 metus parengtas vadovaujantis

Akciniq bendroviq istatymu ir Bendrovês istatais.
1. Paskirstytin4ji peln4 sudaro:

ll

I5 viso pinieiniu lê5u:

3.8. Nuosavas kapitalas

Suma Lt,
2013 03 3l

12t6503

0

3775

t220278

kapitalas, perkainojimo

2012 m. ai5kinamajame



2. 1. Ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytasis rezultatas 148879 Lt,
3. 2. Grynasis finansiniq metq rezultatas 181630 Lt,
4. 3. Pervedimai iS rezervq 20680 Lt.
5. Viso paskirstytinas pelnas: 351 189 Lt.

Sprendimas del Bendrovès 2012 m. pelno (nuostoliq) paskirstymo visuotiniame akcininkq
susirinkime dar nepriimtas. Lietuvos Respublikos Zemès ukio ministro isakymu patvirtinus
Bendroves 2012 m. pelno (nuostoliq) paskirstym4, finansines atskaitomybes ataskaitose bus
atspindetas 2013 m.II ketvirlyje.

2013 m. kovo 31 d. ataskaitinio laikotarpio pelnas sudare 17584 Lt. Pateikiame2013
03 31 pelno (nuostoliq) paskirstymo projekt4.

Ai5kinamojo ra5to 3.9 priedas,,Pelno (nuostolir¡) paskirsfymo projektas

3.10. Rezervq sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai

Rezervai UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê" sudaromi vadovaujantis Akciniq
bendroviq istatymu ir Bendroves istatais.

Jei privalomasis rezervas yra maZesnis kaip 1/10 istatinio kapitalo, atskaitymai i 5i

rezervE yra privalomi ir negali buti maZesni kaip Il20 grynojo ataskaitiniq finansiniq metq pelno,
kol bus pasiektas istatymo nustatytas Sio rezervo dydis.

Kadangi Bendrovê sukaupusi labai maùy privalomojo pelno rezervq, 2012m. pelno
paskirstymo projekte numatyta skirti 83 proc. grynojo pelno. Tikslas - atliekant pelno paskirstym4,
pagrindinç paskirstytojo pelno dali skirti privalomojo rezervo suformavimui iki istatyme numatyto
1/10 istatinio kapitalo dydùio, kaip to reikalauja Akciniq bendroviq istatymo 39,59 str. nuostatos.

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

Rezervq sudarymo ir panaudojimo duomenys pateikiami Nuosavo kapitalo pokyðiq
ataskaitoie.

3.1L. Per vienerius metus mokètinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai

Bendrovès per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai
buhalterines apskaitos duomenimis pateikiami 2013 m . kovo 31 d.

2013 03 31 d.

B.II.3 Moketinos skolos tiekejams
i5iq:
uZ pieno meginiq tyrimus ir konservavim4
kitos iv. sumos uZ paslaugas
B.II.4 Gauti i5ankstiniai apmokejimai:
i5iq:
Ukininktl sumos uZ GPK kontroles paslaugas (246 s4sk.) 6238,00
B.II.6 Su darbo santykiais susijç isipareigojimai
i5iq:
atidej imai nepanaudotq atostogr¡ rezervui
priskaitymai Sodrai nuo atostoginiq rezervo
kitos moketinos sumos (pajamq mok., Sodrai)

336586,00

292891,00;
43695,00 .

6365,00

501408,00 ;

265977,00 ,

82399,00
153032,00
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B.II.8 Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai

Isipareigojimai
I5.iq:
Moketinas PVM mokestis

Viso:

Mokêtinq skolt¡ tiekejams reikðmingq
konservavi mq 29289 | Lt.

Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq sumoje 2013 m. kovo 31 d. yra perkeltas
paskaiðiuotas 2012 m. gruodZio 31 d. nepanaudotq atostogq ir priskaitymo Sodrai rezervas, kuris
sudaro 348376Lt.

Bendrove per ataskaitini laikotarpi nesinaudojo jokiais kreditiniais i5tekliais. Pradelsto
kreditinio isiskolinimo neturi.

Bendroves mokètinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai detalizuojami
Ai5kinamojo raSo 3.11 priede "Bendrovês isipareigojimq büklè".

3.12. Dotacijos ir subsidijos

Gautos le5os i5 Specialiosios kaimo remimo programos pagal ZUW vykdomas
programas Lt;
l.Parama gyvuliq veislininkystei - gyvuliq produktyvumo kontroles 2013 03 31 d.

t17334,00Lt

117334,00 0

961693,00

sum4 sudaro skola uZ pieno meginiq tyrimus ir

dalinis finansavimas, skirtas ikainio daliai kompensuoti
(negautoms paiamoms kompensuoti)

K3s0l

Panaudota:
D3501

l.Panaudota gyvuliq produktyvumo kontroles
dalinio fi nansavimo suma ptipaùinta ne gautoms
GPK pajamoms kompensuoti (K501)

D3502
Viso panaudota:

Dotacijq, subsidijq likutis 2013 03 3l d.

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" skirta gyvulit¡ produktyvumo kontrolei
dalinio finansavimo suma pateikta AiSkinamojo ra5to 3.12 priede ,,Dotacijos ir subsidijos".

3.L3. Informacija apie verslo segmentus

Bendrov,ès pagrindines veiklos pajamos 2013 m.l-4ketvirti apskaitos duomenimis sudaré, Lt:

1. UZ gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaugas: 2432066,00
1.1.bandq savininkq (ukininkq, Zemès lrkio bendroviq) apmokama dalis 846650,00.
1.2. Finansavimas skirtas negautoms pajamoms kompensuoti CIMA) 1585416,00
2.UZ úkiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslaug4 17051,00
3.MelZimo irangos tikrinimo paslauga 31400,00
6.Pieno Saldytuvt¡ rezervuarll bandymtl ir patikros paslauga 6578,00

Lt
1585416,00

2013 m.1-4 ketvirti

1585416,00

15854i6,00 Lt

0,00;

Viso pardavimq pajamos:

l3

2490395,00Lt



Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas
Veiklos s4naudos
Viso savikaina:

Pagrindinès (tipinés) veiklos pelnas

Bendroves kitos veiklos pajamas 2013m.1-4 ketvirti sudaré :

Gyvybes draudimo pajamos (atskaiðius pervestas
darbuotojams i5mokas ir privalomus mokejimus Sodrai ir garant.fondui) 284,00Lt

Kitos pajamos viso 284,00Lt

3.15. Finansiné ir investicinê veikla. Pagautè. Netekimai

3.14. Kita veikla

Pajamq i5 finansinès investicines veiklos uZ Bendrove lé5as, laikomas banke
terminuotuose indeliuose per 2013 m.I ketvirtinegavo, nes nepasibaigç terminai..

Finansines ir investicinês veiklos s4naudq 2013 m.I ketvirti bendrove nepatyrê.
Pagautes ir netekimq ivykiq, taip kaip juos apibreZia Verslo apskaitos standartai, 2013 m. I ketvirti
nebuvo.

Aiðkinamojo ra5to 3.14. priedas ,,Finansiné ir investiciné veikla" .

3.16. fprastinès veiklos pelnas (nuostoliai)

2260112,00 Lt
232983,00 Lt
215683,00 Lt;

2475795,00 Lt

17300,00 Lt

Pelno mokestis priskaiðiuojamas metams pasibaigus, nes mett¡ begy.ie yra taikomas
avansinio pelno mokesðio mokêjimas.

Bendrovei uL 2013 metq I - III ketvirðius avansinio pelno mokesðio mokèti nereikia,
nes pasirinktas avansinio pelno mokesðio apskaiðiavimo büdas pagal praejusiq metq veiklos
rezultatus. Tai rei5kia, kad apskaiðiuojant trijq ketvirðiq avansini pelno mokesti vadovaujamasi
uZpraejusiq metq veiklos apmokestinamojo pelno rezultatais. Kadangi 2010 m. Metineje pelno
mokesðio deklaracijoje buvo paskaiðiuotas nuostolingas mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (-
282094 Lt nuostolis), vadovaujantis PM{ (pelno mokesðio istatymo) 30 strp. susidarç ankstesniq
metq mokestiniai nuostoliai perkeliami i mokestinius metus, tai i 20Il metus perkelus 103402 Lt
nuostolio, pelno mokesðio moketi nereikêjo.

Bendrovès 2013 m. kovo 31 d. finansineje
ataskaitoje grynasis pelnas apskaiðiuotas 5ia tvarka:

Ataskaitiniq metq pelnas prie5 apmokestinim4

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

Per 2013 m. I ketvirti vaclovaujantiems clarbuotojams sumos, susijusios su darbo
santykiais, apskaiðiuotos vadovaujantis Bendroves valdybos posedyje 2012 m. kovo 29 cl. protokolu
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Grynasis pelnas i5 vrso

atskaitomybeje Pelno (nuostoliq)

Lt
17584-00 Lr
17584,00 LT



Nr. 3 patvirtintu UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" direktoriaus, jo pavaduotojo ir vyriausiojo
buhalterio darbo apmokejimo tvarkos apraSu.

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

imonès vadovais ir kitais susijusiais asmenimis".

Finansine UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" atskaitomybe koreguojama, jer
pobalansiniai ivykiai turi tiesioging itak4 dar nepatvirtintos finansinês atskaitomybes duomenims.
Po atskaitomybês sudarymo datos reik5mingq pobalansiniq ivykiq bendroveje nebuvo.

3.18. ReikSmingg pobalansiniq ivykiq trumpas apra5ymas

Direktorius it AleksandrasMuzikeviðius

Vyriausioji buhaltere Nijole Simanaviðienê

t5



Nematerialusis turtas

Likutinè verté praèj

À) I lgalaikis nematerialusis turtas isigiiimo savikaina
Praei usir¡ fi nansiniu metu pabaieoi e
-F rnansrntq metq pokyõiar:

- turto lsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir nura5ytas turtas (-)

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

Rodikliai

ust

Finansiniu

q finansiniq metq

b) Amortizaciia
Praejusir¡ finansiniq metq pabaigoje
Finansiniq metq pokyðiai:

- f,inansiniq metq amortizacija

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

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

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole", I 10072967

þones pavadinimas, kodas

2013 m. kovo 31 d.

me tq pabaigoje

pabaigoje

Finansiniq metq pabaigoje

c) Vertés sumaZèiimas

Plétros darbai

Praej usiq finansiniu metu pabai goi e
r rnanslnlq melt-l poKyclal :

- frnansiniq metq vertés sumaZejimas

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

Finansiniq metq pabaigoje
u., rJrttuunc verre nnanstnlq metq paba€oJe (a) _ (b) _

lcl

PrestiZas
Patentai, licencijos

ir pan.

Ai5kinamojo ra5to 3.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas"

Programine

3502

!ranga

26793

Kitas nematerialusis

turtas

26793

23291

321

15 viso

3s02

23612

26793

26793

23291

3t8l

321

23612

3181



Iaikis materialusis turtas *

Fimanslnl

- turto
- perle

- ÞeITa

q metq poþðiai:
!sigijimas
istas ir nura5ytas

Symai i5 vieno sl

ai:

as tu
strai

Finansiniq r

- vertès tr

- kitiems

- 
neneèr¡

UAB "Gyvulir+ produktyvumo kontrolé", I 1 0072967

þones pavadinimas, kodas
2013 m. kovo 31 d.

q metq pr

s padidej

ns asmen

Symai i5

poþðiai:

Nimas (sumaZêj

:nims perleisto i
í vieno straipsn.

Filinansinir¡ metq

- frnansinirl n
- atstatantys i
- kitiems asn

- perra5ymai

iimas) + / (
ir nura5y.to

io i kita+ /

r¡ poþõiai:
metq nusidévë

lraSai (-)
menims perlei
i i5 vieno strail

,
turto

Fin ansmlu n

finansin
atstatanl

kitiems

jimas

sto ir
osnio

metì+ pol
niq metq
rtys ira5a
rasmenir
,mai i5 vi

þõiai:
¡ vertés sumi

ei c)
ms perleisto
ieno straiosr

x 2011 0t 01 vl
fmone pertvarklta

Ai5kinamojo ra5to 3.2 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas"
laikio materialioi

azeJ

irn
nio i

llmas

tura5yto
ikita+ I

" Gyvulir¿ produktyvumo kontrolè"

! uZdarqi4 akcinç bendrovç ir 201

turto bükle I svarbiausias Sio turto

visas turtas nuosavybès teise priklausè valstybei, o imonejai perduot4
lm. sausio 6 d. iregistruota UAB "Gywliq produktyvumo kontrolê" su

ir jos !sig¡'t4 turt4 valdé, naudojo bei disponavo patikejimo teise
100 proc. valstybes akcijomis.



Atsa

a) Atsargq isigiiimo savikaina
Prae j usir¡ finansinir¡ metu pabaigoì e

Finansinig metr¡ pabaigoje

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo
vertês (atstatymas)

Rodikliai

Praèi usiu f,rnansiniu metu pabaieoi e

Finansiniq metg pabaigoje

c) Grynoji galimo realizavimo vertè finansinig metg
pabaigoje (a) - (b)

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole", I I0072967

imonés pavadinimas, kodas

2013 m. kovo 31 d.

[kainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO büdas

[keistq atsargg vertè

Atsargos pas treðiuosius asmenis

Zaliavos t
komplektavimo saminiai

61087

45732

Nebaigta gamyba

45732

Pagaminta produkcija

Ai5kinamojo ra5to 3.4 priedas "Atsargos"

Pirktos prekes, skirtos
perparduoti 15 viso

61087

45732

45732



UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè"
110012967 V. Kudirkos 18, Vilnius

2013 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO
PROJEKTAS

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praejusir¡ finansinit¡ metL¡

Grynasis finansiniq metq rezultatas - pelnas (nuostoliai)

Paskirstytinas rezLlltatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq metq pabaigoie

Pervedimai i5 rezervt¡

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)

Pelno paskirstymas:

i privalom4li rezervy, 5 proc.(1120 grynoio ataskaitinio metu pelno)

premijoms, kitoms reikmems iki 2Oproc.grynojo Pelno(ne daugiau 1/5 dalis)

j kitus rezervus

Straipsniai

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq metq pabaigoie

Ai5kinamojo ra5to 3.9 priedas

Dividendams

Suma (Lt)

330s09
17584

348093

348093

348093



mones I büklê

UAB " Gyvuliq produktyvumo kontro lê " . 1 1 007 29 6j

Moketinq sumq skaidymas pagal rüSis

þones pavadinimas, kodas

2013 m. kovo 31 d.

VISO:

AiSkinamojo ra5to 3.11 priedas "lmonés isipareigojimq büklè"

Skolos ar jq dalys, apmokètinos



mU subsid

Finansavimo Saltinio pavadinimas

Kaimo rèmimo proprama 2013 m.
*GPK (parama) dalinis finansavimas
pagal ZtJM pagalbos veislininkystei
taisykles20l0-03-30 Nr.3D-290; 201 1-03

30 Nr.3D-269.2012 04 30 Nr.3D-304)

UAB "Gyvulig produktyvu mo kontrolè", !m.k. 11007 29 67

Ai5kinamojo ra5to 3.12 priedas "Dotacijos, subsidijos"
2013 m. kovo 31 d.

I5 viso

Suma,Lt
Kompensuojamq s4naudq

pavadinimas

1585416

1585416,00

GPK finansavimas skirtas ikainio
daliai kompensuoti

Gauta subsidijq
suma,Lt

Panaudota subsidijq
suma, Lt

r s8541 6.00

1585416-0

1585416

1585416,0



UAB " Gyruliq produktyvumo kontrole ", I 1 0072967

þones pavadinimas, kodas

2013 m. kovo 31 d.

Fin ansin ès ir investicinès veikl os r ezultatai

a) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS
Reik5mingq sumr¡ detalizavimas: kitos

$qþqdij,Ì ir dotacijq sumos 2004m .

Gauti delspinigiai, baudos
Kitos pajamos (banko procentai)

b) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS SANAUDOS
Reik5mingq sumr¡ detalizavimas:

Sumoketi delspinigiai
Kitos s4naudos (bauda uZ netesybas)

c) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKL

Rodikliai

Preki

apska itoie pripaZistamos pasal2i VAS

aslau malnat

Ai5kinamojo raSto 3.14 priedas "Finansinês ir investicinès veiklos rezultatai"

PAGAU
Sum

b

detalizavimas:

Finansiniai metai

NETEKIMAI

Rodikliai

Su

N

VISO

detalizavimas

i laikio turto verté

VISO

Praêjç finansiniai
metai (2012 m. )

r0847

t0847

Finansiniai metai

10847

Praêjç finansiniai
metai

Lt



AiSkinamojo ra5to 3.15 priedas "Finansiniai ry5iai su imonês vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
2013 m. kovo 3l d.

Finansiniai ry5iai su !monès vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontlolé", imonès kodas 110012967

A. Per metus apskaiðiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais, darbu valdyboje ir stebêtojq taryboje:

l. Vadovams:

Rodikliai

imonès pavadinimas, kodas

a) Dasilndrnrs darbo uzmoKestrs

2. Valdvbos nanams:

b) oremiios
c) iSeitines kompensaciios

3. Stebêtoiu tarvbos nanarns:

a) darbo uZmokestis*
b) nremiios*
c) tantiemos

4. Kitiems susiiusiems asmenrms:

a) darbo uZmokestis*
D) Dremllos^
c) tantiemos

B. Apmokèiimas akciiomis:

Finansiniai metai

a) darbo uZmokestis
b) Dremilos

I. Vadovams

c) kltos sumos

2. Valdvbos nariams
3. Stebetoiu tarvbos nariams
4. Kitiells susiiusiems asmenrms

C. fmonès suteiktos paskolos:

52042

Praèjç
finansiniai metai

L Vadovams
l. valdyDos nal'lams

s2042

3. Stebêtoiu tarvbos nariams

5¿.tJ42

4. Kitiems susiiusiems asmenlms

D. Gautos paskolos:
l. I5 vadovu
l. ls Kltu susltusru asmenu

244819

0

E. Neatlvsintinai nerduotas turtas ir dovanos:

Likutis linansiniq
metq pabaigoje

244819

l. Vadovams

202.212

2. Vaìdybos nariams

0

J. Stelletoru tarvbos nanams
4. Kltlems susilllsrems âsmenrms

42607

l'. Suteiktos sarantiios:

0

. vadovams
2. Valdybos nariams

0

3. Stebétoìu tarvbos nariams

0

4. Kitiems susiirrsiems âsmenrms
G. Kitos reik5minsos sumos. anskaiõiuotos ner metus:

0

0

0

2. Valdvbos nariams
vadovams

3. Stebètoiu talvbos nanarls
4. Kitiems susiiusiems asmenims

0

H. Kiti reik5minsi isinareisoiimai imonei:

0

. Vadovams

0

z. valdvbos nanams
3. Stebetoiu tarvbos nariarns

0

0

4. Kitiems susiiusiems asmenims
I. Parduotas turtas:

I. Vadovams
2. Valdvbos nariams

0

0

3. Stebetoiu tarvbos nanams
4. Kitierns susiiusiems asmenims

0

Vidutinis vadovr¡ skaiõius per metus

0

0

* -jei vctldybos ar stebèlojt¿ tarybç" ¡1o,'¡n dirbd inþn¿je pagcrl darbo sutailis, ir 3i sunû nebuvo ¡turotlytct Á. L Punkte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3
-H
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I. IZANGA

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

1315 "Dèl valstybès imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê" pertvarkymo ir tufto investavimo"

bei Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2010 m. spalio 19 d. isakymu Nr. 3D-927 *Del

valstybes imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkymo i uùdarq1 akcinç bendrovç",

valstybes imone ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" buvo pertvarkyta i uùdarqE akcing bendrovg

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

valstybes imones ,,Registrq centras" Juridiniq asmenq registre. Bendrovês vizija - tçsti kokybiÈk4

gyvuliq produktyvumo kontroles ir kitq paslaugq teikim4, taip pat plesti Bendroves veiklos sritis

ir pradèti teikti naujas kokybiSkas paslaugas bei i5 Bendrovés teikiamq paslaugq gauti kuo didesnç

vertç - siekti pelno akcininkui ir kokybi5kq paslaugq teikimo vartotojams. Bendrovei pakeitus

teising form4 siekiama ne tik tçsti kokybi5k4 gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaugq teikim4,

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

Bendrovè savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akciniq bendroviq istatymu, Lietuvos

Respublikos Zemès ükio ministro isakymais, UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" istatais bei

kitais teises aktais.

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

gyvuliq produktyvumo kontroles metai, kaip ir kitose valstybese, vadovaujantis Tarptautinio

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

baigiasi kitq metq rugsejo 30 d.

Pagrindiniai Bendrovès tikslai, uZdaviniai ir funkcijos nustatyti remiantis Lietuvos

Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministro

isakymais ir Bendroves istatais. Pagal Bendroves istatus Bendroves valdymo 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 m. kovo 31 d. buvo 355.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 37 straipsnio 12 punkto 1

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

Bendrovés valdymo struktürq, patvirtint4 Bendrovês valdybos posedZio 2012 m. sausio 2 d.

protokolu Nr. 1, sudaro Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuliq produktyvumo

kontroles skyriai, Pieno kiekio matuokliq technines prieZiuros ir kalibravimo laboratorija,
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Apskaitos skyrius ir Bendrqfq reikalq skyrius. Bendrovès struktüriniuose padaliniuose ir skyriuose

dirbantys darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas pareigas ir pavestas uZduotis padeda organizuoti

ir vykdyti Bendrovês veikl4 bei igyvendinti Bendroves tikslus. Bendroves struktüriniq padaliniq ir
skyriq vidaus darbo tvark4 Bendroveje nustato uZdarosios akcines bendrovês ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrole" darbo reglamentas ir struktüriniq padaliniq bei skyriq nuostatai ir darbo

tvarkos taisykles.

Darbuotojq pareigos, teises ir atsakomybe apibreZti pareigybiq apraðymuose. Bendrovés

veikla grindäiama teisétumo, objektyvumo, nepiktnaudZiavimo savo teise, tarpusavio

bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe uZ jq kompetencijai priskirtq klausimq

sprendim4, bendro gyvenimo taisykliq pagarbos, protingumo, teisingumo ir s4Ziningumo

principais.

II. FINANSINIV IR NEFINANSINIU VEIKLOS REZULTATU ANALIZE

1. Bendrovês vizijao misija ir strateginiai tikslai

Bendrovès vizija - tçsti kokybi5kE gyvuliq produktyvumo kontroles ir kitq paslaugq

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

Bendrovès teikiamq paslaugq gauti kuo didesnç verlç - siekti pelno akcininkui ir kokybi5kq

paslaugq teikimo vartotoj ams.

Bendrovês misija - teikti gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugq, atitinkanðiE ICAR
(Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas) reikalavimus: nustatyti gyvuliq individualiEsias

produktyvumo ir veislines savybes, vykdyti duomenq apskait4 bei registravim4 gyvuliq

veislininkystes informacinèse sistemose, atlikti pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravim4,

techninç prieZiür4 ir remont4, melZimo irangos tikrinim4, Saldymo rezervuarq bandymus bei plesti

Bendrovés veiklos sritis.

Bendrovðs strateginê kryptis - Bendroves veiklos efektyvumo didinimas.

Bendrovès strateginiai tikslai:

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

efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus s4naudq valdymo.

Modemizuoti bendroves teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenq tikslum4, operatyvum4

ir patikimum4.

Plesti bendrovès veiklos sritis bei teikiamq paslaugq rinkas.



5

Lietuvoje gyvuliq produktyvumo kontrole pradeta vykdyti 1923 m., o 1926 m. ikurta

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

metines apyskaitas. Po karo 5is darbas nutruko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystês

sistema, vêl pradetos leisti kontroliuojamq karviq produktyvumo metines apyskaitos.

Gyvuliq produktyvumo kontrole - gyvuliq individualiq produktyvumo ir veisliniq savybiq

nustatymas, duomenq apskaita, registravimas ir kaupimas gyvuliq veislininkystes informacinèse

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystês istatym as (Lin., 1994, Nr. 14-226; 2000,

Nr.61-1806)) ir yra viena iS pagrindiniq veislininkystes sistemos daliq. Gyvuliq produktyvumo

kontrolès nutraukimas sudarytq gresmç visai veislininkystes sistemai.

Lietuvoje gyvulininkystè yra labiausiai i5vystyta Zemes ukio sritis, kurios didesniqj4 dali

sudaro pienine galvijininkyste. Gyvuliq veisliq ir jq produktyviqjq savybiq gerinimas

intensyvinant gyvulininkystg yra valstybines svarbos reikalaujanti Zemes ükio sritis, o veislinê

gyvulininkyste - prioritetine Zemes ükio Saka. Esminç reik5mç veislinei gyvulininkystei turi

gyvuliq produktyvumo kontrolês vykdymas. Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes

istatymas reglamentuoja veisliq genofondo saugojim4, produktyvumo ir veisliniq savybiq

gerinim4, gyvuliq veislines vertès nustatym4. Veislininkystes tvarkymo principai derinami su

Europos S4iungos teisès aktq reikalavimais. Gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys oficialiai

pripaZistami, kai gyvuliq produktyvumq kontroliuoja Lietuvos Respublikos Zemes ükio

ministerijos igaliota institucija - ðiuo metu tokia institucija yra UAB ,,Gyvuliq produktyvumo

kontrole".

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

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

valstybes institucijq strateginis poZiüris. Strateginio planavimo patirtis sukaupta veislininkystes

srityje perkeliama i kitas sritis ir duoda papildomq teigiamq efektq.

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

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

veislininkystés sistemos bei jE apfamaujanðiomis institucijomis, gyvuliq seklintojais, Valstybine

maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Zemes ükio konsultavimo tarnyba, mokslo ir mokymo

istaigomis, Valstybine gyvuliq veislininkystes prieZiüros tarnyba, Lemës ükio rumais, Lietuvos

Respublikos Zemes ükio ministerija.

Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas 2007 metais Lietuvai suteike teisç naudoti ICAR

Specialqji spaud4 savo apskaitos paZymejimuose ir publikacijose, o 2012 metais geguZes mén.

Lietuvai buvo suteiktas ICAR kokybes sertifikatas pieniniq gyvulir¿ produktyvumo kontroles ir

indentifikavimo srityje, tai pa?ym| kad gyvuliq produktyvumo kontrolés, identifikavimo,
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apskaitos, duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo principai atitinka Tarptautinio gyvuliq

apskaitos komiteto reikalavimus.

2. SSGG analizè

Stiprybès:

o Gyvuliti produktyvumo kontrole yra ðalies veislininkystes pletojimo pagrindas. Veisline

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

arba jos igaliotos institucijos patvirtintas programas.

o Bendrovè yra vienintelè valstybes igaliota institucija, teikianti gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugas.

. Gyvulir¿ produktyvumo kontrolês duomenys veislininkystes informacineje sistemoje

kaupiami ir apdorojami nuo 1969 metq. Sie duo-enys naudojami tolimesniame selekcijos

procese, taip pat jais naudojasi mokslininkai, konsultavimo tarnybos ir kitos institucijos, kuriq

veikla susijusi su veislininkyste bei gyvulininkyste.

o Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas 2012 metais Lietuvai suteike ICAR kokybes

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

duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo principai atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos

komiteto reikalavimus.

. Gyvuliq laikytojams teikiamos konsultacijos pieno kokybês gerinimo klausimais.

o Auk5tos kokybes paslaugas teikianti ir kokybes vadybos sistem4 idiegusi Pieno kiekio

matuokliq technines prieZiüros ir kalibravimo laboratorij a.

o 75 proc. kontrolès asistentq yra igiiç gyvulininkystès srities iðsilavinim4.

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

suteikia galimybes bandos pagerinimui ir karviq atrankai pagal produktyvum4; pateikiami

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

vadovaujantis gyvuliq produktyvumo kontrolës duomenimis vykdomas selekcinis darbas; taip pat

gyvuliq laikl'tojai gali gauti kvalifikuot4 konsultanto pagalb4 gyvuliq produktyvumo kontrolès ir

pieno kokybes gerinimo klausimais.

Silpnybés:

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

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

yra nesuinteresuoti vykdyti gyvuliq produktyvumo kontrolès, todel Bendrove praranda

potencialias pajamas.
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o Informaciniq technologÜq sklaidos trukumai kaimo vietovese letina Bendrovès teikiamq

paslaugq modernizavim4, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas kontroles asistentams,

kurios uztikrintr¿ duomenq operatyvumq.

o Daugelis kontroles asistentq vyresnio amZiaus, darbo krüvis tenkantis asistentui didelis,

atlyginimai del smulkiq bandq - maùi.

o MaZas informaciniq technologiiq panaudojimas.

o Siauras teikiamq paslaugq spektras.

Galimybés:

o Modernizuoti Bendrovès teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenq tikslum4 ir
operatyvum4.

. Ükiams naudojantis valstybes patama, stambes ükiai, sumaZes nekonkurencingq ukiq,

todel sumaZes Bendroves teikiamq paslaugq kaStai.

o Bendradarbiaujant su veislininkystes institucijomis, su mokslo ir studijq istaigomis
gyvuliq laikytojams parodyti gyvuliq produktyvumo kontroles naud4 veislinei galvijininkystei ir

kokybi5kai bei konkurencingai gyvulininkystes produkcij os gamybai.

o Siekti, kad gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys bütq pripaZistami ne tik
veislininkystes sriti administruojanðiq institucijq, bet ir institucüq, susijusiq su gyvulininkyste, su

gyvulininkystes produkcijos gamyba ir perdirbimu bei institucuU, kurios administruoja Valstybes

ir ES lèSas, skirtas plêtoti gyvulininkystes versl4.

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

informacinés ir ryÈio technologijas.

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

Grêsmés:

o Valstybes paramos maZejimas gyvuliq produktyvumo kontrolei padidintq paslaugos ka5tus

ukininkams, todêl gali sumaZeti kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiðius. Del to netenka prasmès

ankstesnès valstybés investicij os i kontroliuoj amus gyvulius.

o Nuo 2012 m. Bendrov,ès gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga buvo pripaZinta PVM

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

nutraukti gyvuliq produktyvumo kontrolç.

o Maäëiantis kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiöius santykinai didins administravimo

i5laidas tenkanðias vienam kontroliuoj amam gyvuliui.

o Del informaciniq technologijq sklaidos trukumq kaimo vietovèse negalime uztikrinti

duomenq operatyvumo.
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. Gyvulir¿ laikytojams atsisakius Bendroves teikiamq paslaugq, tai neigiamai veiktq ðalies

veislininkystç ir gyvulininkystes versl4.

o Bendroveje dirbantys kvalifikuoti kontrolês asistentai yra vyresnio amùiaus, todel kartq

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

galima idarbinti Bendroveje.

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

pri siimti rizik4 ieinant i konkurencinç rink4.

3. Bendrovès organizacinêstruktära

UZdarosios akcines bendroves ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" struktüra ir valdymas

patvirtinti Bendrovès valdybos posedZio 2012 m. sausio 2 d. protokolu Nr. 1 (1 paveikslas).

1 paveikslas.

I-iZD.{RO]I AKCTNT BENÐRO\.€
G\-\'L-LIq: PRODUKTI'\I-'1IO KO-\TRO LÊ

STRUKTÛIT.A, IR vÀLDYì!'1.å.5

M¡N.bq(*ÞbgÀ VFè¡Eqj¡ rsbüd

TRleiaù fpå(iÁl¡rd \.:Ìt&):ir ¡B¡trôd¡re
:'r.¡ÂMr

úFrrq!{#(F1@
8@rôþi qs{&l

UZdarosios akcinès bendroves,,Gyvulir¿ produktyvumo kontrolë" struktüra atitinka

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

produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriai, Pieno kiekio

matuokliq techninös prieZiüros ir kalibravimo laboratorija, Apskaitos skyrius, Bendrqjq reikalq

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

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

Struktüra ir valdymas yra tinkamai decentralizuoti, atsiZvelgiant i veiklos pobtidi. Bendroveje

RÀo Þb û¡bo$q
rÉbú* P*¡iúro¡ ù

kübarùô btd¡rô.ij¡
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atskaitingumo sistema yra aiðkiai ir tinkamai apibrëùta: kiekvieno padalinio ar skyriaus

darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei.

4. Bendrovès personalo struktüra

DidZiausias Bendroves turtas - darbuotoj ai. IJù ZmogiSkqiq i5tekliq þersonalo) valdym4

Bendroveje atsakingas Bendrqjq reikalq skyrius. Personalo valdym4 vykdo vyriausiasis personalo

specialistas. Prie personalo valdymo proceso labai daug prisideda ir strukturiniq padaliniq

vadovai, ypatingai Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinio, kuriam pavaldüs 95 proc. visq

Bendroves darbuotojq.2013 m. kovo 3l d. Bendroveje dirbo 355 darbuotojai. Bendroves

personalo struktüra pavaizduota 2 paveiksle. Bendroveje visiems darbuotojams yra paruo5ti ir
patvirtinti pareigybiq apra5ymai, kuriuose numatytos darbuotojq pareigos ir funkcijos bei

kvalifikaciniai reikalavimai, bütini einamoms pareigoms atlikti.

2 paveikslas.

Bendrovês personalo struktära
2OL3 m. kovo 31 d.

r Administracija

r Specialistei

n GPK skyriq vadovai

I Kontrolès asistentai

5. 2013 m.I ketvirõio (3 mèn.) UAB,,Gyvulir¡ produktyvumo kontrolè'. veikla

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

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

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

paèmim4, vesti tiksli4 ir patikim4 gyvuliq produktyvumo apskait4.
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2013 m. kovo 31 d. Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinyje dirbo 336 darbuotojai, i5

kuriq 6 Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinio darbuotojai, 22 Gyvulir¿ produktyvumo

kontroles skyriq vadovai, 307 kontroles asistentq ir I Gyvuliq produktyvumo kontrolés skyriaus

specialistas.

2013 m. kovo 3l d. Salyje buvo kontroliuojama 137 773 karves, tai sudare 43,53 proc. visq

Salyje laikomq karviq. A metodu buvo kontroliuojama 74 644 karves, B metodu _ 39 061karve ir
C metodu buvo kontroliuojamos 24 068 karves. Lyginant su 2012 m. IV ketviröio duomenimis,

per 2013 m. I ketvirti A metodu kontroliuojamose bandose buvo kontroliuojama 687 karvemis

maùiau, B metodu kontroliuojamose bandose buvo kontroliuojama 666 karvömis daugiau, C

metodu kontroliuojamose bandose buvo kontroliuojama 384 karvemis maZiau. I5 viso per 2013 m.

I ketvirti sumaZejo 405 kontroliuojamomis karvemis.

2013 m.I ketv. Gyvuliq produktyvumo kontrolês padalinio darbq apimtys ir palyginimas

su20l2 m. IV ketv. darbo apimtimis:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas
Matavimo

vienetai.

Darbq apimtys uZ

2013 m. I ketv.

Darbq apimtys uZ

2012 m.lV ketv.

Gywliq produkþvumo kontroles paslauga
N9ntrolluolq KaIvtLl

skaiðius- vnt. 137 773 138 178

l.l A metodu
NOr¡rro¡ruolq Karvtq

skaiöius. vnt. 74 644 75 331

1.2. B metodu
t(ontrolluotq karvq
rk¡iã.irs vnt 39 061 38 395

1.3. C metodu
NUrrLrurruotLl Kat vtu
¡kaiðirs vnf 24 068 24 4s2

4 Konsultavimo paslauga
(onsutacurl sKalclß,

21 26

5 Ükiniq ryvùnq registravimo ir Zenklinimo paslauga
yuenKllntq gyvunq

¡kaiðirn vnf 879 555

Analizuojant kontroliuojamq karviq ir bandq skaiðiaus pokyti per 2013 m. I ketvirti,

didZiausias skaiðiaus kitimas vyko bandose, kuriose gyvuliq produktyvumo kontrolê vykdoma A
metodu. Per 2013 m. I ketvirti i5 Sio kontrolês metodo pasitrauke 114 bandq, o kontroliuojamq

karviq skaiðius sumaZèjo 687 karvémis. DidZiausias kontroliuojamq gyvuliq ir bandq skaiðiaus

sumaZejimas vyko 6-30 karviq laikytojq grupeje. Pagrindinê prieZastis - gyvuliq produktyvumo

kontrolös paslaugos nutraukimas (veiklos, susijusios su pienine gyvulininkyste, atsisakymas).

Taip pat buvo bandq, kurios perejo i5 A metodo i B ar C metodus.

B metodu kontroliuojamq bandq skaiðius padidejo 3 bandomis, o kontroliuojamq karviq

skaiðius padidejo 666 karvemis. Bandq pagausêjimas parodo, kad kontroliuojamos bandos iS C

metodo perejo i B metod4, o gyvuliq pagausejimas rodo, kad ne tik perejo i5 kitq metodq, bet ir
stambeja B metode gyvuliq produktyvumo kontrolç vykdanðios bandos.

C metode per2013 m. I ketvirti sumaZejo 7 kontroliuojamomis bandomis ir 384 karvemis.

Siuo metodu dalis gyvuliq produktyvumo kontrolç vykdanðiq bandq (kurios yra stambios)

savininkq perejo i B metod4, kitos pasitrauké i5 gyvulir¿ produktyvumo kontroles.

I5 viso per 2013 m. 3 mênesius sumaZejo 405 kontroliuojamomis karvemis ir 118 bandq.
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Per 2013 m. 3 mèn., teikiant ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslaug4, bandose

suZenklinta 879 gyvuliai, i5 kuriq - 552 gyvuliai kontroliuojamose bandose ir 327 gyvuliai

nekontroliuoj amose bandose.

Per 2013 m. 3 men. konsultacijos kontroliuojamq gyvuliq laikytojams buvo teikiamos

vadovaujantis gyvuliq produktyvumo kontroles duomenimis, taikant gyvuliq produktyvumo

kontrolès gerqlE praktik4 bei siekiant pieno kokybès gerinimo. Per ataskaitini laikotarpi buvo

suteikta 10 konsultacijq nuvaZiavus i bandas, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole ir
11 konsultacijq ZodZiu (telefonu) bei ra5tu nevaZiuojant ! kontroliuojamas bandas. Konsultacijos,

teikiamos gyvuliq laik¡ojams, yra naudingos ne tik paðiam gyvulio laikytojui, bet ir Bendrovei.

Dalis ükininkq, pasikeitus gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos kainai bei sumaZejus pieno

supirkimo kainai ruo5êsi atsisakyti Bendrovés paslaugq. Taðiau lankantis ükininko bandoje ir
suteikiant kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybes gerinimo ir gyvuliq produktyvumo kontroles

naudingumo klausimais, nemaZa dalis ükininkq nusprende tgsti gyvuliq produktyvumo kontrolg

savo laikomose bandose.

Ateityje stiprinsime konsultavimo paslaugas susiedami jas su mechanizuotos melZimo

irangos tikrinimo veikla.

Be gyvuliq produktyvumo kontroles vykdymo, gyvuliq veislininkystes srities augimas

neimanomas. Nors gyvuliq produktyvumo kontroles vaidmuo bandos valdymui nera per daug

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

DidZiausias dêmesys turi büti skiriamas pieniniq galvijq produktyvumo didinimui, produkcijos

kokybes gerinimui ir pieno gamybos ka5tq maZinimui. PaZymetina ypatinga gyvuliq

produktyvumo kontrolès nauda vykdant karviq atrank4pagal produktyvum4, norint gerinti band4.

Nuo karviq produktyvumo priklauso pieno ükio veiklos rezultatai.

Gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yra neatsiejama nuo Bendrovês Pieno kiekio

matuokliq technines prieZiüros ir kalibravimo laboratorijos (toliau - laboratorija) veiklos:

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

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

matavimas imanomas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir techni5kai tvarkingas pieno

kiekio matavimo priemones. Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2006 m. lapkriðio 10 d.

isakymas Nr.3D-445 ,,Del kontroliuojamq pieniniq gyvuliq primelZto pieno kiekio matavimo

priemoniq kalibravimo taisykliq patvirtinimo" (Lin., 2006, Nr. 124-4732) ipareigojo visus

kontroliuojamq bandq savininkus, kalibruoti jq bandose naudojamas pieno kiekio matavimo

priemones prie5 jq naudojim4 ir veliau periodi5kai, ne reðiau kaip vien4 kart4 per dvylika

menesiq' Tokiu büdu siekiama uZtikrinti kontroliuojamq gyvuliq primelZto pieno kiekio apskaitos

patikimum4.
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Uùdarajai akcinei bendrovei ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pakeitus teisinç form4 i5

valstybes imones i uídarqq akcinç bendrovç, laboratorijoje buvo pradèta teikti atskira nuo

gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga - pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas ir

technine prieZiüra, taðiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2012 m. kovo

27 d. isakymu Nr. 3D-211 ,,Dèl Zemés ükio ministro 2009 m. gruodZi o 7 d. isakymo Nr. 3D-934

,,Del pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimoo'pakeitimo'.,

kuriuo pakeiðiamas Pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq, patvirtintq

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

pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolès organizavimo taisykliq patvirtinimo" 7Lin.,2009, Nr.

146-6516;2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir iSdèstomas taip: ,,4.1. UAB ,,Gyvuliq produktyvumo

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

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

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

apskaitos duomenis perduoda valstybes imonei Zemes ukio informacijos ir kaimo verslo centrui

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

Sia tema organizuoja mokym4;", vél pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas priskiriamas

prie gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos ir teikiamas uZ bendr4 gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugos kain4.

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

techninê prieùiura, pieno kiekio matavimo priemoniq remontas, pieno Saldymo rezervuarq

bandymai, pieno Saldymo rezervuarq patikra, melZimo irangos tikrinimas.

2013 m.I ketv. laboratorijos darbq apimtys:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas

Darbq apimtys uZ

2013 m. I ketv.

kontroliuojamose

bandose, vnt.

Darbq apimtys uZ

2013 m. I ketv., kai

matavimo priemones

3PK nuosalybé, vnt.

Viso uZ 2013 m. I

ketv., vnt.

Elektroniniq svarstykliq kalibravimas 2 6 I
2 Mechaniniq pieno kiekio matuokliq kalibravimas 9l 68 r59

J Elektroniniq pieno kiekio matuokliq kalibravimas 423 0 423

4 Mechaniniq pieno kiekio matuokliq remontas J 4

5 Mechaniniq pieno kiekio matuokliq technine prieäüra 0 I

6 P ieno Saldymo rezervuarq bandymai* 0 0 0

7 Pieno Saldymo rezervuarq patilaa 1l 0 lt
8 MelZimo irangos tikinimas 3l 0 3l

I5 viso: 559 78 637

*Pieno Saldymo fezervrarq bandymai, kaip atskira paslauga 2013 m. I ketv. nebuvo suteikta, o tie pieno Saldymo fezervuall
bandymai, kurie buvo atliekami, ieina i pieno Saldyrio rezervuarq patikros paslaug4.
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6. Bendrovês 2012 m.IV ketvirõio (12 mên.) veiklos rezultatai

2013 m. I ketvirðio (3 men.) Bendrovés pajamos (iskaitant ir gautas subsidijq sumas)

sudare - 2493379,00 Lt., i3laidos - 2475795,00 Lt. (3 paveikslas). Bendroves veikla 2013 m. I
ketvirtibuvo pelninga.2013 m. I ketvirðio (3 men.) Bendrovès pelnas sudarè 17584,00 Lt.

Pagrindinis Bendroves pajamq Saltinis yra pajamos i5 gyvuliq produktyvumo kontrolès

paslaugos. 2013 m.I ketvirti (3 men.) gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos pajamos sudaré

97,5 proc. (2432066,00 Lt.) visq Bendroves pajamq.

Pagal Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 185712006 priimto 2006 m. gruodZio l5 d.

16 straipsnio ,,Parama gyvulininkystös sektoriui" I dalies b punkt4 padengiama iki 70 proc.

i5laidq ui, atliktus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti gyvuliq genetinç kokybç arba

produktyvum4.

Pagal Paramos veislininkystei taisykliq 5.1. punkt4 teikiama pagalba (finansavimas)

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

kontrolô" skiriant uZ kiekvien4 kontroliuot4 gyvuli, Bendroves apskaitoje pripaZistama kaip

dotacija negautoms pajamoms kompensuoti. Tai yra bendra tvarka pripaZistamos pardavimo

pajamomis.

3 paveikslas

Bendrovês 2013 m. I ketviröio pajamos ir i5laidos
r Bendrovès 2013 m. I ketvirðio pajamos (l l.) r Bendrovès 2O1.3 m. I ketvirðio i(la dos (; t.)

Bendrovês 2013 m, I

<etvirðio pajamos iLt.);
2¿93379,00

Bendrovés 2013 m. I

keWire io iSlaidos (Lt.);

2475795,0O

I5samesnê informacija apie Bendroves finansinius veiklos rezultatus bei finansinius

rodiklius pateikiama 2013 m. kovo 3l d. Balanse, 2013 m. kovo 3l d. Pelno (nuostoliq)

ataskaitoje,2013 m. kovo 31 d. Nuosavo kapitalo pokyðiq ataskaitoje , 2013 m. kovo 31 d. Pinigq

srautq ataskaitoje bei ai5kinamajame ra5te (pridedama).
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III.ISVADOS

2013 m.I ketvirti uZdaroji akcine bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrol,ö" veikl4 vykde

vadovaudamasi 2013 m. sausio 10 d. valdybos posedZio protokolu Nr. 1 patvirtintu Bendrovès

2013 m. - 2015 m. strateginiu veiklos planu, siekdama igyvendinti uZsibreZtus strateginius

tikslus. 2013 m, I ketvirti Bendrove teike kokybi5kas paslaugas, dirbo pelningai ir sekmingai

pletojo naujas paslaugas. Uädarcji akcinè bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" ir ateityje,

igyvendinant veiklos tikslus, toliau sieks puikiq rezultatq, dirbant rentabiliai, efektyviai ir teikiant

tik kokybiðkas paslaugas.

Direktorius

j\
Aleksandras Muzikeviðius


