2 -ojo verslo pskaitos standarto
Balansas 1 priedas

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole"
(!mones pavadinimas)

110072967, V.Kudirkos 1~-2, Vilnius
(jlllones Rodas, adresas, RJUduomenys)

(Tvirtinimo zyma)
2012 m. rugsejo 30 d. BALANSAS
2012 m. spalio 22 d. Nr.l
(ataskaitos sudarymo data)

Lt

2012 m. III ketv.
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta
TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
1.1.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Pletros darbai
1.2.
PrestIzas
u.
PatentaI, lIcenclJos
IA.
Programine iranga
1.5.
Kitas nematerialusis turtas
II.
MA TERIALUSIS TURTAS
11.1.
Zeme
yastatal IT statmlaI
1l.L.
11.3.
Masinos ir irengimai
Transporto priemones
ITA.
11.5.
Kita iranga, prietaisai, irankiai ir irenginiai
Nebaigta statyba
11.6.
II.7.
Kitas materialusis turtas
11.8.
Investicinis turtas
lUU. Zeme
11.8.2. Pastatai
III.
FINANSINIS TURTAS
II!.I.
Investicijos j dukterines ir asocijuotas !mones
III.2.
Pasko los asocijuotoms ir dukterinems !monems
III.3.
Po vieneriq metq gautinos sumos
lIlA.
Kitas fmansinis turtas
IV.
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
IV. 1.
Atidetojo mokesCio turtas
IV.2.
Kitas ilgalaikis turtas

B.
!.
1.1.
I.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1A.
1.1.5.
1.2.
1.3.
II.
11.1.
11.2.
11.3.
III.
Ill. 1.
111.2.

III.3.
IV.

Pastabos Nr.

TRUMPALAIKIS

TURTO IS VISO:

579474
3.1.

Praej<:lfmansiniai
metai 2011 1231

559370

3822

83

3822

83

3.2.

3.3.

TURTAS

ATSRAGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Zaliavos ir komplektavimo gaminiai
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Pirktos prekes, skirtos perparduoti
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
ISankstiniai apmokejimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkejq jsiskolinimas
Dukteriniq ir asocijuotq !moniq skolos
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpaiaikes investicijos
TermmuotI mdellaI
Kitas trumpaiaikis turtas
PINIGAI IR PINIGl) EKVIV ALENTAI

Finansiniai metai
20120930

575652

559287

280623
295029

255285
304002

-

-

-

-

-

-

3663009

3028500

3A.
3A.1.

77632
63685
63685

96248
69423
69423

3A.2.

l3947

26825

3.5.

1878069
1150929

795468
629163

727140
795378

166305
795378

750000

I)UUUU

3.6.

3.7.

45378
911930

45378
l341406

4242483

3587870

NUOSA VAS KAPIT ALAS IR JSIP AREIGOJIMAI

Pastabos Nr.

C.

NUOSA V AS KAPITALAS

I.
1.1.
1.2.
1.3.
104.
II.
III.
III. 1.
III.2.
III.3.
IV.
IV. 1.
IV.2.

KAPITALAS
Jstatinis (pasirasytasis)
Pasirasytasis neapmoketas kapitalas (-)
Akcijq priedai
Savos akcijos (-)
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
Priva10masis
Savoms akcijoms isigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitiniq metq pelnas (nuosto1iai)
Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

D.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
3.12.
MOKETINOS SUMOS IR ISIP AREIGOJIMAI

E.

Praejy fmansiniai
metai 2011 1231 m.

2873777

2538096

3.8.

2365700
2365700

2185700
2185700

3.10.

25850
5170

153970

20680
482227
333348
148879

153970
198426
103402
95024

1368706

1049774

3.9.

PO VIENERTI) METl) MOKETINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI JSISP AREI GOJIMAI
I.1.
Finansines sko1os
I. 1.1. Lizingo (finansines nuomos) ar panasiis isipareigojin
I. 1.2. Kredito istaigoms
1.1.3. Kitos fmansines sko1os
1.2.
Skolos tiekejams
1.3.
Gauti isankstiniai apmokejimai
104.
Atidejiniai
I.4.1.
Jsipareigojimq ir reikalavimq padengimo
1.4.2. Pensijq ir panasiq jsipareigojimq
1.4.3. Kiti atidejiniai
1.5.
Atidetojo mokesCio isipareigojimas
I.6.
Kitos moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai
II.
PER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS
IR TRUMP ALAIKIAI lSIP AREIGOJIMAI
II.1.
Ilgalaikiq skolq einamqjq metq dalis
11.2.
Finansines sko1os
11.2.1. Kredito jstaigoms
11.2.2. Kitos sko1os
11.3.
Skolos tiekejams
1104.
Gauti isankstiniai apmokejimai
II.5.
Pelno mokesCio isipareigojimai
11.6.
Su darbo santykiais susijy jsipareigojimai
11.7.
Atidejiniai
II.8.
Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojin

Finansiniai metai
2012 0930

I.

NUOSA VO KAPIT ALO IR ISIP ARE I }OJIMlJ

Direktorius
(jrnones vadovo pareigq pavadinitJ

/
(parasas)

_-

3.11.

-

-

-

-

1368706

-

S VISO

-

1049774

-

360598
6306

359108
2609

888416

507553

113386

180504

4242483

3587870

Aleksandras MuzikeviCius
(vardas ir pavarde)

Pelno (nuostoliq) ataskaitos forma
Uzdaroji akcine bendrove "Gyvuhq produktyvumo kontrole"
(!mones pavadinimas)

110072967 V. Kudirkos 18-2, Vilnius
(!mones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)
2012 m. rugsejo 30 d. PELNO (NUOSTOLIV)

ATASKAITA

2012 m. spalio 22 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2012 m. III ketv.

litai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitinis 1aikotarpis)

STRAIPSNIAI

Eil. nr.

PARDA VIMO PAJAMOS
I.
PARDA VIMO SAVIKAINA
II.
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
III.
IV.
VEIKLOS Sl\.NAUDOS
IV.1 Pardavimo
IV.2 Bendrosios ir administracines
TIPINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
V.
VI.
KITA VEIKLA
VL1. Pajamos
VL2. S,!naudos
VII.
FINAN SINE IR INVESTICINE VEIKLA
VIL1. Pajamos
VII.2. S,!naudos
VIII. IlPRASTINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLI
PAGAUTE
IX.
X.
NETEKIMAI
XI.
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMl\
XII.
PELNO MOKESTIS
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
3.16.

Direktorius
(!mones vadovo pareigq pavadinimas)

Finansiniai
metai 2012 09
30

Praejy
finansiniai
metai 2011 12
31

7872775
6911521
961254
629281

10806469
9956718
849751
767594

629281
331973
41
41

767594
82157
16147
16147

3.15.

1334
1334

5098
5098

3.16.

333348

103402

333348

103402

333348

103402

Pastabos
Nr.

3.13.
3.13.
3.13.

3.14.

__
C:=====--i7t\~:--.....,:;;o>:;;o>
(parasas)

kekSandras Muzikevicius

Netiesioginiu budu sudaromos
ataskaitos forma
Uzdaroji akcine bendrove "Gyvuliq produktyvumo kontrole"
(jrnones pavadinimas)
110072967, V. Kudirkos 18-2, Vilnius
(jrnones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo zyma)
2012 m. spalio 30 d. PINIGV SRAUTV ATASKAITA
2012 m. spalio 22 d.
(ataskaitos sudarymo data)
___

Eil. Nr.
I.

2U 12 m. :) ketv.
(ta as k···
.)
mtmIs likt
a otarpIS

Lt

Straipsniai

1.1.

Pagrindines veiklos pinigq srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)

1.2.

Nusidevejimo ir amortizacijos s~naudos

1.3.

Po vieneriq metq gautinq sumq (padidejimas) sumazejimas

1.4.

Atsargq (padidejimas) sumazejimas

1.5.

ISankstiniq apmokejimq (padidejimas) sumazejimas

1.6.

Nebaigtq vykdyti sutarciq (padidejimas) sumazejimas

1.7.
1.8.

Pasta-bos
Nr.

.. IT va r1U t a )
(ta as k·t
m os tik s1umo 1ygIS
Praej~ fmansiniai
Finansiniai
metai (2012 m.) metai (2011 m.)

333348

103402

124228

159465

3.4.

5738

(9741)

3.4.

12878

(8700)

Pirkejq jsiskolinimo (padidejimas) sumazejimas

3.5.

(521766)

(103447)

1.9.

Dukteriniq ir asocijuotq jrnoniq skolq (padidejimas)
sumazeiimas
Kitq gautinq sumq (padidejimas) sumazejimas

3.5.

(560835)

(7344)

1.10.

Kito trumpalaikio turto (padidejimas) sumazejimas

3.6.

1.11.

Ilgalaikiq skolq tiekejams ir gautq isankstiniq apmokejimq
nadideiimas (sumazeiimas)
Trumpalaikiq skolq tiekejams ir gautq isankstiniq apmokejimq
padidej imas (sumazej imas)
Pelno mokescio jsipareigojimq padidejimas (sumazejimas)

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

Su darbo santykiais susijusiq jsipareigojimq padidejimas
(sum:ol7Aiim:olS)
Atidejiniq padidejimas (sumazejimas)
Kitq moketinq sumq ir jsipareigojimq padidejimas
(sumazei imas)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo
rezultam eliminavimas
Finansines ir investicines veiklos rezultatq eliminavimas

II.
11.1.

Kitq nepiniginiq straipsniq eliminavimas
Grxnieji ~agrindines veiklos ~inigy srautai
Investicines veiklos piniglJ srautai
Ilgalaikio turto (isskyrus investicijas) jsigijimas

11.2.

Ilgalaikio turto (isskyrus investicijas) perleidimas

II.3.

Ilgalaikiq investicijq jsigijimas

11.4.
II.5.
IT.6.
11.7.

Ilgalaikiq investicijq perleidimas
Paskolu suteikimas
Paskolq susigr~zinimas

II.S.
11.9.

Gauti dividendai palUkanos
Kiti investicines veiklos pinigq srautq padidejimai

3.13.

(22611)

3.11.

5187

27725

3.l1.

380863

173265

(67118)

179252

(1375)

(5098)

5215
(283637)

(100863)
376694

(147214)

(191420)
10497

1375

Kiti investicines veiklos pinigq srautq sumazejimai
Grxnieji investicines veiklos ~inigy srautai

(8611)

5098
(750000)

(145839)

(925825)

III.
III.l.

Finansines

veiklos pinigq srautai

-

-

-

-

-

-

-

-

V.

Valiutq kursq pasikeitimo itaka grynqjq pinigq ir pinigq
Iekviva lentn likncini
Grynasis pinigq srautq padidejimas (sumazejimas)

(429476)

(549131)

VI.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

laikotarpio

pradzioje

1341406

1890537

VII.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

laikotarpio

pabaigoje

911930

1341406

Pinigq srautai, susij~ su jmones savininkais

111.1.1. Akcijq isleidimas
1II.1.2. Savininkq jnasai nuostoliams padengti
111.1.3. Savq akcijq supirkimas
111.1.4. Dividendll ismokejimas
III.2.
Pinigq srautai, susij~ su kitais fmansavimo saltiniais
111.2.1. Finansiniq skolq padidejimas
111.2.1. Paskolq gavimas
III.2.1.

Obligacijq isleidimas

111.2.2. Finansiniq skolq sumazejimas
III.2.2.

Paskolq gr~zinimas

111.2.2. Obligacijq supirkimas
111.2.2. Sumoketos paliikanos
III.2.2.

Lizingo (fmansines nuomos) mokejimai

Ll

III.2.3.

Kitq jmones jsipareigojimq padidejimas

111.2.4. Kitq jmones jsipareigojimq sumazejimas
III.2.5.

Kiti fmansines veiklos pinigq srautq padidejimai

111.2.6. Kiti fmansines veiklos pinigq srautq sumazejimai
Grl:nieji finansines veiklos (!inigy srautai
IV.

Direktorius
(jmones vadovo pareigq pavadinimas)

bleksandms Muzikevi6u'

-=-=====---71t~~---:
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(parasas)

(vardas ir pavarde)
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uZnnnoJr AKCTNn nnNnnovr
,,GYVULIU PRODUKTYVUMO KONTROLE"

arSrrN¿.MASrs n¡.Sras
(2012 m. III ketvirðio balanso)

TIKSLAS
Tikslas - pateikti ir atskleisti UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" finansiniq
ataskaitq rodiklius, ivertinant, finansinç büklç 2012 m. rugsejo 30 d., atskleidZiant svarbesnius trijq
ketviröiq pokyðius. Ai5kinamasis ra5tas yra privaloma sudedamoji fînansiniq ataskaitq rinkinio
dalis.

I.
1.1.

BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROVq
[registravimo duomenys

UZdaroji akcinê bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" yra pertvarkyta i5
Valstybes imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" .
Vf Registrq centras Lietuvos Respublikos Juridiniq asmenq registre 2011 m. sausio 6
d. iregistruota UZdaroji akcine bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole". Bendroves kodas
110072967. Buveine - V.Kudirkos g. 18-2, Vilnius. Banko rekvizitai:
a/s Nr. LT31 7300 0100 0241 0530 AB bankas,,swedbankas", banko kodas 73000;
a/s Nr. LT18 4010 0424 0380 1193 AB bankas DNB, banko kodas 40100 ( s4skaita
atidarfianuo 2012 m. birZelio 8 d.)
l.2.Bendrovès veikla

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

gyvuliq produktyvumo kontroles veikl4, pavest4 Lietuvos Respublikos Zemes ükio
20ll m. vasario 8 d. isakymu Nr.3D-88, vadovaujantis Respublikos gyvuliq
veislininkystès istatymo (1994 02 08 istatymas Nr. I-384; 1998 11 24 istatymo NT.VII-934
redakcija) nuostatomis. Si veikla ir toliau yra iSimtine bendroves kompetencija ir nekonkuruoja su
kitq ükio subjektr¿ vykdoma analogi5ka veikla.
pieno kiekio matuokliq kalibravimo bei techninès prieZiüros paslaug4.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2012 m. kovo 27 d,.
Nr.3D-211
,,Dè1 i,emes ükio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. lsakymo Nr.3D-934 ,,Del
isakymu
pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolès organizavimo taisykliq patvirtinimo,, pakeitimo'.,
kontroliuojamq bandq pieno kiekio matuokliq kalibravimas itrauktas i gyvuliq produktyvumo
kontroles paslaug4, kuri4 vykdo UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè". Taip pat, vadovaujantis
Siomis taisyklemis, Bendrovès pradètos teikti gyvuliq laikytojams kontroliuojamq gyvuliq
konsultacijos pieno kiekio kokybes gerinimo klausintais yra kaip gyvuliq produktyvumo kontrolès

ministro

paslaugos dalis.

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolèo' gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri
neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams. Todel, pleðiant bendroves
veikl4, 2011 m. -2012 rn. idiegtos naujos veiklos:
Nuo 2011 m. balandZio I d. pradeta vykdyti ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo
paslaug4.
2012 m. ikurtos ir pradötos vykdyti Sios paslaugos:
I

a) pieno ðaldymo rezervuarq bandymq veikla, kuri teikiama gyvuliq laikytojams;
b) melZimo irangos tikrinimas;
c) mechaniniq ir elektroniniq pieno kiekio matuokliq technine prieZiura ir remontas;

d)

2012

m.II ketv. buvo pradetos organizuoti Edukacinès programos

,, Pieno kelias".

l.2.Filialai ir atstovybès
Bendrovè veikl4 vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoj e. 2012 m. sausio I d.
buvo 22 Gyvuliq produktyvumo kontrolès skyriai, kurie gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaug4
vykdo visuose 44 Salies rajonuose. Tie patys skyriai yra ir 2012 m. rugsèjo 30 d.
Pieno kiekio matuokliq techninè prieZiura ir kalibravimas taip pat apima visoje ðalies
teritorijoje esanðiq kontroliuojamq bandq savininkq pieno kiekio matavimo priemones.
1.4.fmonès savininko kapitalas, istatinis kapitalas

ir akcijos

Suformuotas UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolë* 2011 m. sausio 6 d. istatinio
Lt., akcijq skaiðius (vardiniq paprastqjq) 2185700 vnt., vardines
paprastosios akcijos nominali verte 1 Lt.
fregistravus pertvarkyt4 Vf ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" uùdarqq akcing
bendrovg ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè", visq Sios uZdarosios akcines bendrovès akcijq
savininke tapo valstybè. Nuosavybes teise priklausanðiq akcijq valdytoja - Lietuvos Respublikos
Zemes ukio ministerija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. rugsejo 28 d. nutarimu Nr. 1139,,Dèl
valstybès turto investavimo uZdarosios akcines bendrovès ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè"
istatinio kapitalo didinimo" buvo nustatyta, kad valstybei nuosavybès teise priklausantis finansinis
turtas (pinigai) 180000 Lt kaip papildomas ina5as perduodamas Bendrovei ir pavesta,kad Zemes
ükio ministerija kaip uZdarosios akcines bendrovè ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" valstybei
nuosavybès teise priklausanðiq akcijq valdytoja, priimtq sprendim4 padidinti Bendrovès istatini
kapital4 papildomu 180000 Lt ina5u, i5leidZiant 180000 paprastqjq vardiniq akcijq, kuriq kiekviena
1 Lt nominaliosios vertes. Vadovaujantis Zemes ukio ministro 2011 m. lapkriöio 5 d. fsakymu
Nr.3D-809 ,,Dèl valstybes turto investavimo
uZdarosios akcinès bendrovès ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrole" istatinio kapitalo didinimo" (201I m. lapkriðio 24 d. isakymo Nr. 3D-869
redakcija), buvo pateikti UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pakeisti lstatai tvirtinimui.
vadovaujantis Akcinir¿ bendroviq istatymo puntu, istatinis kapitalas laikomas padidintu tik
iregistravus pakeistus bendrovös istatus juridiniq asmenq registre. Pateikiant finansinç atskaitomybç
20ll m. gruodZio 3 1 d. istatinio kapitalo dydis ir akcijq skaiðius tas pats, t. y. 2185700 Lt (2185700
akcijq).
Pakeisti bendroves istatai buvo patvirtinti Zemès ükio ministro 2012 m. sausio 4 d.,
Juridinir¿ asmenq registre iregistruoti 2012 m. sausio 18 d., todel istatinio kapitalo suma buvo
padindinta sudarant tarpinç finansinç atskaitomybç 2012 m. kovo 31 d. ir sudarè 2365700Lt.
Pateikiant finansing atskaitomybç2012 m. rugsejo 30 d. istatinio kapitalo dydis sudaro
2365700 Lt ir akcijq skaiðius 2365700 vardiniq paprastqjq akcijr¿.

kapitalo dydis 2185700
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l.5.Bendrovès darbuotojq skaiðius

Bendroveje per 2012 m. 9 mènesius darbuotojq skaiðius pakito neZenkliai. Kaip
pasikeitè darbuotojq skaiðius pagal pareigybes pateikiame lentelèje. Darbuotojq skaiðius
pateikiamas praèj usiq ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e:

Darbuotojg skaiõius
[mones vadovai ir administraci.l os darbuoto j ai
GPK padalinio vadovas, vyr. specialistai, specialistai
Laboratorij os vedèj as, techniniai specialistai

GPK skyriq vadovai ir specialistai
Kontrolês asistentai
Skerdenq

klasifikavimo ekspertai - skerdenq vertintojai

Valytoja
Viso:
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l.6.Bendrovès valdymas
Pertvarkius valstybès imonç ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" i uZdarqj4 akcinç
bendrovg ,,Gyvulir¿ produktyvumo kontrole" ir iregistravus Juridiniq asmenq registre, nuo 2011 m.
sausio 6 d. bendroves valdymo organai yra: visuotinis akcininkq susirinkimas; kolegialus valdymo
organas valdyba; bendrovès vadovas - direktorius. Valdyb4 renka visuotinis akcininkq
susirinkimas. Bendroves valdyb4 sudaro 3 (trys) valdybos nariai.
2012 m. rugsejo men. keitesi Bendrovès direktorius. Nuo 2012 m. rugsèjo 21
Bendroves direktorium paskirlas (iSrinktas) Aleksandras Muzikeviðius.

II.

APSKAITOS POLITIKA

VI ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkius i uùdarq1 akcinç bendrovç
produktyvumo
kontrolèoo buvo perZiürima apskaitos politika. Pasikeitus imones teisiniarn
,,Gyvuliq
parengti
statusui,
aktualüs vidaus teisès aktq pakeitimai. Todel parengti apskaitos politikos
pakeitimai ir Bendrovès direktoriaus 2011-12-31 isakymu Nr. 1TV-65 patvirtinta UAB ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrole" paskaitos politika.
Bendrove tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansinç atskaitomybç vadovaujasi
Ëiais bendraisiais apskaitos principais: imones veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo,
piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Gyvuliq produktyvumo kontroles metai,
kaip ir karviq kontroles sistemoje ES valstybèse, vadovaujantis Tarptautines gyvuliq apskaitos
komiteto (ICAR) nuostatomis, prasideda kiekvienq metq spalio 1 d. ir baigiasi rugsèjo 30 d.
sekanðiais metais.
Siekdama padidinti valstybes valdomq imoniq veiklos efektyvum4, Lietuvos
Respublikos Vyriausybe 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtino Valstybes valdomq
imonir¿ veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apraS4. AtsiZvelgdami i tai, kad Skaidrumo gairiq
nuostatos, tarp jq nuostata dèl valstybes valdomq imoniq apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius
apskaitos standartus, remiasi principu ,,laikykis arba paai5kink", Bendrovè vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Finansq ministerijos parengtomis rekomendacijomis del tarptautiniq apskaitos
standartq taikymo valstybes valdomose imonese (Zemes ükio ministerijos 2011 -05 -19 ra5tas
Nr.2D-2683).
Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis paai5kiname, kad Bendrovès kriterijai,
galintys apsprçsti tarptautiniq apskaitos standartq taikym4, finansiniai (bendrovès pardavimq
grynosios pajamos per finansinius metus Lymiai maZesnes uZ 50 mln. litq ir balanse nurodyto turto
verte maùesne uå 100 mln. litq) ir nefinansiniai (bendrovè 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 minetas nuostatas, UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole"
apskaita tvarkoma ir finansine atskaitomybè rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos imoniq
finansinès atskaitomybes [statymu, Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinès
apskaitos istatymu.
Toliau i5destomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Bendrovè vadovavosi
rengdama 2012 metqtrijq ketvirðiq tarpinig finansiniq ataskaitq rinkini.

ILGALAIKIS TURTAS
2.1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pripaZistamas, kai jis
atitinka nematerialiojo turto apibrèZim4 ir ðiuos 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.
Nustatyta minimali nematerialiojo ilgalaikio turto vieneto isigijimo verte 1500 Lt.
Amortizacija skaiöiuojama pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4. Nematerialiojo turto
eksploatavimo i5laidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos,
s4naudornis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo i5laidos, patirtos po jo isigijimo ar
sukürimo, pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, i5skyrus
tuos atvejus, kai Bendrove patiria iSlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto isigijimo
savikaina (naujq programos moduliq isigijimo vertè, naujq papildomq formq, tobulinant esamus
modulius, sukürimo vertè). Atlikus turto vertinim4, nematerialusis tuftas ivertintas balansine verte.
2.2. llgalaikis materialu sis tu rtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZlstamas ir registruojamas apskaitoje, jei.lis atitinka
pripaZinimo
visus Siuos
kriterijus:
1. naudojamas ilgiau kaip vienerius metus;
2. pagristai tikisi gauti i5 turto ekonominès naudos büsimaisiais laikotarpiais;
3. gali patikimai nustatyti turto isigijimo (pasigaminimo) savikain4;
4. turto isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesnè uZ minimali4 ilgalaikio
materialiojo turto savikain4, kuri Bendrovèje nustatyta turto vienetui 1500,00 Lt.
Dèl U ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pertvarkymo i UAB ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrolèo', atlikus 2010 m. birZelio 30 d. ilgalaikio turto vertinim4, UAB ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrolè" ilgalaikis turtas apskaitoje toliau registruojamas perkainota turto verte
(Apskaitos politikos keitimas).
Bendroves ilgalaikio turto nusidèvejimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti
Bendrovès Direktoriaus isakymu.
Ilgalaikiam materialiajam turtui, pirktam nuo 2010 m. sausio 1 d. likvidacinè vertè
nustatyta 1 Lt, nematerialiajam ilgalaikiam turtui likvidacinès verte nèra. Nusidèvèjimas
pradedamas skaiðiuoti nuo sekanðio mènesio, kai turtas pradedamas eksploatuoti. Nusidèvèjimo
suma pripaZistama s4naudomis kiekvien4 ataskaitini laikotarpi. Ilgalaikio materialiojo turto
eksploatavimo iSlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos
s4naudom. 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, Siq darbq
verte pripaùistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto
atvejais didinama turto vertè.

2.3. Finansinis turtas

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" finansinio turto neturi. Kadangi akcijos 100
proc. priklauso valstybei, nera dukteriniq bei asocijuotq imoniq. Finansini turt4 sudarytq: po
vienerit¿ metq gautinos sumos (kitq asmenq isiskolinimai), kurios bütq gr4Zintinos po vieneriq
metq; ateinanðiq laikotarpiq s4naudos, kurias bendrove pripaZintq patirlomis vèliau nei po vieneriq
metq.
2.4. Trumpalaikis turtas

Trumpalaiki turt4 sudaro atsargos, pirkejq isiskolinimas, gautinos sumos, pinigai.
Trumpalaikès gautinos sumos UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 2012 m.
rugsèjo 30 d. balanse parodytos tikr4ja verte.
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" atsargomis laikomas trumpalaikis turtas,
kuris gali büti naudojamas bendrovès funkcijoms atlikti (bendrovei nustatytiems tikslams pasiekti)
trumpiau kaip vienerius metus, o jo isigijimo kaina i vienetui leidZiamas atskaityti sqnaudas
iskaitoma t4 ataskaitini laikotarpi, kuri ðis turtas pradètas naudoti.
Bendrovès apskaitoje 2012 m. I ketvirti atsargos, skirtos gyvuliq produktyvumo
kontroles veiklai, kuri buvo laikoma ne PVM objektu, buvo ivertinamos isigijimo savikaina su
PVM , kitoms, PVM apmokestinamoms, - be PVM. Nuo 2012 m. balandäo 1 d., kai gyvuliq
produktyvumo kontrolès paslaugai taip pat taikomas PVM (yra PVM objektas), visos atsargos
ivertinamos isigijimo savikaina be PVM.
Atsargas bendroveje sudaro:
a) inventorius ir darbo priemones, kuriq isigijimo vertè maZesnè uZ minimali4
ilgalaikio turto vertg, darbo rübai,
b) kuras ir tepalai naudojami bendrovès transporto priemonèms, atsargines dalys;
c) kitos medZiagos (spausdintuvq kasetès, kanceliarines, ükines prekès, laboratorijos
pieno kiekio matuoklir¿ remontui reikalingos atsargines priemones, kt.).
Apskaiðiuodama vykdomq paslaugq veiklai sunaudotq atsargq savikain4, bendrovè
taiko FIFO büd4 (daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos anksðiau isigytos atsargos).
Trumpalaikis turtas kiekine i5rai5ka apskaitomas imoneje nustatyta tvarka..
Sukauptos pajamos parodomos gautinq sumq straipsniuose, o ateinanöio laikotarpio
s4naudos - iðankstiniq apmokej imq straipsniuose
Pirkejq isiskolinimq sumos parodomos tikr4ja verte. Abejotinq skolq sumos
pripaZistamos ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Atgavus anksðiau pripaZintas abejotinomis
skolas, Siomis sumomis maZinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinq skolq sqnaudos.
2.4. Bendrovés kapitalas

UAB "Gyvuliq

produktyvumo kontrole" nuosav4 kapital4 sudaro: istatinis
(pasira5ytasis) kapitalas, perkainojimo rezeryas (rezultatai), rezervai sudaryti vadovaujantis Akciniq
bendroviq istatymu bei UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" lstatais ir nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai).

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" pelnas

skirstomas bendroves istatuose
nustatyta tvarka. Paskirstytin4ji bendrovès peln4 skirsto eilinis visuotinis akcininkq susirinkimas.

2.6. Finansavimas (dotacijos

ir subsidijos)

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" dotacijomis ir subsidijomis pripaZistamos
dotacijos, susijusios su pajamomis - dotacijos, gaunamos ataskaitinio laikotarpio iðlaidoms ir

negautoms paj amoms kompensuoti.
Dotaciia pripaZistama ir rodoma balanse, jei UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolèo'dotacijos gavèjas 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 susijusios sqnaudos
Dotacijos, susijusios su pajamomis, apskaitoje ir finansineje atskaitomybèje
pateikiamos: negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripaZistama panaudota tiek, kiek
per tam tikr'4 laikotarpi apskaiöiuojama negautq pajamq, t.y. maZinamas balanso straipsnis
,,Dotacijos ir subsidijos" ir didinamas kompensuojamq pajamq straipsnis;
UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolë" 2012 m. I pusm. dotacijai negautoms

pajamoms kompensuoti priskiriamas pagal Paramos veislininkystei taisykles Gyvuliq
produktyvumo kontrolès dalinis finansavimas. Nepanaudotos dotacijq dalies likutis rodomas
balanso straipsnyj e,,Dotacij os, subsidij

2.7. Mokètinos sumos

o

s".

ir isipareigojimai

ir isipareigojimai UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole"
pripaZistami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrove igyja prievoles, kurios tures büti
ivykdytos. Atskirai apskaitomos prekybos skolos ir mokesðiq bei su darbo santykiais susijç
isipareigojimai.
UAB,,Gyvuliq produktyvumo kontrole'o kaupia atidèj imus atostoginiams (darbuotoj q
nepanaudotoms atostogoms apmokèti), kurie pagal verslo apskaitos standartq nuostatas parodyti
kaip su darbo santykiais susijç isipareigojimai.
Mokètinos sumos

2.8. Pajamr¡ pripaäinimas

Bendrovès pajamos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje jas uZdirbus. Jos
ivertinamos tikr4ja verte. Atsiskaitoma mokamaisiais pavedimais per bank4 arba grynaisiais
pinigais (ið fiziniq asmenr¿ - ükininkq) pagal grynqjq pinigq prièmimo kvitus.
Paslaugq teikimo pajamos, atsiZvelgiant i tai, ar paslaugq teikimo rezultatas gali büti
patikimai ivertintas ar ne, UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" pripaZistamos skirtingais büdais.
Rezultatas gali büti 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 büti
patikimai ivertintas;
c) tikètina, kad bus gauta su paslaugq teikimo sandoriu susijusi ekonomine nauda;
d) s4naudos, susijusios su paslaugq teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali büti
patikirnai ivertintos.
Bendrovès paj amomis laikomos

l. Tipinès veiklos

pajamos

:

- tai paslaugq teikimo pajamos, kurioms priskiriama:

1.1. gyvuliq produktyvumo kontroles teikimo pajamos, kurias sudaro:

a) pajamq dalis apmokèta kontroliuojamq bandr¿ savininkq (ükininkq, gyventojq
(f,rziniq asmenq) bei Zemes ükio bendroviq (uridiniq asmenq);
b) gauta Parama gyvuliq veislininkystei - gyvuliq produktyvumo kontroles
dalinis finansavimas, skirtas ikainio daliai kompensuoti (negautoms pajamoms kompensuoti);
6

1.2. pieno kiekio matuokliq remonto

ir techninès prieZiäros vykdymo pajamos, kurias

apmoka paslaugq gavejai;

1.3. ükinit¿ gyvunq registravimo ir Zenklinimo paslaugos pajamos, apmokamos
paslaugq gavejq;
1.4. kitos Bendrovès vykdomos veiklos (kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
ir
kitiems teisès aktams) pajamos (edukacine veikla, pieno Saldymo rezervuan¿
istatymams
kalibravimo paslaugos bandymai);
1.5. pagal sutartivykdomos melZimo irangos tikrinimo paslauga.
Vadovaujantis Zemès ükio ministro 20I2m. kovo 27 d. isakymu Nr.3D-211 ,,Dèl

Lemes ükio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. isakymo Nr.3D-934 ,,Dèl pieniniq gyvuliq
produktyvumo kontrolès organizavimo taisykliq patvirtinimo,, pakeitimooo 4.1 punkte iðdestyta, kad
UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolèoo - valstybès valdoma imonè, kuri kontroliuojamq gyvuliq
bandose tvarko pieniniq gyvuliq pirminç veislininkystes apskait4, nustato pieno primilZi, paima
kontrolinius pieno meginius, organizuoja jq iStyrim4 ir kalibruoja pieno kiekio matavimo
priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda V[ Zemès ükio informacijos ir kaimo verslo
centrui, konsultuoja laikytojus gyvuliq produktyvumo kontroles klausimais. Tai rei5kia, kad nuo
2012 m. balandùio 1 d. uZ pieno kiekio matuokliq kalibravim4 kontroliuojamq 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 veiklq:
- bendrovès ilgalaikio turto perleidimo pelnas;
- kitos pajamos.
2.2. ftnansines ir investicinès veiklos pajamos - tai palükanos uZ banke laikomus
pinigus, baudos ir delspinigiai.
2.9. S4naudq pripaäinimas

S4naudos UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 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 verte. Kadangi bendrovè 2012 m.I ketvirti netaikè PVM
gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugai, i paslaugq teikimo savikain4 ieina ir pridètinès vertès
mokestis. Bendroves PVM apmokestinamai veiklai pirktos atsargos - i savikain4 itrauktos i5laidos
be PVM. Nuo 2012 m.balandùio s4naudos ivertinamos tikr4ja verte be PVM.
Paslaugq teikimo s4naudos pripaZistamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos
f,rnansineje atskaitomybèje t4 pati ataskaitini laikotarpi, kuri buvo pripaZintos pajamos uZ suteiktas
paslaugas, atliktos bendrovei pavestos funkcijos (pasiekti bendrovei nustatyti tikslai).

2.10 Mokesðiai

Bendrove PVM mokètoja iregistruota nuo

20lI m. rugpjüðio 1 d., pasiekusi

VMI 2010 m. 12 03 ra5tu Nr.(l3.1)46-36056, bendrovè netaikè PVM gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugai. Taðiau,
100000,00 Lt pajamq sum4. Vadovaujantis Vilniaus apskrities

vadovaujantis Valstybines mokesðiq inspekcijos 2012 m. kovo 28 d. ra5tu Nr. (32.39-PVM)- RM1856, 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 ,,DëI paslaugq Zemès ükiui s4raSo patvirtinimoo' çhin., 2012, Nr.13-556), ükiniq gyvunq
produktyvumo kontrole yra itraukta i sqraS4. Tai rei5kia, kad apskaiðiuojant ir deklaruojarft2012 Úq i. vèlesniq metq mokestiniq laikotarpiq pajamas Bendrovè gali naudotis Zemes ukio veikl4
vykdantiems subjektams taikoma pelno mokesðio lengvata, taikant 5 proc. pelno mokesðio tarif4.
Bendrove 2012 m. privalo moketi:
PVM (pridetinès vertè mokesti) apmokestinamai veiklai;
Avansini pelno mokesti;
fmokas i garantini fond4.
Valstybei priklausanði4 dividendq sum4 ui. 2011 m.
Dividendq sum4 privalo pervesti ne veliau kaip per 1 menesi nuo visuotinio akcininkq
susirinkimo sprendimo del pelno paskirstymo prièmimo dienos. Sprendimas dèl Bendrovès
2011 m. pefno (nuostoliq) paskirstymo buvo priimtas visuotiniame akcininkq susirinkime ir
patvirtintas /,emesükio ministro 2012 m. balandZio 27 d. Valstybei priklausanti dividendq suma
buvo pervesta2}I2 m. geguZes 8 d.

2.11. Atvejai,
operacijos rezultatas

kai finansinèje atskaitomybèje pateikiamas tik grynasis

tik grynasis ükinès operacij os rezultatas
- perleidZiant ilgalaiki turt4,
- gaunant kompensacijas uZ patirtus nuostolius, draudiminius ivykius,
- panaudojus dotacijas s4naudq kompensavimui,
- keiðiant uZsienio valiut4.
Finansinèj e atskaitomybej e pateikiamas

ükinès

:

2.12. lnforma cij os p ateikimas pinigq srautq ataskaitoj e

Bendrove pinigq srautq ataskait4 sudaro netiesioginiu bUdu. Pinigq srautq ataskaitos
sudarymo tikslas - pateikti informacij4 apie bendrovès pinigq judejim4 (iplaukas ir i5mokas) per
2012 m.3 ketvirðius.
2.13. Apskaitos politikos pakeitimo itaka Bendrovès veiklos rezultatams

[registravus UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè* 2011 m. sausio 6 d. pagal atlikto
turto vertinimo rezultatus buvo sudarytas perkainavimo balansas, kuris turèjo itakos kai kuriems
balanso straipsniams ir imones veiklos rezultatams: formuojant Bendrovès istatini kapital4,
ilgalaikio materialaus turto registravimui apskaitoje, priskaiðiuoto ilgalaikio turto nusidèvèjimo
(amortizacijos) sumq itaka veiklos rezultatui. Tai pateikiame ai5kinamojo ra5to pastabose, sudarant
2011 m finansinç atskaitomybç.
Sudarant 2012 m. rugsèjo 30 d. finansinç atskaitomybç perskaiðiavimai, kurie pakeistq
Bendroves veiklos rezultatus, nebuvo vykdomi.

III. AISKINAMOJO N¿.ÈTO PASTABOS
(BALANSO STRAIPSNIU ATSKLEIDIMAS)
Ai5kinamojo ra5to pastabose pateikiame UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole"
reik5mingq atskaitomybes sumq detalizavim4. Jeigu sumos yra nereikSmingos bendroves bükles
ivertinimui, j os ai5kinamoj o ra5to pastabose nepateikiamos.

3.1 llgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovès ilgalaiki nematerialqji turt4 sudaro kompiuterines programos, kuriq vertè
2012 m. rugsejo 30 d 3822 Lt (likutine verte). Bendrovêje nematerialiojo turto 2012 m. isigyta uZ
3846 Lt. Tai yra kompiuterines programos.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pokyðiai uù, 2012
AiSkinamojo raðto 3.1. priede úrllgalaikis nematerialusis turtas".

m. 3

ketvirðius atspindèti

3.2 llgalaikis materialusis turtas

Vykdydama numatytus isipareigojimus, Bendrove planuojamai pieno Saldymo

rezervuarq bandymq ir patikros paslaugai vykdyti per 2012 m. 3 ketvirðius nupirko reikiamos
irangos uù, 3876 Lt., o melZimo irangos tikrinimo paslaugai vykdyi ilgalaikio materialiojo turto
nupirkta uZ 88453 Lt (be PVM), i5 jq: irenginiq (irangos)uù:45632 Lt, automobilis uZ 83917 Lt. I5
viso Bendrovè per 2012 m. 3 ketvirðius vykdomai veiklai isigijo ilgalaikio materialiojo turto uZ
143368 Lt.

Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolesneje bendroves veikloje naudoti
ilgalaikis turtas nura5omas arba parduodamas viesuosiuose prekiq pardavimo aukcionuose.
Per 2012 m. 3 ketvirðius Bendrovès ilgalaikio materialiojo turto viesuosiuose prekiq
pardavimq aukcionuose neparduota, o netinkamas (sugedçs, nusidevejçs, sulüZçs) tolimesnei veiklai
- nura5ytas.

Pateikiama nura5yto
ilgalaikio turto suvestinè.

Balanso eilute

Kompiuterine

iranga,

per

2012 m.

III ketv. nereikalingo

Nusideve-

Likutinè

vertè, Lt

jimas, Lt

verte, Lt

lt2t33

109260

2873

3324

331 5

9

tt54s7

1t2575

2882

[sigijimo

spausdintuvai

[renginiai (el.svarstykles,
ükin.inventorius)
I5 viso

arba netinkamo (negalimo)

Nura5ymo prieZastis,
pastabos

nusidèvejusi fizi5kai ir
morali5kai, sugedçs- taisyti
neapsimoka.
nusidèvèj usios, sugedusios,
naudojimui netinkamos

Ilgalaikio materialiojo turto pokyðiai per 2012 m. 3 ketviröius atspindèti Ai5kinamojo
ra5to 3.2. priede ((Ilgalaikis materialusis turtast'.
Bendrovè ikeisto ilgalaikio turto neturi.
Visas ilgalaikis turtas priskirtas materialiai atsakingiems asmenims.
3.3. Ilgalaikis finansinis turtas

Po vieneriq metq gautinq sumq (kitq asmenq isiskolinimq), kurios bütq gr4Zintos po
vieneriq metq, nera. Ateinanöiq laikotarpiq s4naudq, kurias bendrove pripaZintq patirtomis veliau
nei po vieneriq metq nèra.

3.4. Atsargos, i5ankstiniai apmokèjimai

ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4.1. Bendroves atsargq likutis 2012 m. rugsèjo 30 d. buhalterines apskaitos
duomenimis sudare 77632,00 Lt.
Balanso 8.1.1 eilutej e 2012 09 30 d. nurodyti Sie atsargq likuðiai: Lt,
2012 09 30 d.
Nepradetas naudoti maZavertis inventorius
5518,00
Kuto, tepalq likutis autotransporto priemonèse
t 708,00
Zaliavos ir medZiagos
56459,00
(t.sk. spausdint. kasetès, popierius 20913 Lt, atsargines dalys
pieno kiekio matuokliq remontui 25104 Lt, ausq isagai 10442Lt).
I5 viso:

63685,00 Lt

Bendrovèje apskaitomq atsargq pokyðiai per 2012
Aiðkinamojo ra5to 3.4. priede (6Atsargostt.

m. 3 ketvirðius atspindèti

3.4.2. Balanso eilutèje 8.I.2 ,,I5ankstiniai apmokejimai" Bendrovè apskaito i5ankstiniq
apmokèjimq sumas ir ateinanðiq laikotarpiq s4naudas, kurios sudare Lt:
2012 09 30

Ateinanðiq laikotarpiq s4naudos :
Spaudos ir kitq leidiniq prenumerata2}l2 m.
Bendrovès turto ir darbuotojq draudimo sumos
Patalpq nuoma ui,2012 m.10 mèn.
Viso,,I5ankstiniai apmokej imai"

439,00

1296r,00
548,00
13947,00

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos
Bendroves per vienerius metus gautinos sumos 2012 m. rugsèjo 30 d. sudaro 1878069

Lt,

i5

jq: pirkejq isiskolinimas:rl50929,00 Lu kitos gautinos sumos 727r40,00 Lt
Balanso B.II.1. ,,Pirkejq isiskolinimas" ir B.II.2. ,,Kitos gautinos sumoso' eilutese

nurodyti

Sie

skolq likuðiai:

B.II.1. Pirkejq

isiskolinimas:

2012 09 30 d.
1150929,00 Lt

viso:

t.sk.
1.uZ

gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaug4 1090812,00 Lt;

i5iq:
rlkininkai
926483,00Lf.
Zemes ükio bendroves
t64329,00 Lt.
2. uùmatavimo priemoniq kalibravim4 13629,00 Lt
3.M[ tikrinimo paslauga
46488,00 Lr
I5 balanso eilutès matyti, kad palyginus su isiskolinimu 2011 12 31, pirkejq skola uZ
gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaug4 padidejo 302315 Lt. Sios sumos padidèjim4 nuiemia nuo
2012 m. balandZio i d. gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaugai taikomas PVM, nes PVM
s4skaitose faktürose priskaiöiuota PVM suma padidina pirkejq moketinas sumas. Taip pat,
sumaZèjus pieno supirkimq kainoms, labai pablogejo savalaikis paslaugq gavêjq (rlkininkq)
atsiskaitymas uù, gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4. Todel Bendrovè privalo imtis
papildomq priemoniq isiskolinimq sumaZinimui. Didù,iajai daliai skolininkq bus siunðiami

t0

prane5imai, kad nesusimokèjus per nurodyt4 laikotarpi, del jq duomenq perdavimo
administravimo informacinç sistem4.
B.II.2. Kitos gautinos sumos:
2012 09 30 d.
727140,00 Lt

i

Skolininkq

i5iq:

Laikotarpio pabaigai nepervesta NMA (nacionaline mokèj imo agentüra)
paramos dalis uZ gyvuliq produktyvumo kontrolç 704766,00 Lt;
kitos gautinos sumos i5 atsisk. asmenq (GPK sk. vadovq uZ paslaugas) ir kt. 22374,00
skolq dalis bus padengta per 2012 m. 4- ketvirti.
Per 2012 m. 3-Q ketvirti bevilti5kq skolq nebuvo pripaùinta.

DidZioji

Sir¿

3.6. Kitas trumpalaikis turtas
fra5oma trumpalaikio turto suma, kuri nebuvo itraukta i kitus trumpalaikio turto
straipsnius. Bendroves trumpalaikio turto suma sudare:
2012 09 30 d.
795378,00 Lt.,

i5iq:
terminuoti indèliai (ilgesniam nei 3 men.)
750000,00 Lt
kitas trumpalaikis turtas
(pelno mokesðio avansiniai mokejimai VMI)
45378,00 Lt.
Siekdama gauti papildomq pajamq i5 finansines ir investicinès veiklos, Bendrovè
laikinai laisvas pinigines leðas pervede i terminuotus indèlius.
Kito trumpalaikio turto sum4 sudaro pelno mokesðio permoka uù.20I0 m.22782Ltir
uù,20II m. 22596 Lt. Suderinus su VMI, 2012 m. IV ketv. Sios avansu pervestos sumos bus
panaudotos kitq mokamq mokesðiq daliniam uZskaitymui.

3.7. Pinigai

ir pinigr¿ ekvivalentai

Balanso A.IV . dalyje ira5oma Bendroves turimq pinigq s4skaitoje (vietine ir uãsienio
valiuta) ir kasoje sumos, kuriomis bendrove gali realiai naudotis. Terminuoti indeliai (ilgesniam
kaip 3 men. laikotarpiui) parodomi Balanso A III.3. dalyje. Pagal buhalterinès apskaitos duomenis
Bendroves pinigai ir pinigq ekvivalentai2012 09 30 d. buvo;

Eil
Nr.
I

Balansine
Saskaita

Pavadinimas

Suma Lt,
20t2 09 30

Pinisai lBalanso A.IV. dalvie)

911930.00

2710

Einamoji s4skaita

2714
2720

Einamoii saskaita (EUR )
Kasa
Ið viso ninisiniu lè5u:

911825.00
2.

0

105,00

911930.00

3.8. Nuosavas kapitalas

re

Bendrovès nuosavq kapital4 sudaro: istatinis (pasira5ytasis) kapitalas, perkainojimo
zervas (r ezultatai), r ezerv ai ir nep ask i rstytas i s p e I nas.
Bendroves istatinio kapitalo suformavimas buvo pateiktas 2011 m. ai5kinamajame

ra5te.
11

Per2012 m. I ketvirti padidèjo istatinio (pasira5yto) kapitalo suma 180000,00 Lt. Tai
apra5yta Sio ai5kinamojo ra5to 1.4. dalyje.

Sprendimas del Bendrovès 2011 m. pelno (nuostoliq) paskirstymo buvo priimtas
visuotiniame akcininkq susirinkime ir patvirtintas Zemès ükio ministro 2012 m. balandÈio 27 d.
Paskirstant 2011 m. paskirstyt4ji peln4, i privalomqi rezervq buvo skirta 5170 Lt,
darbuotojq premijoms, kitoms socialinèms kultürinems priemonèms 20680 Lt, valstybei
priklausiantiems dividendams I77 667 Lt.
Bendrovés istatinio kapitalo, rezervq ir nepaskirstyto pelno pokyðiai 2012 09 30
duomenimis atskleisti,,Nuosavo kapitalo pokyðiq ataskaitoje".

3.9. Pelno (nuostoliq) paskirstymas
Bendrovès 2012 m. rugsèjo 30 d. pelnas susidare 333348,00 Lt. Metq eigoje mokamas
avansinis pelno mokestis. Bendrovei uù 2012 m. I-III ketviröius avansinio pelno mokesðio mokèti
nereikèjo, nes pasirinktas avansinio pelno mokesðio apskaiðiavimo büdas pagal praejusiq metq
veiklos rezultatus. Tai rei5kia, kad apskaiöiuojant trrjtl ketvirðiq avansini pelno mokesti
vadovaujamasi uZpraejusiq metq veiklos apmokestinamojo pelno rezultatais. 2010 m. Metinèje
pelno mokesðio deklaracijoje buvo paskaiðiuotas nuostolingas mokestinio laikotarpio veiklos
rezultatas (-28209 4 Lt nuostolis).

Ai5kinamojo raðto 3.9 priedas ,rPelno (nuostoliq) paskirstymo projektas

3.10. Rezervq sudarymo tikslai

ir naudojimo apribojimai

Rezervai UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolèo' sudaromi vadovaujantis Akciniq
bendroviq istatymu ir Bendroves istatais.
Jei privalomasis rezervas yra maZesnis kaip l/10 istatinio kapitalo, atskaitymai i Si
yra
privalomi
rezervq
ir negali büti maZesni kaip Il20 grynojo ataskaitiniq finansiniq metq pelno,
kol bus pasiektas istatymo nustatytas 5io rezervo dydis.
Kiti rezervai sudaromi Bendroves istatuose nustatytiems tikslams igyvendinti ir
naikinami istatymuose nustatyta tvarka.
Rezervq sudarymo ir panaudojimo duomenys pateikiami Nuosavo kapitalo pokyðiq
ataskaitoje.
3.L1. Per vienerius metus mokètinos sumos

ir trumpalaikiai isipareigojimai

Bendroves per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai
buhalterines apskaitos duomenimis 2012 m. rugsejo 30 d. sudaro 1368706,00 Lt., i5 jq:
2012 09 30

B.II.3 Mokètinos skolos tiekéjams

i5iq:

360598,00

konservavim4

uZ pieno meginiq tyrimus ir
kitos iv. sumos uZ paslaugas (ryðiq, pat.

nuomos)

326019,00
34519,00 .
6306,00

;

B.II.4 Gauti i5ankstiniai apmokejimai:
iðiq:
Ükininkq sumos uZ GPK kontroles paslaugas (246 s4sk.) 4597,00
B.II.6 Su darbo santykiais susijç isipareigojimai 888416,00 ;
iÈiq:
darbo uZrnokestis uZ 09 mèn.
3r7469,00
t2

rezervui
272345,00
rezervo
4372,00
pajamq mokestis, Sodrai uZ 09 men.
214230,00
Viso:
888416,00
atidèjimai nepanaudotq atostogq

priskaitymai Sodrai nuo atostoginiq

,

8

B.ILS.Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai: 113386,00 Lt
i5 jq : mokètinas PVM uZ 09 mèn.
113386,00
Bendrove per ataskaitini laikotarpi nesinaudojo jokiais kreditiniais i5tekliais. Pradelsto
kreditinio isiskolinimo neturi.
Bendrovès moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai detalizuojami
Ai5kinamojo ra5o 3.11 priede orBendrovès isipareigojimq btiklèrú.
3.12. Dotacijos

ir subsidijos

Pateikiame dotacijq, subsidijq straipsnio pasikeitimus per 2012 m. 3 ketvirðius
2012 m.III ketv.

Dotacijq, subsidijq likutis laikotarpio pradZioje( 01.01)

Gauta

Lt

0

per 2012 m. 3 ketvirðius:

Gautos le5os

i5

Specialiosios kaimo remimo programos pagal LUW vykdomas

programas Lt
l.Parama gyvuliq veislininkystei - gyvuliq produktyvumo kontrolès
dalinis finansavimas, skirtas ikainio daliai kompensuoti
(negautoms pajamoms kompensuoti)
Lt
K3501
4915607,00

Panaudota:

2012 m, per 3 ketvirðius
D3501

I .Panaudota

gyvuliq produktyvumo kontroles

dalinio fi nansavimo suma pripaùinta negautoms
GPK pajamoms kompensuoti (K501)
D3s02
Dotacijq, subsidijq likutis 2012 09 30

4915607,00
0,00

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" skirta gyvuliq produktyvumo kontrolei
dalinio finansavimo suma pateikta Ai5kinamojo raðto 3.12 priede ,,Dotacijos ir subsidijos".
3.13. Informacija apie verslo segmentus
Bendrovès pagrindinès veiklos pajamos 2012 m. per 3 ketvirðius apskaitos duomenimis sudare, Lt:

L

UZ gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugas:

7729792,00

1.1.bandq savininkq (ükininkq, Zemés ükio bendroviq) apmokama
1.2. Finansavimas skirtas negautoms pajamoms kompensuoti

dalis

2814185,00.

(Ì.JMA) 49t5607,00

2. Uùpieno kiekio matavimo priemoniq kalibravim4

21 155,00

3. Pajamos i5 pieno Saldymo irangos rezervuarq bandymq

1630,00 Lt
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Lt:

Lt;

paslaug4
kelias"
1227,00 Lt
pajamos
38420,00 Lt
viso:
7872775,00Lt

4.Uù ükiniq gyvunq registravimo ir Zenklinimo
5. Pajamos i5 Edukacines veiklos ,,Pieno
6. MelZimo irangos tikrinimo paslaugos

Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas
Veiklos s4naudos
Pagrindinès (tipinès) veiklos

80551,00 Lt

69ll52l,00Lt
961254,00 Lt

62928Ip0 Lt

pelnas

331973,00

Lt

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje 2012 m. rugsèjo 30 d. pagrindinès (tipines) veiklos sqnaudas
sudarè pardavimq savikainos suma 691I521,00Lt, kuriai priskirtos tiesioginès ataskaitiniq metq
gyvuliq produktyvumo kontroles (GPK padalinio ir GPK skyriq), pieno kiekio matuokliq technines
prieZiüros ir kalibravimo laboratorijos, ükiniq gyvunq registravimo ir Zenklinimo i5laidos bei
62928I,00 Lt bendrosios ir administracines veiklos sqnaudos. Viso pagrindinès veiklos sqnaudos
7540802,00 Lt. I5 Bendroves pagrindinês veiklos gautas 331973,00 Lt pelnas.
3.14 Kita veikla
Bendrovès kitos veiklos pajamas 2012 m. rugsejo 30 d. sudare :
Gyvybes draudimo paj amos (atskaiðius pervestas darbuotoj ams
iðmokas ir privalomus mokejimus Sodrai ir garantiniam fondui) 41,00Lt

Viso
3.1"5.

41,00

Lt

Finansinè ir investicinè veikla. Pagautè. Netekimai

Bendrovè i5 finansines investicinès veiklos per 2012 m. 3 ketviröius gavo 1334 Lt
pajamq.

Tai procentaiuù bendrovès lèSas, laikomas banke terminuotuose indeliuose. Procentai
buvo priskaiðiuoti pasibaigus vieno indelio terminui. Vèliau Ëios laikinai laisvos Bendroves
pinigines le5os vèl buvo pervestos i terminuot4 indeli.
Finansinès ir investicines veiklos s4naudq per 2012 m. I-I[ ketv. Bendrove nepatyrè.
Pagautes ir netekimq ivykiq, taip kaip juos apibreZia Verslo apskaitos standartai,2072
m. nebuvo.

Ai5kinamojo ra5to 3.14. priedas ,rFinansinè ir investicinè veikla'6

.

3.16. [prastinès veiklos pelnas (nuostoliai)

Bendrovès 2012

m. rugsèjo 30 d. finansineje atskaitomybeje Pelno (nuostoliq)

ataskaitoje grynasis pelnas apskaiðiuotas 5ia tvarka:

Ataskaitiniq metq pelnas prieS

apmokestinim4

Lt
333348,00 Lr
333348,00 Lt

Grynasis pelnas i5 vrso

Pelno mokestis priskaiðiuojamas metams pasibaigus, nes metq bègyje yra taikomas
avansinio pelno mokesðio mokejimas.

I4

3.17. Vadovams

ir

susijusiems asmenims priskaiðiuotos pinigq sumos, kitas

perleistas turtas bei suteiktos garantijos.
Per 2012 m. III ketvirti padidejo vadovaujantiems darbuotojams apskaiðiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais, nes 2012 m. rugsèjo men. pasikeitè Bendrovès direktorius.
Vadovaujantis Bendroves valdybos posèdZio protokolu, atleidZiant direktoriq, buvo i5mokèta
i5eitine kompensacija ir kompensacija uZ nepanaudotas atostogas.

Informacija apteikiama aiðkinamojo ra5to priede
imonès vadovais ir kitais susijusiais asmenimis,,.

Nr. 3.15. ,rFinansiniai ry$iai

su

3.18. Reik5mingq pobalansiniq ivykiq trumpas apra5ymas

Finansine UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" atskaitomybe koreguojama, jei
pobalansiniai ivykiai turi tiesioginç itak4 dar nepatvirtintos finansines atskaitomybes duomenims.
Po atskaitomybes sudarymo datos reik5mingq pobalansiniq ivykiq bendroveje nebuvo.

4.17, Metinês fïnansinès atskaitomybès auditas

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" metiniam auditui atlikti paskelbe konkurs4.
Atlikti UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolö" fînansinès atskaitomybes nepriklausom4 audit4 uZ
laikotarpi nuo 2011 m. sausio 1d. iki 2013 m. gruodZio 31d., pateikiant audito iSvad4 ir audito
ataskait4, laimèj o UAB,,Audit&Accountingoo.

2012 m.lapkriöio 16 d.

Direktorius

l5

UAB " Gyvulir¡ produkryvumo kontrolè",

1 1007 29

67

þonès pavadinimas, kodas
2012m. rugsejo 30 d.

AiSkinamojo ra5to 3.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas"

Nematerialusis turtas
Rodikliai

Plètros darbai

PrestiÈas

Patentai, licencijos

ir pan.

Programine iranga

Kitas nematerialusis
h¡rtas

I5 viso

Likutine vertè praèj usir¡ finansinir¡ metu pabaiqoie

83

83

a) Ilealaikis nematerialusis turtas isisiiimo savikaina
Praèiusiu finansiniu metu oabaisoi e

22947

22947

3846

3846

26793

26793

Praèiusiu finansiniu metu pabaigoie
Finansiniq metq poþõiai:
- finansinir¿ metq amortizacija
- atstatantys iraSai o
- kitiems asmenims perleisto ir nura$to turto amortiza
- nerra5vrnai iË vieno straiosnio i kita + / ll

22864

22864

107

107

Finansiniu metu pabaigoie

22971

22971

3822

3822

Finansinir¡ metq poþõiai:

-

turto isigijimas
kitiems asmenims perleistas ir nuraS1'tas tütas G)
perra5\rynai i5 vieno straiosnio i kita + i l-)

Finansinig metq pabaigoje
b) Amortizaciia

c) Vertês sumaZèi tmas
Praeiusiu finansiniu metu pabaisoi e
Finansiniq metq poþðiai:
finansiniq metg vertès sumaZèjimas
atstatantys ira5ai C)
kitiems asmenims perleisto ir nura5yto turto C)
perra5ymai i5 vieno straipsnio i kita + / C)

-

Finansiniu metu pabaigoie
rU LrKurrne verre ilnansrnn¡ merq paDa€oJe (a) - (D)

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè",

1

10072967

þonès pavadinimas, kodas
2012m. rugsejo 30 d.

laikis materialusis turtas *

Ai5kinamojo ra5to 3.2 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas"
ikio materialioio turto büklè paeal svarbiausias Sio turto

Finansiiniq metq
lq ppoþõiai:
turtto isigijimr
imas
perrleistas ir nura5ytas
n
tr.
naSvmaii i5 vieno stra

-

Firinansiniq metq
r

-

poþõiLat:

vefés padidejimas
; (sumaZè jimass)+/(-)
tr
kitiemss asmenims perleisto ir nur
ra5yto turto
rmai i5 vienro straiosnrioik
kita+ I (-)

'inansiniq metq
Letq poþõir
'õiai:
finansiniqì+ n
metq nus
usidèvèjimas

-

i

o

ys ira5ai C)
atstatantys
kitiems asn
asmenims
Ls perleisto
ir
1
nenaðrmairai i5 vieno
no straipsnio

rinansinir¡ metq pokyõ
4 F þõiai:
metqrvertès
ve.
sumaZèjülmas
- finansiniq me
atstatantys
ri
ira5ai c)
f¿
nenims
ms perleisto
ir nnuraSy'to
I
- kitiems asmer
ieno straipsnio jikita+/
- Perrasf'rnaii i5 vienr

(

þone pertvarþÆaiuùdarq4 akcinç bendrovç

tt

2011m. sausio 6 d. iregistruota UAB "Gyvulir¿ produþwumo kontrolè" su 100 proc. valstybès akcijomis.

UAB "Gyvuliu produktrvumo kontrolè", I 1001 2967
þonès pavadinimas, kodas
2012m. rugsèjo 30 d.

Ai5kinamojo ra5to 3.4 priedas "Atsargos"

Atsa
Zaliavos

Rodikliai
a) Atsarsu isisiiimo savikaina
Praèiusiu furansiniu metu oabaisoi

k

komplektavimo eaminiai
e

Finansinig metq pabaigoje

Nebaigta gamyba

Pagaminta produkcija

Pirktos prekès, skirtos
oemarduoti

I5 viso

69423

69423

63685

6368s

6368s

6368s

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo
vertês (atstatymas)
Praèiusiu hnansini u metu pabaigoie

Finansiniu metu pabaisoie
c) Grynoji galimo realizavimo vertè finansinig metr¡
pabaigoje (a) - (b)

[kainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO budas
[keistq atsargq vertè
Atsargos pas treõiuosius asmenis

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolèr'
110072967 V. Kudirkos 18, Vilnius

2012 m. rugséjo 30 d. PELNO
DTVTDENDV

(NUOSTOLIU PASKIRSTYMAS

Uz 2012 M. APSKATÖIAVTMUT
Ai5kinamojo ra5to 3.9 priedas

Straipsniai
Nepaskirstvtasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - oraèiusiu finansiniu metu
Grynasis finansiniu metu rezultatas - pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniq metq pabaigoie

Suma

(Lt)

148879
333348
482227

Pervedimai i5 rezervu
PaskirsWtinas þelnas (nuostoliai)
Pelrro paskirstymas:

i privalorn4ürezervq, 5 proc.(1120 grynoio ataskaitinio metq pelno)
i kitus rezervus
premijoms, kitoms reikrnèms iki 2Oproc.grynoio Pelno(ne daugiau 1/5 dalis)
Dividendarns
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansiniu rnetu pabaigoie

482221

482227

UAB "Gyvulirl produktyvumo kontrolè", I I0072967
þonès pavadinimas, kodas
2012 m. rugsejo 30 d.

Ai5kinamojo ra5to 3.11 priedas "fmonès isipareigojimq büklê"

büklè
Skolos ar jq dalys, apmokètinos

Mokètinq sumr¿ skaidl.rnas pagal rûSis

ienerig metg, bet
vèliau kaip per
:nkerius metus

UAB " Gyvulig produktyvumo kontrolê"
Ai5kinamojo ra5to 3.12 priedas "Dotacijos, subsidijos"
2Ol2 m. rugsêjo 30 d.

Finansavimo Saltinio pavadinimas

Kompensuojamq s4naudq
pavadinimas

*GPK (parama) dalinis finansavimas
pagal

LúM

pagalbos veislininkystei

taisykles20 I 0-03-30 Nr.3D-290;

2011-03-30 Nr.3D-269.

vimas skirtas lkainio
nsuoti

UAB " Gyvulir+ produklyvumo kontrolè ", I

I0

0729 67

þonès pavadinimas, kodas
2012m. rugsejo 30 d.

Finansinès

AiSkinamojo ra5to 3.14 priedas "Finansinès ir investicinès veiklos rezultatai"

ir investicinès veiklos rezvlta¡tùi
Rodikliai

a) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS
Reik5minsu sumu detalizavimas: kitos
Subsidiiu ir dotaciiu sumos 2004m .apskaitoie pripaZistamos pasal 21 VAS
Gauti delsoinisiai- baudos
Kitos paiamos (banko procentai)

Finansiniai metai

Praèjç finansiniai
metai (2011 m. )

t334

s098

t334

5098

f334

5098

b) FINANSINES IR INVESTICINES \¡EIKLOS SANAIJDOS
Reik5minsu sumu detalizavimas :
Sumoketi delspinieiai

Kitos sanaudos fbauda

uZ netesvbas)

c) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS (a - b)

Finansiniai metai

Finansiniai metai
a) PAGAU
detalizavimas:

b) NETEKIMAI IS VISO
detalizavimas

UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolè", imonès kodas 110072961
irnonès pavadinimas, kodas
Ai5kinamojo ra5to 3.15 priedas "Finansiniai ry5iai su imonês vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
2012 m. russèio 30 d.
,
Finansiniai ry5iai su imonês vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Praêjg
Likutis finansiniq
Rodikliai
Finansiniai metai fïnansiniai metai
metg pabaigoje
III ketv.
A. Per metus apskaiðiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais, darbu valdyboje ir stebètojq taryboje:

l.

Vadovams:
a) nasrindinis darbo uZmokestis

2.

b) oremiios
c) i5eit. kornpens.(iSeit.k.33200Lt, komp.nep.at.9,
Valdybos nariams:

753

t42s36

0

191753
149.147

142536

0

t42.536

I 91

42606
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

a) darbo uZmokestis*

bl bremiros
c)

tantremos

3. Stebetoru talvbos nariams:
a) darbo uånokestis*
Lr) nremiios+
c) tantiemos
4. Kitiems susiiusiems asmenims:
a) darbo uzmokestts
b) Dremlros

c) l(ltos sumos
B. Apmokèj imas akcijomis:
Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Stebètoiu tarvbos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenlms

C. Imonês suteiktos naskolos:
. Vadovams

2. Valdvbos nariams
3. Stebètoiu tarvbos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenims

D. Gautos paskolos:
. lS vadovu

2. l5 kitu susiiusiu asmenu
E. Neatlygintinai perduotas turtas
l. Vadovams
2. Valdvbos nariams

ir dovanos:

teDetotu tarvDos nanalns

.itiems srrsiiusiems âsmenrms

¡. suterl{tos saranti¡os:
l. Vadovams
z. valctvbos nanams
3. Stebetoiu tarvbos nariams
4. I(rilems susrluslems asmentms
G. Kitos reik5minsos sumos. anskaiõiuotos Der metus:
. vadovams
2. Valdvlros nariams
3. Stebètoiu tarvbos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenims

Kiti reik5minsi isinareisoiimai imonei:
l. Vadovams

H.

z. valdvbos nanams
3. Stebetoiu tarvbos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenrms

l. Parduotas turtas:

l.

Vadovams

2. Valdvbos nariams
3. Stebètoiu tanybos narialns
4. Kitiems susiiusiems asrnenlrns
Vidutinis vadovq skaiõius per metus
+

-¡ei valdybos ar stebètojtl tarybos nariai dirba þnonèje pagal darbo sutartis, ir li suma nebuvo parodyta

l-:
A.

L

Punkte.

tP(
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I6

J^

r. IZANGA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. rugsêjo 22 d. nutarimu Nr.
1315 "Del valstybes imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" pertvarkymo ir turto investavimo"

bei Lietuvos Respublikos Zemes ükio ministro 2010 m. spalio 19 d. isakymu Nr. 3D-927 *Del
valstybès imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" pertvarkymo i uùdaryq akcinç bendrovç,
valstybes imone ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolö" buvo pertvarkyta

,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" (toliau

-

Bendrove)

ir

i

uùdarq4 akcing bendrovg

2011 m. sausio

6 d. iregistruota

valstybes imones ,,Registrq centras" Juridiniq asmenq registre. Remiantis Siuo politiniu sprendimu

ir

Bendrovei pakeitus teisinç form4, naujai formuluojama Bendroves vizija

-

tapti stipria,

efektyviai dirbanðia bendrove, kuri teiktq kokybi5kas ir patikimas paslaugas bei plestq veiklos
sritis. Bendrovei pakeitus teisinç form4 siekiama ne tik tçsti kokybi5k4 gyvuliq produktyvumo
kontroles paslaugq teikim4, bet taip pat plesti Bendrovès veiklos sritis

ir

pradeti teikti naujas

kokybi5kas paslaugas.

Bendrove savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akciniq bendroviq istatymu, Lietuvos
Respublikos Zemês ükio ministro isakymais, UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" istatais bei
vidaus teises aktais.
Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio

I

d. - gruodZio 31 d.),

o

gyvuliq produktyvumo kontroles metai kaip ir kitose valstybrèse, vadovaujantis Tarptautines
gyvuliq apskaitos komiteto nuostatomis (toliau - ICAR) prasideda kiekvienq metq spalio I d. ir
baigiasi kitq metq rugsêjo 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 Zemós ukio ministro

ir Bendroves istatais. Pagal Bendroves istatus Bendrovès valdymo organai yra:
visuotinis akcininkq susirinkimas; kolegialus valdymo organas - valdyba, Bendrovès vadovas isakymais

direktorius. Bendroves darbo tvarka nustatyta Bendrovès direktoriaus 2012 m. spalio 29
isakymu

d.

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

teritorijoje. Darbuotojq skaiðius 2012 m. rugsêjo 30 d. buvo 361.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 37 straipsnio 12 punkto I

dalimi Bendroves vadovas atsako uZ Bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4.
Bendrovès valdymo struktur4, patvirtint4 Bendroves valdybos posedZio 2012 m. sausio 2 d.
protokolu

Nr.

i,

sudaro Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuliq produktyvumo

kontroles skyriai, Pieno kiekio matuokliq technines prieZiuros

ir kalibravimo

laboratorija,

4

Apskaitos skyrius ir Bendrqjq reikalq skyrius. Bendrovés strukturiniuose padaliniuose ir skyriuose
dirbantys darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas pareigas ir pavestas uZduotis padeda organizuoti

ir vykdyti Bendrovès veikl4 bei igyvendinti Bendroves tikslus. Bendrovès struktüriniq padaliniq ir
skyriq vidaus darbo tvark4 Bendrovèje nustato uZdarosios akcines bendroves ,,Gyvuliq
produktyvumo kontrolè" darbo reglamentas ir struktüriniq padaliniq bei skyriq nuostatai ir darbo
tvarkos taisykles.

Darbuotojq pareigos, teises

ir

atsakomybe apibreùti pareigybiq apra5ymuose. Bendrovés

veikla grindZiama teisêtumo, objektyvumo, nepiktnaudZiavimo savo teise,
bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe uZ

jq

tarpusavio

kompetencijai priskirtq klausimq

sprendim4, bendro gyvenimo taisykliq pagarbos, protingumo, teisingumo

ir

s4Ziningumo

principais.

Bendroveje sukurta visq kontroles rüSiq sistema, kuria siekiama uZtikrinti veiklos
teisètum4, ekonomiðkum4, efektyvum4, rezultatyvum4, skaidrum4, strateginiq

ir kitq veiklos

planq igyvendinim4, turto apsaug?, informacijos ir ataskaitq patikimum4 ir i5samum4, sutarliniq ir

kitq

isipareigojimq tretiesiems asmenims, vykdym4. Vidaus kontroles pagrindinis tikslas
uZtikrinti, kad:

-

Bendroves veikla bütq vykdoma istatymq

ir kitq teises aktr¿ nustatyta tvarka,

pagal

strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedüras;

-

Bendrovès turtas

bei isipareigojimai tretiesiems asmenims bütq

apsaugoti nuo

sukðiavimo, i5vaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo ir kitq veikq;
- Bendrove vykdydama veikl4laikytqsi teisetq ir efektyviq finansq valdymo principq;

- informacij a apie Bendrovès f,rnansinç ir kit4 veikl4 butq teisinga ir pateikiama teisès aktq
nustatyta tvarka;
- Bendroves darbuotojq kvalifikacija atitiktq jiems paskirtas vykdyti funkcijas.

il.

FINANSINIU IR NEFINANSINIU VEIKLOS REZULTATU ANALIZE

1.
Bendrovês vizija

Bendrovês vtzijao misija

ir strateginiai tikslai

- tapti stipria, efektyviai dirbanðia bendrove,

kuri teiktq kokybi5kas ir

patikimas paslaugas bei plestq veiklos sritis.

Bendrovès misija - teikti gyvulir¿ produktyvumo kontroles paslaug4, atitinkanði4 ICAR

(Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas) reikalavimus: nustatyti gyvuliq individuali4sias
produktyvumo

ir

veislines savybes, vykdyti duomenq apskait4

bei registravim4 gyvuliq

veislininkystes informacinese sistemose, atlikti pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravim4,

5

techninç prieZiür4 ir remont4, melZimo irangos tikrinim4, Saldymo rezervuan+ bandymus bei plesti
Bendrovès veiklos sritis.

Bendrovés strateginè kryptis

-

Bendroves veiklos efektyvumo didinimas.

Bendrovês strateginiai tikslai:

o

Modernizuoti Bendrovês teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenq tikslum4, operatyvum4

ir patikimum4.

o
o

Tapti efektyviai dirbanðia Bendrove, kuri teikia kokybiðkas paslaugas.
Plesti Bendrovès veiklos sritis.

Lietuvoje gyvuliq produktyvumo kontrole pradêta vykdyti 1923 m.,

o

1926 m. ikurta

Centrine galvijq kontroles sEjunga, kuri vykdé pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolç

ir leido

metines apyskaitas. Po karo Sis darbas nutruko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystes
sistema, vel pradêtos leisti kontroliuojamq

karviq produktyvumo metinès apyskaitos.2012

m.

iðleista 74 - toji kontroliuojamq karviq bandq produktyvumo apyskaita.

Gyvuliq produktyvumo kontrole

-

gyvuliq individualiq produktyvumo ir veisliniq savybiq

nustatymas, duomenq apskaita, registravimas

ir kaupimas gyvuliq veislininkystes

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystês istatym

Nr.61-1806)

ir

informacinèse

as (i,in., 1994, Nr. 14-226;2000,

yra viena i5 pagrindiniq veislininkystes sistemos daliq. Gyvuliq produktyvumo

kontroles nutraukimas sudarytq gresmç visai veislininkystes sistemai.

Lietuvoje gyvulininkyste yra labiausiai i5vystyta Zemês ükio sritis, kurios didesni4j4 dali

sudaro pienine galvijininkyste. Gyvuliq veisliq

ir jq

produktyviqjq savybiq gerinimas

intensyvinant gyvulininkystç yra valstybines svarbos reikalaujanti Zemes ükio sritis, o veisline

gyvulininkyste

-

prioritetine Zemes ükio Saka. Esming reik5mç veislinei gyvulininkystei turi

gyvuliq produktyvumo kontroles vykdymas. Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes
istatymas reglamentuoja veisliq genofondo saugojim4, produktyvumo ir veisliniq savybiq
gerinim4, gyvulir¿ veislines vertês nustatym4. Veislininkystès tvarkymo principai derinami su

Europos Sqiungos teises aktrl reikalavimais. Gyvuliq produktyvumo duomenys oficialiai
pripaZistami,

kai gyvuliq produktyvum4 kontroliuoja Lietuvos

ministerijos igaliota institucija

-

Respublikos Zemes ükio

Siuo metu tokia institucija yra UAB ,,Gyvuliq produktyvumo

kontrole".
Tarptautine patirlis rodo, kad ten, kur aktyviai atliekamas veislininkystes darbas, gereja
bendra gyvulininkystes Sakos pletra, nes veislininkyste yra sritis, kulioje labiausiai reikalingas
valstybés institucijq strateginis poZiüris. Strateginio planavimo patirtis sukaupta veislininkystes

srityje perkeliama i kitas sritis ir duoda papildomq teigiamq efektq.

6

Bendrove, kaip bendros gyvuliq veislininkystes sistemos sudetine dalis,

per

savo

specialistus ir darbuotojus nuolat palaiko darbinius ry5ius su ukininkais, Zemés ükio bendrovèmis,

veislininkystès sistemos bei j4 aptarnaujanðiomis institucijomis, gyvuliq seklintojais, Valstybine
maisto

ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Zemês [kio konsultavimo famyba, mokslo ir mokymo

istaigomis, Valstybine gyvuliq veislininkystes prieZiüros tamyba, Zemës ükio rumais, Lietuvos
Respublikos Zemês ükio ministerij a.

Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas (toliau

-

ICAR) 2007 metais Lietuvai suteike

teisç naudoti ICAR Specialqfi spaud4 savo apskaitos paZymejimuose

ir

publikacijose, o 2012

metais geguZês men. Lietuvai buvo suteiktas ICAR kokybes sertifikatas pieniniq gyvuliq
produktyvumo kontroles

ir

indentifikavimo srityj e, tai paíymi, kad gyvuliq produktyvumo

kontrolès, identif,rkavimo, apskaitos, duomenq kaupimo, saugojimo

ir

apdorojimo principai

atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos komiteto reikalavimus.

2.

SSGG anahzè

Stiprybès:

.

Gyvulir+ produktyvumo kontrole yra Salies veislininkystes pletojimo pagrindas. Veisline

gyvulininkyste yra prioritetinê Zemes ukio Saka. Valstybè remia veislininkystç pagal Vyriausybès
arba

jos igaliotos institucijos patvirtintas programas.

o

Bendrove yra vienintele valstybes igaliota institucija, teikianti gyvuliq produktyvumo
kontroles paslaugas.

.

Gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys veislininkystes informacineje sistemoje
kaupiami ir apdorojami nuo 1969 metq. Sie duomenys 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 ICAR 2007 metais Lietuvai suteike teisç naudoti

ICAR Specialqji spaud4 savo apskaitos paZymejimuose ir publikacijose, o tai paùymi, kad gyvuliq
produktyvumo kontroles, identifikavimo, apskaitos, duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo

principai atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos komiteto reikalavimus.

o
o

Gyvuliq laikytojams teikiamos konsultacijos pieno kokybes gerinimo klausimais.
Auk5tos kokybes paslaugas teikianti

ir

kokybes vadybos sistem4 idiegusi Pieno kiekio

matuokliq technines prieZiüros ir kalibravimo laboratorij

o

a.

75 proc. kontroles asistentr¿ yra igrjç gyvulininkystes srities i5silavinim4.

Silpnybês:

o

Nestabili Zemès rikio politika, nuolat besikeiðianti teisine ir ekonomine aplinka.
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.
yra

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

nesuinteresuoti vykdyti gyvuliq produktyvumo kontroles,

todel Bendrove praranda

potencialias pajamas.

o

Infotmaciniq technologiiq sklaidos trukumai kaimo vietovèse letina Bendrovès teikiamq

paslaugq modernizavim4, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas kontroles asistentams,
kurios uZtikrintr¿ duomenq operatyvum4.

o

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

atlyginimai del smulkiq bandq - maùi.

o
o

MaZas informaciniq technologiiq panaudojimas.
Siauras teikiamq paslaugq spektras.

Galimybês:

o

Modernizuoti Bendrovès teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenq tikslum4 ir

operatyvum4.

.

Ükiams naudojantis valstybes parama, stambês ükiai, sumaZès nekonkurencingq ükiq,

todel sumaZes Bendroves teikiamq paslaugq ka5tai.

o

Bendradarbiaujant su veislininkystès institucijomis, su mokslo

ir

studijq istaigomis
gyvuliq laikytojams parodyti gyvuliq produktyvumo kontroles naud4 veislinei galvijininkystei ir
kokybi5kai bei konkurencingai gyvulininkystes produkcij os gamybai.

o

Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su mokymo istaigomis, kuriq pagrindu bendroves
specialistai galetq destyti paskaitas, priimti studentus i praktik4, prisitraukti jaunq darbuotojq
dirbti Bendroveje.

o

Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su ivairiomis institucijomis, susijusiomis su Bendrovês

teikiamomis paslaugomis.

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 institucrjr¿, kurios administruoja Valstybes

ir ES le5as, skirtas pletoti gyvulininkystes versl4.

o
o

Labiau naudoti kompiuterines, informacines ir ry5io technologijas.
Plesti Bendrovés veiklos sritis, idiegti ir pasiulyti daugiau paslaugq.
Grèsmès:

o

Valstybes paramos maZejimas gyvulir¿ produktyvumo kontrolei padidintq paslaugos kaðtus

ükininkams, todel gali sumaZêti kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiðius. Del to netenka prasmés
ankstesnês valstybes investicij os i kontroliuoj amus gyvulius.
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c

Maùèjantis kontroliuojamq bandq

ir gyvuliq

skaiðius santykinai didins administravimo

i5laidas tenkanðias vienam kontroliuojamam gyvuliui.

o

Del informaciniq technologiiq sklaidos trukumq kaimo vietovêse negalime uZtikrinti

duomenq operatyvumo.

.

Gyvuliq laikytojams atsisakius Bendrovés teikiamq paslaugq, tai neigiamai veiktq

Salies

veislininkystç ir gyvulininkystes versl4.

o

Bendroveje dirbantys kvalifikuoti kontrolös asistentai yra vyresnio amùiaus, todel kartg

kaita nei5vengiama. Taðiau kaimo vietovèse stinga kvalifikuotq jaunq specialistq, kuriuos

bütr¿

galima idarbinti Bendroveje.

o

Pasikeitus Bendroves teisinei formai gali atsirasti konkurencija.

3.

Bendrovêsorganizacinéstruktüra

UZdarosios akcinês bendroves ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê" struktüra

patvirtinti Bendrovès valdybos posedZio 2012 m. sausio 2 d. protokolu Nr.

ir

valdymas

1. UZdarosios akcines

bendroves ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé" struktüra atitinka Bendrovès dydi ir veiklos pobüdi.

Bendroveje yra Sie struktüriniai padaliniai: Gyvuliq produktyvumo kontrolês padalinys, Gyvuliq

produktyvumo kontroles skyriai, Pieno kiekio matuokliq techninês prieZiüros

ir

kalibravimo

laboratorija, Apskaitos skyrius, Bendrqjq reikalq skyrius. Organizacinê struktüra uZtikrina
informacijos srauto tekmç Bendroveje, nes kiekvieno padalinio

ir

skyriaus darbuotojams

informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadov4. Struktüra

ir

valdymas yra tinkamai

decentralizuoti, atsiZvelgiant iveiklos pobüdi. Bendroveje atskaitingumo sistemayra aiðkiai ir

tinkamai apibrèLta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam
vadovui, o pastarieji vadovybei.

4.

Bendrovês personalo struktära

DidZiausias Bendroves turtas - darbuotoj ai. Ui. Zmogi5kqjg i5tekliq (personalo) valdym4
Bendroveje atsakingas Bendrqjq reikalq skyrius. Personalo valdym4 vykdo vyriausiasis personalo
specialistas. Prie personalo valdymo proceso labai daug prisideda

ir

struktüriniq padaliniq

vadovai, ypatingai Gyvulir¿ produktyvumo kontroles padalinio, kuriam pavaldüs 95% visq
Bendrovés darbuotojq. 2012 m. rugsejo 30 d. Bendroveje dirbo 361 darbuotojai. Bendrovés
personalo struktüra pavaizduota 1 paveiksle. Bendroveje visiems darbuotojams yra paruo5ti ir

patvirtinti pareigybiq apra5ymai, kuriuose numatytos darbuotojq pareigos
kvalifikaciniai reikalavimai, bütini einamoms pareigoms atlikti.

ir

funkcijos bei

9
1

paveikslas

Bendrovès personalo struktüra
2Ot2m. rugsèlo 30 d.

r Administracija
r Specialistai
r GPK slcyritl vadorrai

t

5.

2012

m.III

Kontrolès asistentai

ketvirðio (9 mèn.) UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" veikla

Gyvulininkystes selekcija yra ilgas

ir

sudetingas procesas. Siekiant, kad veislininkystes

selekcijos procesas vyktq sekmingai, labai svarbu turèti tinkam4 gyvuliq produktyvumo kontroles
apskait4

ir selekcijos objekt4

-

kontroliuojamas karves, teisingai atlikti kontrolini pieno meginiq

paemim4, vesti tiksli4 ir patikim4 gyvuliq produktyvumo apskaitq.
2012 m. rugsejo 30 d. Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinyje dirbo 342 darbuotojai,

iS kuriq 6 Gyvuliq produktyvumo kontrolès padalinio darbuotojai,22 Gyvuliq produktyvumo
kontrolês skyriq vadovai, 313 kontroles asistentq

ir

1 Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriaus

specialistas.

2012 m. spalio 1 d. Salyje buvo kontroliuojama 140170 karviq, tai sudare 43,02o/o visttr
Salyje laikomq karviq.

A metodu buvo kontroliuojama 77732 karves, B metodu - 37684 karvès ir

C metodu buvo kontroliuojamos 24754 karvès. Gyvuliq produktyvumo kontrolç A metodu
vykdanðiose bandose per 2012 m. 9 men. sumaZejo 4740 karviq, taðiau B ir C metodais gywliq
produktyvumo kontrolç vykdanðiose bandose padidejo 1834 karvemis.

Karviq sumaZejimo prieZastys, gyvuliq produktyvumo kontrolç A metodu vykdanðiose
bandose:

1. Nuo 2012 m. balandZio 1 d. gyvuliq produktyvumo kontrolès paslauga yra
apmokestinama pridetines vertes mokesðiu (PVM). Todel nemaùa dalis smulkiq bandq savininkq,

kurie neisiregistravç PVM mokêtojais, atsisake gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos, nes
pakilo kaina uZ paslaug4;
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2. sumaZejus pieno supirkimo kainoms, dalis ükininkq i5 gyvuliq produktyvumo kontrolös,
vykdomos

A

metodu perejo

i

gyvuliq produktyvumo kontrolç, vykdom4 C

ir B metodais (kai

ükininkas pats atlieka gyvuliq produktyvumo kontrolç), nes paslaugos kaina maZesne.
Per 2012 m. 9 men., teikiant ükiniq gyvunq registravimo ir Zenklinimo paslaug4, bandose

suZenklinta 3093 gyvuliai, i5 kuriq

-

1984 gyvuliai kontroliuojamose bandose

ir

1109 gyvuliai

nekontroliuoj amo se bando se.

2012 m.

9

men. konsultacijos kontroliuojamq gyvuliq laikytojams buvo teikiamos

vadovaujantis gyvuliq produktyvumo kontrolös duomenimis, taikant gyvuliq produktyvumo
kontroles ger1)E praktik4 bei siekiant pieno kokybes gerinimo. Per ataskaitini laikotarpi buvo
suteikta 25 konsultacijos nuvaZiavus

ir 27 konsultacijos

i

bandas, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole

Lodäiu (telefonu)

bei ra5tu nevaZiuojant i kontroliuojamas bandas.

Konsultacijos, teikiamos gyvuliq laikytojams, yra naudingos ne tik paðiam gyvulio laikytojui, bet

ir

Bendrovei. Dalis ükininkq, pasikeitus gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos kainai bei

sumaZejus pieno supirkimo kainai ruoSesi atsisak¡i Bendroves paslaugq. Taðiau lankantis

ükininko bandoje

ir

suteikiant kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybes gerinimo

ir

gyvulig

produktyvumo kontroles naudingumo klausimais, nemaZa dalis ükininkq nusprendè tçsti gyvuliq
produktyvumo kontrolç 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
pabreùiamas, taðiau tai vienas i5 svarbesniq veiksniq, daranðiq itak4 pieno ukio pelningumui.

DidZiausias démesys turi büti skiriamas pieniniq galvijq produktyvumo didinimui, produkcijos

kokybes gerinimui

ir pieno gamybos

ka5tq maZinimui. Paùymetina ypatinga gyvuliq

produktyvumo kontrolès nauda vykdant karviq atrank4 pagal produktyvum4, norint gerinti band4.
Nuo karviq produktyvumo priklauso pieno ükio veiklos rezultatai.

Gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yru neatsiejama nuo Bendroves Pieno kiekio
matuokliq technines prieZiüros
elektroniniq

ir

ir

kalibravimo laboratorijos (toliau

-

laboratorija) veiklos:

mechaniniq pieno kiekio matuokliq bei elektroniniq svarstykliq (toliau

-

pieno

kiekio matavimo priemonès) technines prieZiüros ir kalibravimo. Patikimas pieno kiekio
matavimas imanomas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir techni5kai tvarkingas pieno

kiekio matavimo priemones. Lietuvos Respublikos Zemés ükio minislro 2006 m. lapkriðio l0

d.

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

priemoniq kalibravimo taisykliq patvirtinimo" (Zin., 2006,
kontroliuojamq bandq savininkus, kalibruoti

jq

Nr.

124-4732) ipareigojo visus

bandose naudojamas pieno kiekio matavimo
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priemones prie5

jq

naudojim4

ir

veliau periodi5kai, ne reðiau kaip vien4 kart4 per dvylika

mènesiq. Tokiu büdu siekiama uZtikrinti kontroliuojamq gyvuliq primelZto pieno kiekio apskaitos

patikimum4.
Uùdarajai akcinei bendrovei ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" pakeitus teisinç form4 i5
valstybes imonés

i

uùdarq4 akcinç bendrovç, laboratorijoje buvo pradeta teikti atskira nuo

gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga

-

pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas ir

technine prieZiura, taðiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemës ükio ministro 2012 m. kovo

27 d. isakymu Nr. 3D-211 ,,Dèl Zemes ükio minisfro 2009 m. gruodZio 7 d. isakymo Nr. 3D-934
,,Del pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolès organizavimo taisykliq patvirtinimo" pakeitimo",

kuriuo pakeiðiamas Pieniniq gyvuliq produktyvumo kontrolës organizavimo taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos Zemès ükio ministro 2009 m. gruodZio 7 d. isakymu Nr. 3D-934 ,,Dêl
pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo'o çzin.,2009, Nr.
146-6516;2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir i5destomas taip: ,,4.1. UAB ,,Gyvuliq produktyvumo

kontrolé"

-

valstybes valdoma imoné, 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 ükio informacijos

ir kaimo verslo centrui

-

ZUll<VC), konsultuoja gyvuliq laikytojus gyvuliq produktyvumo kontroles klausimais ir

Sia tema

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

(toliau

prie gyvuliq produktyvumo kontrolös paslaugos ir teikiamas uZ bendr4 gyvuliq produktyvumo
kontroles paslaugos kain4.

Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo

I d. isakymu Nr. 1TV-13 ,,Dêl pieno kiekio

matavimo priemoniq remonto paslaugos idiegimo ir technines prieZiüros bei remonto kainq
patvirtinimo" buvo idiegta nauja laboratorijos gyvuliq laikytojams teikiama paslauga - pieno
kiekio matavimo priemoniq remontas.

Taip pat 2012 m.

I

pusmeti Bendrove dalyvavo Lietuvos Respublikos Zemes ükio

ministerijos skelbiamame supaprastintame atvirame konkurse,,MelZimo irangos tikrinimo
paslaugq pirkimas" ir Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo I d. isakymu 1TV-14 ,,Dèl
mechanizuotos

ir

automatizuotos melZimo irangos tikrinimo taisykliq patvirtinimo" buvo idiegta

nauja laboratorijos gyvuliq laikytojams teikiama Mechanizuotos

ir

automatizuotos melZimo

irangos tikrinimo paslauga. Si paslauga gyvuliq laikytojams bus teikiama 2012 m.

-

2014 m,,

kiekvienais metais patikrinant 0,25 proc. visq Lietuvos Respublikos pienininkystes ükiq melZimo

irangos. 2012 m.

I

ketvirti vyko pasiruo5imas dalyvauti Lietuvos Respublikos Zemès ükio

ministerijos skelbiamame supaprastintame atvirame konkurse,,MelZimo irangos tikrinimo
paslaugq pirkimas" bei paslaugai teikti reikalingos teises aktq bazès parengimo darbai. 2012 m.II

12

ketvirti, atlikta irangos, reikalingos vykdyti Mechanizuotos ir automatizuotos melZimo irangos
tikrinimus, tiekejq apklausa ir sudarytos sutartys su tiekejais del irangos pirkimo, dalis irangos
isigyta, parinkti

ir idarbinti darbuotojai,

irengtos

jq

darbo vietos, pasira5ytos sutartys su irangos

tiekejais del laboratorijos darbuotojq mokymo, parengti planuojamq patikrinti melZimo irangos
savininkq grafikai, o III ketvirti buvo pradêta teikti Mechanizuotos ir automatizuotos melZimo
irangos tikrinimo paslaugas. 2012 m. rugsejo 30 d. buvo suteikta 32 melùimo irangos tikrinimo
paslaugos.
2012

m.III ketv. laboratorijos darbg apimtys:

Eil. Nr.

Darbq apimtys uZ
Darbq apimtys uZ
2012 m. III ketv.
2012 m. III ketv., kai Viso uZ 2012 m. III
kontroliuojamose matavimo priemones
ketv.. vnt.
bandose, vnt.
GPK nuosavybe, vnt.

Paslaugos pavadinimas

Elektroniniq svarstykliq kalibravimas

402

r08

510

2

Mechaniniq pieno kiekio matuokliq kalibravimas

t404

192

1596

3

Elektroniniq pieno kiekio matuokliq kalibravimas

239

4

Mechaniniq pino kiekio matuokliq remontas

5

Mechaniniq pieno kiekio matuokliq techniné prieZiüra

6

Pieno Saldymo rezervuarq bandymai

7

MelZimo jrangos tikinimas
I5 viso:

sudare

-

III

Bendrovès 2012

m.III

64

l

I

32

32

341

2489

ketvirðio (9 mén.) veiklos rezultatai

ketviröio (9 men.) Bendrovés pajamos (iskaitant

1874150,00 Lt., i5laidos

47

64

2148

6.
2012 m.

239

4l

6

- 7540802,00 Lt. (2 paveikslas).

ir

gautas subsidijq sumas)

Bendroves veikla 2012

m.III

ketvirti buvo pelninga.2012 m. III ketvirðio (9 men.) Bendrovés pelnas sudarè 333348,00 Lt.
Pagrindinis Bendrovès pajamq ðaltinis yra pajamos i5 gyvuliq produktyvumo kontroles
paslaugos. 2012 m.

III ketvirti (9 men.) gyvuliq

produktyvumo kontroles paslaugos pajamos

sudare 98,2yo (7729792,00 Lt.) visq Bendrovês pajamq.

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

16 straipsnio ,,Parama gyvulininkystes sektoriui" 1 dalies b punkt4 padengiama iki 70 proc.

i5laidq Lri, atliktus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti gyvuliq genetinç kokybç

arba

produktyvumq.

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

iki 70 proc. i5laidq

uZ gyvuliq produktyvumo kontrolç UAB ,,Gyvuliq produktyvumo

kontrole" skiriant uZ kiekvien4 kontroliuotE gyvuli, Bendroves apskaitoje pripaZlstama kaip
dotacija negautoms pajamoms kompensuoti. Tai yra bendra tvarka pripaZistamos pardavimo
pajamomis.
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2 paveikslas

Bendrovès 2012 m.
r

III ketvirðio pajamos ir i5laidos

Bendrovès 2012 m. III kevirèio pajamos

(Lt.)

r

Bendrovès 2012

n. III ketvirÈio

iSlaidos (Lt )

Bendroves 2012m. III
kEw*irt i o paj amo s (Lt. )

?874150,00

20l2n.lII
kcwirèio iðlaidos il,t.)
7540802,00

I5samesnê informacija apie Bendrovès finansinius veiklos rezultatus

rodiklius pateikiama 2012 m. rugsejo 30 d. Balanse,2012 m. rugsejo 30

d.

bei

finansinius

Pelno (nuostoliq)

ataskaitoje, 2012 m rugsèjo 30 d. Nuosavo kapitalo pokyöiq ataskaitoje, 2012 m. rugsejo 30 d.
Pinigq srautq ataskaitoje bei aiðkinamajame ra5te (pridedama).

7.

Bendrovès veiklos sriõiq plètros analizè

7.1. Pieno Saldymo rezervuarq bandymai ir patikra
2011 m. UAB "Gyvuliq produktyvumo kontrolèoo Pieno kiekio matuokliq technines
prieZiüros

ir

kalibravimo laboratorija pradejo diegti pieno Saldymo rezervuarq bandymo ir

20ll m. vasario l0 d. isakymu Nr. lTV-9 pavede
laboratorijai vykd¡i pieno Saldymo rezervuarq (toliau - rezervuarq) bandymo ir patikros

patikros veikl4. Bendroves direktorius
funkcijas.

Pieno Saldymo rezervuarq bandymq ir patikros paslaugos ikürimo darbai buvo pradeti

m.

I ketv. Nuo ikürimo pradZios iki 2012 m. kovo 3l

i5analizuota informacija apie rezervuary bandymo

20ll

d. buvo atlikti tokie darbai: surinkta ir

ir patikros veikl4 Lietuvoje,

surinkta ir

apibendrinta informacija apie Bendrovês kontroliuojamuose bandose naudojamus rezervuarus ir

jq

technines charakteristikas, i5nagrinêta veiklos iteisinimo procedura, isigytos rezervuary
bendrosios patikros metodikos, pagal jas parengta laboratorijos rezervuary bandymo metodika,

parengta bandymo irlar patikros rezultatq skaiðiuokle, isigytos etalonines ir pagalbinés matavimo

priemonês, atlikti laboratorijos vadybos sistemos keitiniai, atlikti Pieno Saldymo rezervuanl
bandymq ir patikros paslaugq kainq paskaiðiavimai, paruo5tos sutarðiq su laboratorijos uZsakovais
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fotmos, parengtos ivairiq registrq formos, parengta paslaugoms teikti reikalinga teises aktq baze.
2012 m.

II ketvirti Bendrovès direktoriaus

2012 m. balandùio 2 d. isakymu

Nr. lTV-23

,,Dèl

pieno Saldymo rezervuarq bandymq paslaugos idiegimo ir kainq patvirtinimo" buvo idiegta pieno
Saldymo rezervuarì¿ bandymq paslauga

ir

patvirtinta paslaugos kaina. 2012 m. balandZio

-

geguZes menesiais laboratorija vykdè pirmuosius pieno Saldymo rezervuarq eksperimentinius

bandymus. Per

5i laikotarpi buvo

bandymq paslaugos sutartys

sudary.tos Se5ios Neatlygintinq pieno Saldymo rezervuarq

ir atlikti septyniq ivairiq modeliq, konstrukcijos ir türio rezervuan¿

bandymai. Eksperimentiniai bandymai buvo labai naudingi rezervuarq bandymo veiklos idiegimo
etape. Eksperimentiniq bandymq vykdymo metu i5ry5kejo visos veiklos gerinimo galimybes ir

veikos vykdymo ypatumai. Bütina pabrëLti tai, kad labai daùnai pasitaike situacija, kai
rezervuaras néra pilnai sukomplektuotas. Tai reiðkia, kad truksta arba matavimo liniuotes arba

gradavimo lenteles

ir t.t. Apibendrinant

bandymai praejo sekmingai

ir

galima pasakyti, kad eksperimentiniai rezervuarì¿

laboratorija yra pajegi vykdyti rezervuarq bandymq

ir

patikros

III ketvirti buvo pradetos teikti mokamos pieno Saldymo rezervuarq bandymq
Taip pat laboratorijos darbuotojai ruo5ia dokumentacij4 rezervuarq patikros

veikl4. 2012 m.
paslaugos.

paslaugoms iteisinimui.

7.2. Edukaciné programa,,Pieno kelias"
2012 m. organizuoti Edukacinç program4 ,,Pieno kelias", vykdom4 ekskursijos metu,
moksleiviams, studentams ir suaugusiq grupems. Edukacines programos ,,Pieno kelias" metu
supaZindiname su gyvuliq produktyvumo kontroles atsiradimo istorija, nagrinejame

jos

naud4

Lietuvos ir pasaulio gyvulininkystes vystymuisi. Ekskursijos metu siüloma aplankyti pieno üki,
pasakojama apie pieno naud4 ir supaZindinama su ,,Pieno keliu" nuo karvutes iki gaminamq pieno

produktq tradicijq. Kadangi, pagrindiniai Sios edukacinés programos dalyviai yra jauni Zmones,

jiems tai galetq büti postumis ateityje renkantis profesij4. Si edukacine programa, yra viena i5
priemoniq, supaZindinanðiq

ir

populiarinanðiq Zemes ükio srities profesijas, kurios Siuo metu

Lietuvoje nêra labai populiarios. Taip pat Edukacines programos ,,Pieno kelias" metu igytos
Zinios ir nauja patirtis yra neabejotinai naudinga sociokultürinio konteksto paZinimui ar jo
prapletimui. Siekiant pradeti vykdyti ði4 veikl4 2012 m.

I

ketvirti buvo atlikto Edukacines

programos ,,Pieno kelias" paslaugos teikimo kainq paskaiðiavimai, paruoSta Edukacines
programos ,,Pieno kelias" programa, parengta paslaugai teikti reikalinga teises aktq baze. Iki

2012 m. rugsejo 30 d. vykdytose Edukacinese programose ,,Pieno kelias" dalyvavo apie 60
moksleiviq, kurie vyko

i

ekskursijas

ir jq metu aplanke: Pa5iliq stumbryn4 (stumbryne

gidas

papasakojo apie stumbrq iðsaugojim4, veisim4, laikym4), LSMU Gyvulininkystês institut4, kur

mokiniai susipaZino su LSMU Gyvulininkystes instituto veikla

ir

darbais, aplanke institute

15

isikurusi Lietuvos ükiniq gyvunq genetiniq i5tekliq apsaugos koordinavimo centr4, kuriame
saugomi nykstantys Lietuvos ükiniai gyvunai: arkliq veisle Zemaitukai, galvijq veisles Semie¡i,

Baltnugariai, Juodmargiai, Vi5tines Z4sys, Lietuvos vietines kiaules, vietines Siurk5ðiavilnes avys.

i UAB Bagaslavi5kio

Ekskursijq dalyviai vyko

pienine, kurioje buvo parodyta

ir

i5samiai

papasakota, kaip i5 superkamo pieno gaminama: var5kè, grietine, ivairiq rüðiq var5kes, mocarelos

süriai

ir kiti

pieno produktai, buvo pavai5inti SvieZiais ivairaus asortimento süriais. Taip pat

ekskursijq dalyviai vyko

i

kitus i5 anksto pagal program4 suderintus lank¡inus objektus.

Edukacinés ekskursijos metu moksleiviq Ziniq patikrinimui buvo surengta viktorina, padalinta
informacine medùiaga apie gyvuliq produktyvumo kontrolç, iteikti dalyviq paZymejimai.

Bendrovè suteikusi kelet4 Edukacines programos ,,Pieno kelias" paslaugq

ir

ivertinusi

paslaugos paklaus4 bei pelningum?, ateityje Edukacines programas ,,Pieno kelias" planuoja

vykdyt tik kaip sociokultürinio konteksto paZinimui nauding4 priemonç, o ne kaip konkurencinç
paslaug4 siekiant uZdirbti pelno.

7.3. Informacinès technologij os

Uùdaroji akcine bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" nuolat diegia Siuolaikines
informacines technologijas, modernizuodama kiekvieno Gyvuliq produktyvumo kontrolês
skyriaus kontroles asistento darbo viet4, siekdama, kad teikiant gyvuliq produktyvumo kontroles
paslaugas, bütq uZtikrintas duomenq tikslumas, operatyvumas ir patikimumas, kuris duoda naudos

gyvuliq laikytojams, kurie naudodamiesi gyvuliq produktyvumo kontrolös duomenimis priima
savo bandai naudingus sprendimus. Siq sprendimq deka efektyvumas pasirei5kia ir kitose srityse

(gyvuliq sveikatingumo prevencija, Sèrimas, produktyvumas, reprodukcija, porq parinkimas ir
kt.). Taigi gyvuliq laikytojai informacij4 apie kontroliuojamus gyvulius (kilme, produktyvumas ir

kt.) taip pat suinteresuoti gauti operatyviau
2012 m.

III ketv. nupirkt4 40 kompiuteriq ir

ir

Siuolaikinemis informacinemis technologijomis.

diegiamos kompiuterizuotos darbo vietos Gyvuliq

produktyvumo kontroles skyriq kontrolès asistentams.

Uùdaroji akcine bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" Pieno kiekio matuokliq
technines prieZiüros ir kalibravimo laboratorijoje 2012 m. geguZes menesi idiegta Laboratorijos
informacine sistem4 (toliau

- LIS), o 2012 m. birZelio menesi laboratorijos darbuotojai i

suvede informacij4 apie pieno kiekio matavimo priemones ir

jq savininkus. I5 viso laboratorijos

darbuotojai suvede apie 600 pieno kiekio matavimo priemoniq savininkq duomenis

vnt. pieno kiekio matavimo priemonir¿ duomenis. 2012

LIS

m.III - IV

ir apie

4000

ketv. tçsiami LIS tobutinimo

darbai.
2012

m.III-N

ketv. pradetas mechaniniq matuokliq, elektroniniq svarstykliq ir elektroniniq

matuokliq Zymejimas identifikavimo numeriais. Jis bus tçsiamas

ir

2013 m. Identifikavimo

t6
numerius automati5kai parenka LIS. Ateityje ði naujove turetq 'zymiai pagreitinti laboratorijos

darbuotojq darb4, kadangi kiekviena matavimo priemone turés savo unikalq identifikavimo
numeri ftoda). Jame bus saugoma visa informacija apie matavimo priemonç ir jos savinink4. Taip
pat labai svarbu yra tinkamai supaZindinti visus LIS vartotojus su jos galimybemis bei naudojimo
ypatumais. Tai planuojama padaryti ra5tu ir susitikimq metu.

III.ISVADOS
2012 m.

III ketvirti uZdaroji akcine

bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolê" veiklE

vykde vadovaudamasi 2012 m. geguZes 25 d. valdybos posedZio protokolu Nr. 6 patvirtintu
Bendrovès 2012 m.

-

2014 m. strateginiu veiklos planu, siekdama igyvendinti uZsibreZtus

strateginius tikslus. 2012

m.III ketvirti Bendrove teike kokybi5kas paslaugas, dirbo pelningai ir

sekmingai pletojo naujas paslaugas. UZdaroji akcine bendrove ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolé"

ir ateityje, igyvendinant veiklos tikslus, toliau sieks puikiq rezultatq, dirbant rentabiliai, efektyviai
ir teikiant tik kokybi5kas paslaugas.
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