
2 -ojo verslo pskaitos standarto

Balansas 1 priedas

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė"

(įmonės pavadinimas)

110072967, V.Kudirkos 18, Vilnius
(Įffionės kodas, adresas, kItI duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. birželio 30 d. BALANSAS

2012 m. liepos 25 d. Nr.2
(ataskaitos sudarymo data)

2012 m. I pusmetis Lt
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

TURTAS Pastabos Nr.
Finansiniai metai Praėję fmansiniai

20120630 metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 481816 559370
I. NEMATERlALUSIS TURTAS 3.1. 83 83
l.l. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė jranga 83 83
1.5. Kitas nematerialusis turtas -

II. MATERlALUSIS TURTAS 3.2. 481733 559287
II.l. Zemė
11.2. Pastatai ir statiniai
11.3. Mašinos ir jrengimai
11.4. Transporto priemonės 216497 255285
11.5. Kita jranga, prietaisai, jrankiai ir jrenginiai 265236 304002
II.6. Nebaigta statyba
II.7. Kitas materialusis turtas
11.8. Investicinis turtas - -
11.8.1. Žemė
II.8.2. Pastatai

III. FINANSINIS TURTAS 3.3. - -
III.l. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
1I1.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms imonėms

lIU. Po vienerių metų gautinos sumos
III.4. Kitas fmansinis turtas

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS - -
IV. 1. Atidėtojo mokesčio turtas
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3156207 3028500
I. ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 3.4. 96651 96248
l.l. Atsargos 3.4.1. 76210 69423
1.1.1. Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 76210 69423
1.1.2. Nebaigta gamyba
1.l.3. Pagaminta produkcija
1.1.4. IPIrktos prekes, skIrtos perparduotl
1.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
1.2. Išankstiniai apmokėjimai 3.4.2. 20441 26825
1.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERlUS METUS GAUTINOS SUMOS 3.5. 1149013 795468
11.1. Pirkėjų jsiskolinimas 931478 629163
11.2. Dukterinių ir asocijuotų imonių skolos
11.3. Kitos gautinos sumos 217535 166305

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 3.6. 545378 795378

III.l. Trumpalaikės investicijos
lIJ.2. Terminuoti indėliai 500000 750000

111.3. Kitas trumpalaikis turtas 45378 45378

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIV ALENT AI 3.7. 1365165 1341406

TURTO IŠ VISO: 3638023 3587870



NUO SAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr.
Finansiniai metai Praėję fmansiniai

20120630 metai
C. NUOSAVAS KAPITALAS 2643736 2538096
1. KAPITALAS 3.8. 2365700 2185700
1.1. !Įstatinis (pasirašytasis ) 2365700 2185700
1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
1.3. Akcijų priedai
1.4. Savos akcijos (-)

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

III. REZERVAI 3.lO. 25850 153970
1Il.l. Privalomasis 5170
III.2. Savoms akcijoms įsigyti
lIl.3. Kiti rezervai 20680 153970
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.9. 252186 198426
IV. 1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 103307 103402

IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 148879 95024

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 3.12. -
E. MoKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 994287 1049774

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR

ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAl - -
1.1. Finansinės skolos - -
1.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašus jsipareigojimai
1.1.2. Kredito jstaigoms
1.1.3. Kitos fmansinės skolos

1.2. Skolos tiekėjams
1.3. Gauti išankstiniai apmokėj imai
1.4. Atidėjiniai - -
1.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
1.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų
1.4.3. Kiti atidėj iniai

1.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas
1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 994287

TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 3.11. 1049774
II. 1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
11.2. Finansinės skolos - -
11.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos

11.3. Skolos tiekėjams 340222 359108
II.4. Gauti išankstiniai apmokėj imai 3017 2609
11.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
Il.6. Su darbo santykiais susiję jsipareig;ojimai 531573 507553
11.7. Atidėjiniai
11.8. Kitos mokėt inos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 119475 180504

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO: 3638023 3587870

Direktorė Irena Tabakajevienė

(įmonės vadovo pareigų pavadinir ~ ,Į~ (vardas ir pavardė)
" 14'



Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė"
(įmonėspavadinimas)

110072967 V. Kudirkos 18, Vilnius

(įmonėskodas,adresas,kitiduomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2012 m.liepos25 d. Nr. 1

(ataskaitossudarymodata)

2012 m. I pusmetis litai
(ataskaitinislaikotarpis) (ataskaitostikslumolygisir valiuta)

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos Finansiniai Praėję
Nr. metai 2012 06 finansiniai metai

30
I. PARDAVIMO PAJAMOS 3.13. 5282196 10806469
II. PARDA VIMO SAVIKAINA 3.13. 4780228 9956718
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.13. 501968 849751
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 400036 767594
IV.l Pardavimo
IV.2 Bendrosios ir administracinės 400036 767594

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIA 3.14. 101932 82157
VI. KITA VEIKLA 41 16147
VU. Pajamos 41 16147
V1.2. Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 3.15. 1334 5098
VIU. Pajamos 1334 5098
VII.2. Sąnaudos -

VIII. lĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOST( 3.16. 103307 103402
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMJ 103307 103402
XII. PELNO MOKESTIS
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3.16. 103307 103402

Direktorf}

..

~

(vardasir pavardė)(ĮmonesvadovopareIgųpava illImaS



Netiesioginiu būdu sudaromos

ataskaitos forma
Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė"

(įmonės pavadinimas)

110072967, V. Kudirkos 18, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2012 m. liepos 25 d.

(ataskaitos sudarymo data)

___ 2012 m. I pusmetis Lt

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pasta-bos Finansiniai metai Praėję fmansiniai
Eil. Nr. Straipsniai Nr. 20120630 metai (2011 m.)

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 3.13. 103307 103402
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 81330 159465
1.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas
1.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas 3.4. (6787) (9741'
1.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas 3.4. 6384 (8700)
1.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas

1.7. Pirkėjų jsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas 3.5. (302325) (103447
1.8. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas

1.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas 3.5. (51230) (7344)
I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas 3.6. (22611)

I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų
[padidėjimas (sumažėjimas)

1.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų 3.11. (18478) 27725
padidėjimas (sumažėjimas)

1.l3. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

1.l4. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 3.11. 24020 173265
(sumažėi imas)

U5. Atidėjin ių padidėi imas (sumažėi imas)
I.16. Kitų mokėt inų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (61029) 179252

1.l7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų (8611)
eliminavimas

I.18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas (1334) (5098)

I.19. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas 2443 (100863)

Grynieji [!a2;rindinės veiklos [!ini2;Ysrautai (223699) 376694

II. Investicinės veiklos pinigų srautai
11.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas (3876) (191420)

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 10497

11.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas

11.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

11.5. Paskolų suteikimas

11.6. Paskolų susigrąžinimas

II.7. Gauti dividendai, palūkanos 1334 5098

11.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 250000

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (750000)



Grl:nieji investicinės veiklos ~ini~y srautai 247458 (925825)
III. Finansinės veiklos pinigą srautai
III.l. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais - -
III. I. I. Akcijų išleidimas

111.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III. 1.3. Savu akciiu suoirkimas
111.1.4. Dividendų išmokėjimas

ITI.2. Pinigų srautai, susiję su kitais fmansavimo šaltiniais - -
III.2.l. Finansinių skolų padidėjimas - -
III.2.l.l. Paskolų gavimas

III.2.l.2. Obligacijų išleidimas

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas - -
II1.2.2.l. Paskolų grąžinimas

II1.2.2.2. Obligacijų supirkimas

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos

III.2.2.4. Lizingo (fmansinės nuomos) mokėjimai
111.2.3. Kitų įmonės isipareigojimų padidėjimas

III.2.4. Kitų įmonės isipareigojimų sumažėjimas

III.2.5. Kiti fmansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

III.2.6. Kiti fmansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grl:nieji finansinės veiklos ~ini~y srautai - -
IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų

ekvivalentu likučiui
V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 23759 (549131)

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 1341406 1890537

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 1365165 1341406

~m)Direkton}
(įmonės vadovopareigl(pDaJ.dift_jevlenė v~ (vardas ir pavardė)
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UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė"
110072967 V. Kudirkos 18, Vilnius

2012 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

Aiškinamojo rašto 3.9 priedas

Straipsniai Suma (Lt)

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų 148879
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 103307
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 252186

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 252186
Pelno paskirstymas:

- į privalomąjį rezervą, 5 proc.(1/20 grynojo ataskaitinio metų pelno)

- į kitus rezervus

- premijoms, kitoms reikmėms iki 20proc.grynojo Pelno(ne daugiau 115dalis)

Dividendams

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 252186
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UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė", įmonės kodas 110072967

įmonės pavadinimas, kodas

Aiškinamojo rašto 3.15 priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
2012 m. birželio 30 d.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Praėję
Likutis finansinių

Rodikliai Finansiniai metai finansiniai metai

I pusm.
metų pabaigoje

A. Per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
99144 95256 O

santykiais, darbu valdyboje ir stebėtojų taryboje:

l. Vadovams: 99144 95256 O
a pagrindinis darbo užmokestis 99.144 95.256

premiios
c) išeitinės kompensacijos

2. Valdybos nariams: O O O
a) darbo užmokestis*
b) premiios*
c tantiemos

3. Stebėtoių tarybos nariams: O O O
a) darbo užmokestis*
b premijos*
c) tantjemos

4. Kitiems susijusiems asmenims: O O O
a darbo užmokestis
b premiios
c kitos sumos

B. Apmokėjimas akcijomis: O O O
1. Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Stebėtoių tarybos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenims

C. Įmonės suteiktos paskolos: O O O
1. Vadovams
2. Valdvbos nariams
3. Stebėtojų tarybos nariams
4. Kitiems susijusiems asmenims

D. Gautos paskolos: O O O
1. Iš vadovų
2. Iš kitų susiiusių asmenu

E. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: O O

X1. Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Stebėtoiu tarybos nariams
4. KItiems susiiuslems asmemms

F. Suteiktos g:arantiios: O O O
1. Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Stebėtoių tarybos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenims

G. Kitos reikšmingos sumos, apskaičiuotos per metus: O O O
1. Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Stebėtojų tarybos nariams
4. Kitiems susiiusiems asmenims

H. Kiti reikšmingi įsipareigo.iimai imonei: O O O

1. Vadovams
2. Valdvbos nariams
3. Stebėtojų tarybos nariams
4. Kitiems susijusiems asmenims

I. Parduotas turtas: O O

Xl. Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Stebėtojų taryJ>os nariams
4. Kitiems susijusiems asmenims

Vidutinis vadovų skaičius per metus 3 3 -- -* -jei stebėtojų ši



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ"

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
(prie 2012 m. I pusmečio

balanso)

TIKSLAS

Tikslas - pateikti ir atskleisti UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" finansinių
ataskaitų rodiklius, įvertinant, finansinę būklę 2012 m. birželio 30 d., atskleidžiant svarbesnius
pirmo ketvirčio pokyčius. Aiškinamasis raštas yra privaloma sudedamoji finansinių ataskaitų
rinkinio dalis.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Įregistravimo duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė" yra pertvarkyta iš
Valstybės įmonės "Gyvulių produktyvumo kontrolė" .

VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2011 m. sausio 6
d. įregistruota Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė". Bendrovės kodas
110072967. Buveinė - V.Kudirkos g. 18-2, Vilnius. Banko rekvizitai:

ais Nr. LT31 7300010002410530 AB bankas "Swedbankas", banko kodas 73000;
ais Nr. LT18 4010 0424 0380 1193 AB bankas DNB, banko kodas 40100 ( sąskaita

atidaryta nuo 2012 m. birželio 8 d.)

1.2.Bendrovės veikla

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" (toliau Bendrovė) nuo 2011 m. sausio 6 d. ir
toliau vykdo:

gyvulių produktyvumo kontrolės veiklą, pavestą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.3D-88, vadovaujantis Respublikos gyvulių
veislininkystės įstatymo (1994 02 08 įstatymas Nr. 1-384, 1998 11 24 įstatymo Nr.VII-934
redakcija) nuostatomis. Ši veikla ir toliau yra išimtinė bendrovės kompetencija ir nekonkuruoja su
kitų ūkio subjektų vykdoma analogiška veikla.

pieno kiekio matuoklių kalibravimo bei techninės priežiūros paslaugą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 27 d.

įsakymu Nr.3D-211 "Dėl Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr.3D-934 "Dėl
pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo",
kontroliuojamų bandų pieno kiekio matuoklių kalibravimas įtrauktas į gyvulių produktyvumo
kontrolės paslaugą, kurią vykdo UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė".

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Todėl, plečiant bendrovės
veiklą, nuo 2011 m. balandžio 1 d. pradėta vykdyti ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo
paslaugą. 2012 m. II ketv. Bendrovė pradėjo vykdyti edukacinę veiklą, kurios tema" Pieno kelias",
pieno šaldymo rezervuarų kalibravimo ir patikros veiklos vykdymo bandymai.
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1.2.Filialai ir atstovybės

Bendrovė veiklą vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2012 m. sausio 1 d.
buvo 22 Gyvulių produktyvumo kontrolės skyriai, kurie gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą
vykdo visuose 44 šalies rajonuose. Tie patys skyriai yra ir 2012 m. birželio 30 d.

Pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra ir kalibravimas taip pat apima visoje šalies
teritorijoje esančių kontroliuojamų bandų savininkų pieno kiekio matavimo priemones.

1.4.Įmonės savininko kapitalas, įstatinis kapitalas ir akcijos

Suformuotas UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2011 m. sausio 6 d. įstatinio
kapitalo dydis 2185700 Lt., akcijų skaičius (vardinių paprastųjų) 2185700 vnt., vardinės
paprastosios akcijos nominali vertė 1 Lt.

Įregistravus pertvarkytą VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė" į uždarąją akcinę
bendrovę "Gyvulių produktyvumo kontrolė", visų šios uždarosios akcinės bendrovės akcijų
savininke tapo valstybė. Nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja - Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerij a.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1139 "Dėl
valstybės turto investavimo į uždarosios akcinės bendrovės "Gyvulių produktyvumo kontrolė"
įstatinio kapitalo didinimo" buvo nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis
turtas (pinigai) 180000 Lt kaip papildomas įnašas perduodamas Bendrovei ir pavesta, kad Žemės
ūkio ministerija kaip uždarosios akcinės bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė" valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, priimtų sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį
kapitalą papildomu 180000 Lt įnašu, išleidžiant 180000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena
- 1 Lt nominaliosios vertės. Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 5 d. Įsakymu
Nr.3D-809 "Dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės "Gyvulių
produktyvumo kontrolė" įstatinio kapitalo didinimo" (2011 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-869
redakcija), buvo pateikti UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pakeisti įstatai tvirtinimui.
vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo puntu, įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik
įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Pateikiant finansinę atskaitomybę
2011 m. gruodžio 31 d. įstatinio kapitalo dydis ir akcijų skaičius tas pats, t. y. 2185700 Lt (2185700
akcijų).

Pakeisti bendrovės įstatai buvo patvirtinti Žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 4 d.,
Juridinių asmenų registre įregistruoti 2012 m. sausio 18 d., todėl įstatinio kapitalo suma buvo
padindinta sudarant tarpinę finansinę atskaitomybę 2012 m. kovo 31 d. ir sudarė 2365700 Lt.

Pateikiant finansinę atskaitomybę 2012 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis
sudaro 2365700 Lt ir akcijų skaičius 2365700 vardinių paprastųjų akcijų.

1.5.Bendrovės darbuotojų skaičius

Bendrovėje per 2012 m. I pusmetį darbuotojų skaičius pakito neženkliai. Kaip
pasikeitė darbuotojų skaičius pagal pareigybes pateikiame lentelėje. Darbuotojų skaičius
pateikiamas praėjusių ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Darbuotojų skaičius 20111231 2012 0630

Įmonės vadovai ir administracijos darbuotojai 9 8

GPK padalinio vadovas, vyr. specialistai, specialistai 7 6

Laboratorijos vedėjas, techniniai specialistai 4 5
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GPK skyrių vadovai ir specialistai 23 23

Kontrolės asistentai 325 320

Skerdenų klasifikavimo ekspertai - skerdenų vertintojai 1 1

Valytoja 1 1

Viso: 370 364

1.6.Bendrovės valdymas

Pertvarkius valstybės įmonę "Gyvulių produktyvumo kontrolė" į uždarąją akcinę
bendrovę "Gyvulių produktyvumo kontrolė" ir įregistravus Juridinių asmenų registre, nuo 2011 m.
sausio 6 d. bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas; kolegialus valdymo
organas - valdyba; bendrovės vadovas - direktorius. Valdybą renka visuotinis akcininkų
susirinkimas. Bendrovės valdybą sudaro 3 (trys) valdybos nariai, direktorium paskirta (išrinkta)
Irena Tabakajevienė

II. APSKAITOS POLITIKA

VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pertvarkius į uždarąją akcinę bendrovę
"Gyvulių produktyvumo kontrolė" buvo peržiūrima apskaitos politika. Pasikeitus įmonės teisiniam
statusui, parengti aktualūs vidaus teisės aktų pakeitimai. Todėl parengti apskaitos politikos
pakeitimai ir patvirtinta 2011-12-31 UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" paskaitos politika.

Bendrovė tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę vadovaujasi
šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo,
piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Gyvulių produktyvumo kontrolės metai,
kaip ir karvių kontrolės sistemoje ES valstybėse, vadovaujantis Tarptautinės gyvulių apskaitos
komiteto (ICAR) nuostatomis, prasideda kiekvienų metų spalio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 30 d.
sekančiais metais.

Siekdama padidinti valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumą, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtino Valstybės valdomų
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą. Atsižvelgdami į tai, kad Skaidrumo gairių
nuostatos, tarp jų nuostata dėl valstybės valdomų įmonių apskaitos tvarkymo pagal tarptautinius
apskaitos standartus, remiasi principu "laikykis arba paaiškink", Bendrovė vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl tarptautinių apskaitos
standartų taikymo valstybės valdomose įmonėse (Žemės ūkio ministerijos 2011 -05 -19 raštas
Nr.2D-2683).

Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis paaiškiname, kad Bendrovės kriterijai,
galintys apspręsti tarptautinių apskaitos standartų taikymą, finansiniai (bendrovės pardavimų
grynosios pajamos per finansinius metus žymiai mažesnės už 50 mln. litų ir balanse nurodyto turto
vertė mažesnė už 100 mln. litų) ir nefinansiniai (bendrovė negali ir nenumato leisti obligacijas ar
kitus ne nuosavybės vertybinius popierius bei negali (nenumato) įmonės akcijomis prekiauti
reguliuojamoje rinkoje), neatitinka reikalavimų. Taip pat Tarptautinių apskaitos standartų taikymas
Bendrovei neteiktų naudos vykdomai veiklai ir apskaitos tvarkymui.

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2012 m. I pusmečio finansinės ataskaitos
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės Įstatymu, Verslo
apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu
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Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikosaspektai, kuriais Bendrovė vadovavosi
rengdama 2012 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

ILGALAIKIS TURTAS

2.1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pripažįstamas, kai jis
atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad ateityje Bendrovė iš turto gaus ekonominės naudos;
2. turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
3. Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis

kitiems.
Nustatyta minimali nematerialiojo ilgalaikio turto vieneto įsigijimo vertė 1500 Lt.

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto
eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos,
sąnaudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar
sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus
tuos atvejus, kai Bendrovė patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina (naujų programos modulių įsigijimo vertė, naujų papildomų formų, tobulinant esamus
modulius, sukūrimo vertė). Atlikus turto vertinimą, nematerialusis turtas įvertintas balansine verte.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
visus šiuos pripažinimo kriterijus:

1. naudojamas ilgiau kaip vienerius metus;
2. pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3. gali patikimai nustatyti turto įsigij imo (pasi gaminimo ) savikainą;
4. turto įsigijimo (pasigaminimo ) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio

materialioj o turto savikainą, kuri Bendrovėje nustatyta turto vienetui 1500,00 Lt.
Dėl VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pertvarkymo į UAB "Gyvulių

produktyvumo kontrolė", atlikus 2010 m. birželio 30 d. ilgalaikio turto vertinimą, UAB "Gyvulių
produktyvumo kontrolė" ilgalaikis turtas apskaitoje toliau registruojamas perkainota turto verte
(Apskaitos politikos keitimas).

Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti
Bendrovės Direktoriaus įsakymu.

Ilgalaikiam materialiajam turtui, pirktam nuo 2010 m. sausio 1 d. likvidacinė vertė
nustatyta 1 Lt, nematerialiajam ilgalaikiam turtui likvidacinės vertė nėra.. Nusidėvėjimas
pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio, kai turtas pradedamas eksploatuoti. Nusidėvėjimo
suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikio materialioj o turto
eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos
sąnaudom. Ilgalaikio materialioj o turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jeigu ilgalaikio materialioj o turto rekonstravimas ar
remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų
vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto
atvejais didinama turto vertė.
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2.3. Finansinis turtas

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" finansinio turto neturi. Kadangi akcijos 100
proc. priklauso valstybei, nėra dukterinių bei asocijuotų įmonių. Finansinį turtą sudarytų: po
vienerių metų gautinos sumos (kitų asmenų įsiskolinimai), kurios būtų grąžintinos po vienerių
metų; ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias bendrovė pripažintų patirtomis vėliau nei po vienerių
metų.

2.4. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, pirkėjų įsiskolinimas, gautinos sumos, pinigai.
Trumpalaikės gautinos sumos UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2012 m.

birželio 30 d. balanse parodytos tikrąja verte.
UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" atsargomis laikomas trumpalaikis turtas,

kuris gali būti naudojamas bendrovės funkcijoms atlikti (bendrovei nustatytiems tikslams pasiekti)
trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į vienetui leidžiamas atskaityti sąnaudas
įskaitoma tą ataskaitinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" apskaitoje 2012 m. I ketvirtį atsargos, skirtos
gyvulių produktyvumo kontrolės veiklai, kuri buvo laikoma ne PVM objektu, buvo įvertinamos
įsigijimo savikaina su PVM, kitoms, PVM apmokestinamoms, - be PVM. Nuo 2012 m. balandžio
1 d. gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugai taip pat taikomas PVM (yra PVM objektas), visos
atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina be PVM.

Atsargas bendrovėje sudaro: inventorius ir darbo priemonės, kurių įsigijimo vertė
mažesnė už minimalią ilgalaikio turto vertę, darbo rūbai, kuras ir tepalai naudojami bendrovės
transporto priemonėms, atsarginės dalys ir kitos medžiagos.

Apskaičiuodama vykdomų paslaugų veiklai sunaudotų atsargų savikainą, bendrovė
taiko FIFO būdą (daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos anksčiau įsigytos atsargos).
Trumpalaikis turtas kiekine išraiška apskaitomas įmonėje nustatyta tvarka ..

Sukauptos pajamos parodomos gautinų sumų straipsniuose, o ateinančio laikotarpio
sąnaudos - išankstinių apmokėjimų straipsniuose

Pirkėjų įsiskolinimų sumos parodomos tikrąja verte. Abejotinų skolų sumos
pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis
skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

2.4. Bendrovės kapitalas

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" nuosavą kapitalą sudaro: įstatinis
(pasirašytasis) kapitalas, perkainojimo rezervas (rezultatai), rezervai sudaryti vadovaujantis Akcinių
bendrovių įstatymu bei UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" Įstatais ir nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai).

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pelnas skirstomas bendrovės įstatuose
nustatyta tvarka. Paskirstytinąjį bendrovės pelną skirsto eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

2.6. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" dotacijomis ir subsidijomis pripažįstamos
dotacijos, susijusios su pajamomis - dotacijos, gaunamos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms ir
negautoms pajamoms kompensuoti.
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Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jei UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" -
dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas ir yra dokumentais patvirtinti sprendimai ar
kiti įrodymai, kad dotacija bus gauta.

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos ar jų dalys
pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje
pateikiamos: negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek
per tam tikrą laikotarpį apskaičiuojama negautų pajamų, t.y. mažinamas balanso straipsnis
"Dotacijos ir subsidijos" ir didinamas kompensuojamų pajamų straipsnis;

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2012 m.I pusm. dotacijai negautoms
pajamoms kompensuoti priskiriamas pagal Paramos veislininkystei taisykles Gyvulių
produktyvumo kontrolės dalinis finansavimas. Nepanaudotos dotacijų dalies likutis rodomas
balanso straipsnyje "Dotacijos, subsidijos".

2.7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė"
pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrovė įgyja prievoles, kurios turės būti
įvykdytos. Atskirai apskaitomos prekybos skolos ir mokesčių bei su darbo santykiais susiję. . ... .
ĮSIpareIgOJImaI.

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" kaupia atidėjimus atostoginiams (darbuotojų
nepanaudotoms atostogoms apmokėti), kurie pagal verslo apskaitos standartų nuostatas parodyti
kaip su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

2.8. Pajamų pripažinimas

Bendrovės pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje jas uždirbus. Jos
įvertinamos tikrąja verte. Atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba mokamaisiais pavedimais per

Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti
patikimai įvertintas ar ne, UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pripažįstamos skirtingais būdais.
Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tada, kai įvykdytos visos šios sąlygos:

a. pajamų suma patikimai įvertinta;
b. sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti

patikimai įvertintas;
c. tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda;
d. sąnaudos, susijusios su paslaugų teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali būti

patikimai įvertintos.

Bendrovės pajamomis laikomos:

1. Tipinės veiklos pajamos - tai paslaugų teikimo pajamos, kurioms priskiriama:
1.1. gyvulių produktyvumo kontrolės teikimo pajamos, tai - pajamų dalis surinkta iš

ūkininkų, gyventojų (fizinių asmenų) bei žemės ūkio bendrovių Guridinių asmenų) ir gauta
dotacijos dalis negautoms pajamoms kompensuoti;

1.2. pieno kiekio matuoklių kalibravimo ir techninės priežiūros vykdymo pajamos,
kurias apmoka paslaugų gavėjai (nekontroliuojamų bandų savininkai);

1.3. ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugos pajamos, apmokamos
paslaugų gavėjų;

1.4. kitos Bendrovės vykdomos veiklos (kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams ir kitiems teisės aktams) pajamos (edukacinė veikla, pieno šaldymo rezervuarų
kalibravimo paslaugos bandymai).

6



Vadovaujantis Žemės ūkio ministro2012m. kovo 27 d. įsakymu Nr.3D-211 "Dėl
Žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr.3D-934 "Dėl pieninių gyvulių
produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" 4.1 punkte išdėstyta, kad
UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" - valstybės valdoma įmonė, kuri kontroliuojamų gyvulių
bandose tvarko pieninių gyvulių pirminę veislininkystės apskaitą, nustato pieno primilžį, paima
kontrolinius pieno mėginius, organizuoja jų ištyrimą ir kalibruoja pieno kiekio matavimo
priemones. Pirminius apskaitos duomenis perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrui, konsultuoja laikytojus gyvulių produktyvumo kontrolės klausimais. Tai reiškia, kad nuo
2012 m. balandžio 1 d. už pieno kiekio matuoklių kalibravimą kontroliuojamų bandų savininkams
netaikomas atskiras mokestis.

2. Kitos pajamos:
2.1. kitos veiklos pajamos - tai pajamos arba pelnas iš įprastinės, bet ne tipinės

veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą:
bendrovės ilgalaikio turto perleidimo pelnas;
kitos pajamos.

2.2. finansinės ir investicinės veiklos pajamos - tai palūkanos už banke laikomus
pinigus, baudos ir delspinigiai.

2.9. Sąnaudų pripažinimas

Sąnaudos UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" pripažįstamos vadovaujantis
kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios
pajamos bei atliekamos bendrovei pavestos funkcijos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kadangi bendrovė 2012 m. I ketvirtį netaikė PVM
gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugai, į paslaugų teikimo savikainą įeina ir pridėtinės vertės
mokestis. Bendrovės PVM apmokestinamai veiklai pirktos atsargos - į savikainą įtrauktos išlaidos
be PVM. Nuo 2012 m. balandžio sąnaudos įvertinamos tikrąja verte be PVM.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas
paslaugas, atliktos bendrovei pavestos funkcijos (pasiekti bendrovei nustatyti tikslai).

2.10 Mokesčiai

Bendrovė PVM mokėtoja įregistruota nuo 2011 m. rugpJUClO 1 d., pasiekusi
100000,00 Lt pajamų sumą. Vadovaujantis Vilniaus apskrities VMI 2010 m. 1203 raštu Nr.(13.1)-
46-36056, bendrovė netaikė PVM gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugai. Tačiau,
vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012 m. kovo 28 d. raštu Nr. (32.39-PVM)- RM-
1856, nuo 2012 m. balandžio 1 d. gyvulių produktyvumo kontrolės paslauga yra apmokestinama
PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.
76 "Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 13-556), ūkinių gyvūnų
produktyvumo kontrolė yra įtraukta į sąrašą. Tai reiškia, kad apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 -
ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas Bendrovė gali naudotis žemės ūkio veiklą
vykdantiems subjektams taikoma pelno mokesčio lengvata, taikant 5 proc. pelno mokesčio tarifą.

Bendrovė už 2012 m. I pusm. privalo mokėti:
PVM (pridėtinės vertė mokestį) apmokestinamai veiklai;
Avansinį pelno mokestį;
Įmokas į garantinį
Valstybei priklausančią dividendų sumą už 2011 m.
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Dividendų sumą privalo pervesti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Sprendimas dėl Bendrovės
2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo buvo priimtas visuotiniame akcininkų susirinkime ir
patvirtintas Žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 27 d. Valstybei priklausanti dividendų suma
buvo pervesta 2012 m. gegužės 8 d.

2.11. Atvejai, kai finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynas is ūkinės
operacijos rezultatas

Finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas:
- perleidžiant ilgalaikį turtą,
- gaunant kompensacijas už patirtus nuostolius, draudiminius įvykius,
- panaudojus dotacijas sąnaudų kompensavimui,
- keičiant užsienio valiutą.

2.12. Informacijos pateikimas pinigų srautų ataskaitoje

Bendrovė pinigų srautų ataskaitą sudaro netiesioginiu būdu. Pinigų srautų ataskaitos
sudarymo tikslas - pateikti informaciją apie bendrovės pinigų judėjimą (įplaukas ir išmokas) per
2012 m. I pusmetį.

2.13. Apskaitos politikos pakeitimo įtaka Bendrovės veiklos rezultatams

Įregistravus UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2011 m. sausio 6 d. pagal atlikto
turto vertinimo rezultatus buvo sudarytas perkainavimo balansas, kuris turėjo įtakos kai kuriems
balanso straipsniams ir įmonės veiklos rezultatams: formuojant Bendrovės įstatinį kapitalą,
ilgalaikio materialaus turto registravimui apskaitoje, priskaičiuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumų įtaka veiklos rezultatui. Tai pateikiame aiškinamojo rašto pastabose, sudarant
2011 m finansinę atskaitomybę.

Sudarant 2012 m. birželio 30 d. finansinę atskaitomybę perskaičiavimai, kurie
pakeistų Bendrovės veiklos rezultatus, nebuvo vykdomi.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
(BALANSO STRAIPSNIŲ ATSKLEIDIMAS)

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiame UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė"
reikšmingų atskaitomybės sumų detalizavimą. Jeigu sumos yra nereikšmingos bendrovės būklės
įvertinimui, jos aiškinamojo rašto pastabose nepateikiamos.

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro kompiuterinės programos. 2012 m. I
ketv. Bendrovėje nematerialiojo turto neįsigyta ir vertė nepadidėjo. Atlikus turto vertinimą,
nematerialusis turtas įvertintas balansine verte.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pokyčių per 2012 m. I pusmetį nebuvo. Tai atspindėta
Aiškinamojo rašto 3.1. priede "Ilgalaikis nematerialusis turtas".
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3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Vykdydama numatytus įsipareigojimus, Bendrovė planuojamai pieno šaldymo
rezervuarų bandymų ir patikros paslaugai vykdyti per 2012 m. I pusmetį nupirko reikiamos įrangos
už 3876 Lt.

Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolesnėje bendrovės veikloje naudoti
ilgalaikis turtas nurašomas arba parduodamas viešuosiuose prekių pardavimo aukcionuose
vadovaujantis Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinta "Turto pardavimo viešuosiuose prekių
aukcionuose nustatyta tvarka".

Pert 2012 m. I pusmetį. bendrovės ilgalaikio materialioj o turto viešuosiuose prekių
pardavimų aukcionuose neparduota, o netinkamas (sugedęs, nusidėvėjęs, sulūžęs) tolimesnei veiklai
- nurašytas.

Pateikiama nurašyto 2012 m. I ketv. nereikalingo arba netinkamo (negalimo)
ilgalaikio turto suvestinė, nurašyto turto 2-ame ketvirtyje nebuvo.

Balanso eilutė Įsigijimo Nusidėvė- Likutinė Nurašymo priežastis,
vertė, Lt jimas, Lt vertė, Lt pastabos

Kompiuterinė Įranga, 39271 39177 94 nusidėvėjusi fiziškai ir

spausdintuvai
morališkai, sugedusi

Įrenginiai (el. svarstyklės, 1931 1925 6
nusidėvėjusios, sugedusios,

kt.ireng.) naudoj imui netinkamos

Iš viso 41202 41102 100,00

Ilgalaikio materialioj o turto pokyčiai per 2012 m. I pusmetį atspindėtiAiškinamojo
rašto 3.2. priede "Ilgalaikis materialusis turtas".

Bendrovė įkeisto ilgalaikio turto neturi.
Visas ilgalaikis turtas priskirtas materialiai atsakingiems asmenims.

3.3. Ilgalaikis finansinis turtas

Po vienerių metų gautinų sumų (kitų asmenų įsiskolinimų), kurios būtų grąžintos po
vienerių metų, nėra. Ateinančių laikotarpių sąnaudų, kurias bendrovė pripažintų patirtomis vėliau
nei po vienerių metų nėra.

3.4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4.1. Bendrovės atsargų likutis 2012 m. birželio 30 d. buhalterinės apskaitos
duomenimis sudarė 118439,00 Lt.

Balanso B.!.1 eilutėje 20120630 d. nurodyti šie atsargų likučiai: Lt,
20120630

Nepradėtas naudoti mažavertis inventorius 6355,00
Kuro, tepalų likutis autotransporto priemonėse 1967,00
Žaliavos ir medžiagos 67888,00

Iš viso: 76210,00 Lt
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Bendrovėje apskaitomų atsargų pokyčiai per 2012 m. I pusm. atspindėtiAiškinamojo
rašto 3.4. priede "Atsargos".

3.4.2. Balanso eilutėje B.1.2 "Išankstiniai apmokėjimai" Bendrovė apskaito išankstinių
apmokėjimų sumas ir ateinančių laikotarpių sąnaudas, kurios sudarė Lt:

2012 0630 d.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:
Spaudos ir kitų leidinių prenumerata 2012 m.
Bendrovės turto ir darbuotojų draudimo sumos
Atostoginių ir prsik. Sodrai suma 2012 m.04 mėn.
Patalpų nuoma už 2012 m.07mėn.
Viso "Išankstiniai apmokėjimai"

877,00
13512,00
5768,00
284,00
20441,00

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Bendrovės per vienerius metus gautinos sumos 20120630 d. sudaro Lt 1149013 Lt, iš
jų: pirkėjų įsiskolinimas:931478,00 Lt; kitos gautinos sumos 217535,00 Lt

Balanso B.l1.1. "Pirkėjų įsiskolinimas" ir B.II.2. "Kitos gautinos sumos" eilutėse
nurodyti šie skolų likučiai:

B.II.1. Pirkėjų įsiskolinimas:
viso:

20120630 d.
931478,00 Lt

t.sk.
l.už gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą 919844,00 Lt;
išjų:
ūkininkai 777132,00 Lt.
žemės ūkio bendrovės 142712,00 Lt.
2. už matavimo priemonių kalibravimą : 11634,00 Lt

Iš balanso eilutės matyti, kad palyginus su įsiskolinimu 2011 12 31, pirkėjų skola už
gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugą padidėjo 302315 Lt. Šios sumos padidėjimą nulemia
priskaičiuotas PVM, nes nuo 2012 m. II ketv. PVM sąskaitose faktūrose priskaičiuota PVM suma
padidina pirkėjų mokėtinas sumas.

B.II.2. Kitos gautinos sumos: 20120630 d.
217535,00 Ltt

1

išjų:
Laikotarpio pabaigai nepervesta NMA (nacionalinė mokėjimo agentūra)
paramos dalis už gyvulių produktyvumo kontrolę 166308,00 Lt;
kitos gautinos sumos iš atsisk. asmenų (GPK sk.vadovų už paslaugas) 15045,00

Didžioji šių skolų dalis bus padengta per 2012 m. 3- ketvirtį.
Per 2012 m. 2-ą ketvirtį beviltiškų skolų nebuvo pripažinta.

3. 6. Kitas trumpalaikis turtas

Įrašoma trumpalaikio turto suma, kuri nebuvo įtraukta į kitus trumpalaikio turto
straipsnius. Bendrovės trumpalaikio turto suma sudarė: 20120630 d.

545378 Lt.,
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išjų:
terminuoti indėliai (ilgesniam nei 3 mėn.)
kitas trumpalaikis turtas
Siekdama gauti papildomų pajamų iš finansinės ir investicinės veiklos, Bendrovė

laikinai laisvas pinigines lėšas pervedė į terminuotus indėlius.
Kito trumpalaikio turto sumą sudaro pelno mokesčio permoka už 2010 m. 22782 Lt ir

už 2011 m. 22596 Lt.

500000,00 Lt
45378,00 Lt.

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso A.IV . dalyje įrašoma Bendrovės turimų pinigų sąskaitoje (vietine ir užsienio
valiuta) ir kasoje sumos, kuriomis bendrovė gali realiai naudotis. Terminuoti indėliai (ilgesniam
kaip 3 mėn. laikotarpiui) parodomi Balanso A III.3. dalyje. Pagal buhalterinės apskaitos duomenis
Bendrovės pinigai ir pinigų ekvivalentai 2012 06 30 d. buvo;

Eil Balansinė Pavadinimas Suma Lt,
Nr. Sąskaita 20120630

Pinigai (Balanso A. IV. daly.je) 1365165,00
1. 2710 Einamoji sąskaita

1363162,00
2. 2714 Einamoji sąskaita (EUR) O
3.. 2720 Kasa 2003,00

Iš viso piniginių lėšų: 1365165,00

3.8. Nuosavas kapitalas

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: įstatinis (pasirašytasis) kapitalas, perkainojimo
rezervas (rezultatai), rezervai ir nepaskirstytasis pelnas.

Bendrovės įstatinio kapitalo suformavimas buvo pateiktas 2011 m. aiškinamajame
rašte.

Per 2012 m. I ketv. padidėjo įstatinio (pasirašyto) kapitalo suma 180000,00 Lt. Tai
aprašyta šio aiškinamojo rašto 1.4. dalyje.

Sprendimas dėl Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo buvo priimtas
visuotiniame akcininkų susirinkime ir patvirtintas Žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 27 d.

Paskirstant 2011 m. paskirstytinąjį pelną buvo skirta privalomajam rezervui 5170 lt,
darbuotojų premijoms, kitoms socialinėms kultūrinėms priemonėms 20680 Lt, valstybei
priklausiantiems dividendams 177667 Lt.

Bendrovės įstatinio kapitalo, rezervų ir nepaskirstyto pelno pokyčiai 2012 06 30
duomenimis atskleisti"Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje".

3.9. Pelno (nuostolių) paskirstymas

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 2012 m. birželio 30 d. pelnas susidarė
103307 Lt. Metų eigoje mokamas avansinis pelno mokestis. Bendrovei už 2012 m. I-III ketv.
avansinio pelno mokesčio mokėti nereikės, nes pasirinktas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo
būdas pagal parėjusių metų veiklos rezultatus. Tai reiškia, kad apskaičiuojant trijų ketvirčių
avansinį pelno mokestį vadovaujamasi užpradėjusių metų veiklos apmokestinamojo pelno
rezultatais. 2010 m. Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje buvo paskaičiuotas nuostolingas
mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (-282094 Lt nuostolis),.
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Aiškinamojo rašto 3.9 priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

3.10. Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai

Rezervai UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" sudaromi vadovaujantis Akcinių
bendrovių įstatymu Bendrovės įstatais.

Jei privalomas is rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį
rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno,
kol bus pasiektas įstatymo nustatytas šio rezervo dydis.

Kiti rezervai sudaromi UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" įstatuose nustatytiems
tikslams įgyvendinti ir naikinami įstatymuose nustatyta tvarka.

Rezervų sudarymo ir panaudojimo duomenys pateikiamiNuosavo kapitalo pokyčių
ataskaitoje.

3.11. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
buhalterinės apskaitos duomenimis 2012 m. birželio 30 d. sudaro 994287 Lt., iš jų:

20120630
B.I1.3 Mokėtinos skolos tiekėjams
išjų:
už pieno mėginių tyrimus ir konservavimą
kitos įv. sumos už paslaugas (ryšių, pat. nuomos)
B.II.4 Gauti išankstiniai apmokėjimai:
išjų:
Ukininkų sumos už GPK kontrolės paslaugas (246 sąsk.) 2787,00
B.II.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 531573,00 ;
išjų:
darbo užmokestis už 06 mėn.
atidėj imai nepanaudotų atostogų rezervui
priskai tymai Sodrai nuo atostoginių rezervo
kitos mokėtinos sumos (PVM, pajamų mok., Sodrai)

Viso:

340222,00

313981,00 ;
26241,00.
3017,00

19338,00
272345,00
84372,00
155518,00
531573,00

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" per ataskaitinį laikotarpį nesinaudojo jokiais
kreditiniais ištekliais. Pradeisto kreditinio įsiskolinimo neturi.

Bendrovės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai ĮSIpareigojimai detalizuojami
Aiškinamojo rašo 3.11 priede "Bendrovės įsipareigojimų būklė".

3.12. Dotacijos ir subsidijos

Pateikiame dotacijų, subsidijų straipsnio pasikeitimus per 2012 m. I pusmetį.
2012 I pusmetis

Dotacijų, subsidijų likutis laikotarpio pradžioje( 01.01) Lt o

Gauta 2012 m. I pusmetį.:

Gautos lėšos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos pagal ŽUM vykdomas
programas Lt
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1.Parama gyvulių veislininkystei - gyvulių produktyvumo kontrolės
dalinis finansavimas, skirtas įkainio daliai kompensuoti
(negautoms pajamoms kompensuoti)

K3501
Lt

3268261,00

Panaudota: 2012 m. l-me pusmetyje
D3501

1.Panaudota gyvulių produktyvumo kontrolės
dalinio finansavimo suma pripažinta negautoms
GPK pajamoms kompensuoti (K501)

D3502 _

Dotacijų, subsidijų likutis 2012 06 30

3268261,00

0,00

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" skirta gyvulių produktyvumo kontrolei
dalinio finansavimo suma pateiktaAiškinamojo rašto 3.12 priede "Dotacijos ir subsidijos".

3.13. Informacija apie verslo segmentus

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos 2012 m. I pusmetį. apskaitos duomenimis sudarė, Lt:

1. Už gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugas: 5202725,00

1.1.bandų savininkų (ūkininkų, žemės ūkio bendrovių) apmokama dalis 1934464,00.

1.2. Finansavimas skirtas negautoms pajamoms kompensuoti (NMA)

viso:

3268261,00

17998,00

1138,00

59108,00
1227,00

5282196,00Lt

3. Už pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimą;

4.Pajamos pieno šaldymo rezervuarų bandymas

4. Už ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo paslaugą
5.Edukacinės veiklos pajamos

Pardavimo savikaina 4780228,00 Lt
Bendrasis pelnas 501968,00 Lt
Veiklos sąnaudos 400036,00 Lt
Pagrindinės (tipinės) veiklos pelnas 101932,00 Lt

Pelno (nuostolių) ataskaitoje 2012 m. birželio 30 d. pagrindinės (tipinės) veiklos sąnaudas
sudarė pardavimų savikainos suma 4780228 Lt, kuriai priskirtos tiesioginės ataskaitinių metų
gyvulių produktyvumo kontrolės (GPK padalinio ir GPK skyrių), pieno kiekio matuoklių techninės
priežiūros ir kalibravimo laboratorijos, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo išlaidos bei
400036 Lt bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos. Viso pagrindinės veiklos sąnaudos
5180264 Lt. Iš Bendrovės pagrindinės veiklos gautas 101932,00 Lt pelnas.

3.14 Kita veikla

Bendrovės kitos veiklos pajamas 2012 m. birželio 30 d. sudarė:
Gyvybės draudimo pajamos (atskaičius pervestas

darbuotojams išmokas ir privalomus mokėjimus Sodrai ir garant.fondui)
Viso

3.15. Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. Netekimai
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41,00Lt
41,00 Lt



Bendrovė iš finansinės investicinės veiklos per 2012 m. I pusmetį gavo 1334 Lt
pajamų.

Tai procentai už bendrovės lėšas, laikomas banke terminuotuose indėliuose. Procentai
buvo pri skaičiuoti pasibaigus vieno indėlio terminui. Vėliau šios laikinai laisvos Bendrovės
piniginės lėšos vėl buvo pervestos į terminuotą indėlį.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per 2012 m. I-II ketv. Bendrovė nepatyrė.
Pagautės ir netekimų įvykių, taip kaip juos apibrėžia Verslo apskaitos standartai, 2012

m. nebuvo.
Aiškinamojo rašto3.14. priedas "Finansinė ir investicinė veikla" .

3.16. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)

Bendrovės 2012 m. birželio 30 d. finansinėje atskaitomybėje Pelno (nuostolių)
ataskaitoje grynasis pelnas apskaičiuotas šia tvarka:

Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą

Grynasis pelnas iš viso

Lt
103307,00 Lt
103307,00 Lt

Pelno mokestis priskaičiuojamas metams pasibaigus, nes metų bėgyje yra taikomas
avansinio pelno mokesčio mokėjimas.

3.17. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas
perleistas turtas bei suteiktos garantijos.

Informacija apteikiama aiškinamojo rašto priedeNr. 3.15. "Finansiniai ryšiai su
įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis".

3.18. Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas

Finansinė UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" atskaitomybė koreguojama, jei
pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.
Po atskaitomybės sudarymo datos reikšmingų pobalansinių įvykių bendrovėje nebuvo.

4.17. Metinės finansinės atskaitomybės auditas

UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" metiniam auditui atlikti paskelbė konkursą.
Atlikti UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" finansinės atskaitomybės nepriklausomą auditą už
laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1d. iki 2013 m. gruodžio 31d., pateikiant audito išvadą ir audito
ataskaitą, laimėjo UAB "Audit&Accounting".

2012 m. liepos 25 d.

Irena TabakajevienėDirektorė
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I. 'ZANGA

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

1315 "Del valstybes imones "Gyvuliq produktyvumo kontrole" pertvarkymo ir turto investavimo"

bei Lietuvos Respublikos zemes ilio ministro 2010 m. spalio 19 d. isakymu Nr. 3D-927 "Del

valstybes imones "Gyvuliq produktyvumo kontrole" pertvarkymo i uzdarcU~ akciny bendrovy,

valstybes imone "Gyvuliq produktyvumo kontrole" buvo pertvarkyta i uzdarcU~akciny bendrovy

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

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

ir Bendrovei pakeitus teisiny form~, naujai formuluojama Bendroves vizija - tapti stipria,

efektyviai dirbanCia bendrove, kuri teiktq kokybiskas ir patikimas paslaugas bei plestq veiklos

sritis. Bendrovei pakeitus teisiny form~ bus siekiama ne tik tysti kokybisk~ gyvuliq produktyvumo
r---.

kontroles paslaugq teikim~ bet taip pat plesti Bendroves veiklos sritis ir pradeti teikti naujas

kokybiskas paslaugas.

Bendrove savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akciniq bendroviq istatymu, Lietuvos

Respublikos zemes ilio ministro isakymais, DAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" istatais bei

vidaus teises aktais.

Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. - gruodzio 31 d.),0

gyvuliq produktyvumo kontroles metai kaip ir kitose valstybese, vadovaujantis Tarptautines

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

baigiasi kitq metq rugsejo 30 d.

Pagrindiniai Bendroves tikslai, uzdaviniai ir funkcijos nustatyti remiantis Lietuvos

Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos zemes Ukio ministro

isakymais ir Bendroves istatais. Pagal Bendroves istatus Bendroves valdymo organai yra:

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

direktorius. Bendroves darbo tvarka nustatyta Bendroves direktoriaus 2011m. balandzio 4 d.

isakymu Nr. 1TV -36 patvirtintu Darbo reglamentu. Savo veikl~ Bendrove vykdo visoje salies

teritorijoje. Darbuotojq skaieius 2012 m. bidelio 30 d. buvo 364.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 37 straipsnio 12 punkto 1

dalimi Bendroves vadovas atsako uz Bendroves veiklos organizavim~ bei jos tikslq igyvendinim~.

Bendroves valdymo struktfu~, patvirtint~ Bendroves valdybos posedzio 2012 m. sausio 2 d.

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

kontroles skyriai, Pieno kiekio matuokliq technines prieZifuos ir kalibravimo laboratorija,
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Apskaitos skyrius ir Bendr1.!il.lreikall.l skyrius. Bendroves struktfuiniuose padaliniuose ir skyriuose

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

ir vykdyti Bendroves veikl~ bei jgyvendinti Bendroves tikslus. Bendroves struktUrinil.l padalinil.l ir

skyril.l vidaus darbo tvark~ Bendroveje nustato uZdarosios akcines bendroves "Gyvulil.l

produktyvumo kontrole" darbo reglamentas ir struktUrinil.l padalinil.l bei skyril.l nuostatai ir darbo

tvarkos taisykles.

Darbuotojl.l pareigos, teises ir atsakomybe apibrezti pareigybil.l aprasymuose. Bendroves

veikla grindziama teisetumo, objektyvumo, nepiktnaudziavimo savo teise, tarpusavio

bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe uz jl.l kompetencijai priskirtl.l klausiml.l

sprendim~, bendro gyvenimo taisyklil.l pagarbos, protingumo, teisingumo ir s~ziningumo
. . .

prInCIpals.

Bendroveje sukurta VISl.l kontroles riisil.l sistema, kuria siekiama uztikrinti veiklos

teisetum~, ekonomiskum~, efektyvum~, rezultatyvum~, skaidrum~, strateginil.l ir kitl.l veiklos

planl.l jgyvendinim~, turto apsaug~ informacijos ir ataskaitl.l patikimum~ ir issamum~, sutartinil.l ir

kitq jsipareigojiml.l tretiesiems asmenims, vykdym~. Vidaus kontroles pagrindinis tikslas

uitikrinti, kad:

- Bendroves veikla biitq vykdoma jstatyml.l ir kitq teises aktq nustatyta tvarka, pagal

strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procediiras;

- Bendroves turtas bei jsipareigojimai tretiesiems asmenims biitq apsaugoti nuo

sukCiavimo, isvaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo ir kitl.lveikl.l;

- Bendrove vykdydama veikl~ laikytl.lsi teisetl.l ir efektyvil.l finansl.l valdymo principl.l;

- informacija apie Bendroves finansin« ir kit~ veikl~ biitl.lteisinga ir pateikiama teises aktl.l

nustatyta tvarka;

- Bendroves darbuotojl.l kvalifikacija atitiktl.l jiems paskirtas vykdyti funkcijas.

II. FINANSINIl} IR NEFINANSINIl} VEIKLOS REZULTATl} ANALIZE

1. Bendroves vizija, misija ir strateginiai tikslai

Bendroves vizija - tapti stipria, efektyviai dirbanCia bendrove, kuri teiktl.l kokybiskas ir

patikimas paslaugas bei plestl.l veiklos sritis.

Bendroves misija - teikti gyvulil.l produktyvumo kontroles paslaug~, atitinkanci~ leAR

(Tarptautinis gyvulil.l apskaitos komitetas) reikalavimus: nustatyti gyvulil.l individuali~sias

produktyvumo ir veislines savybes, vykdyti duomenl.l apskait~ bei registravim~ gyvuliq

veislininkystes informacinese sistemose, atlikti pieno kiekio matavimo priemonil.l technin«

priezifu~, kalibravim~ ir patikr~ bei plesti veiklos sritis.
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Bendroves strategine kryptis - Bendroves veiklos efektyvumo didinimas.

Bendroves strateginiai tikslai:

• Modernizuoti Bendroves teikiamas paslaugas, uZtikrinant duomenq tikslum~ operatyvum~

ir patikimum~.

• Tapti efektyviai dirbanCia Bendrove, kuri teikia kokybiskas paslaugas.

• Plesti Bendroves veiklos sritis.

Lietuvoje gyvuliq produktyvumo kontrole pradeta vykdyti 1923 m.,0 1926 m. ikurta

Centrine galvijq kontroles scllunga, kuri vykde pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroly ir leido

metines apyskaitas. Po karo sis darbas nutrUko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystes

sistema, vel pradetos leisti kontroliuojamq karviq produktyvumo metines apyskaitos. 2011 m.

isleista 74 - toji kontroliuojamq karviq bandq produktyvumo apyskaita.

Gyvuliq produktyvumo kontrole - gyvuliq individualiq produktyvumo ir veisliniq savybiq

nustatymas, duomenl.l apskaita, registravimas ir kaupimas gyvuliq veislininkystes informacinese

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymas (Zin., 1994, Nr. 14-226; 2000,

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

kontroles nutraukimas sudarytq gresmy visai veislininkystes sistemai.

Lietuvoje gyvulininkyste yra labiausiai isvystyta zemes Ukio sritis, kurios didesnicll~ dali

sudaro pienine galvijininkyste. Gyvuliq veisliq ir jl.l produktyvil!iq savybiq gerinimas

intensyvinant gyvulininkysty yra valstybines svarbos reikalaujanti zemes Ukio sritis,0 veisline

gyvulininkyste - prioritetine zemes Ukio saka. Esminy reiksmy veislinei gyvulininkystei turi

gyvuliq produktyvumo kontroles vykdymas. Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes

istatymas reglamentuoja veisliq genofondo saugojim~, produktyvumo ir veisliniq savybiq

genrum~, gyvuliq veislines vertes nustatym~. Veislininkystes tvarkymo principai derinami su

Europos Scllungos teises aktq reikalavimais. Gyvuliq produktyvumo duomenys oficialiai

pripaZistami, kai gyvuliq produktyvum~ kontroliuoja Lietuvos Respublikos zemes Ukio

ministerijos igaliota institucija - siuo metu tokia institucija yra DAB "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 poziiiris. Strateginio planavimo patirtis sukaupta veislininkystes

srityje perkeliama i kitas sritis ir duoda papildomq teigiamq efektl.l.

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

specialistus ir darbuotojus nuolat palaiko darbinius rysius su Ukininkais, zemes Ukio bendrovemis,

veislininkystes sistemos bei j~ aptamaujanCiomis institucijomis, gyvuliq seklintojais, Valstybine
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maisto ir veterinarijos tamyba, Lietuvos zemes iikio konsultavimo tamyba, mokslo ir mokymo

istaigomis, Valstybine gyvuliq veislininkystes prieziiiros tamyba, Zemes iikio riimais, Lietuvos

Respublikos zemes iikio ministerija.

Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas ICAR 2007 metais Lietuvai suteike teisy naudoti

ICAR Special1.!ii spaud~ savo apskaitos pazymejimuose ir publikacijose,0 2012 metais geguzes

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

ir indentifikavimo srityje, tai paZymi, kad gyvuliq produktyvumo kontroles, identifikavimo,

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

apskaitos komiteto reikalavimus.

2. SSGGanalize

Stiprybes:

• Gyvuliq produktyvumo kontrole yra salies veislininkystes pletojimo pagrindas. Veisline

gyvulininkyste yra prioritetine zemes iikio saka. Valstybe remia veislininkysty pagal Vyriausybes

arba jos igaliotos institucijos patvirtintas programas.

• 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 tamybos ir kitos institucijos, kuriq

veikla susijusi su veislininkyste bei gyvulininkyste.

• Tarptautinis gyvuliq apskaitos komitetas ICAR 2007 metais Lietuvai suteike teisy naudoti

ICAR Special1.!iispaud~ savo apskaitos pazymejimuose ir publikacijose,0 tai pazymi, kad gyvuliq

produktyvumo kontroles, identifikavimo, apskaitos, duomenq kaupimo, saugojimo ir apdorojimo

principai atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos komiteto reikalavimus.

• Gyvuliq laikytojams teikiamos konsultacijos pieno kokybes gerinimo klausimais.

• Aukstos kokybes paslaugas teikianti ir kokybes vadybos sistem~ idiegusi Pieno kiekio

matuokliq technines prieziiiros ir kalibravimo laboratorija.

• 75 proc. kontroles asistentq yra igijy gyvulininkystes srities issilavinim~.

Silpnybes:

• Nestabili zemes iikio politika, nuolat besikeicianti teisine ir ekonomine aplinka.

• Salyje vyrauja smulkiis, nekonkurencingi, maZo investicinio pajegumo pieno iikiai, kurie

yra nesuinteresuoti vykdyti gyvuliq produktyvumo kontroles, todel Bendrove praranda

potencialias pajamas.
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• Informaciniq technologijq sklaidos tIiikumai kaimo vietovese letina Bendroves teikiarnq

paslaugq modemizavim~, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas kontroles asistentarns,

kurios uZtikrintq duomenq operatyvum~.

• Daugelis kontroles asistentq vyresnio arnziaus, darbo kr'ilvis tenkantis asistentui didelis,

atlyginimai del smulkiq bandq - maZi.

• Mazas informaciniq technologijq panaudojimas.

• Siauras teikiarnq paslaugq spektras.

Galimybes:

• Modemizuoti Bendroves teikiarnas paslaugas, uztikrinant duomenq tikslum~ Ir

operatyvum~.

• Ukiarns naudojantis valstybes pararna, starnbes ilkiai, sumazes nekonkurencingq ilkiq,

todel sumaZes Bendroves teikiarnq paslaugq kastai.

• Bendradarbiaujant su veislininkystes institucijomis, su mokslo ir studijq istaigomis

gyvuliq laikytojarns parodyti gyvuliq produktyvumo kontroles naud~ veislinei galvijininkystei ir

kokybiskai bei konkurencingai gyvulininkystes produkcijos garnybai.

• Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su mokymo istaigomis, kuriq pagrindu bendroves

specialistai galetq destyti paskaitas, priimti studentus i praktik~, prisitraukti jaunq darbuotojq

dirbti Bendrovej e.

• Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su ivairiomis institucijomis, susijusiomis su Bendroves

teikiamomis paslaugomis.

• Siekti, kad gyvuliq produktyvumo kontroles duomenys bUtq pripazistarni ne tik

veislininkystes sriti administruojanCiq institucijq, bet ir institucijq, susijusiq su gyvulininkyste, su

gyvulininkystes produkcijos garnyba ir perdirbimu bei institucijq, kurios administruoja Valstybes

ir ES lesas, skirtas pletoti gyvulininkystes versl~.

• Labiau naudoti kompiuterines, informacines ir rysio technologijas.

• Plesti Bendroves veiklos sritis, idiegti ir pasiiilyti daugiau paslaugq.

Gresmes:

• Valstybes pararnos maZejimas gyvuliq produktyvumo kontrolei padidintq paslaugos kastus

ilkininkarns, todel gali sumaZeti kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiCius. Del to netenka prasmes

ankstesnes valstybes investicijos i kontroliuojamus gyvulius.

• Mazejantis kontroliuojarnq bandq ir gyvuliq skaiCius santykinai didins administravimo

islaidas tenkanCias vienarn kontroliuojarnarn gyvuliui.
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• Del informaciniq technologijq sklaidos tIiikumq kaimo vietovese negalime uZtikrinti

duomenq operatyvumo.

• Gyvuliq laikytojams atsisakius Bendroves teikiamq paslaugq, tai neigiamai veiktq salies

veislininkysty ir gyvulininkystes versl'l-.

• Bendroveje dirbantys kvalifikuoti kontroles asistentai yra vyresnio arnziaus, todd kartq

kaita neisvengiama. TaCiau kaimo vietovese stinga kvalifikuotq jaunq specialistq, kuriuos biitq

galima idarbinti Bendroveje.

• Pasikeitus Bendroves teisinei formai gali atsirasti konkurencija.

3. Bendroves organizacine struktiira

Uzdarosios akcines bendroves "Gyvuliq produktyvumo kontrole" struktiira ir valdymas

patvirtinti Bendroves valdybos posedzio 2012 m. sausio 2 d. protokolu Nr. 1. Uzdarosios akcines

bendroves "Gyvuliq produktyvumo kontrole" struktiira atitinka Bendroves dydi ir veiklos pobiidi.

Bendroveje yra sie struktiiriniai padaliniai: Gyvuliq produktyvumo kontroles padalinys, Gyvuli4

produktyvumo kontroles skyriai, Pieno kiekio matuokliq technines priefiiiros ir kalibravimo

laboratorija, Apskaitos skyrius, Bendrqj4 reikalq skyrius. Organizacine struktiira uztikrina

informacijos srauto tekmy Bendroveje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams

informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadov'l-. Struktiira ir valdymas yra tinkamai

decentralizuoti, atsizvelgiant i veiklos pobiidi. Bendroveje atskaitingumo sistema yra aiskiai ir

tinkamai apibrezta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam

vadovui, 0 pastarieji vadovybei.

4. Bendroves personalo struktfira

Didziausias Bendroves turtas - darbuotojai. UZ Zmogiskqjq istekli4 (personalo) valdym'l-

Bendroveje atsakingas Bendrqj4 reikal4 skyrius. Personalo valdym'l- vykdo vyriausiasis personalo

specialistas. Prie personalo valdymo proceso labai daug prisideda ir struktiirini4 padalini4

vadovai, ypatingai Gyvuli4 produktyvumo kontroles padalinio, kuriam pavaldiis 96% viS4

Bendroves darbuotoj4. 2012 m. birzelio 30 d. Bendroveje dirbo 364 darbuotojai. Bendroves

personalo struktiira pavaizduota 1 paveiksle. Bendroveje visiems darbuotojams yra paruosti ir

patvirtinti pareigybi4 aprasymai, kuriuose numatytos darbuotojq pareigos ir funkcijos bei

kvalifikaciniai reikalavimai, biitini einamoms pareigoms atlikti.
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1 paveikslas

Bendroves personalo struktiira
2012m. blnello 30 d.

1,4% 4,7%

• Administracija

• Specialistai

GPK Skyri4 vadovai

• Kontroh~s asistentai

87,9%

5. 2012 m. I pusmecio DAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" veikla

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

selekcijos procesas vyktq sekmingai, labai svarbu tureti tinkam~ gyvuliq produktyvumo kontroles

apskait~ ir selekcijos objekt~ - kontroliuojamas karves, teisingai atlikti kontrolinj pieno meginiq

paemim~ vesti tiksli~ ir patikim~ gyvuliq produktyvurno apskait~.

2012 m. birzelio 30 d. Gyvuliq produktyvurno kontroles padalinyje dirbo 349 darbuotojai,

is kuriq 22 Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriq vadovai ir 320 kontroles asistentai.

2012 m. liepos 1 d. salyje buvo 141678 karves, tai sudare 42,8% visq salyje laikomq

karviq. A metodu kontroliuojama 81651 karve, B metodu - 37318 karviq irC metodu

kontroliuojamos 24963 karves. Gyvuliq produktyvurno kontroly A metodu vykdanCiose bandose

per pusmeti surnazejo 1398 karves, taCiau B ir C metodais gyvuliq produktyvurno kontroly

vykdanciose bandose padidejo 1677 karves.

Karviq surnaZejimo prieiastys, gyvuliq produktyvumo kontroly A metodu vykdanCiose

bandose:

1. Nuo 2012 m. balandzio 1 d. gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yra

apmokestinama pridetines vertes mokesCiu (PVM). Todel nemaZa dalis smulkiq bandq savininkq,

kurie neisiregistravy PVM moketojais, atsisake gyvuliq produktyvurno kontroles paslaugos, nes

pakilo kaina uZ paslaug~;

2. sumazejus pieno supirkimo kainoms, dalis iikininkq is gyvuliq produktyvurno kontroles,

vykdomos A metodu perejo i gyvuliq produktyvumo kontroly, vykdom~ C ir B metodais (kai

iikininkas pats atlieka gyvuliq produktyvurno kontroly), nes paslaugos kaina mazesne.
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Per I-pirm'tij 2012 m. pusmetj, teikiant UkinilJ gyvUnlJ registravimo ir zenklinimo

paslaug'l-, bandose suzenklinta 2431 gyvulys, is kurilJ - 1649 gyvuliai kontroliuojamose bandose ir

782 gyvuliai nekontroliuojamose bandose.

2012 m. I-'tij pusmetj konsultacijos kontroliuojamlJ gyvulilJ laikytojams buvo teikiamos

vadovaujantis gyvulilJ produktyvumo kontroles duomenimis, taikant gyvulilJ produktyvumo

kontroles ger'ti~ praktik~ bei siekiant pieno kokybes gerinimo. Per ataskaitinj laikotarpj buvo

suteikta 43 konsultacijos nuvaZiavus j bandas, kuriose vykdoma gyvulilJ produktyvumo kontrole

ir 15 konsultacijlJ zodziu bei rastu nevaziuojant j kontroliuojamas bandas. Konsultacijos,

teikiamos gyvulilJ 1aikytojams, yra naudingos ne tik paCiam gyvulio laikytojui, bet ir Bendrovei.

Dalis UkininklJ, pasikeitus gyvulilJ produktyvumo kontroles paslaugos kainai bei sumazejus pieno

supirkimo kainai ruosesi atsisakyti Bendroves paslauglJ. TaCiau lankantis Ukininko bandoje ir

suteikiant kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybes gerinimo ir gyvulilJ produktyvumo kontroles

naudingumo klausimais, nemaza dalis UkininklJ nusprende tysti gyvu1ilJ produktyvumo kontroly

savo laikomose bandose.

Ateityje stiprinsime konsultavimo paslaugas susiedami jas su mechanizuotos melzimo

jrangos tikrinimo veikla.

2012 m. I pusmetj GyvulilJ produktyvumo kontroles skyrilJvadovai ir kontroles asistentai

dalyvavo Lietuvos zootechniklJ s'tiungos organizuotuose 8 val. mokymlJ kursuose "GyvulilJ

produktyvumo kontrole pieno Ukyje". Lietuvos zootechniklJ s'tiungos organizuotuose kursuose

paskaitas skaite GyvulilJ produktyvumo kontroles padalinio darbuotojai ir GyvulilJ produktyvumo

kontroles skyrilJ vadovai.

Be gyvulilJ produktyvumo kontroles vykdymo, gyvulilJ veislininkystes srities auglmas

nejrnanomas. Nors gyvulilJ produktyvumo kontroles vaidmuo bandos valdymui nera per daug

pabreziamas, taCiau tai vienas is svarbesnilJ veiksnilJ daranCilJ jtak~ pieno Ukio pelningumui.

Didziausias demesys turi biiti skiriamas pieninilJ galvijlJ produktyvumo didinimui, produkcijos

kokybes gerinimui ir pieno gamybos kastlJ mazinimui. PaZymetina ypatinga gyvuli4

produktyvumo kontroles nauda vykdant karvilJ atrank~ pagal produktyvum~, norint gerinti band~.

Nuo karvilJ produktyvumo priklauso pieno Ukio veiklos rezultatai.

GyvulilJ produktyvumo kontroles paslauga yra neatsiejama nuo Bendroves Pieno kiekio

matuoklilJ technines prieziiiros ir kalibravimo laboratorijos (toliau - laboratorija) veiklos:

elektroninilJ ir mechaninilJ pieno kiekio matuoklilJ bei elektroninilJ svarstyklilJ (toliau - pieno

kiekio matavimo priemones) technines prieziiiros ir kalibravimo. Patikimas pieno kiekio

matavimas jmanomas naudojant tik leAR aprobuotas, sukalibruotas ir techniskai tvarkingas pieno

kiekio matavimo priemones. Lietuvos Respublikos zemes Ukio ministro 2006 m. lapkriCio 10 d.

jsakymas Nr.3D-445 "Del kontroliuojamlJ pieninilJ gyvulilJ primelzto pieno kiekio matavimo
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priemoniq ka1ibravimo taisyk1iq patvirtinimo" (Zin., 2006, Nr. 124-4732) ipareigojoVlSUS

kontroliuojamq bandq savininkus, kalibruoti jq bandose naudojamas pieno kiekio matavimo

priemones pries jq naudojimct. ir veliau periodiskai, ne reCiau kaip vienct. kartct. per dvylika

menesiq. Tokiu blidu siekiama uztikrinti kontro1iuojamq gyvuliq primelzto pieno kiekio apskaitos

patikimumct..

Uzdarajai akcinei bendrovei "Gyvu1iq produktyvumo kontrole" pakeitus teisiny formct.is

valstybes imones i uzdar<yct.akciny bendrovy, laboratorijoje buvo pradeta teikti atskira nuo

gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga - pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas ir

technine priezifua, taCiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemes Ukio ministro 2012 m. kovo

27 d. isakymu Nr. 3D-211 "Del zemes Ukio ministro 2009 m. gruodzio 7 d. isakymo Nr. 3D-934

"Del pieniniq gyvu1iq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo" pakeitimo",

kuriuo pakeiciamas Pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq, patvirtintq

Lietuvos Respublikos zemes ilio ministro 2009 m. gruodzio 7 d. isakymu Nr. 3D-934 "Del

pieniniq gyvuliq produktyvumo kontroles organizavimo taisykliq patvirtinimo" (Zin., 2009, Nr.

146-6516; 2011, Nr. 18-871) 4.1 punktas ir isdestomas taip: ,,4.1. DAB "Gyvu1iq produktyvumo

kontrole" - valstybes va1doma imone, kuri kontroliuojamq gyvuliq bandose tvarko pieniniq

gyvuliq pirminy veislininkystes apskaitct., nustato pieno primilzi, paima kontrolinius pieno

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

apskaitos duomenis perduoda va1stybes imonei Zemes Ukio informacijos ir kaimo verslo centrui

(toliau - ZOIKVC), konsultuoja gyvuliq laikytojus gyvu1iq produktyvumo kontroles klausimais ir

sia tema organizuoja mokymct.;", vel pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas priskiriamas

prie gyvu1iq produktyvumo kontroles paslaugos ir teikiamas uz bendrct. gyvu1iq produktyvumo

kontroles paslaugos kainct..Del siq pasikeitimq, t.y. gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugq ir

pieno kieko matavimo priemoniq kalibravimo paslaugq sujungimo darbq, paslaugq teisines bazes

pakeitimq, laboratorijos pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimo darbq apimtys 2012 m.I

pusmeti buvo sct.lyginainedide1es:

Darbq apimtys uz
Darbq apimtys uz

EiI. 2012 m.Ipusm.
2012 m.Ipusm.,

Nr.
Paslaugos pavadinimas

kontroliuojamose
kai matavimo Viso uz 2012 m. I

bandose, vnt.
priemones GPK pusm., vnt.
nuosavybe, vnt.

1.
Elektroniniq svarstykliq

0 5 5
kalibravimas

2.
Mechaniniq matuokliq

148 40 188
kalibravimas

3.
Elektroniniq matuokliq

924 924
kalibravimas

-

4. IS viso: 1072 45 1117
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Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. jsakymu Nr. 1TV-13 "DeI pleno kiekio

matavimo priemoniq remonto paslaugos jdiegimo ir technines priefiuros bei remonto kainq

patvirtinimo" buvo jdiegta nauja laboratorijos gyvuliq laikytojams teikiama paslauga - pieno

kiekio matavimo priemoniq remontas.

Taip pat 2012 m.I pusmetj Bendrove dalyvavo Lietuvos Respublikos femes Ukio

ministerijos skelbiamame supaprastintame atvirame konkurse "Melfimo jrangos tikrinimo

paslaugq pirkimas" ir Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. jsakymu 1TV-14 "Del

mechanizuotos ir automatizuotos melfimo irangos tikrinimo taisykliq patvirtinimo" buvo jdiegta

nauja laboratorijos gyvuliq laikytojams teikiama Mechanizuotos ir automatizuotos melfimo

irangos tikrinimo paslauga. Si paslauga gyvuliq laikytojams bus teikiama 2012 m. - 2014 m.,

kiekvienais metais patikrinant 0,25 proc. visq Lietuvos Respublikos pienininkystes Ukiq melfimo

irangos. 2012 m.I ketvirtj vyko pasiruosimas dalyvauti Lietuvos Respublikos zemes Ukio

ministerijos skelbiamame supaprastintame atvirame konkurse "Melzimo !rangos tikrinimo

paslaugq pirkimas" bei paslaugai teikti reikalingos teises aktq bazes parengimo darbai. 2012 m.II

ketvirtj, atlikta irangos, reikalingos vykdyti Mechanizuotos ir automatizuotos melfimo irangos

tikrinimus, tiekejq apklausa ir sudarytos sutartys su tiekejais del irangos pirkimo, dalis irangos

isigyta, parinkti ir jdarbinti darbuotojai, jrengtos jl.! darbo vietos, pasirasytos sutartys su irangos

tiekejais del laboratorijos darbuotojq mokymo, parengti planuojamq patikrinti melfimo irangos

savininkq grafikai, 0 III ketvirti bus pradedama teikti Mechanizuotos ir automatizuotos melfirno

irangos tikrinimo paslauga.

6. Bendroves 2012 m. I pusmecio veiklos rezultatai

2012 m. I pusmeCio Bendroves pajamos ( jskaitant ir gautas subsidijq sumas) sudare -

5283571,00 Lt., islaidos - 5180264,00 Lt. Bendroves veikla 2012 m. I pusmeti buvo pelninga.

2012 m. I pusmeCio Bendroves pelnas sudare 103307,00 Lt.

2 paveikslas

Bendroves 2012 m. I pusmecio pajamos ir islaidos

• Bendroves 2012 m. I pusmetio pajamos (Lt.) • Bendroves 2012 tn. I pusmel':io i!llaidos (Lt.)

Bendrove 2012 m. I
pismecio pajamos (Lt.)

52835 1,00
Belldroves 2012Ill. I

pusmeCi<> islaidos (Lt.)
5180264.00
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Pagrindinis Bendroves pajamll saltinis yra pajamos is gyvulill produktyvumo kontroles

paslaugos. 2012 m. I pusmeti gyvulill produktyvumo kontroles paslaugos pajamos sudare 98,5%

(5202725,00 Lt.) viSll Bendroves pajamll.

Pagal Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 priimto 2006 m. gruodzio 15 d.

16 straipsnio "Parama gyvulininkystes sektoriui" 1 dalies b punkt'! 2007 - 2013 m. padengiama iki

70 proc. islaidll uz atliktus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti gyvulill genetin(( kokyb(( arba

produktyvum,!.

Pagal Paramos veislininkystei taisyklill 5.1. punkt'! teikiama pagalba (finansavimas)

apmokant iki 70 proc. islaidll uz gyvulill produktyvumo kontrol(( DAB "Gyvulill produktyvumo

kontrole" skiriant uz kiekvien,! kontroliuot'! gyvuli, Bendroves apskaitoje pripazistama kaip

dotacija negautoms pajamoms kompensuoti. Tai yra bendra tvarka pripaZistamos pardavimo
. .

pajamOmls.

ISsamesne informacija apIe Bendroves finansinius veiklos rezultatus bei finansinius

rodiklius pateikiama 2012 m. birzelio 30 d. Balanse, 2012 m. bidelio 30 d. Pelno (nuostoliq)

ataskaitoje, 2012 m .bidelio 30 d. Nuosavo kapitalo pokyCill ataskaitoje, 2012 m. bidelio 30 d.

Pinigll srautll ataskaitoje bei aiskinamajame raste (pridedama).

7. Bendroves veiklos srici'l pletros analize

7.1. Pieno saldymo rezervuar'l bandymai ir patikra

2011 m. DAB "Gyvuliq produktyvumo kontrole" Pieno kiekio matuokliq technines

priezifuos ir kalibravimo laboratorija pradejo diegti pieno saldymo rezervuarq bandymo ir

patikros veikl,!. Bendroves direktorius 2011 m. vasario 10 d. isakymu Nr.l TV-9 pavede

laboratorijai vykdyti pieno saldymo rezervuarq (toliau - rezervuarll) bandymo ir patikros

funkcijas.

Pieno saldymo rezervuarll bandymq ir patikros paslaugos ikfuimo darbai buvo pradeti 2011

m. I ketv. Nuo ikfuimo pradzios iki 2012 m. kovo 31 d. buvo atlikti tokie darbai: surinkta ir

isanalizuota informacija apie rezervuarq bandymo ir patikros veikl,! Lietuvoje, surinkta ir

apibendrinta informacija apie Bendroves kontroliuojamuose bandose naudojamus rezervuarus ir

jll technines charakteristikas, isnagrineta veiklos iteisinimo procedfua, isigytos rezervuarq

bendrosios patikros metodikos, pagal jas parengta laboratorijos rezervuarq bandymo metodika,

parengta bandymo ir/ar patikros rezultatq skaiCiuokle, isigytos etalonines ir pagalbines matavimo

priemones, atlikti laboratorijos vadybos sistemos keitiniai, atlikti Pieno saldymo rezervuarq

bandymll ir patikros paslaugq kainll paskaiCiavimai, paruostos sutarCiq su laboratorijos uzsakovais

formos, parengtos ivai rill registrq formos, parengta paslaugoms teikti reikalinga teises aktll baze.
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2012 m. II ketvirti Bendroves direktoriaus 2012 m. balandzio 2 d. isakymu Nr. 1TV-23 "Del

pieno saldymo rezervuaf1! bandymq paslaugos idiegimo ir kainq patvirtinimo" buvo idiegta pieno

saldymo rezervuaf1! bandymq paslauga ir patvirtinta paslaugos kaina. 2012 m. balandzio -

geguzes menesiais laboratorija vykde pirmuosius pieno saldymo rezervuarq bandomuosius

bandymus. Persi laikotarpi buvo sudarytos sesios Neatlygintinq pieno saldymo rezervuarq

bandymq paslaugos sutartys ir atlikti septyniq ivairiq modeliq, konstrukcijos ir tiirio rezervuarq

bandymai.

Bandomieji bandymai buvo labai naudingi rezervuarq bandymo veiklos idiegimo etape.

Bandymq vykdymo metu isryskejo visos veiklos gerinimo galimybes ir veikos vykdymo

ypatumai. Biitina pabrezti tai, kad labai daZnai pasitaike situacija, kai rezervuaras nera pilnai

sukomplektuotas. Tai reiskia, kad trUksta arba matavimo liniuotes arba gradavimo lenteles ir1.1.

Apibendrinant galima pasakyti, kad bandomieji rezervuarq bandymai praejo sekmingai ir

laboratorija yra pajegi vykdyti rezervuarq bandymq ir patikros veikl'l.

Siuo metu laboratorijos darbuotojai ruosia dokumentacij'l rezervuarq patikros paslaugoms

iteisinimui. lki 2012 m. gruodzio 31 d. planuojama pasiruosti pieno saldymo rezervuarq patikros

akreditavimui ir akredituoti sill veiklos sriti, gauti Valstybines metrologijos tarnybos igaliojim'l

vykdyti pieno saldymo rezervuarq patikr'l ir nuo 2013 m. pradeti teikti pieno saldymo rezervuarq

patikros paslaugas uzsakovams.

7.2. Edukacine programa "Pieno kelias"

Edukacine programa "Pieno kelias" (moksleiviams, studentams ir suaugusiq grupems).

2012 m. planuojama organizuoti Edukacinl( program'l "Pieno kelias", vykdom'l ekskursijos metu,

moksleiviams, studentams ir suaugusiq grupems. Edukacines programos "Pieno kelias" metu

supaZindinsime su gyvuliq produktyvumo kontroles atsiradimo istorija, panagrinesime jos naud'l

Lietuvos ir pasaulio gyvulininkystes vystymuisi. Ekskursijos metu aplankysime pieno Ukj,

papasakosime apie pieno naud'l ir supazindinsime su "Pieno keliu" nuo karvutes iki gaminamq

pieno produktq tradicijq. Kadangi, pagrindiniai sios edukacines programos dalyviai bus jauni

zmones, jiems tai galetq buti postiimis ateityje renkantis profesij'l. Si edukacine programa, butq

viena is priemoniq, supazindinanCiq ir populiarinanCiq zemes Ukio srities profesijas, kurios siuo

metu Lietuvoje nera labai populiarios. Taip pat Edukacines programos "Pieno kelias" metu igytos

Zinios ir nauja patirtis yra neabejotinai naudinga sociokultiirinio konteksto paZinimui ar jo

prapletimui. Siekiant pradeti vykdyti sill veikl'l 2012 m. I ketvirti buvo atlikto Edukacines

programos "Pieno kelias" paslaugos teikimo kainq paskaiCiavimai, paruosta Edukacines

programos "Pieno kelias" programa, parengta paslaugai teikti reikalinga teises aktq baze.
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Pradejus edukacines programos vykdymCl, buvo paruostas edukacines ekskursijos

pasiUlymas su programa, ir issiqsta i 39 Vilniaus miesto mokyklas.IpasiUlymClatsiliepe penkios

mokyklos, taCiau tik viena mokykla pageidavo vykti gegtiZes menesi,0 kitos pageidavo

edukacines ekskursijas surengti rugsejo - spalio menesiais, kai prasides nauji mokslo metai.

2012 m. gegtiZes 30 d. suorganizuota edukacine ekskursija "Pieno kelias" Vilniaus Zveryno

gimnazijos mokiniams. ISvykoje dalyvavo penktos klases 27 mokiniai ir mokytoja. Edukacines

isvykos metu pirrniausia aplankytas Pasiliq sturnbrynas (Panevezio r.). Sturnbryne gidas

papasakojo apie sturnbrq issaugojimC!, veisimCl, laikymCl.Toliau vykome i LSMU Gyvulininkystes

institutCl.Vaikai suzinojo dvaro istorijCl,susizavejy vaiksciojo po rfunq sales, susipazino su LSMU

Gyvulininkystes instituto veikla ir darbais. Veliau aplankeme institute isikiirusi Lietuvos iikiniq

gyvlinq genetiniq istekliq apsaugos koordinavimo centrCl,kuriame saugomi nykstantys Lietuvos

iikiniai gyvfulai: arkliq veisle Zemaitukai, galvijq veisles Semieji, Baltnugariai, Juodmargiai,

Vistines zC!Sys,Lietuvos vietines kiaules, vietines siurksCiavilnes avys. Paskutine aplankyta vieta -

DAB Bagaslaviskio pienine, kurioje buvo parodyta ir issamiai papasakota, kaip is superkamo

pieno gaminama: varske, grietine, ivairiq nlsiq varskes, mocarelos sfuiai ir kiti pieno produktai.

Ekskursijos dalyviai buvo pavaisinti svieziais ivairaus asortimento sfuiais. Edukacines ekskursijos

metu vaikq ziniq patikrinimui buvo surengta viktorina, padalinta informacine medziaga apie

gyvuliq produktyvurno kontroly, iteikti dalyviq pazymejimai.

7.3. Informacines technologijos

Uzdaroji akcine bendrove "Gyvuliq produktyvumo kontrole" nuolat diegia siuolaikines

informacines technologijas, modemizuodama kiekvieno Gyvuliq produktyvumo kontroles skyriq

kontroles asistento darbo vietCl, siekdama, kad teikiant gyvuliq produktyvumo kontroles

paslaugas, butq uZtikrintas duomenq tikslumas, operatyvurnas ir patikimumas, kuris duoda naudos

gyvuliq laikytojams, kurie naudodamiesi gyvuliq produktyvurno kontroles duomenimis priima

savo bandai naudingus sprendimus. Siq sprendimq deka efektyvumas pasireiskia ir kitose srityse

(gyvuliq sveikatingumo prevencija, serimas, produktyvumas, reprodukcija, porq parinkimas ir

kt.). Taigi gyvuliq laikytojai informacijCl apie kontroliuojamus gyvulius (kilme, produktyvumas ir

kt.) taip pat suinteresuoti gauti operatyviau ir siuolaikinemis informacinemis technologijomis.

2012 m. planuojama irengti 40 kompiuterizuotq darbo vietq Gyvuliq produktyvurno kontroles

skyriq kontroles asistentams.

Uzdaroji akcine bendrove "Gyvuliq produktyvumo kontrole" Pieno kiekio matuokliq

technines priezifuos ir kalibravimo laboratorijoje 2012 m. geguzes menesj idiegta Laboratorijos

informacine sistemCl (toliau - LIS),0 2012 m. birzelio menesj laboratorijos darbuotojai j LIS

suvede informacijCl apie pieno kiekio matavimo priemones ir jq savininkus. IS viso laboratorijos
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darbuotojai suvede apie 600 pieno kiekio matavimo priemoniq savininkq duomenis ir apie 4000

vnt. pieno kiekio matavimo priemoniq duomenis. Siuo metu to1iau t~siami LIS jdiegimo ir

tobu1inimo darbai."'

2012 m. III-IV ketv. p1anuojama suzymeti identifikavimo numenals mechaninius

matuokIius, e1ektronines svarstykIes ir e1ektroninius matuokIius. Identifikavimo numerius

automatiskai parenka LIS. Ateityje si naujove turetq zymiai pagreitinti 1aboratorijos darbuotojq

darb,!, kadangi kiekviena matavimo priemone tures savo unika1q identifikavimo numerj (kod,!).

lame bus saugoma visa informacija apie matavimo priemon~ ir jos savinink,!. Taip pat 1abai

svarbu yra tinkamai supazindinti visus LIS vartotojus su jos ga1imybemis bei naudojimo

ypatumais. Tai p1anuojama padaryti rastu ir susitikimq metu.

III. ISVADOS

2012 m. I pusmetj tiZdaroji akcine bendrove "Gyvu1iq produktyvumo kontrole" veikl,!

vykde vadovaudamasi Bendroves 2011 m. - 2013 m. strateginiu veikIos p1anu bei 2012 m.

gegtiZes 25 d. va1dybos posedzio protokolu Nr. 6 patvirtintu Bendroves 2012 m. - 2014 m.

strateginiu veiklos planu, siekdama jgyvendinti uzsibreZtus strateginius tiks1us. 2012 m. I pusmetj

Bendrove teike kokybiskas paslaugas, dirbo pe1ningai ir siekdama p1esti veik10s sritis, sekmingai

dirbo jdiegdama naujas paslaugas. Uzdaroji akcine bendrove "Gyvu1iq produktyvumo kontrole" ir

ateityje, jgyvendinant veikIos tiks1us, to1iau sieks puikiq rezultatq, dirbant rentabiliai, efektyviai ir

teikiant tik kokybiskas paslaugas.
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