
Valstybės įmonė "Gyvulių produktyvumo kontrolė"

110072967, V. Kudirkos 18, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministro
2011 m. kovo    30 d. 

        Įsakymu Nr.3D-271                

2010 metus litais

(ataskaitinis laikotarpis)  (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
  tikslumo lygis)

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 3,1 940075            1155353                
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 250                       583                              
  I.1.   Plėtros darbai
  I.2.   Prestižas
  I.3.   Patentai, licencijos
  I.4.   Programinė įranga 250                       583                              
  I.5.   Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS 3,2 939825                 1154770                      
  II.1.   Žemė
  II.2.   Pastatai ir statiniai
  II.3.   Mašinos ir įrengimai
  II.4.   Transporto priemonės 488209                 666986                        
  II.5.   Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 451616                 487784                        
  II.6.   Nebaigta statyba
  II.7.   Kitas  materialusis turtas
  II.8.   Investicinis turtas -                        -                               
    II.8.1.     Žemė
    II.8.2.     Pastatai 
III. FINANSINIS TURTAS 3,3 -                        -                               
  III.1.   Po vienerių metų gautinos sumos
  III.2.   Kitas finansinis turtas
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS -                        -                               
  IV.1.   Atidėtojo mokesčio turtas
  IV.2.   Kitas ilgalaikis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2675788          3126165                
I. 3,4 77807                   80924                          
  I.1.   Atsargos 59682                   41989                          
    I.1.1.     Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 59682                   41989                          
    I.1.2.     Nebaigta gamyba
    I.1.3.     Pagaminta produkcija
    I.1.4.     Pirktos prekės, skirtos perparduoti
  I.2.   Išankstiniai apmokėjimai 18125                   38935                          
  I.3.   Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 3,5 684677                 653314                        
  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas 525716                 632244                        
  II.2.   Kitos gautinos sumos 158961                 21070                          
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 22767                   3167                            
 III.1.   Trumpalaikės investicijos
 III.2.   Terminuoti indėliai
 III.3.   Kitas trumpalaikis turtas 22767                   3167                            
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 1890537               2388760                      

TURTO IŠ VISO: 3615863          4281518                

Valstybės ir savivaldybės įmonių balanso 
forma

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Pastabos Nr.  Finansiniai 
metai  

 Praėję finansiniai 
metai  

ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2010 m.  gruodžio 31d. BALANSAS

2011 m. vasario 14 d. Nr.1

(įmonės pavadinimas)



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMA

C. NUOSAVAS KAPITALAS 3,7 2940385          3355622                
I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 2713721               2759363                      
II. 
III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
IV. REZERVAI 3,9 282727                 193071                        
  IV.1.   Privalomasis 121010                 100108                        
  IV.2.   Kiti rezervai 161717                 92963                          
V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3,8 (56063)                  403188                        
  V.1.   Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (369595)                81913                          
  V.2.   Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 313532                 321275                        

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 3,11 5946                5946                      

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 669532            919950                  
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
  I.1.   Finansinės skolos -                        -                               
    I.1.1.     Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
    I.1.2.     Kredito įstaigoms
    I.1.3.     Kitos finansinės skolos
  I.2.   Skolos tiekėjams
  I.3.   Gauti išankstiniai apmokėjimai
  I.4.   Atidėjiniai -                        -                               
    I.4.1.     Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
    I.4.2.     Pensijų ir panašių įsipareigojimų
    I.4.3.     Kiti atidėjiniai
  I.5.   Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas
  I.6.   Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
  II.1.   Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis
  II.2.   Finansinės skolos -                        -                               
    II.2.1.     Kredito įstaigoms
    II.2.2.     Kitos skolos
  II.3.   Skolos tiekėjams 329860                 332760                        
  II.4.   Gauti išankstiniai apmokėjimai 4132                     16155                          
  II.5.   Pelno mokesčio įsipareigojimai
  II.6.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 334642                 570803                        
  II.7.   Atidėjiniai
  II.8.   Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 898                       232                              

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 3615863          4281518                

 

Direktorius __________
(įmonės vadovo pareigų pava (parašas)

669532                 919950                        

Pastabos Nr.
 Finansiniai 

metai    
 Praėję finansiniai 

metai 

Irena Tabakajevienė
(vardas ir pavardė)

TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI 

-                        -                               

3,10



3 -jo verslo apskaitos standarto

"Pelno (nuostoli�) ataskaita"

1 priedas

Valstyb�s �mon� "Gyvuli� produktyvumo kontrol�"
(�mon�s pavadinimas)

110072967, V.Kudirkos 18, Vilnius
(�mon�s kodas, adresas, kiti duomenys) PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Žem�s �kio ministro

2011m. kovo 30 d. 

�sakymu Nr. 3D--271

2010 m.  gruodžio 31d. PELNO (NUOSTOLI�) ATASKAITA

2011 m. vasario 14 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)

2010 metus litai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai Pasta-bos Nr. Finansiniai metai Pra�j� finansiniai 
metai

I. PARDAVIMO PAJAMOS 3,12 10291825 13052967

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 3,12 9846988 12162303

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 3,12 444837 890664

IV. VEIKLOS S�NAUDOS 819238 827721

IV.1.   Pardavimo
IV.2.   Bendrosios ir administracin�s 819238 827721
V. TIPIN�S VEIKLOS PELNAS 

(NUOSTOLIAI)
-374401 62943

VI. KITA VEIKLA 5782 26364

VI.1.   Pajamos 5782 26364

VI.2.   S�naudos

VII. FINANSIN� IR INVESTICIN� VEIKLA 3,14 -976 1505

VII.1.   Pajamos 1015 4585

VII.2.   S�naudos 1991 3080

VIII. �PRASTIN�S VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)

-369595 90812

IX. PAGAUT�
X. NETEKIMAI
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 

APMOKESTINIM�
-369595 90812

XII. PELNO MOKESTIS 10042

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -369595 80770

Direktor� Irena Tabakajevien�
(�mon�s vadovo pareig� pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavard�)



Valstyb�s ir savivladyb�s �moni� pinig� sraut�

Valstyb�s �mon� "Gyvuli� produktyvumo kontrol�" ataskaitos forma sudaroma netiesioginiu b�du

                                                  (�mon�s pavadinimas)

110072967, V.Kudirkos 18 Vilnius
                                                  (�mon�s kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos
Žem�s �kio ministro
2011 m. kovo  30 d.
�sakymu Nr. 3D-271    

2011  m. vasario   14    d.  Nr.3

2010 m. litais
ataskaitinis laikotarpis

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.
Finansiniai 

metai
Pra�j� finansiniai 

metai
I. Pagrindin�s veiklos pinig� srautai

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)             (369595)                  81913 
I.2. Nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos              314554                330683 
I.3. Po vieneri� met� gautin� sum� (padid�jimas) sumaž�jimas

I.4. Atsarg� (padid�jimas) sumaž�jimas               (17692)                  13550 
I.5. Išankstini� apmok�jim� (padid�jimas) sumaž�jimas                20810                  12983 
I.6. Nebaigt� vykdyti sutar�i� (padid�jimas) sumaž�jimas 
I.7. Pirk�j� �siskolinimo (padid�jimas) sumaž�jimas              106528                    4749 
I.8. Kit� gautin� sum� (padid�jimas) sumaž�jimas             (137891)                    5298 
I.9. Kito trumpalaikio turto (padid�jimas) sumaž�jimas               (19600)                   (3167)
I.10. Ilgalaiki� skol� tiek�jams ir gaut� išankstini� apmok�jim� 

padid�jimas (sumaž�jimas)
I.11. Trumpalaiki� skol� tiek�jams ir gaut� išankstini� 

apmok�jim� padid�jimas (sumaž�jimas)
              (14923)               (374624)

I.12. Pelno mokes�io �sipareigojim� padid�jimas (sumaž�jimas)
I.13. Su darbo santykiais susijusi� �sipareigojim� padid�jimas 

(sumaž�jimas)
            (235754)               (360459)

I.14. Atid�jini� padid�jimas (sumaž�jimas)
I.15. Kit� mok�tin� sum� ir �sipareigojim� padid�jimas 

(sumaž�jimas)
                   259                      232 

I.16. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 
rezultat� eliminavimas

                (4498)                 (24926)

I.17. Finansin�s ir investicin�s veiklos rezultat� eliminavimas                    976                   (1505)
I.18. Kit� nepinigini� straipsni� eliminavimas                      30                    1461 

Grynieji pagrindin�s veiklos pinig� srautai             (356796)               (313812)

II. Investicin�s veiklos pinig� srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) �sigijimas             (146900)               (169915)
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                  6449                101482 
II.3. Ilgalaiki� investicij� �sigijimas 
II.4. Ilgalaiki� investicij� perleidimas
II.5. Paskol� suteikimas
II.6. Paskol� susigr�žinimas
II.7. Gautos pal�kanos                    687                    3541 
II.8. Kiti investicin�s veiklos pinig� sraut� padid�jimai                    328                    1044 
II.9. Kiti investicin�s veiklos pinig� sraut� sumaž�jimai                 (1991)                   (3080)

2010 m. gruodžio  31 d.  PINIG� SRAUT� ATASKAITA

(finansin�s atskaitomyb�s valiuta ir 



Grynieji investicin�s veiklos pinig� srautai             (141427)                 (66928)

III. Finansin�s veiklos pinig� srautai

III.1. Pinig� srautai, susij� su �mon�s savininkais                       -                           -  
III.1.1. �mon�s savininko kapitalo didinimas
III.2. Pinig� srautai, susij� su kitais finansavimo šaltiniais                       -                           -  
III.2.1. Finansini� skol� padid�jimas                       -                           -  
III.2.1.
1.

Paskol� gavimas 

III.2.1.
2.

Obligacij� išleidimas

III.2.2. Finansini� skol� sumaž�jimas                       -                           -  
III.2.2.
1.

Paskol� gr�žinimas

III.2.2.
2.

Sumok�tos pal�kanos 

III.2.2.
3.

Lizingo (finansin�s nuomos) mok�jimai 

III.2.3. Kit� �mon�s �sipareigojim� padid�jimas 
III.2.4. Kit� �mon�s �sipareigojim� sumaž�jimas
III.2.5. Kiti finansin�s veiklos pinig� sraut� padid�jimai 
III.2.6. Kiti finansin�s veiklos pinig� sraut� sumaž�jimai

Grynieji finansin�s veiklos pinig� srautai                       -                           -  

IV. Ypating�j� straipsni� pinig� srautai                       -                           -   

IV.1. Ypating�j� straipsni� pinig� sraut� padid�jimas
IV.2. Ypating�j� straipsni� pinig� sraut� sumaž�jimas
V. Valiut� kurs� pasikeitimo �taka gryn�j� pinig� ir pinig� 

ekvivalent� liku�iui

VI. Grynasis pinig� sraut� padid�jimas (sumaž�jimas)             (498223)               (380740)

VII. Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pradžioje            2388760              2769500 

VIII. Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pabaigoje            1890537              2388760 

Direktor� _______________ Irena Tabakajevien�
(�mon�s vadovo pareig� pavadinimas)        (parašas) (vardas ir pavard�)    



VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 3.8 priedas
110072967 V. Kudirkos 18,  Vilnius

Tvirtinimo žyma

2010 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO 

PROJEKTAS

Direktorė Irena Tabakajevienė

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų -48316

–   į kitus rezervus
–   premijoms, kitoms reikmėms 1/5 dalis paskirstintojo pelno (20 %)

–   į privalomąjį rezervą, 5 proc.
Pelno paskirstymas:

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių 

Pervedimai iš rezervų 7747

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -48316

Straipsniai Suma (Lt)

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -56063

313532

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) -369595



VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė"

110072967 V. Kudirkos 18,  Vilnius PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Žemės ūkio ministro

Įsakymu Nr.3D-271

2010 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS 

Direktorė Irena Tabakajevienė

    2011 m. kovo 30  d.

Straipsniai Suma (Lt)

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių 313532

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) -369595

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -56063

Pervedimai iš rezervų 7747

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -48316

Pelno paskirstymas:
–   į privalomąjį rezervą, 5 proc.

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų -48316

–   į kitus rezervus
–   premijoms, kitoms reikmėms 1/5 dalis paskirstintojo pelno (20 %)
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos 
Žem�s �kio ministro 
2011 m. kovo 30 d. 
�sakymu Nr. 3D-271  

 
 

VALSTYB�S �MON� 
„GYVULI� PRODUKTYVUMO KONTROL�“ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(prie 2010 m. balanso) 

TIKSLAS 

Tikslas – nurodyti, kokia papildoma informacija apie finansini� ataskait� rodiklius 
pateikta Valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ aiškinamajame rašte, kad vartotojai 
gal�t� geriau suprasti �mon�s veiklos specifik�, �vertinti �mon�s finansin� b�kl�. Aiškinamasis 
raštas yra privaloma sudedamoji finansin�s atskaitomyb�s dalis. 

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE �MON� 

�registravimo duomenys 

Valstyb�s �mon� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ buvo �registruota Lietuvos 
Respublikos �kio ministerijoje 1998 m. kovo 31 d., registravimo Nr. V�-98-1, patvirtinus pakeistus 
�status �registruota juridini� asmen� registre 2004 m. rugpj��io 9 d., registracijos pažym�jimoNr. 
011664, �mon�s kodas 110072967. 

Buvein� - V. Kudirkos g. 18, Vilnius. Banko rekvizitai: a/s Nr. LT31 7300 0100 0241 
0530 AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.  

Valstyb�s �mon� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ buvo �steigta 1998 m. vasario 3 d. 
Žem�s ir mišk� �kio ministerijos �sakymu Nr. 41 „D�l V� „Pieno tyrimai“ reorganizavimo. 
Reorganizavus V� „Pieno tyrimai“, �steigta nauja valstyb�s �mon� „Gyvuli� produktyvumo 
kontrol�“, t�sia gyvuli� produktyvumo kontrol�s tarnybos veikl� ir yra vis� gyvuli� produktyvumo 
kontrol�s teisi� bei prievoli� per�m�ja.  

�mon�s savininko teises ir pareigas �gyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos 
Žem�s �kio ministerij�. 

Pagal 2010 m. rugs�jo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarim� Nr. 1315 
„D�l valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ pertvarkymo ir turto investavimo“ (Žin., 
2010, Nr. 113-5758), 2010 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministras išleido 
�sakym� Nr. 3D-927 „D�l valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ pertvarkymo � 
uždar�j� akcin� bendrov�“. Nuo šio sprendimo dienos, t. y. nuo 2010 m. spalio 19 d. �mon� �gijo 
pertvarkomosios �mon�s status�. Pertvarkomos valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ 
prievol�s, teis�s, pareigos ir kiti �sipareigojimai pereina uždarajai akcinei bendrovei „Gyvuli� 
produktyvumo kontrol�“ nuo jos �stat� �registravimo Juridini� asmen� registre dienos. 

Pertvarkius V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ � uždar�j� akcin� bendrov� 
„Gyvuli� produktyvumo kontrol�“, vis� šios uždarosios akcin�s bendrov�s akcij� savininke tampa 
valstyb�. Nuosavyb�s teise priklausan�i� akcij� valdytoja - Lietuvos Respublikos žem�s �kio 
ministerija.  
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2010 m. gruodžio 15 d Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro, �sakymu Nr. 3D-
1088 „D�l pertvarkomos valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ �stat� patvirtinimo“ 
patvirtino Uždarosios akcin�s bendrov�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ �status.  

2011 m. sausio 6 d., Uždaroji akcin� bendrov� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ 
�registruota Juridini� asmen� registre. �mon�s kodas 110072967. Buvein� - V.Kudirkos g. 18, 
Vilnius. Banko rekvizitai: a/s Nr. LT31 7300 0100 0241 0530 AB bankas „Swedbankas“, banko 
kodas 73000. 

�mon�s savininko kapitalas 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ �mon�s savininko kapitalas 2010 12 31 sudar� 
2713721 Lt. �mon�s savininko kapitalas 2010 m. sumaž�jo 45642,00 Lt.  

Vadovaujantis 2010 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimu Nr. 
727 „D�l lengvojo automobilio perdavimo“ (Žin,. 2010, Nr. 69-3452), Lietuvos Respublikos 
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai buvo perduotas, lengvasis automobilis.  

2010 m. rugs�jo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimu Nr. 1315 nutarta 
�mon� pertvarkius � uždar�j� akcin� bendrov� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“: 

valstybei nuosavyb�s teise priklausantis ir valstyb�s �mon�s patik�jimo teise valdomas 
turtas (ilgalaikis materialusis turtas, nematerialusis turtas, atsargos ir kitas trumpalaikis turtas), 
kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vert� yra 2185700,00 Lt, investuojamas 
formuojant uždarosios akcin�s bendrov�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ �statinis kapitalas;  

perduoti Žem�s �kio ministerijai valstybei nuosavyb�s teise priklausan�ias uždarosios 
akcin�s bendrov�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ akcijas valdyti, naudoti ir disponuoti jomis 
patik�jimo teise. 

 

�mon�s veikla 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ (toliau �mon�) 2010 m. vykd� veikl�, kuri� 
vykdyti j� �pareigoja Lietuvos Respublikos teis�s aktai. 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ vykd� šias funkcijas: 
- gyvuli� produktyvumo kontrol�, pavest� 1998 02 03 Žem�s ir mišk� �kio 

ministerijos �sakymu Nr. 41, vadovaujantis Respublikos gyvuli� veislininkyst�s �statymo (1994 02 
08 �statymas Nr. I-384, 1998 11 24 �statymo Nr.VII-934 redakcija) nuostatomis; 

- *gyvuli� skerden� klasifikavimo funkcij�, pavest�, 2001 06 25 Lietuvos 
Respublikos Žem�s �kio ministro �sakymu Nr. 217 „D�l skerden� klasifikavimo sistemos“ dalinio 
pakeitimo“; 

- pieno kiekio matuokli� technin� prieži�r�, pavest� 2003 08 04 Lietuvos 
Respublikos Žem�s �kio ministro �sakymu Nr. 3D-321 „D�l pieno kiekio matuokli� technin�s 
prieži�ros“ �kurti pieno kiekio matuokli� technin�s prieži�ros laboratorij� bei nuo Lietuvos �stojimo 
� Europos S�jung� vykdyti pieno kiekio matuokli� technin� prieži�r�. 2004 m. spalio 13 d. Lietuvos 
Respublikos Žem�s �kio ministro �sakymu Nr. 3D-561 „D�l žem�s �kio ministro 2003 m. rugpj��io 
4 d. �sakymo Nr. 3D-321 pakeitimo“, �monei pavesta vykdyti - pieno kiekio matuokli� kalibravim�; 

*Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žem�s �kio ministro 2008 m. spalio 29 
d. �sakymu Nr. 3D-579 „D�l Lietuvos Respublikos žem� s�kio ministro 2001 m. birželio 25 d. 
�sakymo Nr. 217 „D�l skerden� klasifikavimo sistemos �gyvendinimo“ pakeitimo“, nuo 2009 m. 
sausio 1 d. gyvuli� skerden� klasifikavim� vykdo skerdykl� darbuotojai. V� „Gyvuli� 
produktyvumo kontrol�“ atsakinga tik už gyvuli� skerden� paruošimo klasifikuoti ir gyvuli� 
skerden� vertintoj� darbo kontrol�s vykdym�. Pagal 2009 m. rugs�jo 2 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb�s nutarim� Nr. 1071 „D�l funkcij� �gyvendinant gyvuli� skerden� klasifikavimo sistem� 
paskirstymo“ nuo 2010 m. vasario 1 d. už ši� funkcij� vykdym� atsakinga Lietuvos Respublikos 
Valstybin� maisto ir veterinarijos tarnyba. 
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�mon�s filialai ir atstovyb�s 

�mon� veikl� vykdo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2010 m. gruodžio 31 d. 
buvo 22 Gyvuli� produktyvumo kontrol�s skyriai, kurie gyvuli� produktyvumo kontrol�s paslaug� 
vykdo visuose 44 šalies rajonuose. �mon� kalibravo savo ir kontroliuojam� band� savinink� pieno 
kiekio matavimo priemones ir vykd� j� technin� prieži�r�.  

�mon�je 2009 12 31 dirbo 424 darbuotojai, 2010 12 31 - 388 darbuotojai, kurie pagal 
pareigybes pasiskirst�: 

Darbuotoj� skai�ius 2009 12 31 2010 12 31 

�mon�s vadovai ir administracijos darbuotojai 10 9 
GPK padalinio vadovas, vyr. specialistai, specialistai 5 6 
Laboratorijos ved�jas, techniniai specialistai 4 3 
GPK skyri� vadovai ir specialistai 35 26 
Kontrol�s asistentai 363 342 
Skerden� klasifikavimo kontrol�s skyriaus vadovas 1 0 
Ekspertai –kontrolieriai 4 0 
Skerden� klasifikavimo  ekspertai – skerden� vertintojai 1 1 
Valytoja 1 1 
Viso: 424 388 

�mon�s valdymas 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ vadovauja �mon�s direktor� Irena 
Tabakajevien�. �registravus pakeistus �mon�s �status juridini� asmen� registre t.y. nuo 2004 m. 
rugpj��io 9 d. �mon�s valdymo organas buvo valdyba. 

Pertvarkius valstyb�s �mon� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ � uždar�j� akcin� 
bendrov� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ ir �registravus Juridini� asmen� registre, nuo 2011 m. 
sausio 6 d. bendrov�s valdymo organai yra: visuotinis akcinink� susirinkimas; kolegialus valdymo 
organas – valdyba; bendrov�s vadovas- direktorius.  

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ apskaitos politika patvirtinta 2006 m. spalio 25d. �mon�s 
vadovo �sakymu Nr.76. Apskaitos politika �gyvendinama paruošiant vidaus norminius dokumentus, 
atliekant vykdymo kontrol�, nustatant atsakomyb� už buhalterin� apskait� ir atskaitomyb�. �mon�s 
darbuotojai su min�tais dokumentais yra supažindinti. 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ finansin� atskaitomyb� sudaryta vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos �moni� finansin�s atskaitomyb�s �statymu, Valstyb�s ir savivaldybi� �moni� 
�statymu, Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos buhalterin�s apskaitos �statymu. 

�mon� tvarkydama apskait� ir sudarydama finansin� atskaitomyb� vadovavosi šiais 
bendraisiais apskaitos principais: �mon�s veiklos t�stinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 
Gyvuli� produktyvumo kontrol�s metai, kaip ir karvi� kontrol�s sistemoje ES valstyb�se, 
vadovaujantis Tarptautin�s gyvuli� apskaitos komiteto (ICAR) nuostatomis, prasideda kiekvien� 
met� spalio 1 d. ir baigiasi rugs�jo 30 d. sekan�iais metais. 

2011 m. bus parengta UAB „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ apskaitos politika. 
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Toliau išd�stomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais �mon� vadovavosi 
rengdama 2010 m. metines finansines ataskaitas.  
 Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1052 „D�l 
valstyb�s valdom� �moni� veiklos skaidrumo užtikrinimo gairi� aprašo patvirtinimo ir 
koordinuojan�ios institucijos paskyrimo“ buvo paskelbtas 2010 m. liepos 24 d., o �mon�s finansin� 
apskaita buvo vykdoma Verslo apskaitos standart� nuostatas ir met� pabaigoje partvarkyti vis� 
apskaitos sistem� už visus metus atgal pagal Tarptautinius apskaitos standartus nebuvo teisinio 
pagrindo. �mon� 2010 m. finansines ataskaitas pareng� pagal Verslo apskaitos standart� 
reikalavimus.  
 

2.1. Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ pripaž�stamas, kai jis 
atitinka nematerialiojo turto apibr�žim� ir šiuos pripažinimo kriterijus: 

1. pagr�stai tik�tina, kad ateityje �mon� iš turto gaus ekonomin�s naudos;  
2. turto �sigijimo savikaina gali b�ti patikimai �vertinta ir atskirta nuo kito turto vert�s; 
3. �mon� gali tuo turtu disponuoti, j� kontroliuoti arba apriboti teis� juo naudotis 

kitiems. 
Pritarus valdybai, 2008 02 01 �mon�s vadovo �sakymu Nr. 16 nustatyta minimali 

nematerialiojo ilgalaikio turto vieneto �sigijimo vert� 1500 Lt. D�l minimalios ilgalaikio turto 
�sigijimo savikainos buvo apsvarstyta 2010 m. valdybos pos�dyje. Pritarta palikti 1500 Lt. 

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas �sigijimo savikaina be PVM. �mon� 
yra ne PVM mok�toja, PVM s�skaitose – fakt�rose nurodyta PVM suma yra pripaž�stama 
ataskaitinio laikotarpio s�naudomis. Finansin�je atskaitomyb�je nematerialusis turtas parodomas 
�sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� amortizacij�. 

Amortizacija skai�iuojama pagal tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod�. 
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 
patirtos, s�naudomis. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo 
�sigijimo ar suk�rimo, pripaž�stamos s�naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, 
išskyrus tuos atvejus, kai �mon� patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto �sigijimo 
savikaina (nauj� programos moduli� �sigijimo vert�, nauj� papildom� form�, tobulinant esamus 
modulius, suk�rimo vert�). 

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ ilgalaikis materialusis turtas pripaž�stamas ir 
registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: 

1. naudojamas ilgiau kaip vienerius metus; 
2. pagr�stai tikisi gauti iš turto ekonomin�s naudos b�simaisiais laikotarpiais;  
3. gali patikimai nustatyti turto �sigijimo (pasigaminimo) savikain�;  
4. turto �sigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesn� už minimali� ilgalaikio 

materialiojo turto savikain�, kuri �mon�je nustatyta turto vienetui 1500,00 Lt. 
V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje 

registruojamas �sigijimo (pasigaminimo) be PVM (išskyrus turt�, �sigyta iš investicini� l�š�, kuris 
registruojamas su PVM, nes �mon� yra ne PVM mok�toja) savikaina. Taikant savikainos �sigijimo 
b�d�, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas �sigijimo savikaina, metin�se finansin�se 
ataskaitose parodomas �sigijimo savikaina, at�mus sukaupt� nusid�v�jim�. �mon�je taikomas 
tiesiogiai proporcingas (tiesinis ) nusid�v�jimo metodas.  
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V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ ilgalaikio turto grup�s ir naudingo tarnavimo 
laikas parodyti lentel�je: 

Grup� Naudingo tarnavimo laikas, 
metais 

1. Transporto priemon�s (lengvieji automobiliai) 8 - 10 
2. Kita �rananga, prietaisai, �rankiai ir irenginiai: 4 –8 

2.1. ryši� �renginiai 8 
2.2. matavimo ir reguliavimo prietaisai ir �renginiai 4 
2.3. kompiuterin� technika ir ryši� priemon�s  4 
2.4. baldai (ne viešbu�i� veiklai) 6 – 7 
2.5. kitas aukš�iau neišvardytas materialusis turtas 4 

 
2010 m. balandžio 16 d. vykusiame valdybos pos�dyje svarstymui buvo pateikti 

patikslinti V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ ilgalaikio turto nusid�v�jimo (amortizacijos) 
normatyvai. �mon�je naudojamo ilgalaikio turto nusid�v�jimo normatyvai nesikeit�, patikslintas 
s�rašas kadangi, �monei nevykdant funkcij�, susijusi� su gyvuli� skerden� klasifikavimu ir 
klasifikavimo kontrole, neliko prietais�, kuriems buvo skai�iuojamas nusid�v�jimas. Ilgalaikiam 
materialiajam turtui, pirktam nuo 2010 m. sausio 1 d. likvidacin� vert� nustatyta 1 Lt, 
nematerialiajam ilgalaikiam turtui likvidacin�s vert� n�ra. Ilgalaikio turto nusid�v�jimo 
(amortizacijos) normatyvai patvirtinti V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ direktoriaus 2010-05-
03 �sakymu Nr. 1TV-31. Nusid�v�jimas pradedamas skai�iuoti nuo sekan�io m�nesio, kai turtas 
pradedamas eksploatuoti. Nusid�v�jimo suma pripaž�stama s�naudomis kiekvien� ataskaitin� 
laikotarp�. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos s�naudom. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo 
ir remonto darb� registravimas apskaitoje priklauso nuo t� darb� suteikiamo rezultato. Jeigu 
ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina nauding�j� turto savybi� ir 
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, ši� darb� vert� pripaž�stama ataskaitinio laikotarpio 
s�naudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vert�.  

2.3. Finansinis turtas  

Valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ finansinis turtas: po vieneri� 
met� gautinos sumos (kit� asmen� �siskolinimai), kurios b�t� gr�žintinos po vieneri� met�; 
ateinan�i� laikotarpi� s�naudos, kurias �mon� pripažint� patirtomis v�liau nei po vieneri� met�. 

Valstyb�s �mon� negal�jo �sigyti kit� �moni� akcij�, nes jai draudžiama b�ti kit� 
juridini� asmen� dalyve. Finansinio turto neturi. 

2.4. Trumpalaikis turtas 

Trumpalaik� turt� sudaro pinigai, pirk�j� �siskolinimas, gautinos sumos, atsargos. 
Trumpalaik�s gautinos sumos V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ 2010 m. balanse 

parodytos tikr�ja verte. 
Abejotin� skol� sumos pripaž�stamos ataskaitinio laikotarpio s�naudomis. Atgavus 

anks�iau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio 
abejotin� skol� s�naudos.  

Sukauptos pajamos parodomos gautin� sum� straipsniuose, o ateinan�io laikotarpio 
s�naudos – išankstini� apmok�jim� straipsniuose. 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ apskaitoje atsargos �vertinamos �sigijimo 
savikaina su PVM (kadangi �mon� yra ne PVM mok�toja), o sudarant finansin� atskaitomyb� – 
�sigijimo savikaina arba gryn�ja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant � tai, kuri iš j� yra mažesn�. 
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Atsargos, kuri� vert� sumaž�jo, nustatomos V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ atliekamos 
metin�s inventorizacijos metu. 

Apskai�iuodama vykdom� paslaug� veiklai sunaudot� atsarg� savikain�, �mon� taiko 
FIFO b�d� (daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos anks�iau �sigytos atsargos).  

Atsargas �mon�je sudaro: inventorius ir darbo priemon�s, kuri� �sigijimo vert� 
mažesn� už minimali� ilgalaikio turto vert�, darbo r�bai, kuras ir tepalai naudojami �mon�s 
transporto priemon�ms, atsargin�s dalys ir kitos medžiagos.  

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris 
gali b�ti naudojamas �mon�s funkcijoms atlikti (�monei nustatytiems tikslams pasiekti) trumpiau 
kaip vienerius metus, o jo �sigijimo kaina � vienetui leidžiamas atskaityti s�naudas �skaitoma t� 
ataskaitin� laikotarp�, kur� šis turtas prad�tas naudoti. Trumpalaikis turtas kiekine išraiška 
apskaitomas �mon�je nustatyta tvarka. 

 
2.5. �mon�s nuosavas kapitalas 

Valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ nuosav� kapital� sudar�: �mon�s 
savininko kapitalas, privalomasis rezervas, perkainavimo rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai) 

Savininko kapitalo padid�jimas apskaitoje registruojamas tada, kai turtas �sigyjamas 
teis�s akt� nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant jo balansin� vert�. 

Savininko kapitalo maž�jimas apskaitoje registruojamas tada, kai dalis V� “Gyvuli� 
produktyvumo kontrol�” turto Lietuvos Respublikos valstyb�s ir savivaldybi� turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo �statymo nustatytais atvejais ir tvarka gali b�ti perduotas kitiems 
asmenims nuosavyb�s ar patik�jimo teise.  

V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” rezervai sudaryti vadovaujantis �mon�s 
�statuose nustatyta tvarka. �mon� sudaro privalom�j�, perkainojimo ir kitus rezervus. �gyvendinus 
tikslus d�l kuri� buvo sudaryti kiti rezervai, pasibaigus finansiniams metams, šie rezervai 
naikinami, didinant paskirstytin�j� peln�. 

V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” pelnas skirstomas �mon�s �statuose nustatyta 
tvarka. 

Kartu su finansine atskaitomybe pateikiamas pelno (nuostoli�) paskirstymo projektas. 
�mon�s savininko teises ir pareigas �gyvendinanti institucija turi patvirtinti �mon�s metin� finansin� 
atskaitomyb� ir paskirstyti peln�. 

2.6. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) 

V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” dotacijomis ir subsidijomis pripaž�stamos 
dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms ir 
negautoms pajamoms kompensuoti. 

Dotacija pripaž�stama ir rodoma balanse, jei V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ - 
dotacijos gav�jas atitinka dotacijos suteikimo s�lygas ir yra dokumentais patvirtinti sprendimai ar 
kiti �rodymai, kad dotacija bus gauta. 

Dotacij� apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos ar j� dalys 
pripaž�stamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios s�naudos 

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apskaitoje ir finansin�je atskaitomyb�je 
pateikiamos: 

- negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripaž�stama panaudota tiek, kiek 
per tam tikr� laikotarp� apskai�iuojama negaut� pajam�, t.y. mažinamas balanso straipsnis 
„Dotacijos ir subsidijos” ir didinamas kompensuojam� pajam� straipsnis;  
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- dotacija patirtoms s�naudoms kompensuoti dalimis pripaž�stama panaudota tiek, kiek 
patiriame s�naud�, kurioms kompensuoti skirta dotacija, t.y. mažinamas balanso straipsnis 
“Dotacijos, subsidijos” ir kompensuojam� s�naud� straipsnis. 

V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” 2010 m. dotacijai negautoms pajamoms 
kompensuoti priskiriamas, pagal Paramos veislininkystei taisykles Gyvuli� produktyvumo 
kontrol�s dalinis finansavimas, o dotacijai, patirtoms s�naudoms kompensuoti, - priemon�s Gyvuli� 
skerden� klasifikavimo sistemos �gyvendinimui gautos l�šos. 

Nepanaudotos dotacij� dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, 
subsidijos“. 

 

2.7. Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 

Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” 
pripaž�stami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai �mon� �gyja prievoles, kurios tur�s b�ti 
�vykdytos. 

Atskirai apskaitomos prekybos skolos ir mokes�i� bei su darbo santykiais susij� 
�sipareigojimai. 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ kaupia atid�jimus atostoginiams (darbuotoj� 
nepanaudotoms atostogoms apmok�ti), kurie pagal verslo apskaitos standart� nuostatas parodyti 
kaip su darbo santykiais susij� �sipareigojimai. 

2.8. Pajam� pripažinimas 

Pajamos V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” pripaž�stamos ir registruojamos 
apskaitoje jas uždirbus. Jos �vertinamos tikr�ja verte. Atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba 
mokamaisiais pavedimais per bank�. 

Paslaug� teikimo pajamos, atsižvelgiant � tai, ar paslaug� teikimo rezultatas gali b�ti 
patikimai �vertintas ar ne, V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” pripaž�stamos skirtingais b�dais. 
Rezultatas gali b�ti tiksliai �vertintas tada, kai �vykdytos visos šios s�lygos: 

a. pajam� suma patikimai �vertinta; 
b. sandoris yra baigtas arba jo �vykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali b�ti 

patikimai �vertintas; 
c. tik�tina, kad bus gauta su paslaug� teikimo sandoriu susijusi ekonomin� nauda; 
d. s�naudos, susijusios su paslaug� teikimo sandoriu ir jo pasibaigimu, gali b�ti 

patikimai �vertintos. 

�mon�s pajamomis laikomos: 

1. Tipin�s veiklos pajamos – tai paslaug� teikimo pajamos, kurioms priskiriama: 
1.1. gyvuli� produktyvumo kontrol�s teikimo pajamos, tai - pajam� dalis surinkta iš 

�kinink�, gyventoj� (fizini� asmen�) bei žem�s �kio bendrovi� (juridini� asmen�) ir gauta 
dotacijos dalis negautoms pajamoms kompensuoti; 

 2. Kitos pajamos: 
2.1. kitos veiklos pajamos – tai pajamos arba pelnas iš �prastin�s, bet ne tipin�s 

veiklos, išskyrus finansin� ir investicin� veikl�: 
- �mon�s ilgalaikio turto perleidimo pelnas; 
- kitos pajamos. 

 2.2. finansin�s ir investicin�s veiklos pajamos – tai pal�kanos už banke laikomus 
pinigus, baudos ir delspinigiai.  

 V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” iki 2010 m. vasario 1 d. vykdytai priemonei: 
„Gyvuli� skerden� klasifikavimo sistemai �gyvendinti“, skerden� paruošimo ir klasifikavimo 
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kontrol�s teikimo išlaidos buvo dotuojamos iš valstyb�s biudžeto vadovaujantis 2010m. vasario 19 
d. Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministerijos ir V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ sutartimi 
Nr. 8P-0040. Iš šios veiklos �mon� pajam� neuždirbo. 

2.9. S	naud� pripažinimas  

 
S�naudos V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” pripaž�stamos vadovaujantis kaupimo 

bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos 
bei atliekamos �monei pavestos funkcijos, neatsižvelgiant � pinig� išleidimo laik�.  
 Dotuojamos ir subsidijuojamos veiklos paslaug� teikimo s�naudomis pripaž�stama tik 
ta dalis išlaid�, kuri lieka at�mus dotacijas ir subsidijas. Ši� veikl� s�naudos kaupiamos pagal 
subsidijuojamas priemones. �mon� naudoja dotacij� l�šas patirtoms s�naudoms kompensuoti pagal 
patvirtint� išlaid� s�mat�. 
 S�naudos �vertinamos tikr�ja verte. Kadangi �mon� yra ne PVM mok�toja, � paslaug� 
teikimo savikain� �eina ir prid�tin�s vert�s mokestis. 

Paslaug� teikimo s�naudos pripaž�stamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 
finansin�je atskaitomyb�je t� pat� ataskaitin� laikotarp�, kur� buvo pripažintos pajamos už suteiktas 
paslaugas, atliktos �monei pavestos funkcijos (pasiekti �monei nustatyti tikslai). 

2.10 Mokes�iai 

�mon� - ne PVM mok�toja. Iš PVM mok�toj� registro išregistruota 2003 03 31 
Vilniaus apskrities VMI sprendimu Nr. 21-38-241, vadovaujantis nuostata, kad �mon�s veiklos, 
kurias vykdyti �mon� �pareigoja teis�s aktai, nekonkuruoja su kit� �kio subjekt� analogiška veikla, 
tod�l PVM �statymo atžvilgiu jos nelaikomos PVM objektu (VMI 2003 01 30 raštas Nr. 08-1-03-R-
973). Tod�l 2010 m. PVM nemok�jo. 

Pagal 2008 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Žem�s �kio ir kaimo pl�tros �statym� 
Nr. X-1663 (Žin., 2002, Nr. 72-3009, žin., 2008, Nr. 81-3174) �mon� yra žem�s �kio veiklos 
subjektas, teikiantis paslaugas žem�s �kiui ir buvo išvardinta 2008 m. kovo 5 d. Žem�s �kio 
ministerijos �sakymu Nr. 3D-121 patvirtintame Paslaug� žem�s �kiui s�raše (nauja redakcija) (Žin., 
2008, Nr. 31-1093) ir naudojosi Žem�s �kio veikl� vykdantiems subjektams taikoma pelno 
mokes�io lengvata (2003-12-31 Lieutovs Respublikos finans� ministro �sakymas Nr. 1K313 (Žin., 
2004, Nr. 12-346; 2004, Nr. 75-2507). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokes�io 
�statymo 58 straipsnio 16 dalies pakeitimais (Nr. XI-73, 2008 - 12 -18, Žin., Nr. 149-6000, 2008-
12-30), už 2009 metais prasid�jus� mokestin� laikotarp� apskai�iuotas apmokestinamasis pelnas 
buvo apmokestinamas taikant 5 procent� pelno mokes�io tarif�, o už 2010 m. mokestin� laikotarp�, 
tur�jo b�ti taikomas 10 proc. pelno mokes�io tarifas. Vadovaujantis šiuo pakeitimu buvo 
deklaruotas 2010 m. avansinis pelno mokestis. Ta�iau 2010 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos 
finans� ministro �sakymu Nr. 1K-414 „D�l paslaug� žem�s �kiui, iš kuri� gautos pajamos laikomos 
pajamomis iš žem�s �kio veiklos, s�rašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 2-68) buvo patvirtintas 
baigtinis Paslaug� žem�s �kiui, iš kuri� gautos pajamos laikomos pajamomis iš žem�s �kio, � kur� 
vykdoma gyvuli� produktyvumo kontrol�s ir jos duomen� apskaita ne�traukta. Tai reiškia, kad 
paslaugomis žem�s �kiui gyvuli� produktyvumo kontrol�s paslauga nepripaž�stama, o 
apskai�iuojant ir deklaruojant 2010 met� ir v�lesni� met� mokestini� laikotarpi� pajamas �mon� 
negal�s naudotis žem�s �kio veikl� vykdantiems subjektams taikoma pelno mokes�io lengvata.  

Taip pat �mon� negal�s naudotis LR mokes�io už aplinkos teršim� iš mobili� taršos 
šaltini� �statymo lengvata (1999 05 13 LR mokes�io už aplinkos teršim� �statymo Nr. VIII-1183, 5 
straipsnis) bei LR keli� prieži�ros ir pl�tros programos finansavimo �statymo lengvata (2001 12 21 
LR Keli� prieži�ros ir pl�tros �statymo Nr.IX-682, 4 straipsnis, Žin., 2001, Nr. 112-4089; 2002, Nr. 
43-1605; 2003, Nr. 104-4646).  

�mon� už 2010 m. prival�s mok�ti: 
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Pelno mokest� su 15 proc. tarifu; 
Mokest� už aplinkos teršim� iš mobili� taršos šaltini�. 
�mon� 2010 metais �statym� nustatyta tvarka mok�jo kitus Lietuvos Respublikos 

juridiniams asmenims bei valstyb�s �mon�ms nustatytus mokes�ius: 
Mokest� už valstyb�s turto naudojim�; 
�mokas � garantin� fond�. 

2.11. Atvejai, kai finansin�je atskaitomyb�je pateikiamas tik grynasis 
kin�s 
operacijos rezultatas 

Finansin�je atskaitomyb�je pateikiamas tik grynasis �kin�s operacijos rezultatas: 
 - perleidžiant ilgalaik� turt�, 
 - gaunant kompensacijas už patirtus nuostolius, draudiminius �vykius, 
 - panaudojus dotacijas s�naud� kompensavimui, 
 - kei�iant užsienio valiut�. 

2.12. Informacijos pateikimas pinig� sraut� ataskaitoje 

Pinig� sraut� ataskaita už 2010 metus sudaroma netiesioginiu b�du, naudojant 
valstyb�s ir savivaldyb�s �moni� pinig� sraut� ataskaitos form�. Pinig� sraut� ataskaitoje parodomi 
nepiniginiai straipsniai: ilgalaikio turto nusid�v�jimas (amortizacija), nurašyto nevisiškai nud�v�to 
turto vert� ir kt. 

2.13. Apskaitos politikos pakeitimo �taka �mon�s veiklos rezultatams  

 Sudarant 2010 m. finansin� atskaitomyb� – vadovautasi Verslo apskaitos standartais ir 
perskai�iavimai, kurie pakeist� �mon�s veiklos rezultatus, nebuvo vykdomi.  
 Siekdama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimo projektas „D�l valstyb�s 
�mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ pertvarkymo ir investavimo“ b�t� parengtas laiku, 
Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministerija 2010 m. birželio 30 d. raštu Nr. 2D-3634 (14.4) „D�l 
�mon�s patik�jimo teise valdomo turto“, �pareigojo atlikti valstyb�s �mon�s turto vert� nustatym�. 
 Valstyb�s �mon�s „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ viso turto rinkos vert� nustatyta 
turto poži�riu (koreguoto balanso) metodu. Rinkos vertei nustatyti nepriklausomi turto vertintojai 
naudojosi 2010-06-30 pateiktomis V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ tarpin�mis finansin�mis 
ataskaitomis bei 2010 met� birželio 30 dienos datai pateiktus suvestinius apskaitos registrus. 
 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
(BALANSO STRAIPSNI� ATSKLEIDIMAS) 

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiame V� “Gyvuli� produktyvumo kontrol�” 
reikšming� atskaitomyb�s sum� detalizavim�. Jeigu sumos yra nereikšmingos �mon�s b�kl�s 
�vertinimui, jos aiškinamojo rašto pastabose nepateikiamos. Aiškinamojo rašto pastab� numeriai 
nurodyti finansin�s atskaitomyb�s ataskaitose, šalia ataskait� straipsni�. 

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

�mon�s ilgalaik� nematerial�j� turt� sudaro kompiuterin�s programos. 2010 metais 
�mon�s nematerialiojo turto ne�sigyta ir vert� nepadid�jo.  

Ilgalaikio nematerialiojo turto poky�iai atspind�ti Aiškinamojo rašto 3.1. priede 
“Ilgalaikis nematerialusis turtas”. 
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3.2 Ilgalaikis materialusis turtas 

�mon�s apskaitos duomenimis 2010 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto 
balansin� (likutin� vert�) yra 940075 Lt. 

 2010 12 31 
 �sigijimo vert� Nusid�v�jimas Likutin� vert� 
Ilgalaikis turtas: 2.445.852 1.505.778 940.075 
- Nematerialus turtas 22.947 22.697 250 
- Materialus turtas: 2.422.905 1.483.080 939.825 

Transporto priemon�s 1.037.899 549.690 488.209 
Kiti �renginiai, �rank., priemon�s 1.385.006 933.392 451.616 
Kitas materialusis turtas 0 0 0 

Ilgalaikio materialiojo turto poky�iai atspind�ti Aiškinamojo rašto 3.2. priede 
“Ilgalaikis materialusis turtas”. 

2010 metais ilgalaikis materialusis turtas buvo �sigytas (kompiuteriai) vadovaujantis 
LR Vieš�j� pirkim� �statymu ir �mon�s 2010 03 10 direktoriaus �sakymu Nr. 1TV-17 nustatyta 
vieš�j� pirkim� tvarka. �sigyto ilgalaikio turto suma �sigijimo verte 2010 m. sudar� 146.900 Lt. 
Kompiuteri� pirkimui panaudotos nuosavos l�šos.  

Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai pagal grupes 2010 metais (suvestin� pagal turto grupes) 

Balanso eilut�s Pavadinimas �sigijimo vert�, 
Lt 

Transporto priemon�s Lengvieji automobiliai 0 
Kiti �renginiai ir �rankiai Biuro baldai 0 
 Kompiuterin� technika 146.900 
 Pieno matuokliai 0 
 Laboratorijos �renginiai ir �ranga 0 
 Kitas(oro v�sinimo �ranga) 0 
Iš viso  146.900,00 

Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolesn�je �mon�s veikloje naudoti 
ilgalaikis turtas nurašomas arba parduodamas viešuosiuose preki� pardavimo aukcionuose 
vadovaujantis 2001 m. spalio 19 Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimu Nr. 1250 „D�l 
pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstyb�s ir savivaldybi� turto 
nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir �mon�s direktoriaus �sakymu 
patvirtinta „Turto pardavimo viešuosiuose preki� aukcionuose nustatyta tvarka“. 

2010 metais �mon�s ilgalaikio materialiojo turto pardavimai viešuosiuose preki� 
pardavim� aukcionuose sudar� 94.199,93 Lt (suma �sigijimo verte). 

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimai 2010m. (suvestin� pagal turto grupes) 

Balanso eilut� �sigijimo 
vert�, Lt 

Nusid�v�-
jimas, Lt 

Likutin� 
vert�, Lt 

Nurašymo priežasti, 
pastabos 

Parduotas, Lt 
pelnas(+), 

nuostolis (-) 

Biuro bald� 
komplektas 

1788,16 1672,43 115,73 Parduotas aukcione 
už 195,00 Lt 

+79,27 

Automobiliai 90101,77 88266,78 1834,99 Parduoti už 6254 
Lt. aukcione 

+4419,01 

Iš viso 91889,93 1035448 1950,72 101482 +4498,28 
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Nurašytas nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti, nepardavus du kartus 
viešame preki� pardavimo aukcione. 

Balanso eilut� �sigijimo vert�, Lt Nusid�v�jimas, Lt Likutin� vert�, Lt 

Baldai  2310 2280 30 
    
Iš  viso 2310 2280 30 

 

Ilgalaikio materialiojo turto perdavimas 

Vadovaujantis 2010 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimu Nr. 
727 „D�l lengvojo automobilio perdavimo“ (Žin,. 2010, Nr. 69-3452), Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai 2010 m. birželio 29 d. buvo perduotas vienas lengvasis automobilis. 

Perduoto automobilio balansin� vert� (�sigijimo vert�) 59152 Lt; 
Nusid�v�jimo suma 2010 06 29   13510 Lt 
Likutin� vert� 2010 06 29    45642 Lt 
Turto vert�s sumaž�jimas likutine verte registruotas valstyb�s �mon�s savininko 

kapitalo dalyje (sumažintas savininko kapitalas). 
�mon�s veikloje naudojamas ir visiškai nusid�v�j�s turtas.  
�mon�s ilgalaikio turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas ir visiškai nusid�v�jusio, 

bet dar naudojamo ilgalaikio turto duomenys pateikiami Aiškinamojo rašto 3.3. priede „Ilgalaikis 
materialusis turtas“. 

�mon� neturi �keisto ilgalaikio turto. 
�mon�s ilgalaikis turtas inventorizuotas 2010 m. spalio 29 d. b�klei (�mon�s vadovo 

2010-10-26 �sakymu Nr.1TV-54). Metin�s inventorizacijos metu tr�kumo bei pertekliaus nerasta.  
Visas ilgalaikis turtas priskirtas materialiai atsakingiems asmenims. 

3.3. Ilgalaikis finansinis turtas 

Po vieneri� met� gautin� sum� (kit� asmen� �siskolinim�), kurios b�t� gr�žintos po 
vieneri� met�, n�ra. Ateinan�i� laikotarpi� s�naud�, kurias �mon� pripažint� patirtomis v�liau nei 
po vieneri� met� n�ra.  

3.4. Atsargos, išankstiniai apmok�jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

3.4.1. �mon�s atsarg� likutis 2010 m. gruodžio 31 d. buhalterin�s apskaitos 
duomenimis buvo 59.682 Lt. 

Balanso B.I.1 eilut�je 2010 12 31 nurodyti šie atsarg� liku�iai: Lt,  
Mažavertis inventorius   23093 
Kuro, tepal� likutis autotransporto priemon�se 2304 
Žaliavos ir medžiagos   34285 
      

   Iš viso:  59682,00 

�mon�s atsarg� likutyje didžiausi� dal� sudaro žaliavos ir medžiagos (tai spausdinimo 
kaset�s, laboratorijos dalys ir priemon�s, blankai) . 
 2010 m. �mon�s atsargos buvo nurašomos laikantis tokios tvarkos; 
 a) kuras – pagal patvirtintas normas kart� per m�nes�, 
 b) darbo r�bai ir kitos asmenin�s apsaugin�s priemon�s – pagal patvirtintas normas,    
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 c) kanceliarin�s, �kin�s prek�s, veislininkyst�s apskaitos blankai – išsiuntus � rajonus 
pagal rajon� pateiktas paraiškas, kitos prek�s  – pagal faktin� sunaudojim�. 
 2010 m. sausio 1 d. �mon�s atsarg� likutyje buvo lik�s 55,6 l, 2369,13 Lt etilo 
alkoholio (spirito) likutis, nes prad�jus skerdykloms vykdyti gyvuli� skerden� klasifikavimo 
funkcij�, �mon� negal�jo ir netur�jo teis�s niekur kitur naudoti spirito, kuris buvo skirtas kiauli� 
skerden� klasifikavimo matavimo prietais� valymui. Tod�l vadovaujantis Vilniaus apskrities VMI 
2010-01-21 raštu Nr. (13.1)-46-1946 nepanaudotas etilo alkoholio (spirito) likutis 2010-12-06 buvo 
perduotas sunaikinimui atliek� tvarkytojui UAB „Toksika“ ir nurašytas � s�naudas.  

Atsarg� nukainojimo �mon�je, 2010 m. nebuvo. 

Tai atspindi Aiškinamojo rašto 3.4. priede „Atsargos“.  

�mon�s atsargos inventorizuotos 2010 m. spalio 29 d. b�klei (�mon�s vadovo 2010 m. 
spalio 26 d. �sakymu Nr. 1 TV-54). Metin�s inventorizacijos metu pertekliaus ar tr�kumo nerasta. 

3.4.2. Balanso eilut�je B.I.2 „Išankstiniai apmok�jimai“ �mon� apskaito išankstini� 
apmok�jim� sumas ir ateinan�i� laikotarpi� s�naudas, kurios 2010 12 31 sudar� Lt:  

 Išankstiniai apmok�jimai (22 balansin� s�skaita):  
 Sumok�ta avansu UAB „Lukoil Baltija“ už kur�  4294,00 
 Iš viso 22      4294,00 

 Ateinan�i� laikotarpi� s�naudos (223 balansin� s�skaita): 
 Spaudos ir kit� leidini� prenumerata 2011 m.   1081,00 
 �mon�s turto ir automobili� draudim� sumos  10379,00 
 �mon�s darbuotoj� draudimo suma, tenkanti 2010 m.  2153,00 
 Sumok�ta už 2011m.sausio m�n. patalp� nuom� pagal sutart� 218,00 

  Iš viso:   13831,00  
Viso  „Išankstiniai apmok�jimai“   18125,00 

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos 

 �mon�s per vienerius metus gautinos sumos 2010 12 31 sudaro Lt: 
 Balanso B.II.1. „Pirk�j� �siskolinimas“  ir B.II.2. „Kitos gautinos sumos“ eilut�se 
nurodyti šie skol� liku�iai: 

Skolininko pavadinimas Skolos data Suma, Lt Pastabos 

B.II.1. Pirk�j� �siskolinimas (24 ) 
iš j�: 

 525716  

	kininkai ir gyventojai už gyvuli� 
kontrol�s paslaugas, 
iš j� abejotinos 

2006-2010 
m. 
2006-2008 m 

292411 
 
19713 

Atsisk. 2011 1 ketv. 
iškelta � abejotinas 
skolas 

Žem�s �kio bendrov�s �ž gyvuli� 
produktyvumo kontr. paslaugas: 
iš j� abejotinos 

2006-2010m.  
 
2006-2008 m 

175492 
 
31744 

2011  I ketv. 
 
iškelta � abejotinas 

Žem�s �kio bendrovi� skolos už 
matuokli�  kalibravim� 

2010m.4-as 
ketv. 

6715,00 2011 1ketv. 

Skerdyklos už skerden� vertinim�: 
iš j�: 
UAB „Rovisa“ delspinigiai, UAB 
„Natanga ir Rovisa“ 
UAB „Lavirda“ 

2006-2008 
 
2007 m.09 . 
2007-2008 
2006-2007 

51097,00 
 
864 
49122 
1111 

Perduota teismui, 
paskelbta bankroto 
byla, 
Pareikšta pretenzija 

       Iš viso pirk�j� �siskolinimas   525716,00  
Iš to skai�iaus, pagal turto 2006-2008 m  Turto vertinimo 
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vertinimo ataskait	 pripažinta 
abejotinomis skolomis  

108980 ataskaitoje, nustatant 
turto rinkos vert� 
2010 06 30  

    
B.II.2. Kitos gautinos sumos  
iš j�: 

 158961,00  

GPK vadovai už kontr.gyvuli� 
paslaugas  

2010 12 2717,00 Pervesta  � �mon�s 
a/s 2011m.  01 m�n.  

Atsiskaitytin� asmen� (253 s�sk) 
(GPK vadov�) liku�iai �kin�ms 
išlaidoms  

2010IV ketv. 0 
1865,00 

Panaudos 2011m. I 
ketv. 

(256 s-ta D) 
Nepervesta iš NMA paramos dalis 
veislininkystei 

2010 12m�n. 153417,00  Perves 2011 01 

Darbuotoj� skola už 
mob.tel.naudojim� 12 m�n,. (488) 

2010-12 932,00 Išlaikyta iš 01 
m�n.darbo užm. 

Kitos skolos (45 s�s.) 
 

2010.01-
2010.12 

30,00 
 

papild.praved.2011m 
I ketv. 

        Viso kitos gautinos sumas  158961,00  
B.III.3. Kitas trumpalaikis turtas: 2010 m 22767  

avansinis pelno mokestis VMI  22767,00 Prista�ius metin� 
Pelno mokes�io 
deklaracij� 

          Iš viso   582122,00  

Skerdykl� skolos už gyvuli� skerden� vertinim� bei suaugusi� buli� skerdimo ir kaul� 
šalinimo prieži�ros buvo inventorizuotos 2008 m. gruodžio 1d., o skolos (fizini� ir juridini� 
asmen�) už kontroliuojam� gyvuli� paslaugas inventorizuotos 2010 m. spalio 29 d. b�klei. 

�mon�je yra susidariusi� abejotin� (beviltišk�) skol�. Si�lom� pripažinti beviltiškomis 
skolomis 2010 m. birželio 30 d. s�rašas pateiktas atliekant turto vertinim�. Si�loma pripažinti suma 
sudar� 108984,41 Lt., iš j�: skolos už skerden� vertinim� 51097,07 Lt, žem�s �kio bendrovi� ir 
�kinink� - 57887,34 Lt. Abejotinos (beviltiškos) skolos atsirado 2006 – 2008 metais. Iš pateikto 
s�raše skolinink� per 2010 m. III-IV ketvir�ius sumok�jo 7850,59 Lt.   

3.6. Pinigai ir pinig� ekvivalentai 

�mon�s pinigai s�skaitoje ir kasoje pagal buhalterin�s apskaitos duomenis 2010 12 31 

Eil Nr. Balansin� 
S�skaita 

Pavadinimas Suma Lt 

1. 2710 Einamoji s�skaita 1877263 
 2714 Einamoji s�skaita (EUR )  11788 
2. 2720 Kasa 1486 
        Iš viso pinigini� l�š�: 1890537 

 

�mon�s pinigini� l�š� inventorizacija atlikta 2010 m. spalio 29 d. b�klei. (2010 10 26 
�mon�s vadovo �sakymas Nr. 1TV-54). L�š� pertekliaus ar tr�kumo nerasta. 
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3.7. Nuosavas kapitalas 

�mon�s savininko kapitalo, rezerv� ir nepaskirstyto pelno poky�iai 2010 12 31 
duomenimis atskleisti „Nuosavo kapitalo poky�i� ataskaitoje“. 
 �mon�s savininko kapitalo poky�iai 2010 m.: 

Kapitalo poky�iai Suma, Lt 
�mon�s savininko  kapitalas 2009 12 31 2759363,00 
Sumažinamas valstyb�s �mon�s savininko kapitalas 2010 06  m�n. 
automobilio likutine verte, perdavus j� pagal 2010 06 07 LR Vyriausyb�s 
nutarim� Nr. 72. 

-45642 

�mon�s savininko kapitalas 2010 12 31 2713721,00 

Apskaitoje kapitalo sumaž�jim� registruotas vadovaujantis Valstyb�s ir savivaldybi� 
�moni� �statymu. 

3.8. Pelno paskirstymo projektas 

V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ 2010 m. baid� nuostolingai. Pelnas (nuostolis) 
skirstomas Valstyb�s ir savivaldyb�s �moni� �statymo nustatyta tvarka. Kartu su finansin� 
atskaitomybe pateikiamas pelno (nuostoli�) paskirstymo projektas. �mon�s savininko teises ir 
pareigas �gyvendinanti institucija turi patvirtinti �mon�s metin� finansin� atskaitomyb�, taip pat 
paskirstyti peln� (nuostol�).  

2010 met� pelno (nuostoli�) paskirstymo projektas pateiktas aiškinamojo rašto 3.8 
priede. 

Aiškinamojo rašto 3.8 priedas “Pelno (nuostoli�) paskirstymo projektas” 

3.9. Rezerv� sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai 

Metinius atskaitymus � privalom�j� rezerv� nustato �mon�s savininko teises ir pareigas 
�gyvendinanti institucija – LR Žem�s �kio ministerija. Atskaitym� � privalom�j� rezerv� dydis turi 
sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Atskaitymai � privalom�j� rezerv� daromi tol kol 
jo dydis sudarys 1/10 nuosavo kapitalo vert�s.  

Kiti rezervai sudaromi V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ �statuose nustatytiems 
tikslams �gyvendinti ir naikinami �statymuose nustatyta tvarka. Rezerv� sudarymo ir panaudojimo 
duomenys pateikiami Nuosavo kapitalo poky�i� ataskaitoje.  

Informacija apie paskirstytin�j� rezerv� panaudojim� ir pervedimus iš rezerv� 2010 
met� Pelno paskirstymo projektui sudaryti ( Lt ): 

Rezervo 
Pavadinimas 

Likutis 
2010-12-31 

Panaudoti 
rezervai  

Pervedimai iš rezerv� 
pelno 

paskirstymui 
Likutis  

2010 m. pelno rezervas �mon�s 
social.reikm�ms   

161717 7747 7747 153970 

2010 m. pelno rezervas kitiems  
tikslams 

   0 

Ankstesni� met� pelno rezerv� 
likutis 

   0 

viso 161717 7747 7747 153970 
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Pelno rezervo panaudojim� socialin�ms kult�rin�ms priemon�ms sudar�: 
- premij�, materialini�  pašalp� �mon�s darbuotojams išmok�jimas 7210,00 Lt (693 

s�sk.), 
- kult�rin�ms priemon�ms �mon�s darbuotojams ir  kit� šven�i� renginiams, 

užuojautoms, vainikams mirus darbuotoj� artimiesiems ir kt.) 537,00 Lt (619 s�sk.). 

3.10. Per vienerius metus mok�tinos sumos ir trumpalaikiai �sipareigojimai 

�mon�s per vienerius metus mok�tinos sumos ir trumpalaikiai �sipareigojimai 2010m . 
gruodžio 31 d. buhalterin�s apskaitos duomenimis sudar� 669532,00Lt: 

     2010 12 31  
     Lt 
 B.II.3 Mok�tinos skolos tiek�jams už 2010 m. gruodžio m�n. 329860,00 Lt, 
 iš j�: 

už pieno m�gini� tyrimus ir konservavim�  304617Lt; 
už ryši� paslaugas    5835 Lt; 
už patalp� nuom�   14223 Lt 

 kitos �v. sumos už paslaugas   5185 Lt. 
 B.II.4 Gauti išankstiniai apmok�jimai:  4132 Lt 
 iš j�: 
 	kinink� sumos už  GPK kontrol�s paslaugas (246 s�sk.) 4124,00 Lt  
                      Darbuotoj� skola pagal  avanso apyskaitas (25 s�sk.)              8,00 Lt 
 B.II.6 Su darbo santykiais susij� �sipareigojimai    335049 Lt; 
 iš j�: 
 atid�jimai nepanaudot� atostog� rezervui  255493 Lt, 

priskaitymai  Sodrai nuo atostogini� rezervo 79152 Lt 
kitos mok�tinos sumos (darbuot., VMI)       404 Lt 

 B.II.8 Kitos mok�tinos sumos ir trumpalaikiai �sipareigojimai 491,00 Lt 
 (priskai�iuotas už 2010 m. aplinkos taršos mokestis iš mobili� šaltini�). 

 �mon� per ataskaitin� laikotarp� nesinaudojo kreditiniais ištekliais. Pradelsto kreditinio 
�siskolinimo 2010 12 31 netur�jo. 
 �mon�s atsiskaitymai su tiek�jais inventorizuoti 2010 m spalio 29 d. b�klei. 

 �mon�je 2010 12 31 paskai�iuotas ir sudarytas nepanaudot�  atostog� rezervas.  
�mon�je 2010 12 31 dirbo 388 darbuotojai. Sudarant atostog� rezerv�, paskai�iuota, kad  
nepanaudot� atostog� likutis (be priskaitym� Sodrai) administracijos darbuotoj� sudar� 25776,80 
Lt (170 darbo dien�), laboratorijos darbuotoj� 3545,86 Lt (29,5 darbo dienos), gyvuli� 
produktyvumo kontrol�s padalinio  8983,50 Lt (60 darbo dien�), gyvuli� produktyvumo kontrol�s 
skyri� darbuotoj� (vadov�, specialisto, kontrol�s asistent�) 217186,69 Lt(6250,1 darbo dienos). Iš 
viso susidar� 6369,61 darbo dienos, 255492,85 Lt sumai (su priskaitymu SODRAI 79151,61 Lt).  

Tokios nepanaudot� atostog� sumos susikaupia tod�l, kad visi skyri� GPK darbuotojai 
(vadovai, specialistai ir kontrol�s asistentai, apie 370 darbuotoj�) kiekvienais metais išleidžiami 
atostog� liepos m�nes�. Palyginus su 2009 m. GPK skyri� ir kit� �mon�s darbuotoj� nepanaudot� 
atostog� rezervas sumaž�jo 12419,49 Lt, (su Sodra 16267,04 Lt, 311,1 darbo dienomis). Tam  
�takos tur�jo sumaž�j�s darbuotoj� skai�ius. 

Paskai�iuotos atostog� rezervo sumos, sudarant 2010 m. finansin� atskaitomyb�, 
atvaizduotos: sukauptos 2010 12 31 sumos priskirtos tiesiogiai veiklos s�naudoms, darant 
atitinkamus �rašus (D – s�naud� s�skaitos, K 473,474 s�skaitos). 

�mon�s mok�tinos sumos ir trumpalaikiai �sipareigojimai detalizuojami Aiškinamojo 
rašo 3.10 priede “�mon�s �sipareigojim� b
kl�“. 
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3.11. Dotacijos ir subsidijos 

�mon�s 2010 m gruodžio 31 d. finansin�je atskaitomyb�je, balanso straipsnyje 
Dotacijos, subsidijos apskaitoma 4166,00 Lt suma. 

Pateikiame dotacij�, subsidij� straipsnio pasikeitimus per 2010 metus. 
 

Dotacij�, subsidij� likutis 2010 01 01    5946,00 Lt 
        
 
Gauta 2010 m.: 

2010 metais gautos l�šos iš Specialiosios kaimo r�mimo programos pagal Ž	M 
vykdomas programas Lt 
 K3501  

a) Parama gyvuli� veislininkystei - gyvuli� produktyvumo kontrol�s  
dalinis finansavimas, skirtas �kainio daliai kompensuoti  
(negautoms pajamoms kompensuoti)   6250643 Lt 
 K3502 

b) subsidija patirtoms s�naudoms kompensuoti priemonei „Gyvuli�  
skerden� klasifikavimo sistemos �gyvendinimas“:  140000 Lt 

 iš j�: 
gyvuli� skerden� paruošimo ir klasifikavimo kontrol�s išlaid� dengimui 140000 Lt,  
 K352 

Viso gauta:     6390643,00 Lt 
       

Panaudota:  
D3501  

2010 metais panaudota gyvuli� produktyvumo kontrol�s  
dalinio finansavimo suma pripažinta negautoms  
GPK pajamoms kompensuoti (K501)    6250643 Lt 
 D3502 
2010 metais panaudota subsidij� suma pripažinta  
patirtoms skerden�  klasifikavimo kontrol�s 
 s�naudoms kompensuoti (K604, D3502)-   140000 Lt 
 D3504 
 Viso panaudota:    6390643 Lt 
        
Dotacij�, subsidij� likutis 2010-12-31       5946 Lt 
 

�mon�s gautos 2010 metais subsidijos atspind�tos Aiškinamojo rašto priede 3.11 
„Dotacijos, subsidijos“ 

 
Dotacij�, subsidij� likutin� suma bus panaudota formuojant UAB „Gyvuli� 

produktyvumo kontrol�“ �statin� kapital�.  
 

3.12. Informacija apie verslo segmentus 

�mon�s pagrindin�s veiklos pajamos 2010 metais apskaitos duomenimis sudar�: 

1. Už gyvuli� produktyvumo kontrol�s  paslaugas (iš gyventoj�)  4008066 Lt. 
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2. Už gyvuli� produktyvumo kontrol�s paslaugas (finansavimas skirtas negautoms pajamoms 
kompensuoti)     6250643Lt. 

3. Už matavimo priemoni� sukalibravim� žem�s �kio bendrov�se  29273,00  

4. Už matavimo priemoni� sukalibravim� pas �kininkus                               3378,00 
5. Gauta abejotin� skol�, pripažint� ankstesniais laikotarpiais, suma    465,00 
      viso:    10291825,00Lt 

 Pardavimo savikaina      9846988 Lt 
 Bendrasis pelnas      444837 Lt 
 Veiklos s�naudos      819238 Lt 
 Pagrindin�s (tipin�s) veiklos nuostolis           (-374401 Lt ) 

2010 m. veiklos pajamos, s	naudos, pelnas, buhalterin�s apskaitos duomenimis: 

 

Pagrindin�s veiklos r�šys Pajamos, 
Lt 

S�naudos, 
Lt 

Panaudota 
Subs.suma s�naud� 

dengimui, Lt 

Rezultatas, 
Lt 

Gyvuli� produktyvumo kontrol�s 
vykdymas (GPK padalinio ir 
laboratorijos išlaidomis): 

10291825 9843168  +398980 

Gyvuli� skerden� klasifikavimo 
koordinavimo kontrol�  (604 
s�sk.), nepadegtas ilgalaikio turto 
nusid�v�jimas) 
viso: 

 143820 140000 -3820 

Viso 10291825 9986988 140000 +444837 
Viso pardavim� (tiesiogin�s) 
s	naudos, be skerden� subsidij� 
dalies 

10291825 9846988  +444837 

Bendrasis pelnas    +444837 
Veiklos s	naudos viso:  819238  -819238 
Pardavim�     
Bendrosios administracin�s  819238  -819238 
Pagrindin�s veiklos rezultatas  10291825 10666226  -374401 

�mon�s Pelno (nuostoli�) ataskaitoje 2010 m. pagrindin�s veiklos s�naudas sudar� 
10666226 Lt, kurioms priskirtos ataskaitini� met� gyvuli� produktyvumo kontrol�s (GPK padalinio 
ir GPK skyri�), pieno kiekio matuokli� technin�s prieži�ros ir kalibravimo laboratorijos bei 
bendrosios ir administracin�s veiklos s�naudos. Pagal sutart� subsidijuojamai priemonei „Gyvuli� 
skerden� klasifikavimo sistemos �gyvendinimas“  s�naudos, susijusios su skerden� veikla, �trauktos 
tiesiogiai � min�tos priemon�s išlaid�  s�mat�.  

Iš �mon�s 2010 met� pagrindin�s veiklos gautas 374401 Lt nuostolis. Toks didelis nuostolis 
susidar� tod�l, kad atsižvelgiant � 2009-2010 metais sumažint� paramos suma (apie 30 proc.) 
gyvuli� produktyvumo kontrolei, ir nedidinant mokes�io kontroliuojam� band� savininkams, buvo 
sumažintos gyvuli� produktyvumo kontrol�s paslaugos kainos. S�naud� tokiu pat procentu nebuvo 
galimyb�s sumažinti. Apie susidariusi� situacij� buvo informuota Žem�s �kio ministerija, 2010 m. 
III ketv. buvo paruoštas kain� projektas d�l paslaugos kain� padidinimo. Ta�iau kain� didinimui 
nepritarta. Pagal Gyvuli� skerden� klasifikavimo koordinavimo kontrolei s�mat� išlaid� dengimui 
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neskiriamos l�šos priskai�iuotos ilgalaikio turto nusid�v�jimui. Priskai�iuota skerden� 
koordinavimo kontrol�s veiklos ilgalaikio turto nusid�v�jimo 3820 Lt suma mažina bendr�j� �mon�s 
veiklos peln�. 

 

3.13 Kita veikla 

 �mon�s kitos veiklos pajamas 2010 m. sudar� : 
 Gautas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo  4489 Lt, 
 Gyvyb�s draudimo pajamos (atskai�ius pervestas  
darbuotojams išmokas ir privalomus mok�jimus Sodrai ir garant.fondui) 1083 Lt 
 Kitos �plaukos    210 Lt   
    Viso  5782 Lt 

 
3.14. Finansin� ir investicin� veikla. Pagaut�. Netekimai  
 
�mon�s finansin�s investicin�s veiklos pajamas 2010 metais sudar� priskai�iuoti 

procentai už �mon�s l�šas, laikomas banke - 687 Lt ir gauti  delspinigiai pagal  teismo sprendim� 
328 Lt. Finansin�s investicin�s veiklos s�naudas sudar� �mon�s sumok�ti delspinigiai VMI 1991 Lt  
Pajam� iš finansin�s investicin�s veiklos 2010 metais negauta, susidar� 976 Lt nuostolis. 

Pagaut�s ir netekim� �vyki�, taip kaip juos apibr�žia Verslo apskaitos standartai, 2010 
m. nebuvo.  

Aiškinamojo rašto 3.14. priedas „Finansin� ir investicin� veikla“ . 

3.15. �prastin�s veiklos pelnas (nuostoliai) 

 �mon�s 2010 met� gruodžio 31 d. finansin�je atskaitomyb�je Pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje grynasis pelnas (nuostoliai) apskai�iuotas šia tvarka: 
 Ataskaitini� met� pelnas  prieš apmokestinim� Lt 
       
 Pelno mokestis     
 Grynasis pelnas (nuostolis) iš viso:   -369595,00Lt 

�mon�s 2010 met� pelnas tur�jo b�ti apmokestinamas taikant 15 procent� pelno 
mokes�io tarif�, nes netekome žem�s �kiui taikom� lengvat�. Ta�iau sudarius preliminari� Pelno 
mokes�io deklaracij� už 2010 m. apmokestinamojo pelno �mon�je nesusidar�. 

 �mon�s gauto pelno (nuostoli�) paskirstymas pateiktas Aiškinamojo rašto 3.8 priede 
„Pelno (nuostoli�) paskirstymo projektas“  

3.18. Vadovams ir susijusiems asmenims priskai�iuotos pinig� sumos, kitas 
perleistas turtas bei suteiktos garantijos.  

Informacija apteikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 4.18. „Finansiniai ryšiai su 
�mon�s vadovais ir kitais susijusiais asmenimis“. 

 3.19. Reikšming� pobalansini� �vyki� trumpas aprašymas 

 Finansin� V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ atskaitomyb� koreguojama, jei 
pobalansiniai �vykiai turi tiesiogin� �tak� dar nepatvirtintos finansin�s atskaitomyb�s duomenims.  

 Po atskaitomyb�s sudarymo datos reikšming� pobalansini� �vyki� �mon�je nebuvo. 
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 4.17. Metin�s finansin�s atskaitomyb�s auditas 

2009 m. sausio 16 d. Žem�s �kio ministerija ir V� „Gyvuli� produktyvumo kontrol�“ 
sudar� su A. Kabokien�s ir V. Jakutien�s audito T	B audito paslaug� teikimo sutart� Nr. 8P-0003 
atlikti �mon�s finansin�s atskaitomyb�s nepriklausom� audit� už laikotarp� nuo 2008 m. sausio 1d. 
iki 2010 m. gruodžio 31d., pateikiant audito išvad� ir audito ataskait�. 

2010 m. vasario 14 d.  

 

 

 

Direktor� Irena Tabakajevien� 



2010 m.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Nematerialusis turtas

583 583Likutin÷ vert÷ pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

Programin÷ įranga
Kitas nematerialusis 

turtas
Iš visoRodikliai Pl÷tros darbai Prestižas 

Patentai, licencijos ir 

pan.

  Finansinių metų pabaigoje 22947 22947

22947 22947

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina

  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

  Finansinių metų pokyčiai:

 turto įsigijimas

 kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)

 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

b) Amortizacija

22364

  Finansinių metų pokyčiai:

22364

VĮ  "Gyvulių produktyvumo kontrol÷"………………..

įmon÷s pavadinimas

333 333

22697  Finansinių metų pabaigoje 22697

  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

 kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)

  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

 finansinių metų amortizacija

 atstatantys įrašai (-)

c) Vert÷s sumaž÷jimas

  Finansinių metų pokyčiai:

 atstatantys įrašai (-)

 finansinių metų vert÷s sumaž÷jimas

 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

 kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)

  Finansinių metų pabaigoje

250d) Likutin÷ vert÷ finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)

Aiškinamojo rašto 3.1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas"

250



prie 2010 m. balanso

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

*  2010 m. VĮ "gyvulių produktyvumo kontrolė"  visas turtas nuosavybės teise priklausė valstybei, o įmonė jai perduotą ir jos įsigytą turtą valdė, naudojo bei disponavo patikėjimo teise

Įmonė pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ir  2011m. sausio 6 d. įregistruota UAB "Gyvulių produktyvumo kontrolė" su 100 proc. valstybės akcijomis.

Ilgalaikio materialiojo turto būkl÷ pagal svarbiausias šio turto grupesIlgalaikis materialusis turtas * 

Rodikliai
Mašinos ir 
įrengimai

VĮ  "Gyvulių produktyvumo kontrol÷"…………………
įmon÷s pavadinimas

Aiškinamojo rašto 3.2 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas"

Transporto 
priemon÷s 

Kita įranga, 
prietaisai, įrankiai ir 

įrenginiai
Iš visoNebaigta statyba 

Kitas materialusis 
turtas 

Žem÷ Pastatai ir statiniai

Likutin÷ vert÷ pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 666986 487784 1154770

a) Įsigijimo savikaina

  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 1187154 1242204 2429358

  Finansinių metų pokyčiai:

149255 4098 153353

 turto įsigijimas 146900 146900

 perleistas ir nurašytas turtas (-)
 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

24229051037899

  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 520168 754420 1274588

c) Nusid÷v÷jimas

  Finansinių metų pokyčiai:
 finansinių metų nusid÷v÷jimas 131299 182922 314221

 atstatantys įrašai (-)

 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

1483080

d) Vert÷s sumaž÷jimas

  Finansinių metų pabaigoje 549690 933390

  Finansinių metų pokyčiai:
  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

 atstatantys įrašai (-)
 finansinių metų vert÷s sumaž÷jimas

 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
 kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)

  Finansinių metų pabaigoje

939825d) Likutin÷ vert÷ finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) 488209 451616

101777 3952

  Finansinių metų pabaigoje 1385006

b) Perkainojimas

  Finansinių metų pokyčiai:
  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

 kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
 vert÷s padid÷jimas (sumaž÷jimas) + / (-)

 perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)

  Finansinių metų pabaigoje

  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusid÷v÷jimas (-) 105729



2010 m.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

Įkeisto turto pavadinimas Balansin÷ vert÷ (Lt)
Įkeitimo pabaigos 

data

0

  Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 5,5

Turto grup÷s pavadinimas Įsigijimo savikaina (Lt)

Viso 682789

Pastatai

  Pastatai ir statiniai

  Mašinos ir įrengimai

  Transporto priemon÷s 9

Aiškinamojo rašto 3.3 priedas "Ilgalaikis materialusis turtas"

Ilgalaikio materialiojo turto grup÷s
Vidutinis naudingo tarnavimo laikas 

(metais)

VĮ  "Gyvulių produktyvumo kontrol÷"…………………….

įmon÷s pavadinimas

Darbo įrengimai

Inventorius, įrankiai

215705

Kitos transporto priemon÷s 0

Kompiuterin÷ technika 249912

Lengvieji automobiliai 159788

Statiniai

Darbo mašinos

57384

Įranga





2010 m.

VĮ  "Gyvulių produktyvumo kontrol÷"…………………………………..
įmon÷s pavadinimas

Atsargos

Aiškinamojo rašto 3.4 priedas "Atsargos"

59682
c) Grynoji galimo realizavimo vert÷ finansinių metų 

pabaigoje (a) - (b)
59682

Įkeistų atsargų vert÷

  Finansinių metų pabaigoje

Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas

Atsargos pas trečiuosius asmenis

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vert÷s 

(atstatymas)

  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje

59682  Finansinių metų pabaigoje 59682

41989  Pra÷jusių finansinių metų pabaigoje 41989
a) Atsargų įsigijimo savikaina

Pirktos prek÷s, skirtos 
perparduoti

Iš visoRodikliai Žaliavos ir komplektavimo 
gaminiai

Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija



VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė" 3.8 priedas

110072967 V. Kudirkos 18,  Vilnius

Tvirtinimo žyma

2010 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO 

PROJEKTAS

Direktorė Irena Tabakajevienė

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų -48316

–   į kitus rezervus

–   premijoms, kitoms reikmėms 1/5 dalis paskirstintojo pelno (20 %)

–   į privalomąjį rezervą, 5 proc.

Pelno paskirstymas:

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių 

Pervedimai iš rezervų 7747

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -48316

Straipsniai Suma (Lt)

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje -56063

313532

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) -369595



2010 m.

Socialinio draudimo mokesčiai (t.sk. atost.rez. 79151,64Lt) 79152

VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrol÷"

įmon÷s pavadinimas

Aiškinamojo rašto 3.10 priedas "Įmon÷s įsipareigojimų būkl÷"

  IŠ VISO: 335540

  3. Kitos finansin÷s skolos

Kitos skolos (taršos mokestis iš mobilių šaltinių) 491

Kitos skolos

  2. Kredito įstaigoms

  1. Lizingo (finansin÷s nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

Finansin÷s skolos: 

Įmonės įsipareigojimų būklė

Mok÷tinų sumų skaidymas pagal rūšis
Per vienerius finansinius 

metus
Po penkerių metų

Po vienerių metų, bet ne 
v÷liau kaip per penkerius 

metus

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmok÷tinos

Įsipareigojimai darbuotojams ( t.sk. d.už.mok.suma(-3,06)  + atost.rezerv.255492,85) 255490
Skolos biudžetui 407



VĮ �"Gyvulių produktyvumo kontrolė"�����������.

Aiškinamojo rašto 3.11 priedas "Dotacijos, subsidijos"

2010 m.

Pajamų subsidijos

Finansavimo šaltinio 
pavadinimas

Suma,Lt
Kompensuojamų sąnaudų 
pavadinimas

Gauta 
subsidijų 
suma,Lt

Panaudota subsidijų 
suma, Lt

Nepervestas subsidijų likutis, 
suma,Lt

Kaimo rėmimo programa
*GPK (parama) dalinis 
finansavimas pagal ŽŪM 
pagalbos veislininkystei 
taisykles2009-09-03 Nr.3D-55; 
2010-03-30 Nr.3D-290.  6250643

GPK finansavimas skirtas įkainio 
daliai kompensuoti 6097226,00 6097560 153417,00

Subsidijuojam.priemonė "Gyvulių 
skerdenų klasifikavimo sistemai 
įgyvendiniti": skerdenų paruošimo 
ir klasifikavimo kontrolės 
vykdymas pagal ŽŪM 2010 m. 
vasario 19 d. sutartį  Nr.8P-0040. 140000

skerdenų paruošimo ir 
klasifikavimo kontrolės vykdymo 
išlaidų padengimui 140000 140000

 Iš viso: 6390643 6237226,0 6237560,0 153417

*Pastaba: 



2010 m.

Prekių ir paslaugų mainai

Ypatingieji straipsniai  *

  

Gauti delspinigiai, baudos

Subsidijų  ir dotacijų sumos  2004m .apskaitoje pripažįstamos pagal 21 VAS    

VĮ …"Gyvulių produktyvumo kontrol÷"…………………….

įmon÷s pavadinimas

Aiškinamojo rašto 3.14 priedas "Finansin÷s ir investicin÷s veiklos rezultatai"

Rodikliai Finansiniai metai Pra÷ję finansiniai metai

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

4585a) FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS PAJAMOS 1015

1505

1991 191

Rodikliai Pra÷ję finansiniai metai

(Lt)

(Lt)

Finansiniai metai

1044328

  Sumų detalizavimas

Nurašyto ilgalaikio turto vert÷

b) NETEKIMAI IŠ VISO

Pra÷ję finansiniai metai

a) PAGAUTö IŠ VISO

Kitos sąnaudos (bauda už netesybas) 2889

  Sumų detalizavimas:

Rodikliai Finansiniai metai

c) FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS REZULTATAS (a - b) -976

Kitos pajamos (banko procentai) 687

1991 3080

3541

  Reikšmingų sumų detalizavimas: kitos

Sumok÷ti delspinigiai

  Reikšmingų sumų detalizavimas:

b) FINANSINöS IR INVESTICINöS VEIKLOS SĄNAUDOS



2010 m.

Vidutinis vadovų skaičius per metus 3 3

H. Parduotas turtas:

  1. Vadovų

  2. Kitų susijusių asmenų

  2. Kitiems susijusiems asmenims

  1. Vadovams

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:

  2. Kitiems susijusiems asmenims

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos

  1. Vadovams

  1. Vadovams

  1. Vadovams

  2. Kitiems susijusiems asmenims

  2. Kitiems susijusiems asmenims

E. Suteiktos įvairios garantijos įmon÷s vardu:

D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:

  2. Iš kitų susijusių asmenų

C. Gautos paskolos:

  1. Iš vadovų

B. Įmon÷s suteiktos paskolos:

  1. Vadovams

  2. Kitiems susijusiems asmenims

  1.  Vadovams 194308 200129

  2. Kitiems susijusiems asmenims

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: 194308 200129

Rodikliai Finansiniai metai Pra÷ję finansiniai metai
Likutis finansinių metų 

pabaigoje

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 

Aiškinamojo rašto 3.18 priedas "Finansiniai ryšiai su įmon÷s vadovais ir kitais susijusiais asmenimis"

VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrol÷

įmon÷s pavadinimas



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ 

 „GYVULIŲ PRODUKTYVUMO 
KONTROLĖ” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VĮ „GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ” 

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2011 
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Įžanga 

Valstybės įmonė „Gyvulių produktyvumo kontrolė (toliau įmonė) buvo įkurta, vykdant 

Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministro 1998 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 41 „Dėl 

valstybės įmonės „Pieno tyrimai” reorganizavimo”. Steigiamai įmonei buvo perduota dalis turto, 

perkelti dirbti kontrolės asistentų tarnybos darbuotojai ir pavestos funkcijos, organizuoti, 

koordinuoti, vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę fizinių bei juridinių asmenų gyvulių 

bandose. 

Įmonė savo veikloje 2010 metais vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais bei įmonės įstatais. 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo 

įstatymą 2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1895, įmonė parengė naujus Įmonės įstatus, kuriuos 2004 

m. birželio mėn. patvirtino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Įmonės įstatai įregistruoti 

Juridinių asmenų registre 2004 m. rugpjūčio 9 d. Valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė” savininko teises ir pareigas vykdo Lietuvos žemės ūkio ministerija. 

Įmonės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai, o gyvulių produktyvumo kontrolės metai 

kaip ir kitose valstybėse vadovaujantis Tarptautinės gyvulių apskaitos komiteto nuostatomis 

(ICAR) prasideda kiekvienų metų spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 dieną. 

Vykdydama žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą „Dėl pieno kiekio 

matuoklių techninės priežiūros“ įmonė įkūrė pieno kiekio matuoklių naudojamų produktyvumo 

kontrolei techninės priežiūros ir kalibravimo laboratoriją, kuri nuo 2004 m. gegužės mėnesio 

vykdo pieno kiekio matuoklių priežiūrą ir kalibravimą. 

Pagrindiniai įmonės tikslai, uždaviniai ir funkcijos nustatyti Lietuvos veislininkystės 

įstatymu, žemės ūkio ministerijos įsakymais, Vyriausybės nutarimais ir valstybės įmonės įstatais. 

Pagal įmonės įstatus įmonės valdymo organas yra valdyba. Įmonės darbo tvarka nustatyta 2008 

m. birželio 30 d. patvirtintu darbo reglamentu. Savo veiklą valstybės įmonė vykdo visoje šalies 

teritorijoje. Darbuotojų skaičius 2010 metų gruodžio 31 d. buvo 388. 

Be administracijos, įmonės veiklą organizuoja bei vykdo jai pavestas užduotis: gyvulių 

produktyvumo kontrolės padalinys, gyvulių produktyvumo kontrolės vadovai rajonuose, gyvulių 

produktyvumo kontrolės specialistai, kontrolės asistentai, pieno kiekio matuoklių techninės 

priežiūros ir kalibravimo laboratorija,. Jų vidaus darbo tvarką įmonėje nustato įmonės darbo 

reglamentas ir vidaus  darbo taisyklės. 

Darbuotojų uždaviniai, pareigybių aprašymai, funkcijos, teisės ir atsakomybė apibrėžti 

pareiginiuose nuostatuose.  
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Įmonėje buvo vidaus audito tarnyba, tačiau nuo 2010 m. kovo 31 d. atleistas vidaus audito 

tarnybos vadovas. Nuo 2010 m. balandžio 1 d. Vidaus audito tarnyboje dirbo vienas vidaus 

auditorius, nes įvertinus įmonės finansinius išteklius, nebuvo priimtas naujas darbuotojas. VĮ 

„Gyvulių produktyvumo kontrolė“ direktoriaus 2010 04 01 įsakymu Nr.1TV-20-1 vidaus 

auditoriai buvo pavesta atlikti dalį Vidaus audito tarnybos vadovo pareigų iki 2010 m. gruodžio 

31 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1315 

„Dėl VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pertvarkymo ir turto investavimo“ bei LR Žemės ūkio 

ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr.3D-927 „Dėl valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, Įmonę 

pertvarkius ir 2011 m. sausio 6 d. įregistravus uždarąją akcinę bendrovę „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“, bendrovės patvirtintoje struktūroje ir valdyme Vidaus audito tarnyba nenumatyta.  

Įmonės veikla grindžiama teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo savo teise, 

tarpusavio bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe už jų kompetencijai priskirtų 

klausimų sprendimą, bendro gyvenimo taisyklių pagarbos, protingumo, teisingumo ir 

sąžiningumo principais. 

Įmonėje sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti įmonės veiklos 

teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos 

planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir 

kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi. Vidaus kontrolės pagrindinis tikslas užtikrinti 

kad:  

įmonės veikla būtų vykdoma įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius 

arba kitus veiklos planus, programas, bei procedūras;  

valstybės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, 

išvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ir kitų veikų;  

įmonė vykdydama veiklą laikytųsi patikimų finansų valdymo principų;  

informacija apie valstybės įmonės finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1052 „Dėl 

valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir 

koordinuojančios institucijos paskyrimo“ buvo paskelbtas 2010 m. liepos 24 d., o įmonės 

finansinė apskaita buvo vykdoma pagal Verslo apskaitos standartų nuostatas ir metų pabaigoje 

partvarkyti visą apskaitos sistemą už visus metus atgal pagal Tarptautinius apskaitos standartus 

nebuvo teisinio pagrindo. Įmonė 2010 m. finansines ataskaitas parengė pagal Verslo apskaitos 

standartų reikalavimus.  
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Įmonės vizija, misija ir strateginiai tikslai 

 

 Įmonės vizija – tapti stipria, patikima ir aukštos kokybės paslaugas teikiančia įmone, 

bendradarbiaujančia su fizinių bei juridinių karvių bandų savininkais, su pripažintomis 

veislininkystės institucijomis, bei mokslo ir mokymo įstaigomis. 

Įmonės misija ir strateginiai tikslai: 

– vykdyti patikimą gyvulių produktyvumo kontrolę, ją plėtoti ir modernizuoti pagal 

Europos standartus, įgyvendinant žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją; 

- vykdyti ir plėsti karvių produktyvumo kontrolę pagal ICAR (tarptautinis apskaitos 

komitetas) reikalavimus. 

- vykdyti produktyvumo, kilmės ir reprodukcijos apskaitą; 

- užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą reikalingą gyvulių selekcijai. 

Lietuvoje produktyvumo kontrolė pradėta 1923 m., o 1926 m. įkurta Centrinė galvijų 

kontrolės sąjunga, kuri vykdė pieninių gyvulių produktyvumo kontrolę ir leido metines 

apyskaitas. Po karo šis darbas nutrūko. 1958 metais buvo sukurta nuosekli veislininkystės sistema, 

vėl pradėtos leisti kontroliuojamų karvių  produktyvumo metines apyskaitas. Šiais metais išleista 

73-toji kontroliuojamų karvių produktyvumo apyskaita. 

Gyvulių produktyvumo kontrolė – gyvulių individualių produktyvumo ir veislinių savybių 

nustatymas, duomenų apskaita, registravimas ir kaupimas gyvulių veislininkystės informacinėse 

sistemose (Lietuvos Respublikos veislininkystės įstatymas 1998 m. lapkričio 24 d. Nr. VIII-934, 

Žin., 1998, Nr. 110-3023). ir yra viena iš pagrindinių veislininkystės sistemos dalių. 

Produktyvumo kontrolės nutraukimas sudarytų grėsmę visai veislininkystės sistemai.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybinės svarbos reikalu laiko gyvulių veislių ir jų 

produktyviųjų savybių gerinimą intensyvinant gyvulininkystę, o veislinę gyvulininkystę - 

prioritetine žemės ūkio šaka. Gyvulių veislininkystės įstatymas reglamentuoja veislių genofondo 

saugojimą, produktyvumo ir veislinių savybių gerinimą, gyvulių veislinės vertės nustatymą. 

Veislininkystės tvarkymo principai derinami su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. 

Galvijų produktyvumo duomenys oficialiai pripažįstami, kai gyvulių produktyvumą kontroliuoja 

Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija; šiuo metu tokia institucija yra valstybės įmonė 

„Gyvulių produktyvumo kontrolė”.  

Tarptautinė patirtis rodo, kad ten, kur aktyviai atliekamas veislininkystės darbas, gerėja 

bendra gyvulininkystės šakos plėtra, nes veislininkystė yra sritis, kurioje labiausiai reikalingas 

valstybės institucijų strateginis požiūris. Strateginio planavimo patirtis sukaupta veislininkystės 

srityje  perkeliama į kitas sritis ir duoda papildomų efektų.  
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Strateginis įmonės tikslas; 

- vykdyti ir plėsti karvių produktyvumo kontrolę pagal ICAR (tarptautinis apskaitos 

komitetas) reikalavimus. 

- vykdyti produktyvumo, kilmės ir reprodukcijos apskaitą; 

- užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą reikalingą gyvulių selekcijai. 

 

 

Įmonės ryšiai su kitomis organizacijomis 

Žemės ūkio 
ministerija 

Valstybinė gyvulių 
veislininkystės 

priežiūros tarnyba 

VĮ „Žemės ūkio 
informacijos ir 
kaimo verslo 

centras” 

VĮ „Pieno 
tyrimai” Žemės ūkio rūmai 

     

     

Mokslo ir mokymo 
įstaigos 

VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė” ryšiai su 
kitomis organizacijomis 

Žemės ūkio 
konsultavimo 

tarnyba 

     

     

Ūkininkai 
Mėsos perdirbimo 

įmonės ir 
skerdyklos 

Sėklinimo įmonės ir 
privatūs sėklintojai 

Žemės ūkio  
bendrovės Asociacijos 

 

Įmonė, kaip bendros gyvulių veislininkystės sistemos sudėtinė dalis, per savo specialistus 

ir darbuotojus palaiko pastovius darbinius ryšius su ūkininkais, žemės ūkio bendrovėmis, gyvulių 

sėklintojais, kitomis veislininkystės sistemos bei ją aptarnaujančiomis institucijomis, 

konsultavimo tarnyba, mokslo ir mokymo įstaigomis, valstybine gyvulių veislininkystės 

priežiūros tarnyba, Žemės ūkio rūmais, Žemės ūkio ministerija.  

Siekdami įvykdyti įmonei pavestas funkcijas buvo sudaryta įmonės valdyba ir suformuota 

įmonės struktūra. 

2010 metais vasario 02 d. buvo patvirtinta valdybos nutarimu Nr.2 įmonės valdymo 
struktūra. 
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Įmonės valdymo struktūra 

 

Įmonės valdyba: 

Aleksandras Muzikevičius - Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos ir kokybės 

departamento Gyvulininkystės ir veterinarijos skyriaus vedėjas, valdybos pirmininkas; 

Vytautas Kurapkaitis - Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Turto valdymo ir 

viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas; 

Irena Tabakajevienė - valstybės įmonės ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė” direktorė. 

 

 

 

Įmonės veiklos rezultatai per 2010 metus 
 

Per 2010 metus įmonės pajamos ( įskaitant ir gautas subsidijų sumas) sudarė 10297607 Lt 

išlaidos 10667202 Lt. Įmonės veikla  2010 metais buvo nuostolinga, sudarė 369595 Lt. nuostolio. 

Palyginimui: per 2009 metus įmonės pajamos (įskaitant ir gautas subsidijų sumas) sudarė 

13850916 Lt, išlaidos 12932383 Lt. Veiklos pelnas 81913 Lt. 

Įmonės veikla bus vykdoma ir 2011 metais.  
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Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinio veikla per 2010 metus 
 

Gyvulių produktyvumo kontrolės funkcijai vykdyti įmonėje 2004 m. vasario 02 d. įsteigtas 

gyvulių produktyvumo kontrolės padalinys, kuriam vadovauja padalinio vadovas. Savo veikloje 

padalinys vadovaujasi įmonės patvirtintais Gyvulių produktyvumo kontrolės padalinio nuostatais 

ir šio padalinio Vidaus darbo taisyklėmis. Šio padalinio funkcijas įgyvendina 370 darbuotojai. 

Apie 90 proc. darbuotojų turi aukštąjį ir vidurinį gyvulininkystės išsilavinimą. Įmonės veikla 

vykdoma visoje šalies teritorijoje. Padalinyje 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 22 gyvulių 

produktyvumo kontrolės skyriai, kurie veiklą vykdo 44 šalies rajonuose. Skyriams vadovauja 

gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių vadovai, dirba 342 kontrolės asistentai, kurie savo 

aptarnaujamoje zonoje atlieka fizinių ir juridinių asmenų bandų gyvulių produktyvumo kontrolę, 

vadovaudamiesi Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklėmis taip pat 

kitais norminiais aktais. Kiekvienais metais padalinio specialistai ruošia ir pateikia investicijų 

projektus „Sustiprinti VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, ją modernizuojant pagal ES 

reikalavimus“. Projektų tikslas – suformuoti gyvulių produktyvumo kontrolės modernesne 

sistemą, kuri atitiktų ES, ICAR (Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto) ir kitų organizacijų 

keliamus reikalavimus bei ūkininkų poreikius. Duotų galimybę padidinti kontroliuojamų karvių 

skaičių, pagerintų gyvulių produktyvumo kontrolės veiklą, bei pagreitintų informacijos pateikimą  

ūkininkams. 

Gyvulininkystės selekcija yra ilgas ir sudėtingas procesas. Kad veislininkystės selekcijos 

procesas vyktų sėkmingai, labai svarbu turėti tinkamą produktyvumo kontrolės apskaitą ir 

selekcijos objektą – kontroliuojamas karves, teisingai atlikti pieno bandinių paėmimą, vesti tikslią  

ir patikimą produktyvumo apskaitą.  

Šalyje  įregistruota apie 345 tūkst. karvių: 

Karvių skaičius 2001-2011 01 1 d. tūkst. vnt. 

Metai Karvių skaičius 
Iš jų: 

kontroliuojamos karvės 
kontroliuojamos 

karvės, proc. 
2001 01 01 435,5 89,2 20,5 
2002 01 01 487,9 99,0 20,3 
2003 01 01 491,8 142,0 28,9 
2004 01 01 467,4 191,7 41,0 
2005 01 01 462,8 207,0 44,7 
2006 01 01 438,1 210,4 48,0 
2007 01 01 420,6 213,7 50,8 
2008 01 01 395,9 190,9 48,2 
2009 01 01 380,2 181,8 47,8 
2010 01 01 357,1 151,8 42,5 
2011 01 01  345,3 147,6 42,7 
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Karvių skaičiaus kaita 2001-2011metų sausio 1 dieną 

 

Per paskutiniuosius metus bendras karvių skaičius šalyje mažėja. Tačiau kontroliuojamų 

karvių skaičius per 2010 metus išliko stabilus ir palyginus su 2009 metais sumažėjo tik 4,2 tūkst.  

Didelės įtakos kontroliuojamų karvių skaičiaus stabilumui turėjo tai, kad 2010 metais 

padidėjo pieno supirkimo kainos, stambėjo kontroliuojamų gyvulių bandos.. Šalyje bandos dydis 

3,8 karvės, o kontroliuojamos bandos 27 karvės. Nors šiuo metu kontroliuojamų karvių skaičius 

bei procentas nuo nekontroliuojamų karvių ir didėja, tačiau palyginus su kitomis šalimis 

(Šveicarijoje kontroliuojama 100%, Estijoje – 87%, Švedijoje – 85%, Vokietijoje – 84%, Italijoje 

70%, karvių) yra per mažas ir neįmanoma vykdyti kryptingos selekcijos, prognozuoti gyvulių 

produktyvumą bei gaminamos produkcijos kiekį ir kokybę (tai būtina gaunant pieno kvotas) 

 

Kontroliuojamų karvių pasiskirstymas procentais 

 2001 – 2011 metų sausio 1 dienai 
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Vykdydama gyvulių produktyvumo kontrolę, valstybės įmonė susiduria su šiam 

laikotarpiui būdingomis problemomis: 

- vyrauja smulkūs, nekonkurencingi, mažo investicinio pajėgumo ūkiai 

- didelis atotrūkis tarp kaimo ir miesto informacinių technologijų srityje, o tai lėtina 

įmonės teikiamų paslaugų modernizavimą, siekiant sukurti kompiuterizuotas darbo vietas 

kontrolės asistentams, kurios užtikrintų duomenų operatyvumą; 

- nepakankamas kontrolės asistentų ir bandos savininkų pasirengimas darbui su 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; 

- kontrolės asistentų, nepakankami atlyginimai. 

 

Kontroliuojamų karvių pasiskirstymas pagal bandos stambumą 

2011 metais sausio 1dienai 
 

 

 
Stambesnėse kaip 20 karvių bandose yra virš 70 proc. visų kontroliuojamų karvių ir 

kiekvienais metais šioje grupėje karvių didėja. Vienas kontrolės asistentas vidutiniškai šalyje 

kontroliuoja virš 300 karvių. Tačiau tose rajonuose, kuriuose intensyviai vystoma pieninė 

galvijininkystė vienas kontrolės asistentas vidutiniškai kontroliuoja daugiau kaip 400 karvių.  

Pažymėtina gyvulių produktyvumo kontrolės nauda vykdant karvių atranką pagal 

produktyvumą. Nuo karvių produktyvumo priklauso pieno ūkio veiklos rezultatai. Karvių 

produktyvumas lemia pieno savikainą, pieno gamybos efektyvumą. Žemas produktyvumas 

santykinai didina investicijų, darbo jėgos poreikį. Kontroliuojamų karvių produktyvumas 

pastaraisiais kontroliuojamais metais kyla. 
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Karvių produktyvumas pagal veisles (kg)  

 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Juod-
margių 

5303 5464 5643 5899 5878 6167 6267 

Žalųjų 5021 5181 5434 5754 5768 5993 6060 

Respub-
likos 

vidurkis 
5231 5395 5592 5863 5900 6119 6209 

 

Gyvulių produktyvumo kontrolė atliekama Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto 

(ICAR) pripažintais metodais: 

Lietuvoje dirbama pagal A ir C kontrolės metodus, o nuo 2010 metų birželio 1dienos 

vykdomas ir B kontrolės metodas 

A metodas – pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę 

veislininkystės apskaitą tvarko kontrolės asistentas.  

C metodas – pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę 

veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas ir ne rečiau kaip 

kartą per tris mėnesius visos bandos kontrolinį melžimą atlieka gyvulių produktyvumo kontrolės 

asistentas ar skyriaus vadovas. 

B metodas – pieninių gyvulių bandos produktyvumo kontrolę vykdo ir pirminę 

veislininkystės apskaitą tvarko pats gyvulių laikytojas arba jo įgaliotas atstovas ir ne rečiau kaip 

kartą per šešis mėnesius visos bandos kontrolinį melžimą atlieka gyvulių produktyvumo kontrolės 

asistentas ar skyriaus vadovas. 

2011m. sausio 1 dieną šalyje buvo kontroliuojama 147,6 tūkst. karvių, fizinių asmenų 

bandose 106,8 tūkst., juridinių 40,8 tūkst. Apie 60 proc. karvių kontroliuojama A kontrolės 

metodu, 23 proc. C metodu ir 17 proc. B metodu.  Pagal mūsų paskaičiavimus į B metodą turėjo 

išeiti apie 80 tūkst. kontroliuojamų karvių, tačiau nors ir buvo pravesti mokymo kursai 

ūkininkams, į B kontrolės metodą išėjo tik 1,2 proc. ūkininkų bandų  su 23,5 tūkst. karvių. 

Didesnė dalis į B kontrolės metodą perėjo žemės ūkio bendrovės  kurios turi savo zootechnikus-

selekcininkus ir ūkininkai kurie kontroliavo C kontrolės metodu. Kita dalis ūkininkų pasiliko A 

kontrolės metode, nes tam reikia specialių žinių įvedant duomenys į programą bei siunčiant juos 

informacijos centrui o taip pat atitinkamos įrangos atlikti kontrolinį melžimą.  
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Problemos 
 

Paruoštas ir pateiktas investicijos projektas dėl kompiuterinės įrangos pirkimo kontrolės 

asistentams 2007 – 2009 metams, tam kad būtų įmanoma greičiau perduoti informaciją internetu 

tiesiai į duomenų bazę, o taip pat iš informacijos centro apdorotus duomenis kontrolės asistentams 

bei bandų savininkams. 2008 metais yra nupirkta už investicijas 35 nešiojamieji kompiuteriai. 

2009 – 2010 metais investicijos buvo sustabdytos, tačiau iš įmonės ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo(amortizacijos) sukauptų  lėšų 2009m buvo nupirkta 60 vnt. 2010m. 50 vnt. 

nešiojamų kompiuterių kurie išdalinti skyrių kontrolės asistentams. Šį duomenų įvedimo 

programa instaliuota 2010 metais apmokyti kontrolės asistentai bei ūkininkai dirbti su duomenų 

įvedimo programą. Ir nuo 2010 metų rugpjūčio mėn. šį duomenų įvedimo programa buvo 

instaliuota kiekvieno kontrolės asistento bei ūkininko kompiuteryje Šis duomenų perdavimo ryšys 

leis greičiau perduoti ir atgal gauti duomenys. 

Viena iš didžiausių problemų tai kad ne visi kontrolės asistentai aprūpinti kompiuteriais; 

- smulkios bandos reikalauja didelių darbo sąnaudų, o kontrolės asistentai gali aptarnauti 

vidutiniškai mažai kontroliuojamų bandų, todėl ir didelis būrys specialistų dirba šį darbą;  

- smulkus bandų savininkai nesupranta veislininkystės svarbos  ir produktyvumo kontrolės 

naudos; 

- nėra sukurta mokymo sistema, kuri galėtų pastoviai teikti teorines bei praktines žinias 

kontrolės asistentams, bei ūkininkams kurie atlieka produktyvumo kontrolę.  

 

Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo  

laboratorijos veikla per 2010 metus  

 

2010 m. kovo 25 d. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos (toliau – NAB) ekspertai atliko laboratorijos vadybos sistemos priežiūrą ir įvertino 

laboratorijos atitiktį LST EN ISO/IEC 17025:2006 standartui. Laboratorijos priežiūros metu 

nustatytas neatitiktys NAB ekspertai surašė neatitikčių protokoluose. Be to NAB ekspertai pateikė 

pasiūlymus dėl Laboratorijos veiklos gerinimo. NAB ekspertų nustatytos neatitiktys ir pasiūlymai 

dėl veiklos gerinimo buvo sėkmingai įdiegti ir suderinti su NAB ekspertais 2010 m. gegužės 21 

dieną. Savo ruožtu NAB 2010 m. birželio 14 dieną patvirtino Laboratorijos atitiktį LST EN 

ISO/IEC 17025:2006 standartui ir nustatė sekančios Laboratorijos priežiūros datą ne vėliau kaip 

2011 m. rugsėjo mėn.   

Gerindami elektroninių ir mechaninių pieno kiekio matuoklių bei elektroninių svarstyklių 

kalibravimo veiklą ir jos rezultatyvumą, Laboratorijos darbuotojai išanalizavo veiklos gerinimo 
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galimybes ir 2010 m. parengė veiklos gerinimo planą bei įdiegė nemažai keitinių Laboratorijos 

veikloje. Buvo peržiūrėtos ir atnaujintos visų Laboratorijos kalibruojamų pieno kiekio matavimo 

priemonių kalibravimo metodikos, kurios buvo pritaikytos naujiems Laboratorijos vadybos 

sistemos reikalavimams. Taip pat buvo keičiamos ir gerinamos kalibravimo rezultatų 

skaičiuoklės, peržiūrėtos ir atnaujintos duomenų įrašų formos, įsigytas papildomas elektroninių 

pieno kiekio matuoklių kalibravimo įrangos komplektas, oro srauto matuoklis ir kitą matavimo 

įrangą. Visos šios minėtos priemonės žymiai padidino Laboratorijos darbuotojų darbo našumą, 

pagerino veikos kokybę ir bendrus Laboratorijos veiklos rodiklius. 

Norėdami gerinti Laboratorijos paslaugų kokybę, be ankščiau minėto akreditavimo, 

Laboratorijos darbuotojai ėmėsi nemažai vidinių priemonių, kurios gerino paslaugų kokybę: buvo 

rengiami ir tvirtinami nauji vadybos sistemos dokumentai ir griežtinami reikalavimai kalibravimo 

veiklai, peržiūrimas Laboratorijos veiklos organizavimas, mokomi Laboratorijos darbuotojai, 

vykdomas Laboratorijos vadybos sistemos vidaus auditas. Šios vidinės priemonės buvo 

efektyvios, be kalibravimo paslaugų kokybes kėlimo, gerino ir Laboratorijos darbuotojų darbo 

našumą. Tą atsispindi bendri 2010 m. Laboratorijos veiklos rezultatai. 

2010 m. vasario mėnesį Laboratorijos darbuotojai atnaujino informaciją apie 

kontroliuojamuose bandose naudojamas pieno kiekio matavimo priemones. Pasinaudodami 

gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių sukauptą informacija, Laboratorijos darbuotojai surinko ir 

susistemino informaciją apie kontroliuojamuose bandose naudojamas pieno kiekio matavimo 

priemones. Šį informacija buvo naudojama matavimo priemonių sąrašams ir kalibravimo 

grafikams ruošti. 

 

1. Mechaninių matuoklių kalibravimo rezultatai  

2010 metais Laboratorijoje buvo sukalibruoti 1530 vnt. mechaniniai matuokliai (žiūr. 1 

pav.), tai yra apie 84 proc. visų kontroliuojamose bandose esamų mechaninių matuoklių. 

Mechaninių matuoklių kalibravimas buvo vykdomas vadovaujantis „Mechaninių pieno kiekio 

matuoklių kalibravimo metodika“ VPD-17-3.1:2008. Daugiausia buvo sukalibruota „WB Ezi 

Test/MM-6“ modelio mechaninių matuoklių – 608 vnt. Šis matuoklių modelis sparčiai 

populiarėja. Kontroliuojamose pieno ūkiuose. 2010 m. buvo nustatyti 68 vnt. mechaniniai 

matuokliai, kurie neatitiko ICAR reikalavimų. Jie buvo  grąžinti savininkams. Iš 1530 vnt. 

sukalibruotų mechaninių matuoklių ICAR reikalavimus atitiko 1462 vnt.   
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Mechaninių matuoklių kalibravimo rezultatai, 2010 m. 

 

Mechaniniai matuokliai, kurie atitiko ICAR reikalavimus buvo žymimi kalibravimo žymenimis. 

  

2. Elektroninių matuoklių kalibravimo rezultatai 

2010 m. Laboratorijos darbuotojai vyko pas 89 užsakovus ir sukalibravo 1145 vnt. 

elektroninius matuoklius. Tai sudaro apie 50 proc. visų kontroliuojamose bandose esamų 

elektroninių matuoklių. Elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimas atliekamas užsakovo 

ūkyje vadovaujantis „Elektroninių pieno kiekio matuoklių kalibravimo metodika VPD-17-

4.2:2010“. 2010 metų elektroninių matuoklių kalibravimo rezultatai parodė, kad 92,3 proc. 

sukalibruotų elektroninių matuoklių – 1059 vnt. atitinka ICAR reikalavimus ir tik 7,7 (86 vnt.) 

proc. sukalibruotų elektroninių pieno kiekio matuoklių neatitiko ICAR reikalavimų.  Elektroninių 

matuoklių kalibravimo rezultatai užsakovui buvo teikiami kalibravimo liudijime, o patys 

matuokliai buvo žymimi kalibravimo žymenimis.  

 



 14

 
Elektroninių matuoklių kalibravimo rezultatai, 2010 m. 

 

3. Elektroninių svarstyklių kalibravimo rezultatai 

Elektroninių svarstyklių kalibravimo veiklą buvo vykdoma Laboratorijoje. Per 2010 m. 

gyvulių produktyvumo kontrolės skyrių vadovai ir kontroliuojamų ūkininkai į Laboratoriją 

pristatė 551 vnt. dviejų modelių elektronines pakabinamas svarstykles. Tai sudaro apie 98 proc. 

visų kontroliuojamose bandose esamų elektroninių svarstyklių. 

Elektroninių svarstyklių kalibravimas buvo atliekamas vadovaujantis Laboratorijoje 

patvirtinta „Elektroninių svarstyklių kalibravimo metodika“. Kalibravimo metu nustatyta, kad 95 

proc. elektroninių svarstyklių atitiko ICAR reikalavimus. Likusi dalis - 5 proc. (25 vnt.) neatitiko 

ICAR reikalavimų. Įmonės nuosavybėje esančias elektronines svarstykles, kurios neatitiko ICAR 

reikalavimų ir neremontuojamos teko nurašyti. Elektroninių svarstyklių kalibravimo rezultatai 

buvo surašyti kalibravimo liudijime, o ICAR reikalavimus tenkinančios elektroninės svarstyklės 

buvo pažymėtos kalibravimo žymenimis.   



 15

 
Elektroninių svarstyklių kalibravimo rezultatai, 2010 m. 

 

4. Laboratorijos veiklos analizė ir prognozės 

2006 – 2010 m. kontroliuojamų bandų savininkai daug investavo į karvių melžimo 

automatizavimą ir naujų melžimo technologijų diegimą. Didėjo elektroninių ir mechaninių pieno 

kiekio matuoklių kiekis. Tai įvyko todėl, kad dalis smulkių ir vidutinių kontroliuojamų bandų 

savininkų dėl finansinių sunkumų pasitraukė iš kontrolės. Elektroninių pieno kiekio matuoklių 

2010 metais padidėjo apie 5 proc. Šių pieno kiekio matuoklių ateityje turėtų didėti, kadangi 

kontroliuojamų gyvulių skaičius mažėja, o bandos stambėja.  

Per 2010 m. Laboratorijos darbuotojai sukalibravo apie 68 proc. visų matavimo priemonių 

naudojamų kontroliuojamose bandose. Prognozuojama, kad 2011 metais Laboratorijos veiklos 

apimtis turėtų didėti. 

Be to 2011 m. planuojama plėsti. Laboratorijos veiklos sritį ir pradėti vykdyti pieno 

šaldymo rezervuarų matavimo priemonių kalibravimo ir patikros veiklą, mechaninių ir 

elektroninių matuoklių techninę priežiūrą, mechanizuotos melžimo įrangos tikrinimą.   

 
Gyvulių skerdenų kokybės vertinimo skyriaus veikla per  

2010 metus 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu gyvulių skerdenų paruošimo klasifikuoti ir 

gyvulių skerdenų vertintojų darbo kontrolės vykdymas nuo 2010 02 01 perduotas Valstybinei 

maisto ir veterinarijos tarnybai. Todėl gyvulių kokybės vertinimo skyrius nuo 2010-02-01  veiklos 

nevykdė. 
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Įmonės vykdomos gyvulių produktyvumo kontrolės veiklos kainos, suderinus su 

konkurencijos taryba, yra patvirtintos Žemės ūkio ministro įsakymais. 2010 metais vadovavomės 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.3D-729 ir 2010 m. 

kovo 26 d. įsakymu Nr.3D-280 „Dėl Žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.3D-

347 „Dėl valstybės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ gyvulių produktyvumo kontrolės ir 

skerdenų vertinimo kainų“ pakeitimo“ patvirtintomis kainomis. Nuo 2010 m. balandžio 1 d. 

vidutinė vieno kontroliuojamo gyvulio kaina: A metodu 90,00 Lt/ per metus; B metodu - 30,00 Lt/ 

metus; C metodu – 37,70 Lt/metus. 

Gyvulių produktyvumo kontrolės paslaugos kainas sudaro: 

1. kainos dalis, kurią apmoka bandų savininkai (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės). Tai 

sudaro apie 30-38 proc. kainos; 

2. gauta valstybės parama, kuri skiriama už kiekvieną kontroliuotą gyvulį fizinių ir 

juridinių asmenų laikomose bandose, vadovaujantis Žemės ūkio ministro įsakymais 

patvirtintomis Pagalbos veislininkystei taisyklėmis. 

Pagalba gyvulių produktyvumo kontrolei 2010 m. buvo skiriama vadovaujantis Žemės 

ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių 

patvirtinimo“ 5,1 punktą pagalba teikiama apmokant iki 70 proc. išlaidų už gyvulių 

produktyvumo kontrolę, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ skiriant ne daugiau kaip: 

- 55 Lt per metus už kiekvieną kontroliuotą karvę A metodu fizinių asmenų laikomose 

bandose;  

- 21 Lt per metus už kiekvieną kontroliuotą karvę, melžiamą avį, ožką B metodu fizinių ir 

juridinių asmenų laikomose bandose; 

- 24 Lt per metus už kiekvieną kontroliuotą karvę, melžiamą avį, ožką C metodu fizinių ir 

juridinių asmenų laikomose bandose; 

- 5 Lt per metus, už kiekvieną kontroliuotą nemelžiamą avį  

Lėšos pagal 5.1 punkto nuostatas neskiriamos, jei galutinis pagalbos gavėjas nuosavybės 

teise turi mažiau kaip 6 melžiamas karves avis ar ožkas.  

VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ vykdytos gyvulių skerdenų paruošimo ir 

klasifikavimo kontrolės paslaugos išlaidų padengimui lėšos buvo skirtos pagal sutartį, 

vadovaujantis Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Gyvulių skerdenų klasifikavimo 

sistemos finansavimo taisyklėmis ( Žin.,2006, Nr.45-1637; 2009, Nr.22-873) ir Specialiosios 

kaimo rėmimo programos detalizuota sąmata pagal priemones, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-54.  

 


