






















































































%NN

PATVIRTINTA
UAB,,Gyvuliq procluktyvumo kontrolé"
valdybos
2014 m. kovo 31 d.
posedZio protokolu Nr. 6

UZDAROJI AKCINB gpT..{nnovE

,,GYVULIU PRODUKTYVUMO KONTROLE"

UAB,,GYVULIU PRODUKTYVUMO KOT{TROLE"

METIIüS PRAI{NSTNNNS

2013 M.

Vilnius

2014 m.



I. [Langa.......
II. FINANSINIU IR NEFINANSINIU VEIKLOS REZULI'ATV ANALIZþ:....,,..

l. Bendroves vizrja, misija ir strateginiai tikslai...
2. SSGG analizë

3. Pasiektq veiklos rezultatq atitiktis Bendrovés veiklos tikslams....
4. Pagrindiniai ivykiai, turejç esminés reik5mes Bendroves veiklai...............
5. Bendrovés organizacinestmktüra
6. Bendrovéspersonalo struktlrra...

7 . 2013 m. Bendrovès veikla
8. Bendrovês 2013 m. veiklos rezuhatai...
9. 2013 m. Bendrovès pe1jamt¡ strukthra...

TUIìINYS

10. Benclroves finansiniai rodikliai
1 1. Bendrovés teikiamos paslaugos ir klientai..

1 1.1. Gyvuliq produktyvumo kontrolés paslauga ir klientai..
11.2. Ükiniq gyvtlnt¡ registravimo ir Zenklinimo paslauga ir klientai.....
1 1.3. Pieno kiekio matuokliq techninès prieZir,rros paslauga ir

klientar...... 22
11.4. Pieno kiekio matuokliq remonto paslauga ir klientai.. 23

1 1.5. Pieno Saldymo rezervlrarll bandymq paslauga ir klientai.. 23

lf .6. MelZimo irangos tikrinimo paslauga ir klientai.. 23

11.7 . Bendroves esami ir potencialùs klientai 24
12. Bendrovês veiklos sriðir¡ p1etra......... 24

12.1. Svarstykliq kalibravimo ir patikros paslaugos idiegimas ir
vykdymas.

12.2. Skysðio talpyklq didesniq ui,3 m3 bandymq ir patikros paslaugos

idiegimas ir vykdymas................

13. Esmines Bendroves teikiamq paslaugq problemos.

14. Bendrovès veiklos atitiktis Skaidrumo gairems.....

15. Bendroves valdymo organai......

16. Bendroves isigytq ir turimq akcijq skaiöius ir jt¡ non-rinali verte.....

17. Dividendq politika.....
18. Bendrovés investicijos i ilgalaiki tur14..........

-)

4

4

6

9

I
l1
t2
l3
t6
t7
l8
l9
20

22

III. ISVADOS
19. Metinis darbo uZmokesðio fondas

1 priedas

2 priedas

24

25

25

26

27

28

30

30

3l
3l
JJ

37



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

1315 ,,Dêl valstybes imones ,,Gyvulit¡ produktyvumo kontrolé" pertvarkymo ir turto investavimo"

bei Lietuvos Respublikos Zemes lrkio ministro 2070 m. spalio l9 d. isakymu Nr. 3D-927 ,,Del
valstybes imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" peftvarkymo i vi.darqq akcinç bendrovç",

valstybés imone ,,Gyvulit¡ produktyvumo kontrole" buvo pertvarkyta i vùdarE14 akcinç bendrovç

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

valstybes itnones ,,Registrq centras" Juridinit¡ asmenq registre. Bendrovès vizija - konkurencinga,

kokybiÈkas ir patrauklias paslaugas Zemês ukio veiklos subjektams teikianti llendrové, kurioje

gera dirbti, kufti ir tobuleti. Bendrovei pakeitus teisinç form4 siekiama ne tik tçsti kokybi5k4

gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugq teikim4, bet taip pat plesti Bendtoves veiklos sritis ir

pradeti teikti naujas kokybiSkas paslaugas.

Bendrove savo veiklo.je vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietnvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendrovit¡ istatymu, Lietuvos

Respublikos Zemös ùkio ministro isakymais, Bendrovês istatais bei kitais teises aktais.

Bendrovès linansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio I d. - gruodZio 3l d.), o

gyvuliq produktyvumo kontroles metai kaip ir kitose valstybese, vadovaujantis 1'arptautines

gyvuliq apskaitos komiteto (toliau - ICAR) nuostatomis prasideda kiekvienr¡ metq spalio I d. ir

baigiasi kitq mett¡ rugse.jo 30 d.

Pagrindiniai Bendloves tikslai, trZdaviniai ir funkcijos nustatyti remiantis Lietuvos

Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Zemès ukio rninistro

isakyrnais ir Bendrovés istatais. Pagal Bendrovès istatus Bendroves valdymo organai yra:

visuotinis akcininkt¡ susirinkimas; kolegialus valdyrlo organas * valdyba, Bendrovés vadovas -

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

isakymu Nr. l1'V-47 patvirtirrtu l)arbo reglamentu. Savo veikl4 Bendrove vykdo visoje Salies

teritolijoje. Darbuoto.it¡ skaiðius 2013 m. gruodZio 3l d. buvo 328.

Vadovar"riantis Lietuvos Respublikos akcinit¡ bendrovit¡ istatymo 37 straipsnio l2 punkto I

dalirni Benclroves vadovas atsako uZ Bendroves veiklos organizavim4 bei jos tikslq igyvendinim4.

Bendrovés valdyrno struktur4, patvirtint4 Bendroves valdybos posédZio 2013 m. mgsejo 4 d.

protokolu Nr. 10, sudaro Gyvulit¡ produktyvumo kontroles padalinys, Pieno kiekio rnatuoklir¡

technines prieZiur<ls ir kalibravirno laboratorija (toliau - Laboratorija), Finansr¡, apskaitos ir

analizes skyrins, bei Bencln¡lq reikalq skyrius. Benclroves struktùriniuose padalinir-rose ir
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skyriuose dirbantys clarbuoto.jai, vykdydami jiems paskirtas pareigas ir pavestas uZdLrotis pacleda

organizuoti ir vykdyti Bendrovès veikl4 bei igyvendinti Ilendroves tikslus. Ilendroves struktrlrinit¡

padalinit¡ ir skyrit¡ vidaus darbo tvark4 Rendroveje nustato ,,UZdarosios akcines bendrovès

,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" darbo reglamentas" ir struktüriniq padaliniq bei skyrit¡

nuostatai ir darbo tvarkos taisykles.

Darbuotojq pareigos, teises ir atsakomybe apibreLti pareigybiq apra5ymuose. Bendrovés

veikla grindZiarna teisetumo, objektyvumo, nepiktnaudùiavimo savo teise, tarpusavio

bendradarbiavimo, asmenine darbuotojo atsakomybe uZ .io kompetencijai priskirtt¡ klausirnt¡

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

principais.

Bendroveje sukurta visq kontroles ru5iq sistema, kuria siekiama uZtikrinti veiklos

teisètum4, ekonomi5kum4, efektyvumq, rezultatyvum4, skaidrum4, strateginiq ir kitq veiklos

planq igyvendinim4, turto apsalrgq, inltrrmacijos ir ataskaitq patikimum4 ir i5sarnum4, sutartiniq ir

kitr¡ isipareigojimq tretiesiems asmenims vykdym4.

II. FINANSINIU IR NEFINANSTNIU VEIKLOS REZULTATU ANALIZE

1. Bendrovês vizija, misija ir strateginiai tikslai

Bendrovês vizija * konkurencinga, kokybiðkas ir patrauklias paslaugas Zemes ükio

veiklos subjektams teikianti benclrove kurioje gera dirbti, kurti ir tobuleti.

Bendrovés misija - igyvendinant Valstybes politik4 gyvuliq veislininkystes pletros

srityje, teikti kokybiSk4 gyvulit¡ produktyvumo kontroles paslaug4, atitinkanði4 ICAR

reikalavimus.

Bendrovês strateginês krypfys:

) verslo vertes augimas;

) Bendrovesef'ektyvumodidinimas;

) Bendroves veiklos sriðiq pletimas.

Bendrovês strateginiai tikslai:

) gerinti Bendrovès paslaugq kokybç;

) siekti padaryti gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4 patraukli4, moderni4, reikaling4,

ai5ki4 ir nauding4 ukininkui;

) diclinti Bendrovês veiklos efektyvum4;

) siekti, jog Lietuvoje didetr¡ kontrolir"rojarnt¡ gyvuliq skaiðius;

) plesti Bendrovès veiklos sritis bei teikiamq paslaugq rinkas.



Bendroves darbe vadovaujantis Bendroves puoselejamomis vertybemis siekiama uZtikrinti

strateginiq tikslq igyvendinim4, akcininko ltrkesðiq igyvendinim4 ir diclinti Bendroves

pelningurn4. Bendrovë apibrëùia veftybes, kaip pagrindinius principr,rs ir elgsen4, kurie suteikia

organizacijai f-orm4 ir charakteri bei pripildo turiniu jos veikl4. Bendroveje puoselejamos vertybes

yra darbuotojq lojalumas, konkurencingas pareigq atlikimas, pasirengimas pokyðiams, tikslq

igyvendinimas, orientacija i klient4, verslininkyste, grieùta organizacine kultura, puoselêjamas

individualus darbas, nebijoma rizikuoti priimant sprendimus, vertinama personalo dinamika,

iSskirtinumas i5 rinkos dalyviq. Tik puoselejant Sias vertybes bus galima pasiekti uZsibreZtus

tikslus.

Istorija:

Lietuvoje gyvuliq produktyvumo kontrole pradeta vykclyti 1923 m., o 1926 m. ikurta
Centrine galvijt¡ kontroles s4junga, kuri vykdé pieninit¡ gyvuliq produktyvumo kontrolç ir leido

metines apyskaitas. Po II karo Sis darbas nutruko. 1958 m. buvo sukurta nuosekli veislininkystes

sistema, vel pradetos leisti kontroliuojamq karviq produktyvumo metines apyskaitos.2012 m.

iSleista 75-to.ii kontroIiuo.f amq karviq bandq prodr"rktyvumo apyskaita.

Gyvuliq produktyvumo kontrole - gyvuliq indiviclualiq produktyvumo ir veisliniq savybiq

nustatymas, duomenq apskaita, registravimas ir kaupimas gyvuliq veislininkystes infbrmacinese

sistemose (Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymas) ir yra viena i5 pagrindiniq

veislininkystes sistemos daliq. Gyvulit¡ produktyvumo kontroles nutraukimas sudarytq gresmç

visai veislininkystes sistemai.

Lietuvoje gyvulininkystê yra labiausiai iSvystyta Zemès ükio sritis, kurios didesniEj4 dali

sudaro pienine galvijininkyste. Gyvuliq veisliq ir jLl produktyviqjq savybiq gerinimas

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

gyvulininkyste - prioritetine Zemes ukio Saka. Esminç reikðrnç veislinei gyvulininkystei turi gyvuliq

prodr"rktyvumo kontroles vykdyrnas. Lietuvos Respublikos gyvuliq veislininkystes istatymas

reglamentuoja veisliq genofondo saugojim4, produktyvumo ir veislinir,¡ savybit¡ gerinim4, gyvuliq

veislines vertès nustatyrn4. Veislininkystês tvarkymo principai derinami su Europos S4iungos

teises aktr¡ reikalavimais. Gyvulir¡ produktyvumo kontroles duomenys oficialiai pripaZistami, kai

gyvulit¡ ploduktyvum4 kontroliuoja Zemes ükio ministerijos igaliota instituciia; Siuo metu tokia

instituoija yra UAB ,,Gyvulir¡ procluktyvumo kontrolé".
'farptautine patirtis rodo, kad ten, kur aktyviai atliekamas veislininkystes darbas, gerèja

bendra gyvulininkystes Sakos plètra, nes veislininkyste yra sritis, kurio.je labiausiai reikalingas

valstybes institucijq strateginis poZiüris. Strateginio planavimo patirtis snkaupta veislininkystes

srityje perkeliama j kitas sritis ir duoda papilclomt¡ teigiamq efektq.

Bendrovês vertybðs:



Bendrové, kaip bendros gyvulit¡ veislininkystes sistemos sudetine dalis, per savo

specialistus ir darbuoto.jus nuolat palaiko darbir-rius ry5ius su ükininkais, Zemes hkio bendrovemis,

Pieniniq galvijq augintojq asociacijomis, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos

Zemes ukio konsultavimo tarnyba, mokslo ir mokymo istaigomis, Valstybine gyvuliq

veislininkystes prieZiuros tarnyba, i,emes tlkio rhrnais, Lietuvos Respublikos Zemés lrkio

ministerija (toliau * äemës ükio rninistelija) ir kitomis veislininkystes sistemo.ie dalyvaujanðiomis

instituciiomis.

ICAR 2001 m. Lietuvai suteike teisç naudoti ICAR Specialqji spaud4 savo apskaitos

paZymejimuose ir publikacijose, o 2012 m. geguZes men. Lietuvai buvo suteiktas ICAR kokybes

sertifikatas pieniniq gyvuliq procluktyvumo kontroles ir indentifikavimo srityje, tai paZymi, kad

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

apdorojimo principai atitinka ICAR reikalavimus.

2. SSGG analizè

Stiprybès:

) Gyvuliq produktyvumo kontrole yra Salies veislininkystes pletojimo pagrindas. Veisline

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

arba jos igaliotos institucijos patvirtintas programas.

) Bendrové yra vienintele valstybes igaliota institucija, teikianti gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugas.

) Gyvulit¡ produktyvumo kontroles duomenys veislininkystes infbrmacineje sistemoje

kaupiami ir apdorojami nuo 1969 m.. Sie duomenys naudojami tolimesniame selekcijos procese,

taip pat jais naudojasi mokslininkai, gyvulininkystes konsultantai ir kitos institucijos, kurit¡ veikla

susijusi su veislininkyste bei gyvulininkyste.

> ICAR 2012 m. Lietuvai suteike ICAR kokybes sertifìkat4, o fai paùymi, kad gyvuliq

produktyvumo kontroles, iclentifikavimo, apskaitos, duoment¡ kaupimo, saugojimo ir apclorojimo

principai atitinka Tarptautinio gyvuliq apskaitos komiteto reikalavimus.

) Gyvuliq laikytojams teikiarnos konsultacijos gyvulit¡ produktyvumo didinimo ir pieno

kokybes gerinimo klausimais.

) Auk5tos kokybes paslaugas teikianti ir kokybes vadybos sistem4 idiegusi l-aboratorija.

) 75 proc. kontroles asistentq yra igüç gyvulininkystes srities iSsilavinim4.

) Gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga - ypatingai naudinga gyvulit¡ laikyto.iams:

suteikia galimybes bandos pagerinimui ir karvit¡ atrankai pagal produktyvum4; vadovaujantis

gyvulit¡ produktyvumo kontroles duomenimis vykdornas selekcinis darbas; taip pat gyvulit¡



laikyto.iai gali gauli kvalifikLrot4 konsultanto pagalb4 gyvulit¡ produktyvumo kontroles, karviq

produktyvumo didinimo ir pieno kokybes gerinimo klausimais.

Silpnybês:

) Salyje vyrauja smulküs, nekonkurencingi, mai,o investicinio pajégumo pieno úkiai, kurie

yra nesuinteresuoti vykdyti gyvuliq produktyvumo kontrolés, todel Benclrove praranda

potencialias pajamas.

) Informaciniq technologijq sklaidos trrlkumai kairno vietovése letina Bendroves teikiamr¡

paslaugt¡ modernizavim4, siekiant sukurli kompiuterizuotas clarbo vietas kontroles asistentams,

kurios uZtikrintr¡ duomenq operatyvum4.

) Daugelis kontrolés asistentq vyresnio amZiaus, darbo kruvis tenkantis asistentui didelis,

atlyginimai del smulkiq bandq - maùi.

) MaZas inl'ormaciniq technologijr¡ panaudojimas.

) Siauras teikiamq paslaugt¡ spektras.

Galimybês:

) Modernizuoti Bendroves paslaugas.

) Kasmet tobulinti Gyvuliq produktyvumo kontrolès organizacinç strukttìr4.

) Bendraclarbiauti su veislininkystes institucijomis, skleisti gyvulit¡ produktyvurno

kontroles naucl4.

) Plesti Bendrovös veiklos sritis, idiegti naujas paslaugas.

Grésmés:

) Nestabili Zemès lrkio politika, nuolat besikeiðianti teisine ir ekonomine aplinka.

) Valstybés paramos maZêjimas gyvulir"¡ produktyvumo kontrolei padidintq paslaugos

ka5tus ükininkams, todel gali sumaZeti kontroliuojamq bandq ir gyvuliq skaiðius.

) Nuo 2012 m. Bendrovès gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga buvo pripaZinta PVM

objektu, todel kyla grèsmè, kacl clalis gyvuliq laikytojq, kurie negali susigr4Zinti PVM, gali

nutraukti gyvuliq procluktyvumo kontrolç.

) MaZe.jantis kontroliuojamq bandq ir gyvulit¡ skaiðius santykinai didins administravimo

i5laidas tenkanðias vienam kontroliuojamam gyvuliui.

> Dêl inf'ormacinit¡ technologiiq sklaidos trükumr,¡ kairno vietovèse negalime uZtikrinti

duomenq operatyvumo.
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) Bendloveje dirbantys kvalilikuoti kontroles asistentai yra vyresnio amZiaus, toclel kartq

kaita neiSvengiama. Taðiau kaimo vietovèse stir:rga kvalifikuott¡ .jaunt¡ specialistt¡, kuriuos bütq

galima idarbinti Benclrovej e.

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

prisiimti rizikq ieinant i konkurencinç rink4.

Apibendrinanti SSGG analizé

Bendrove - viena i5 valstybes kapitalo imoniq dirbanðiq Lietuvos Zemes ükio sub.iektams ir

kiekvienam pieriiniq galvijt¡ augintojui. Bendrové laikoma vertinga savo gallnamt¡ duomenq

teikimu.

ivettinus Bendrovès makroaplinkos veiksnius, nustatyta, kacl vykdomo verslo aplinka Siuo

metu yra pakankamai palanki naujiems siekiams igyvendinti. DidZiausi4 itak4 Bendroves veiklai

daro politiniai, teisiniai, technologiniai bei socialiniai veiksniai. Noredama iSlikti konkurentabili,

imone turi operatyviai prisitaikyti prie besikeiðianðiq istatymq ir lanksðiai reaguoti i naujai

besiformuo.janðius paslaugos pirke.jq poreikius. Ekonomine situacija Siuo metu yra palanki

vystytis ir plêsti versl4. Vis augantys pieninit¡ gyvulit¡ augintojq poreikiai suteikia galimybes

Bendrovei panaudoti savo stiprybes ir patenkinti klientq lükesðius. Apibendrinus Bendroves

stipri4sias ir silpn4sias puses, galimybes ir gresmes, galima padaryti i5vac14, kacl Bendrove turi

visas galimybes ir pakankam4 vidaus potencial4 tam, kad i5vengtq grésmiq ir neutralizllotll savo

silpn4sias vietas. þ-inansinius resurslrs, rinkodar4, technologijas bei patirti galima laikyti vienais i5

pagrindiniq organizacijos sekmes veiksnit¡. Benclrové yra vienintele irnone LietLrvo.je, kuri atlieka

gyvuliq produktyvumo kontrolç. Bendroves pajegumai leidZia pasiülyti klientams modernit¡

paslaugq spektr4, nenusileiclZiant kitose Europos SEjungos ðalyse esantiems gyvuliq

produktyvumo kontroles analogams. Siekiant iSlaikyti (igyti) ilgalaiki prana5um4 savo paslaugt¡

sfèroje, b¡rtina parinkti optimalq paslaugos turinio, kokybes bei kainos santyki, sukurti irankius

greitam ir efèktyviam sprendimq priernimui, optimizuoti kasdienini padaliniq clarb4 bei padictinti

lankstum4. Nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovè turi: uZtikrinti paslaugq kokybç, siekiant, kad

Bendrovés teikiamos paslaugos galetq sêkmingai isitvirtinti rinkoje i5vengiant klientr¡ praradimo;

pletoti teikiamq paslaugr.¡ aptarnavimo veikl4; teikti konsultacinç pagalb4 dideliems bei maZq trkiq

sektoriams; skirti pakankamai demesio personalo tobulinirnui ir lojalur-no iliclinimo strategijai.

Ypating4 dernesi reiketq skirti personalo politikai, ypað siekiant pritraukti, iSsiugdyti naujus

kvalifìkuotus specialistus, kurie ateityje butt¡ gera pamaina vyresnio amZiaus darbuoto.iams.

Teisinga personalo politika bütina norint iSlaikyti kompetentingus, tinkam4 iSsilavinim4 tr-rrinðius

clarbuotojus. Artimiausio.ie ateity.ie pastangos personalo valdymo srity.ie bus nr.rkreiptos i tolirnesni

darbuotojq atsakomybes didinim4, jr¡ profesines kompetenciios ugclym4, motyvacij4, o taip pat



veiklos kokybç bei skatinimo sistemos tobulinim4. Tik turédama profesionalius specialistr-rs

Bendrovè bus laikoma sekmingo verslo pavyzdi,iu Lietuvo.je.

3. Pasiektq veiklos rezultatq atitiktis Iìendrovés veiklos tikslams

2013 m. Bendrovés pasiektt¡ veiklos rezultatq atitiktis Bendrovès veiklos tikslams nurodyta

2013 m. Bendrovés metinio prane5imo 1 priede.

2012-2013 m. Bendroves veikl4 apiblrdinantys rodikliai ir jq pokyðiai, lyginant su prae.jusiu

ataskaitiniu laikotarpiu, nurodyti 2013 m. Bendrovès metinio prane5imo 2 priede.

2013 m. ivyko Sie pagrindiniai ivykiai, turejç esminés reik5mes Bendrovès veiklai:

l) Nuo 2012 m. pasikeitus Benclroves direktoriui pasikeite valdymo strategija ir poZitrris i

Bendroves veikl4.

2) 2013 m. vasario 8 d. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ükio ministerijos akreditavo

Bendrovès Laboratorija pagal tarptautini stanclart4 LSl' EN ISO/IEC 17025:2005 tokiose srityse:

mechaninit¡ ir elektroniniq pieno kiekio matuoklir¡ kalibravimas, elektroniniq svarstykliq

kalibravimas bei maZt¡jt¡ talpyklq (Saldyrno rezervuarll) bandymai. Po akreditacijos Valstybines

metrologijos tarnybos direktorius suteike teisç Laboratorijai atlikti Saldymo rezelvuarll

rnetrologinç patikr4. Be to, Bendrove pagal sutarti su Zemes ukio ministerija vykdo melZimo

irangos pirrnini, kontrolini ir pakartotini tikrinim4.

3) 2013 m. padidejo kontroliuojamtl gyvulit¡ skaiðius (1 paveikslas.). Kontroliuojamq

gyvuliq skaiðiaus didejimui itakos ture.io Sie pagrindiniai ivykiai:

) Vadovaujantis Zemes hkio ministro 2013 m. birZelio 3 d. isakymu Nr. 3D-400 ,,Del

Zenrès ükio ministro 2010 m. kovo 30 d. isakymo Nr. 3D-290 ,,Dèl pagalbos veislininkystei

taisykliq patvirtinimo" pakeitimo" nuo birZelio 3 dienos gyvuliq laikytojan-rs vykdantiems gyvuliq

produktyvumo kontrolç, valstybes parama yra maksimali ir sudaro 70 proc. Bendroves patvirtintr¡

gyvtrliq procluktyvumo kontroles kaint¡. Pagalba teikiama visiems kontroliuojamt¡ banclq

laikytojams apmokant 70 proc. iSlaidq uZ gyvulit¡ produktyvumo kontrolç ir diferencijuojama

pagal bandoje kontroliuojamq gyvuliq skaiðiq, pasirinkt4 kontroles metod4 bei pieno apskaitos

bucl4. Tokiu bhdu buvo pristabdytas srnr.rlkit¡ bandq pasitraukimas i5 gyvulit¡ procluktyvumo

kontroles.

) Nuo 2013 m. rugpjuðio I d. AB ,,Pieno ùvaigídes" kontroliuojarnq bandt¡ laikytojams

uZ kiekvien4 superkamo pieno kilogram4 moka 1 ct priemok4. Siuo metn kontroliuojamr-¡ karviq

4. Pagrindiniai ivykiai, turèjç esmines reik5mès Bendroves veiklai



vidutinis metinis prir-nilZis siekia 6766 kg, vadinasi ükininkas, vykdydamas gyvuliq

produktyvumo kontrolç, per metus uZ parcluodam4 pien4 gali gauti 67,66 Lt clalrgiau, nei.jos

nevykclydamas. 'l'uo tarpu vienos karvès plodtrktyvumo kontrolé per metus ükininkui, laikanðiam

claugiau kaip 5 karves, priklausomai nuo kontroles metodo, büdo, nuo karviq skaiðiaus bandoje,

be valstybes paramos kainuoja nuo 21,98 iki 58,38 Lt. Vailinasi, tokios karves produktyvumo

kontrole ükininkui ne tik pilnai apsinoka, bet dar yra ir pelninga.

) Gyvulit¡ laikytojai, pageidaujantys dalyvauti programoje ,,äemës trkio valdq

modernizavimas", privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Zemès ükio ministro 2013 m. rugsejo

3 d. isakyrnu Nr. 3D-596 ,,Del Lietuvos kaimo pletros 2007-2013 metr-¡ programos priemonés

,,äerttes lrkio valdq rnodernizavimas" antrosios veiklos srities (gyvulininkystes sektorius)

igyvendinimo taisyklemis taikomomis nuo 2013 metq". Gyvulit¡ laikytojas, laikantis galvijus,

avis, oZkas norèdamas gauti param4 priemonès ,,/,ernës ükio valclq modernizavimas"

igyvendinimui, turi vykdyti arba isipareigoja vykdyti gyvuliq produktyvumo kontrolç, ne maZiau

kaip 5 m. nuo paramos sutarties pasiraSyrno ar nuo sprendirno skirti pararn4 priernimo datos. Taip

pat pareiSkejui, laikanðiarn galvijus, avis ar otkas iki paramos parai5kos pateikimo dienos ilgesni

laik4 nepertraukiarnai vykde gyvuliq produktyvumo kontrolç skiriama pirmenybe gauti param4

priemonei,,äemës ùkio valdq modernizavimas".

I paveikslas.

Kontroliuojantq gvr.uliq *kniðius 3ûLJ m.
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28 d. vir5ininko pavacluotojo raðtu ,,Del paslaugr.¡ apmokestinimo PVM" Nr. (32.39-PVM)-RM-

1856 Bendroves teikiama gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga buvo pripaZinta PVM

objekttr ir nuo 2012 m. balandZio 2 d. prie gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos kainos

pridedamas PVM. Gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4 pripaZinus PVM objektu, Bendrovè

paj aute tokias pasekmes:

) i5lieka padidejçs Bendrovés skolininkq skaiðius (gyvuliq laikyto.jarns iki 2012 m.

balandZio mèn. buvo i5ra5omos s4skaitos - fàktüros uZ tris ménesius (uZ ketvirti), o gyvulit¡

produktyvumo kontroles paslaug4 pripaZinus PVM objektu , PVM s4skaitos - f'aktüros i5ra5ornos

kiekvien4 mènesi, todel suprastèj o gyvuliq laikytoj t¡ atsiskaitymai).

) padidejo Finansq, apskaitos ir analizés skyriaus darbuotojq darbo apimtys:

1) atsirado platesné pardavimq, atsiskaitymq, apmokejimo apskaita, PVM s4skaitq -
faktürq i5ra5ymq apimtys.

2) kadangi pagrindiniai kontroliuojarnq bandt¡ savininkai yra ùkininkai, kuriq nemaù.a

dalis nenoriai pripaùista savalaiki atsiskaitym4 uZ gyvuliq produktyvumo kontroles paslang4,

pastoviai derinarni skolq likuðiai, primenant apie neapmoketas s4skaitas, siunðiama papildoma

inforrnacija, pastoviai raSomos pretenzijos. Palyginus su 2072 m. grr"rodZio 31 d. duomenimis,

2013 m. gruodZio 3 I d. skolq likutis sumaZejo 146586 Lt, t.y. l7 proc.

5. Bendrovês organizacinéstruktüra

l1

Bendrovés struktüra ir valdymas 2013 m. bnvo tvirtinami 2 kaftus, Bendroves valdybos

posedZio 2013 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3 ir rugséjo 4 d. protokolu Nr. 10.2013 m. gruoclùio 3I

d. vadovaujamasi Bendrovés struktüra ir valdymu patvirtintu Bendroves valclybos posédZio 2013

m. rugsejo 4 d. protokolu Nr. l0 (2 paveikslas). Bendrovès struktüra atitinka Benclroves dycli ir

veiklos pobùdi. Bendroveje yra 5ie strukturiniai padaliniai: Gyvuliq produktyvumo kontrolés

padalinys, Laboratorija, Finansq, apskaitos ir analizes skyrius, Benclrqjq reikalq skyrius.

Organizacine struktura uZtikrina informacijos srauto tekmç Bendrove.je, nes kiekvieno padalinio ir

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

valdymas decentralizuoti, atsiZvelgiant i veiklos pobüdi. Bendrovê.je atskaitingumo sistenra yra

aiSkiai ir tinkamai aprbreíta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuoto.jai atsiskaito savo

tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei.



2 paveikslas.

G¡'r'ulÍr¡ proeluktl r'uma
koutrolès padalin.r's

Bencl rnr'ès stlulrtü r' a
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UZ Zmogi5kqjq i5teklir¡ (personalo) valdym4 Bendroveje atsakingas Bendn¡jq reikalq

skyrius. Personalo valdym4 vykdo vyriausiasis personalo specialistas. Prie personalo valdymo

proceso Zenkliai prisideda ir strukturiniq padaliniq vadovai, ypatingai Gyvuliq produktyvumo

kontroles padalinio, kuriam pavaldüs 95 proc. visq Bendrovés darbuotojq. 2013 m. gruodZio 31 cl.

Bendroveje dirbo 328 darbuotojai. Benclrovès personalo struktüra pavaizduota 3 paveiksle.

Benclroveje visiems darbuoto.jams yra paruo5ti ir patvirtinti pareigybiq apra5ymai, kuriuose

numatytos clarbuotojt¡ pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavirnai, blttini einamoms

pareigoms atlikti.

3 paveikslas.

Bendrovôs personalo struktära (7o)

Picno kiekio m¿rtuokliq

tech¡ri¡lôs prieåirîros ir
k¿rlib r¡r'inrr¡ lnh omf ori.i a

6. Bendrovès personalo struktüra

Fin:rnsr¡, apskaitos ir
rnalizès skylius

Beudrr¡jr¡ r'eilialrr sk¡ rius

g6,6yo

'r:l Bendrovés vadovai ir administracijos
darbuotojai

Ë#3 GPK padalinio vadovas, vyr. specialistai

GPK skyriq vadovai il specialistas

Kontroles asistentai

3,3yo

Laboratolijos vedejas, techniniai
specialistai



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

selekcijos procesas vyktq sekmingai, labai svarbu tureti tinkam4 gyvulit¿ procluktyvumo kontrolés

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

paémim4, vesti tiksli4 ir patikim4 gyvuliq produktyvumo apskait4.

2013 m. gruodZio 3l d.Saly.le buvo kontroliuojama 139354 karviq, tai sudare 44,89 proc.

visq Salyje laikomq karviq. Vienas kontrolés asistentas vidutini5kai A metodu kontroliavo 266

karves, 12 bandq. Vidutinis kontroliuojamos karviq bandos dydis - 34 karves. 2013 m. gruodZio

31 d. Salyje buvo kontroliuojama 1 1 1 oZkq ir 2047 aviq.

Be gyvuliq produktyvumo kontroles vykdymo, gyvr"rlit¡ veislininkystés srities augimas

neimanomas. Nors gyvulit¡ produktyvumo kontroles vaidmuo bandos valclymui nera per daug

pabreZiamas, taðiau tai vienas i5 svarbesniq veiksniq claranðiq itak4 pieno ükio pelningumui. T'ik

Linant gyvulit¡ prodr"rktyvumo kontrolès cluomenis, bandoje suteikiama galirnybe priirnti svarbius

bei naudingus sprendimus, susijusius su bandos valdymu ir darbr¡ organizavimu. DiclZiausias

dêmesys turi buti skiriamas pieniniq galviiq produktyvurno cliclinirnui, prodnkcijos kokybes

gerinimui ir pieno gamybos ka5tq maZinimui. Nuo karviq produktyvr"rmo priklauso pieno ükio

veiklos rezultatai. Karvit¡ produktyvumas lemia pieno savikain4, pieno gamybos efektyvum4.

MaZas karviq produktyvumas santykinai pacliclina investicijt¡ bei darbo jegos poreiki. Pastaraisiais

metais dicleja kontroliuojamq karviq produktyvumas. Per 2012-2013 kontroles metus iS karves

buvo primeläta 6766 kg. ir palyginus su praejusiais kontrolès metais padidejo 63 kg. Per 201l-
2012 kontrolès metus i5 kontroliuojamq karviq primelZto pieno kokybes roclikliai: riebalq 4,33

proc., baltyrnq 3,33 proc. Taigi norint sekmingai plétoti Salies veislininkystç, sieksirne

kontroliuoti kuo didesni procent4 visq Saly.je laikomq karviq.

Kontroliuojamt¡ bandq nuolat sumaZeja. Jeigu 2008 m. buvo 8039 kontroliuo.jamos

batrdos, tai 2013 rn. liko tik 4095 bandq. Siuo metu kontroliuojamq banclq savininkai gali rinktis

i5 trijq gyvulit¡ produktyvumo kontroles metodq: A, B ir C. Taupydarni lesas kontroliuo.jamq

bandq savininkai ryZtasi patys vykdyti gyvulir¡ produktyvumo kontrolç ir renkasi pigesnius B arba

C gyvuliq produktyvumo kontroles metoclus.

2013 m. IV ketvirti atlikus analizç paaiSkejo, kad pagrindines gyvuliq produktyvumo

kontroles paslaugos sutarties nntraukimo prieZastys yra Sios:

o dalis gyvuliq laikytoiq (bandq savininkq) keiðia lrkio veiklos krypti pereiclami nuo

gyvulininkystes i augalininkystes sriti;

. dalis gyvuliq laikytoiq (bandt¡ savininkt¡) keiðia ukio veiklos krypti pereiclami nuo

pienines galvijininkystes i mesinç galvijininkystç;

7. 2013 m. Bendrovès veikla
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. gyvuliq laikytojai (bandq savir-rinkai) uù, parduoclam4 veislini prieaugli negaLrna

priemokos uZ gyvulio veislinç vertç;

. smulkitl bandt¡ savininkai yra vyresnio amZiaus, todel traukiasi i5 prekines Zemes ukio

garnybos,

2013 m. buvo teikiamos konsultacijos kontroliuojamq gyvulitl laikytojams vadovaujantis

gyvuliq produktyvumo kontrolés duomenimis, taikant gyvuliq produktyvumo kontroles ger4j4

praktik4 bei siekiant pieno kokybês gerinimo. Per ataskaitini laikotarpi buvo suteikta 38

konsultacijos nuvaZiavus i bandas, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole ir 65

konsultacijos ZodZiu (telef'onu) bei raStu nevaZiuojant i kontroliuojamas bandas. Konsultacijos,

teikiamos gyvulit¡ laikytojams, yra naudingos ne tik paðiarn gyvulio laikytojui, bet ir Bendrovei.

Dalis ükininkq, pasikeitus gyvuliq produktyvllmo kontroles paslaugos kainai bei surnaZejus pieno

supirkimo kainai ruoðesi atsisakyti Bendroves paslaugt¡. Taðiau lankantis ükininko bancloje ir

suteikiant kvalifrkuotas konsultacijas pieno kokybès gerinimo ir gyvuliq produktyvumo kontrolés

nauclingumo klausimais, nemaZa dalis ükininkq nusprende tçsti gyvuliq procluktyvumo kontrolç

savo laikomose bandose.

Gyvuliq produktyvumo kontroles paslauga yra neatsie.jama nno Bendroves Laboratorijos

veiklos: elektroniniq ir mechaniniq pieno kiekio matuokliq bei elektroninit¡ svarstykliq (toliau -
pieno kiekio matavimo priernones) technines prieZiuros ir kalibravimo. Patikimas pieno kiekio

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

kiekio matavimo priemones. Lietuvos Respublikos Zemès ükio ministro2006 m. lapkriðio 10 d.

isakymas Nr.3D-445 ,,Dèl kontroliuojamq pieniniq gyvulit¡ primelZto pieno kiekio matavimo

priernoniq kalibravimo taisykliq patvirtinimo" ipareigojo visus kontroliuojamq bandq savininkus,

kalibmoti jt¡ bandose naudojamas pieno kiekio matavimo priemones prie5 jq naudojim4 ir veliau

periodi5kai, ne reöiau kaip vien4 kar14 per dvylika menesiq. Tokiu büdu siekiarna uZtikrinti

kontroliuoj amt¡ gyvulit¡ primelZto pieno kiekio apskaitos patikimum4.

Tuo tarpu pieno kiekiui matuoti kontroliuo.iarnq banclq savininkai naudoja ivairias pieno

kiekio nratavimo priemones. Jt¡ skaiðius Bendroves kontroliuojarnose bandose nuolat auga:2006

m- 2570 vnt.,2007 m.- 3709 vnt., 2008 m.- 4443 vnt., 2009 m- 4249 vnt.,2010 m.- 4406,

20lln.- 4671 vnt., 2012m.- 4333 matavimo priemones. 2012 m. kontroliuojamr,¡ bandt¡

savininkt¡ naudojamos pieno kiekio matavimo priemonés neZenkliai sumaZéjo, taðiau 2013 m.

matavimo priemonit¡ skaiðius padidejo ir buvo naudojama 4450 vnl. Jas suclaro:2540 vnt.-

elektroniniai pieno kiekio matuokliai, 1780 vnt.- mechaniniai pieno kiekio matuokliai ir 130 vnt.-

elektronines svarstykles. Pieno kiekio matavimo priemoniq kalibravimas privalomas visiems

gyvulit¡ produktyvumo kontrolç vykclantierns kontroliuo.iamt¡ bandq savininkams, nepriklausomai

kokiu metodu (4, R ar C) kontrolinojanlas gyvulit¡ produktyvumas.
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Kaip rodo praktika, svarbiausi veiksniai, itako.fantys pieno kiekio matavimo priemoniq

kiekio augim4 ir gyvuliq procluktyvumo kontrolès paklausq,yra Valstybes poZilrris ipieno ükio

sektoriq, kaip i strategini Salies ekonomikos sektoriq, nuolat augantis kokybi5ko Zalio pieno

poreikis ir didejanðios Zalio pieno supirkimo kainos.

Mechaniniq ir elektroniniq pieno kiekio matuoklitl remonto ir technines prieZiüros

paslaugos yra nemaZiau reik5mingos kontroliuojamq bandq savininkams. Laboratorija turi

atsarginiq daliq tiekimo sutartis su ivairiq pieno kiekio matuokliq gamintoiq atstovais Lietuvoje,

todel matuokliq remontui naudoja tik originalias atsargines dalis. Laboratorijos sanclelyje yra

sukomplektuotos daliq atsargos, todel remonto paslaugos atliekan'ros greiðiau. Jeigu matuokliq

savininkai su Laboratorija sudaro matuokliq technines prieZiüros sutartis, Laboratorijos

specialistai patys seka techninius aptarnavimus ir matuokliq savinir-rkams nereikia rlrpintis del

atsarginiq daliq tiekejq.

Salclymo rezervllarll bandymq ir patikros paslauga tampa vis populiaresnê. Gyvuliq

laikytojai supranta, kaip svarbu tiksliai iðmatuoti priduodamo pieno kieki. 2013 m. Laboratorijos

specialistai patikrino 84 pieno Saldytuvus. Visi patikrinti Saldymo rezervlrarai atitiko keliarnus

reikalavimus.

MelZimo irangos tikrinimo veikla -Zemes ükio ministerijos frnansuojama veikla, kuri

pradeta vykdyti 2012 m. MelZimo irangos tikrinimas yra svarbus kiekvienam pieno gaminto.lui.

Norint kokybi5kai ir greitai pamelZti gyvulius ir neitakoti.jq sveikatingumo, bütina nuolat tikrinti

melZimo irangos techninç büklç. Netvarkinga melZimo iranga gali nepataisomai paZeisti gyvulio

sveikat4, büti mastito prieZastimi ir t.t. Todel pieno gamintojai praranda pajamas r"rZ pien4 arba net

pati gyvuli. Socialiniu poZiüriu labiausiai Bendroves veiklai daro itak4 kontroliuojamt¡ bandt¡

savininkr"¡ ekonominè padetis. Ekonomi5kai stiprus kontroliuojamos bandos savininkas labiau

rùpinasi ir laikomos banclos gyvuliq produktyvumo kontrole bei pieno kiekio matavimo priemoniq

technine bükle. Stambesniq kontroliuojamq bandq savininkai labiau supranta gyvuliq

produktyvumo kontroles svarb4 ir kontroles metu nar"rdojamq pieno kiekio matavimo priemoniq

kalibravirno reikalingum4. Taip pat socialiniu poZiúriu smulkioms bandoms nutraukti gyvulit¡

procluktyvumo kontroles vykdym4 turi itakos ,,Ankstyvo pasitraukimo iS prekinés ãemes ukio

gamybos remimo" priemonè, kurios tikslai yra pagerinti ukiq struktur4, sudaryti s4lygas

smulkiems úkininkams pasitraukti iS prekines Zemes ukio gamybos ir taip skatinti äkiq

stambinim4 bei konsoliduoti sklypus ir pagerinti likusit¡ ükiq ekonomini gyvybingum4 bei

konkurencingum4. Pastebetinas ir teigiamas priemones igyvendinimo poveikis ùkininkq amZiaus

struktltrai, kuomet vyresnio amZiaus ukininkt¡ ükius perimti skatinami .jaunesnieji r-rkininkai,

galintys padidinti Zemes ükio garnybos e1èktyvlux4. Parama siekiarna uZtikrinti, kacl vyresnio
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amZiaus ukininkai atsisakyttl prekines Zemes hkio gamybos, perleisdami ükius jaunesniems

ükininkaurs, turintiems Zemes ukio i5silavinim4.

Bendrove nuolat cliegia Siuolaikines informacines technologijas, moclernizuoclama

kiekvieno kontroles asistento darbo viet4, siekdama, kad teikiant gyvulit¡ produktyvumo kontrolês

paslaugas, btìtq uZtikrintas duomenq tikslumas ir operatyvumas, kuris duoda naudos gyvulir¡

laikytojams, kurie naudodamiesi gyvuliq procluktyvllmo kontroles duomenimis priima savo

bandai naudingus sprendimus. Siq sprenclimq deka efèktyvumas pasirei5kia ir kitose srityse

(gyvuliq sveikatingumo prevencija, Serirnas, produktyvumas, reprodukcija, ponl parinkimas ir

kt.). Taigi gyvuliq laikytojai informacij4 apie kontroliuojamus gyvulius (kilme, produktyvumas ir

kt.) taip pat suinteresuoti gauti operatyviau, naudojantis Siuolaikinemis informacinemis

technologijomis.

8. Bendrovês 2013 m. vciklos rezultatai

t6

2013 m. gruodZio 31 cl. Bendrovês pajamos ( iskaitant ir gautas subsidilt¡ sumas) sudaré

10407705,00 Lt., i5laidos - 10221920,00 Lt. IJer-rdroves veikla 2013 m. gruoclZio 31 d. buvo

pelninga. 2013 m. gruodZio 31 d. Bendroves pelnas 185785,00 Lt. Vadovaujantis Lietuvos

Resptrblikos Vyriausybès2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 ,,Dè,1paslaugq Zemes ükiui s4raSo

patvirtinimo", Bendroves vykdorna gyvuliq produktyvllmo kontroles paslauga yra itraukta !
paslaugt¡ Zemês ükiui s4ra54, todel vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesðio istatymu,

pradedant 2012 m. mokestiniu laikotarpiu pelno rnokesðio tarifas yra 5 proc. Perkelus ankstesnir¡

laikotarpiq atidetojo pelno sumas,20l3 m. Bendrovei pelno mokesðio moketi nereikes. Tai

pate ikta B endroves 1ìnansiniq ataskaitq ai Skinamaj ame raSte.

2013 rn. gruodZio 31 d. pajamos ir i5laiclos pavaizduotos 4 paveiksle.

4 paveikslas.

Bendrovés 2013 m. gruodZio 31 d. pajamos ir iSlaidos

, lo 4olios Lt lo22l92o Lt

:,',¡ BendroV's pajamos

N Bendroves iSlaidos



2013 m. gruoclZio 3l d. Bendroves pardavimt¡ pajan-ras sudare 99,94 proc. (10401325,00

Lt iS jt¡:

) pagrindines veiklos - gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos - pardavimo

pa.jamos sudaré 96,64 proc. (10057875,00 Lt.) visr¡ Bendroves pajamq;

kitq vykclomq veiklt¡ pardavimr¡ pajamos: pieno melZimo irangos tikrinimo paslauga -
i,96 proc. (203560,00 Lt); ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslar"rga - 0,70 proc.

(7242I,00 Lt); mechaniniq ir elektroniniq pieno kiekio matavimo priemoniq technines prieZiüros

ir renronto paslauga - 0,11 proc. (12646,00 Lt); pieno Saldyrno rezervuarll bandymq paslauga -
0,53 proc. (54823,00 Lt); 2013 m. gruodizio 3I d. Bendroves kitos nerealizacines ir lÌnansines

investicines veiklos pajarnos sudarè 0,06 proc. (6380,00 LÐ.

Bendra 2013 m. gruodZio 31 d. pajamq suma 10407277,00 Lt. Bendroves p4jamq

stnrktüra pavaizcluota I lenteleje.

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 185712006 priimto 2006 m. gruodZio 15 d. 16

straipsnio ,,Parama gyvulininkystes sektoriui" I dalies b punkt4 (toliau - Komisijos reglamentas)

padengiama iki 70 proc. iSlaidt¡ uZ atliktus tyrimus, kuriais siekiama nustatyti gyvuliq genetinç

kokybç arba produktyvum4.

Pagal Pagalbos veislininkystei taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Zemes ukio

ministro 2013 m. birZelio 3 d. isakymu Nr. 3D-400 ,,Dèl Zemés ukio ministro 2010 rn. kovo 30 d.

isakymo Nr. 3d-290 ,,Del pagalbos veislininkystei taisykliq patvirtinirno" pakeitimo" 5.1. punkt4

teikiama pagalba (f-rnansavimas) apmokant iki 70 proc. i5laidq uZ gyvuliq produktyvumo kontrolç

UAB ,,Gyvuliq produktyvumo kontrole" skiriant uZ kiekvien4 kontroliuot4 gyvuli, Bendrovés

apskaitole pripaZistama kaip dotacija negautoms pajamoms kompensuoti. Tai yra bendra tvarka

pripaZistamos pardavimo paj arnomis.

5 paveikslas.

9. 2013 m. Bendrovðs pajamq struktüra

l7

96.64o/r---.::-

d. Bendrovés pajamq struktüra

:'r: (iyvulitl plocluktyvumo kontlole 96,64 %

N MclZimo ilangos tikrinirnas 1"96 %

Llkiniq gyvtrnr¡ registravir.nas ir Tcnklinimas (\,70 o/o

Pieno kickio ntatavimo priemoniq tcchninc plieZiura ir
remontas0, lloZ

l,()61'/0 M)ieno Saldyrro rczcl'vu¿ìni bandyrnai 0,53 %



Pagal Komisijos reglament4 2007-2013 m. padengiama iki 70 proc. iðlaidt¡ uZ atliktus

tyrimus, kuriais siekian-ra nustatyti gyvulit¡ genetinç kokybç arba produktyvum4.

I lentelö. 2013 m.Ilenilrovös p4jamt¡ struktüra.

Gyvuliq produktyvumo kontroles paslaugos pajamos

Ukiniq gyvrinq registravimo ir Zenklinimo paslaugos pajamos

Pieno kiekio matavimo pliernoniq technines prieZiüros ir remonto paslaugq pajanros

Pieno Saldyrno rezervuanl bandymL¡ paslangos pajamos

MelZimo lrangos tikrinirno paslaLrgos pajamos

Kitos veiklos pajamos

I5 viso pajamq:

Paslaugos pavadinimas

18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriallsybês 2010 m. liepos l4 d. nutarimu Nr. 1052

patvirtinto Valstybês valdomq imonit¡ veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairit¡ apraso 14.1.10. ir 15

punktq reikalavirnais, 2 lenteleje pateikiami Bendrovés veikl4 apiblrdinantys pagrindiniai

finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, mokumo, apyvaftumo) ir jq kaita per 3 n-r.

10. BendrovêsfTnansiniairodikliai

Eil.
Nr.

2 lentele. Bendroves veikl4 apibüdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai.

Rodikliai
Pelningumo rodikliai

Pajarnos (Lt.)

t0057875.00 5

1.1

1.2.

1.3.

Bendrasis pelningumas proc.

12421,00

Grynasis pelningumas proc.

1.4.

t2646,00

Turto pelningumas proc.

1.5.

54823,00

2.

Nnosavo kapitalo pelningumas, proc.

203 560,00

EBITDA pelningumas proc.

Likvidumo rodikliai

I 0407705,00

63 80,00

2012 m.

Sie rodikliaÌ daÍnui dar vadinami grqios rodikliais.
Rodikliai trtadeda vttdov¿ti ivertinti bettch'ovès veiklr¡s
eJÞkt1,wtntq. 7'aip pat, remianÍis iios gnt¡tès rodÌkliais
galintu ivertinti bendrovès sugebèjimc¿ Lt:tikrinti
ilgalailrcs pajamas.

2013 m.

2.1

2.2.
Bendrasis likvidumo koefi cientas
Absoliutus likvidurno koefi cientas

Prognozuojama20l4 nt.

9,59

1,55

4,39

6,25

10,43

3,26

1,84

Sie rodìkliai parodo bentlrovës gebejintc¡ vykdyti
truntpalaikius jsipareigoiitrnts. Kuo rodiklio reilcintè
didesnè tuo bendroves gebèjimas ¡tyl¡¡l¡t¡r trun\talaikitLs
jsipcu'eigojintus yra tvirtesnis, bendrovè laÌlconta
paÍikimesnè. [,ikvidumas - vertybinit¡ popierit¡ arba
nnleriali4jt1 vertybil! pavertino (be lymi4 nuostolit¡ ii
anksto ntrmatyta kaina) gr.ynaisictis pinigais galimyþ¿,
be nd rovè s suge bèj i mas I ai lru ctts is lø i t1tt i.

4,97

6,81

10,16

3,90

1,72

4,77

6,51

3,63

2,73

1,85

3,53
?5q

2,92

1,99



2.3.

2.4.

Kritinis likviclumo koef,tcientas

3.

Gryno.io apyvartinio kapitalo koeficientas

Mokumo rodikliai

3.1

3.2.

-).-J.

Bendrasis mokumo koeficientas

3.4.

Skolos - nuosavybes koeficientas

4.

lsiskolinimo koeficientas

4.1

19

Manevrinsumo koefi cientas

4.2.

Anvvartumo rodikliai
Turto apyvaftumo rodiklis

2,67

Nuosavo kapitalo apyvartumo rocliklis

0,53

11. Bendrovés teikiamos paslaugos ir klientai

2013 m. Bendrové teike 6 (Se5ias) paslaugas:

l. Gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4 (6,7,9 paveikslai):

l.l. Gyvuliq produktyvrrmo kontrolé vykdoma A metodu;

1.2. Gyvuliq produktyvumo kontrole vykdorna B metodu;

1.3. Gyvulit¡ produktyvumo kontrole vykdoma C metodu;

L4. Pieno kiekio matuokliq kalibravimas (8 paveikslas):

1.5. Gyvuliq laikytojq konsultavimo paslauga.

2. Ükiniq gyvlrnr¡ registravimas ir Zenklinimas (10 paveikslas);

3. Pieno kiekio matr"rokliq techninès prieZiuros paslaug4 (8 paveikslas);

4. Pier:ro kiekio matuokliq remonto paslaug4 (8 paveikslas);

5. Pieno Saldymo rezervlrarq bandymq ir patikros paslaug4 (8 paveikslas);

6. MelZimo irangos tikrinimo paslaug4 (8 paveikslas);

ll4olanto t'otlikliai plaðicLtt nei Iikvidunto roclikliai leidËict
s¡trçsti apie bendrovës :runqnlaÌkio ir ilgcilailcb ntoktnno
galintybes. Skirtuntas tarp ntokumo ir lilct,iclumo rodìlilit¡
yre ta,\, kod lilcvidumo rodiklhi vertina tik lnntpttlaikius
i.sípareigoj imus ir trtLnt¡talaiki ta'tq. lV[r¡kunms
bendrovës sugebèjimas grcliinti skolas, suèjus .jt¡
mokëj into Ierntintti.

3,43

0,63

2,83

0,54

2,30

0,44

0,30
l,l9

3,03

0,33

111

0,28

3,90

r,17

)5
0,4

3,09

0,29

3,61

1.17

Bendrovès teikiamq paslaugll tikslinç rink4 suclaro visuma esamq ir potencialir¡ Bendrovês

teikiarnq paslaugq pirkejt¡, t.y. Lietuvos Respublikos Zenes lrkio sub.iektai: ükininkai (tlziniai

asmenys) ir Zemes ükio bendroves fiuricliniai asrnenys). Pagrindinis Bendroves teikiamq paslaugll

tikslines rinkos segmentas yra ukininkai ir Zemes ùkio bendroves, besiverðiantys pienine

galvijininkyste. Bendroves teikiamos paslaugos Ükiniq gyvunt¡ registravimas ir Zenklinimas

tikslines rinkos segmentai gali buti ne tik ukininkai ir Zemes ukio bendroves, besiverðiantys

pienine galvijininkyste, bet ir ukininkai ar Zemes ûkio bendrovés, auginantys kitus ukinius

gyvlrnus.

3,29

3,84



Gyvuliq procluktyvumo kontroles paslauga teikiama ükininkams ir Zemes ukio benclrovems,

kurie verðiasi pienine galvijininkyste ir vykdydami gyvuliq produktyvurno kontrolç siekia gerinti

gyvuliq veislir¡ ir jq produktyvumo savybes taip intensyvinant gyvulininkystç bei tobulinant

pieniniq ükiq valdyrn4 ir pelningumq. 2013 m. gruodLio 3l d. gyvuliq produktyvumo kontrolç A

metodu vykde 3514 gyvuliq laikytojai (iS jq 3512 gyvuliq laikytojai - At metodu ir 2 gyvuliq

laikytojai - A4 metodu); B metodu vykde 184 gyvulit¡ laikytojai (i5 jq: 178 gyvuliq laikytojai - Bt

metodu ir 6 gyvuliq laikyto.jai - B4 metodu) ir C metodu vykdè 397 gyvulir¡ laikyto.jai (iÈ.iq 3S1

gyvuliq laikytojai - Ct metodu ir l6 gyvuliq laikytojai - C4 metodu) (6 paveikslas).

6 paveikslas.

2013 m. gyvulig produktyvumo kontrolês paslaugos teikimas rinkos
segmentams pagal metodus ir apskaitos büdus

11.1. Gyvuliq produktyvumo kontrolês paslauga ir klientai
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Ið viso 2013 m. gyvuliq produktyvumo kontrolç vykde 4095 gyvuliq laikyto.iq, i5 kuriq

85,8 proc. gyvuliq laikytojq rinkosi A metod4, 4,49 proc. gyvuliq laikytojq rinkosi B metod4

9,7 proc. gyvuliq laikytojq rinkosi C metod4 (7 paveikslas).

7 paveikslas.

, 2013 m. gyvuliq produktyvumo kontrolés paslaugos segmentq
pasiskirstymas pagal A, B, C metodus (o/o)

tt-t.t:]

net

ir

','rì.,:, A rncto(hs (351,1 gyvulirl laikykljai)

$W B mctotlas (184 gyvulir¡ laikyrojai)

,,'',,, C tÛ.tudur (397 gyvuliq l{iliykrj:ri)



2013 m. gyvuliq laikytojams bnvo suteiktos 6122 Laboratorijos paslaugos (i5 jq: sukalibruota 526

elektroniniq svarstykliq, 2262 rnechaniniq pieno kiekio matuokliq ir 2661 elektroninir"l pier-ro

kiekio matuokliq; atlikta 332 mechaninit¡ pieno kiekio r-natuokliq technine prieZiüra ir remontas,

atlikti 87 elektroniniq pieno kiekio matuoklit¡ remontai; atlikta: 84 pieno Saldymo rezervuarLl

patikra, 170 melLimo irangq tikrinimai. (8 paveikslas).

8 paveikslas.

2013 m. Laboratorijos suteiktos paslaugos

))Á,.) :::ì I:llcktroniniq svarstykliq kalibravinras2262

21

2013 m. Bendrové konsultacijas kontroliuojamq gyvuliq laikytojams teikê vadovanlantis

gyvulir¡produktyvumo kontrolès duomenimis, taikant gyvuliq produktyvumo kontroles gerqj4

praktik4 bei siekiant pieno kokybes gerinirno. Per ataskaitini laikotarpi buvo suteikta 38

konsultaciios nuvaZiavus i bandas, kuriose vykdoma gyvuliq produktyvumo kontrole ir 65

konsultacijos ZoclZiu (telef-onu) bei ra5tu nevaZiuojant i kontroliuojamas bandas (9 paveikslas).

9 paveikslas.

, 20L3 m. suteiktq gyvuliq laikytojq konsultavimo paslaugq kiekis

2661

\
N Mcohaniniq pieno kiekio nratuokliq kalibravimas

lilcktroniniq pieno kiekio matuokliq kalibravimas

Mcohaniniq picno kickio matLrokliq teoninc pricZiura ir
relnontas

I Elcktroniniq pìcno kickio matLrokliq lentontas

.,r: Pieno ðaldymo rezervualq patìkra

ãÊl MelZimo ilangos tikrinimas
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Konsultacijos, teikiamos gyvulir-¡ laikytojams, yra naudingos ne tik paðiam gyvulio

laikytojui, bet il Bendrovei. Dalis ukininkt¡, pasikeitus gyvr"rliq produktyvumo kontrolés paslaugos

kainai bei sumaZejus pieno supirkimo kainai ruo5esi atsisakyti Bendroves paslaugq. 'I'aðiar"r

Konsultacijos nuvaZiavus i bandas, Konsultacijos Zod2iu ir ra5tu,

kuriose vykclorna gyvuliq produktyvunrxovaZiuojant i kontroliuojamas banclas

kontrole



lankantis ukininko bandoje ir suteikiant kvalifikuotas konsultacijas pieno kokybês gerinimo ir

gyvulitl produktyvumo kontroles naudingumo klausimais, nernaZa dalis ukininkq nusprende tçsti

gyvuliq procluktyvumo kontrolç savo laikomose bandose. Ateityje Benclrove planuoja stiprinti

konsultavimo paslaug4.

11.2. Ütiniq gyvtnq registravimo ir äenklinimo paslauga ir klientai

Kaip jau buvo tnineta Ükiniq gyvünt¡ registravimo ir Zenklinimo paslar.rgos tikslines rinkos

segmentai gali bllti ne tik ükininkai ir Zemés ukio bendrovés, besiverðiantys pienine

galvijininkyste, bet ir ùkininkai ar Zemes ükio bendrovés, auginantys kitus ukinius gyvünus. Taip

Sios paslaugos tiksline rinka dar yra segmentuojama i paslaug4 perkanðius (ar potencialius

klientus) gyvuliq laikytojus, kurie vykdo gyvuliq produktyvumo kontrolç ir i paslaug4 perkanðius

(ar potencialius klientus), kurie nevykdo gyvuliq produktyvurno kontroles (i 5i4 grupç patenka ir

úkininkai ar Zemès ükio bendroves auginantys ükinius gyvünus (besiverðiantys ne tik pienine

galvijininkyste). 2013 m. lrkiniq gyvlrnt¡ registravimo ir Zenklinimo paslaug4 pirko 2379 gyvuliq

laikytojai, kurie vykdo gyvuliq produktyvumo kontrolç ir 1556 gyvuliq laikytojai, kr"rrie nevykclo

gyvuliq produktyvumo kontroles (1 0 paveikslas).

10 paveikslas.

t 
2013 m. ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslaugos teikimas

rinkos segmentams

2379
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11.3. Pieno kiekio matuokliq techninês prieZiüros paslauga ir klientai

Nuo 2012 m. Laboratorija teikia atskir4 elektroniniq ir rnechaniniq pieno kiekio rnatuokliq

bei elektroninit¡ svarstyklit¡ techninés prieZiuros paslaug4, be kurios neimanomas patikimas pieno

kiekio matavimas, nes.iis turi bhti atliekamas naudojant tik ICAR aprobuotas, sukalibruotas ir

teclrni5kai tvarkingas pieno kiekio mataviuro priemones. 2013 m. Laboratoriia suteike 308 vnt.

mechaniniq pieno kiekio matr-rokliq technines prieZiüros ir remonto paslaugq.

SuZcnklinta gyvuliq pcr 2013 m. SuZenklintagyvuliq pcr'2013 nr.

gyvuliq Iaikyto.iq ukiuose, kulie vykdo gyvuliq laikyto.iq ukiuose. kL¡r'ie

gyvuliq procluktyvumo kontrolç nevykclo gyvuliq ploduktyvrrmo

kontlo les



Bendrovés direktoriaus2012 m. kovo I d. isakymu Nr. lTV-13 ,,Dól pieno kiekio matavimo

priemonit¡ remonto paslaugos idiegimo ir technines prieZiuros bei remonto kainq patvirtinimo"

buvo idiegta nauja Laboratorijos gyvuliq laikytojarns teikiama paslauga - pieno kiekio matavimo

priemoniq remontas. 2013 m. Laboratorija atliko 87 elektroniniq pieno kiekio matuoklit¡, kurie

priklauso gyvulir¡ laikytojams, remont4. Elektroniniq matuokliq technines prieZiüros paslaugq

gyvuliq laikytoj ai nepageidavo.

11.5. Pieno Saldymo rezervuarq bandymq ir patikros paslauga ir klientai

2012 m. II ketvirti Bendroves direktoriaus 2012 m. balandZio 2 d. isakymu Nr. I TV-23 ,,Del

pieno Saldymo rezervllarq bandymq paslaugos idiegirno ir kainq patvirtinimo" bllvo idiegta pieno

Saldymo rezervuarq bandymq paslauga ir patvirtinta paslaugos kaina. 2013 m. Laboratorija vykde

pieno ðaldymo rezervllarll patikras.

Bendrove 2013 m. suteike 84 mokamt¡ pieno Saldymo rezervlrarq banclymq ir patikros

paslaugt¡.

11.6. MelZimo irangos tikrinimo paslauga ir klientai

2012 m. Bendrovè dalyvavo Lemes ükio rninisterijos skelbiamame supaprastintame

atvirame konkurse ,,MelZimo irangos tikrinimo paslaugq pirkimas" ir konkurs4 laime.jo.

Bendroves direktoriaus 2012 m. kovo 1 al. isakymu lTV-14 ,,Dèl mechanizuotos ir

automatiznotos melZimo irangos tikrinimo taisyklit¡ patviftinimo" buvo idiegta nauja

Laboratorijos gyvuliq laikytojams teikiama Mechanizuotos ir automatizuotos melZimo irangos

tikrinimo paslauga. Si paslauga gyvulit¡ laikytojams bus teikiama 2012 m.*2014 m., kiekvienais

metais patikrinant 0,25 proc. visq l,ietuvos Respublikos pienininkystes lrkit¡ melZimo irangos.

2012 m. pirm4 pusmeti vyko pasiruoSimas dalyvauti Zemes ükio rninisterijos skelbiamame

supaprastintame atvirame konkurse ,,MelZimo irangos tikrinimo paslaugt¡ pirkimas" bei paslar"rgai

teikti reikalingos teises aktt¡ bazes parengimo darbai. Sekanti pusrneti atlikta irangos, reikalingos

vykdyti mechanizuotos ir automatizuotos melZimo irangos tikrinimus, tiekejq apklausa ir

sudarytos sutartys su tiekejais del irangos pirkimo, dalis irangos isigyta, parinkti ir idarbinti

darbuotojai, irengtos .it¡ darbo vietos, pasira5ytos sutaftys su irangos tieke.jais del Laboratori.jos

darbuotojt¡ mokymo, parengti planuojamq patikrinti melZimo irangos savininkq grafikai, o metq

gale buvo pradeta teikti mechanizuotos ir autoniatizr.rotos melZirno irangos tikrinimo paslaugas.

2012 m. gyvuliq laikytojams br-rvo suteiktos 159 melZimo irangos tikrinimo paslaugos. 2013 m.

gyvuliq laikytojams buvo suteiktos 170 ukinio melZimo irangos tikrinirno paslaugos.

11.4. Pieno kiekio matuokliq remonto paslauga ir klientai

23



11.7. Bendrovês esami ir potencialäs klientai

Gyvuliq produktyvumo kontroles paslaug4 2013 m. pirko 4095 gyvuliq laikytojai, kurie yra

sudarç gyvuliq produktyvumo kontrolés sutarti, t.y. esami Bendrovés klientai, o tno tarpu dar

nesudariusit¡ gyvulitl produktyvumo kontrolés sutafties ir neperkantys Sio paslaugos nuo I I iki 5l

ir daugiau karvir¡ grupeje yra 2102 gyvuliq laikytojai, kurie yra potencialüs Bendroves klientai

(ll paveikslas).2013 m. gruodùio 3l d. duomenimis Sioje grupeje (nuo ll iki 51 ir daugiau

karviq) yra nekontroliuojama 53401 karviq. Taip pat nesudariusit¡ gyvulitl produktyvumo

kontroles paslaugos sutarties ir neperkantys Sios paslaugos nuo I iki l0 karviq grupeje yra58194

gyvuliq laikytojai, kurie galetq büti potencialüs Bendrovès klientai, taðiau veislininkystes poZiúriu

svarbiau yra i gyvulir¡produktyvumo kontrolç pritraukti stambesniq bandq savininkus.

11 paveikslas.

', 2013 m. Gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaugos rinkos esami ir
potencialüs klientai (gyvuliq laikytojai)

' 4095
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Gyvuliq produktyvumo kontroles
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Elektronines ir mechaninès svarstykles yra labiausiai paplitusios matavin'ro priemones.

Prakti5kai kiekvienas ükis .jas naudoja sveriant gyvulius, pien4, skerdien4, grüdus, parduodam4

produkcij4 ir t.t. Metrologijos tarnybos direktoriaus isakymu. elektroniniq svarstyklir¡ patikr4

bfrtina atlikti I karl1l 2 metus. Minet4 patikrq privalo atlikti elektroniniq svarstykliq savininkas.

Siuo metu Bendrovès Laboratorija atlieka kontroliuo.jamr¡ bandr¡ pakabinamq elektroniniq

svarstykliq kalibravim4. Taðiau kontroliuojamt¡ bandq savininkai naudoia netik pakabinamas bet

ir kito tipo svarstykles (platformines, kranines ir t.t.). Norédama kontroliuojamq banclq

savininkams teikti ivairq elektroniniq svarstykliq kalibravirno ir patikros paslaugas, Laboratorija

12.1. Svarstykliq kalibravimo ir patikros paslaugos idiegimas ir vykdymas.

12. Bendrovés veiklos sriõiq plètra

Gyvul iq produktyvumo kontroles
paslaugos potencialiq klientq (gyvuliq
laikytojq) skaiðius (grupeje I I -5 I ir

claugiau karviq)



turetq sukomplektuoti ivairiq tikslumo klasiq ir matavimo ribq svarsðins. Tai leistr¡

kontroliuojamt¡ bandt¡ savininkams naudoti elektronines svarstykles ne tik apskaitai bet ir

atsikaitymams.

I2.2 Skysðio talpyklq didesniq uZ 3 m' bandymq ir patikros paslaugos idiegimas ir
vykdymas.

Siuo metu nera tokio pieno gamintojo, kuris nenaudotq skysðio talpyklt¡, pieno kiekio

matuokliq ir kitq pieno kiekio matavimo priemoniq. Siom priemonems, jeigu jos nauclojamos

atsiskaitymui, privalo blrti atliekama periodine patikra. Jos tikslas apsaugoti pieno gamintojus ir

pieno sr"rpirkejus nuo neteisingq matavirnr¡. Bendrovés Laboratorij a 2013 rn. pradèjo vykdyti

Saldymo rezervuarq metrologinç patikr4. Taðiau Laboratorija turi galirnybç patikrinti rezervuarus,

kuriq turis ( 3 m', jeigu türis yra didesnis, metrologines patikros atlikimas clarosi sudetingas ir

reikalau.ja daugiau laiko. Norint vykdyti didesniq nei 3 m3 rezervuarll ir kitq skysðio matavimo

priemoniq metrologinç patikr4 bUtina isigyti papildom4 matavimo irangq. Turédama 5i4 irang4

Bendrovés Laboratoriia planuott¡ vykdyti didelit¡ skysðio talpyklq ir kitt¡ thrio matavimo

priernoniq bandymus ir patikr4.

13. Esminès Bendrovês teikiamq paslaugq problcmos
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Teikiant gyvuliq produktyvumo kontroles paslaLrg4 Bendrove susicluria su tokiomis

problemomis: sensta darbuotojai (kaimo vietovese nevyksta kartq kaita), maZos darbuotojq algos,

néra sukurta mokymo sistema, kuri galetq pastoviai teikti teorines ir praktines Zinias kontroles

asistentams bei Ukininkams, kurie atlieka gyvuliq produktyvumo kontrolç.

Konsultavimo paslauga yra labai paklausi, taðiau pagal kontroliuojamq banclq skaiðir1

i5naudojama minimaliai, nes Bendrovés finansines galimybes leidùia i5laikyti tik vien4

konsultant4, kuris dirba 0,5 etato. Gyvulit¡ laikytojq konsultavimo paslauga kol kas yra teikiama

tt1 gyvuliq procluktyvumo kontroles paslaugos ikaini, nes gyvuliq laikytojq konsultavimo

paslaugos savikaina yra pakankamai brangi ir kontroliuojamq bandt¡ laikytojams ne visacla

prieinarna.

2013 m. pradêjus teikti Saldymo rezelvuarr"¡ (toliau * rezervuarai) bandymq ir patikros

paslaug4. Benclrove yra naujas dalyvis rezervuarq patikros paslaugq rinkoje, todel reikia uZimti

atitinkam4 rinkos dali siekiant, kad paslauga bütq pelninga Bendrovei.

Teikiant pieno kiekio matavimo priernoniq technines prieZiuros ir remonto paslaugas

pastebimos Sios problemos: brangios matavimo priemonir"¡ atsargines dalys, matavimo priemonir¡

atsarginiq dalit¡ gamintojq atstovai nekaupia atsarginit¡ dalit¡ sandely.je. Todel esant poreikiui,.ios

yra uZsakomos uZsienyje, todel atsarginiq clalit¡ pristatymas uZtrunka 1 - 3 men.



Bendrove vykdydama savo veikl4 vadovaujasi Lietr"rvos Respublikos Vyriausybes 2010 m.

liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintu Valstybes valdomq irnoniq veiklos skaidrumo

uztikrinimo gairit¡ apra5o (toliau * Skaidrurno gaires) IV - VII skyriais bei Bendroviq valdymo

kodekso nuostatomis. Bendrove savo interneto svetaineje atskleidZia inforrnacij4, atsiZvelgdama i

Bendroviq valdymo kodekso X principo nuostatas. Bendrove vie5ai skelbia Bendroves tikslus ir

uZduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esam4 darbuotojq skaiðiq, metini darbo

uZmokesðio fond4, Bendrovès vadovo, jo pavaduotojo ir darbr.rotojq, dirbanðiq pagal darbo

sutartis, ménesines algas, finansiniais metais ivykdytus, vykdomus ir planuojarnr-rs pirkimus ir

investicijas. Bendroves atskleidZiama inlormacija, iskaitant rengiamus metinius prane5imus ir

tarpinius (3, 6, 9, 12 men) praneSimus bei finansiniq ataskaitt¡ rinkinius, objektyviai atspindi

Bendroves veiklos pobudi, esamas ir planuojamas Bendroves veiklos kryptis, uZdavinius ir

tikslus, veiklos rezultatus ir laimejimus. Iuformacija apie Bendrovç yra pasiekiama visuomenei,

nes.ji yra skelbiama Bendrovès internetineje svetainèje.

AtsiZvelgdami i tai, kad Skaidrumo gairiq nuostata del valstybes valdomq imoniq apskaitos

tvarkymo pagal tarptautinius apskaitos standartus, remiasi principu ,,laikykis arba paai5kink",

Bendrové vadovaujasi Lietuvos Respublikos Finansq ministerijos parengtomis rekomendacijomis

del tarptautiniq apskaitos standartq taikymo valstybes valdomose imonese (Zernes ükio

rninisterijos 2011 -05 -19 raStas Nr.2D-2683).

Vadovau.jantis pateiktomis rekomendacijomis paaiSkiname, kad Bendroves kriterijai,

galintys nustatyti tarptautinir¡ apskaitos standarlq taikym4: finansiniai (bendroves pardavimq

grynosios pajarnos per fìnansinius metus Lymiai maZesnes uZ 50 rnln. litq ir balanse nurodyto

tutlo verté maZesnê nZ 100 mln. litq) ir nefinansiniai (bendrovê negali ir nenumato leisti

obligacijas ar kitus ne nuosavybes vertybinius popierius bei negali (nenumato) imones akcijomis

prekiauti reguliuo.jamoje rinkoje), neatitinka reikalavimt¡. Taip pat tarptautiniq apskaitos standartr-¡

taikymas Bendrovei neteiktq naudos vykdomai veiklai ir apskaitos tvarkymui.

AtsiZvelgiant i auk5ðiau rninetas nuostatas, Bendroves apskaita tvarkoma ir linansine

atskaitomybe rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos irnonit¡ finansines atskaitornybes

istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Verslo apskaitos standartais ir

kitais teisés aktais.

14. Bendrovês veiklos atitiktis Skaidrumo gairêms
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15. Bendrovès valdymo organai

Bendroves valdymo olganai yra ðie:

o visnotinisakcininkqsusirinkimas;

. kolegialus valdymo ol'ganas - valdyba;

. Bendrovès vadovas - direktorius.

15.1. Visuotinis akcininkq susirinkimas

15.1.1. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5ðiausias Bendrovês valdymo organas.

15.1.2. Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetenctja, jo su5aukimo tvarka nesiskiria nuo

nuroclytqj q Lietuvos Respubl iko s akciniq benclrovir¡ istatyme.

15.1.3. Visuotinis akcininkq susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Bendrovés organams

sprçsti .jo kompetencijai priskirtq klausimq.

15.1.4. Kol vist¡ akcijq savininkas yra vienas asmlro, t. y. Lietuvos Respublika,

atstovaujama l-ietuvos Respublikos Zemés ukio ministerijos, visuotinio akcininkq susirinkimo

nutarimai ifbrminami vienintelio akcininko ra5ytiniais sprendimais, t. y. Lietuvos Respublikos

Zemès ükio ministro isakymais.

15.2. Bendroves valdyba

15.2.1. Valdyb4 sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba renkama 4 (ketveriems) metams. Valdybos

nario kadencijt¡ skaiðius neribojamas.

15.2.2. Valdyb4 renka visuotinis akcininkq susirinkimas. .Ieigu renkarni pavieniai valclybos

nariai, jie renkami tik iki veikianðios valdybos kadencijos pabaigos.

15.2.3. Valdyba i5 savo nariq renka valclybos pirminink4.

15.2.4. Valdyba savo funkciias atlieka istatuose nustatyt4 laik4 arba kol bus i5rinkta ir

prades dirbti nauja valclyba, bet ne ilgiau kaip iki valclybos kadencijos pabaigos metais vyksianðio

eilinio visuotinio akcininkr¡ susirinkimo.

15.2.5. Valdyba ar jos nariai savo veikl4 pradeda pasibaigus valclyb4 ar.jos narius

iSrinkusiam visuotiniarn akcininkq susirinkimui.

15.2.6. Valdybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq kadencijai nepasibaigus, apie tai ne

veliau kaip prie5 14 dienq ra5tu ispejçs Bendrovç.

15.2.7. Valdyba i kiekvien4 savo poseili turi pakviesti Bendrovés vaclov4 jei.jis nera

valdybos narys, ir sudaryti.jam galimybes susipaZinti su informacija darbotvarkes klausimais.

15.2.8. Kandidatai, renkami iBendroves valdybos narius, turi atitikti ApraSe nustatytus

benclruosius atrankos kriterij us.
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15.2.9. Benclrovês valdybos nariq daugum4 sudaro asmenys, nedirbantys lìendroveje.

15.2.10. Benclroves valdybos nariu ncgali büti renkarnas valstybes tarnautojas, del kurio ar

dèl kurio artimqiq girninaiðitl gali kilti vie5qlq ir privaðiq interesq koníliktas.

15.2.11. Bendroves valdyb4 sudaro asmenys turintys kompetencijas numatytas Bendroves

valdybos darbo reglamente.

15.2.12. Bendroves valdyba:

¡ tvirtina bendrovès strategii4, kurioje turi numatyti bendroves misii4, vizriT ir ilgalaikius ir

trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus bei.iq igyvenclinimo Saltinius;

o tvirtina bendrovés veiklos rocliklius (n-taisiais metais, (n+l)-taisiais metais;

. reguliariai bet ne reðiau kaip vien4 kart4 per metus perZiüri, kaip igyvendinami iq
patvirtinti / priimti sprendimai;

. rengia ir tvirtina strategijos igyvendinirno metines ataskaitas;

o nustato bendroves vadovo, jo pavacluotoiq, direktoriq ir buhalteriq atlyginim4;

o priimaAkciniq bendrovit¡ istatymo 34 straipsnio 4 dalies 3,4,5 ir 6 pturktuose nnrodytus

sprendimus.

15.2.13. Valdybos kompetencija, sprendimt¡ priemimo tvarka nesiskiria nuo nurodytr.¡jr-¡

Lietuvos Respublikos akciniq benclroviq istatyme.

15.3. Bendrovês vadovas

15.3.1. Bendroves vadovas yra vienasmenis Bendroves valclymo organas.

15.3.2. Bendrovés vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovès veikl4, sudaro sandorius

Bendrovès vardu.

15.3.3. Tvirtina Bendroves metinius veiklos planus.

15.3.4. Benclrovés vadovu gali buti tik fizinis asmno. Benclroves vadovu negali bùti asmuo,

kulis pagal teises aktus netnri teises eiti tokitl pareigq.

15.3.5. Bendrovés vadovo kompetenciia, jo rinkimo ir atðaukimo tvarka nesiskiria nuo

nurodytqjt¡ Lietuvos Respublikos akciniq bendrovir¡ istatyme.

L6. Bendrovês isigytq ir turimq akcijq skaiðius ir jq nominali vertê
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2011 m. sausio 6 d. valstybes imonç,,Gyvulit¡ produktyvumo kontrole" buvo pertvarkyta i

tti.darq4 akcinç bendrovç ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè", kurios istatinio kapitalo dydis - 2

185 700 (du milijonai Sirntas a5tuoniasde5imt penki tukstanðiai septyni Sirntai) litq. {statinis

kapitalas padalytas i 2 185 700 (clu milijonus 5imt4 a5tuoniasdesirnt penkis tukstanðius septynis

Simtus) akcilq. Vienos akciios nominali verte 1 (vienas) litas. Visos akciios - paprastosios



vardines akcijos. Akcijq norninaliq verðiq suma atitinka valstybes imones ,,Gyvuliq

produktyvumo kontrolé" imones savininko kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo

(rezultatt¡) ir kitq rezervq, iSskyrus rezervus, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivaldybes imonir.¡ istatymo 15 stlaipsnio 2 dalies 7 punkte bei nepaskirstytojo pelno (nuostoliq)

sumq, nurodyt4 valstybes imones ,,Gyvuliq produktyvumo kontrolè" 2010 m. rugpjtrðio 9 d. turlo

iverlinimo ataskaitos Nr. 5/1815(Vil):10 turto vertes nustatymo paíymoje. Bendrovés vist¡ akcijq

savininke yra valstybe. Valstybei nuosavybés teise priklausanðiq Bendroves akcijq valdytoja -

x
Zemes ükio ministerija. Bendrovés turtq nuosavybes teise valdo, naudoja ir disponuoja.juo pati

Bendrove.

2011 m.lapkriðio 24 d. su /,emës ükio rninisterija buvo sudaryta Akcijq pasira5ymo sutartis

Nr. 8P-l I-204. Sia sutartirni Bendrove isipareigojo pateikti i,emès lrkio ministerijai papildomais

ina5ais clidinant istatini kapital4 iSleistas naujas akcijas: viso 180 000 (vien4 5imt4 a5tuoniasdesimt

tükstanðiq) vienett¡ naujq akcijq (toliau - ,,Akcijos"), o Lemes ùkio ministerija 5ia sutartimi

pasira5e visas Akcijas ir isipareigojo uZ jas sumoketi Bendrovei pasira5ytq Akcijq ernisijos kain4.

Vienos akcijos nominali verte: I (vienas) litas. Vienos akcijos emisijos kaina yra lygi akcijos

nominaliai vertei. Bendra akcijq emisijos kaina yra 180 000 (vienas Simtas a5tuoniasde5imt

tlrkstanðiq) litq. 2011 m. gruodZio 31 d. Bendroves istatinio kapitalo dydis buvo 2 185 700 (du

milijonai Simtas a5tuoniasde5imt penki tükstanðiai septyni Simtai) litq. fstatinis kapitalas

paclalytas i 2 185 700 (du milijonus 5imt4 a5tuoniascle5imt penkis tlrkstanðitrs septynis Simtus)

akcijr¡. Tuo tarpu 2012 m. satrsio l3 d. valstybes imonès ,,Registn¡ centras" Juridinit¡ asmenq

registre buvo uZregistruoti Bendrovès istatai, kuriuose nustatytas padidintas Bendroves istatinis

kapitalas - 2 365 700 (du milijonai trys Simtai Se5iasde5imt penki tlrkstanðiai septyni Simtai) litq.

Bendroves istatinis kapitalas padalytas i 2 365 700 (du milijonus tris Simtus Se5iasde5imt penkis

tükstanöius septynis Sirntus) paprastqjq vardiniq akcijq. Benclroves akcijos nominali verte yra I

(vienas) litas.

2012 m. gruodZio 18 d. su äemes ükio ministerija buvo sudaryta Akcijq pasira5yrno sutartis

Nr. 8P-12-2i1. Sia sutartimi Bendrove lsipareigojo pateikti Zenës lrkio rninisterijai papilclomu

160 000 (vieno Simto Se5iasde5imt tükstanðiq) litq ina5u didinant istatini kapital4 iÈleistas 160 000

(vieno Simto Se5iasdesimt tükstanðiq) vienetq paprast4sias vardines akcijas, o Zemes ükio

ministerija 5ia sutartimi pasira5e visas 160 000 (vieno Simto SeSiasde5irnt tlrkstanðir¡) litt¡

uominalios vertês akcijas. Vienos akcijos nominali vertè: 1 (vienas) litas. Vienos akcijos emisijos

kaina yra lygi akcijos norninaliai vertei. Bendra akcijq emisijos kaina yra 160 000 (vienas Sin-rtas

Se5iasde5imt tlrkstanðiq) litq. 2012 m. gruodZio 31 d. Bendroves istatinio kapitalo dydis buvo 2

365 700 (du milijonai trys Sirntai Se5iasde5imt penki tukstanðiai septyni Simtai) litq. fstatinis

kapitalas padalytas i 2 365 700 (du milijonus tris Simtus Se5iasde5in-rt penkis tûkstanðius septynis
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Simtus) akcijq.20l3 m. kovo 1 d. valstybes imonés,,Registrq centras" Juridinit¡ aslnenq regislre

buvo uZregistruoti Benclroves istatai, kuriuose nustatytas paclidintas Bendroves istatinis kapitalas -

2 525 700 (du rnilijonai penki Simtai clvide5imt penki tukstanðiai septyni Simtai) litt¡. Bendroves

istatinis kapitalas padalytas i 2 525 700 (du milijonus penkis Simtus dvide5imt penkis tukstanðius

septynis Simtus) paprastqjt¡ vardiniq akcijq. Bendrovès akcijos nominali verlé yra 1 (vienas) litas.

17. Dividendq politika

Uù. valstybei nuosavybès teise priklausanðias akcijas cliviclendai apskaiðiuojami

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 361 ,,Dél

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr.20 ,,Del dividendq uZ

valstybei nuosavybès teise priklausanöias akcijas" pakeitimo".

Dividendarns skiriama pelno dalis turi buti ne maZesné kaip 7 proc. Bendroves nuosavo

kapitalo, jeigu tai nevir5ija 80 proc. Bendrovès paskirstytinojo pelno. Bendroves paskirstytinqii

peln4 sudaro:

o ankstesniq fìnansinit¡ metq nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq finansiniq

mett¡ pabaigoje;

. grynasis ataskaitiniq metq reznltatas - pelnas (nuostoliai);

. pervedimai i5 rezervll.

Dividendams skiriamos pelno dalies pro.jektas pateikiamas akcijq valdytojui ir paskiriami

visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu.

Prognozuoj ama ui.2013 m. diviclendq suma 2014 i 1 Lt.

18. Bendrovés investicijos i ilgalaiki turt4
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Ilgalaikio turto poreiki ir sum4, skir14 investuoti i ilgalaikio turto isigijim4, Bendrové

planuoja kiekvienq metq pradZioje sudarydama pirkimo planus. Bendroves ilgalaikis tufias

isigyjamas i5 nuosavq lê5q atsiZvelgiant i per metus sr,rkaupt4 nusidevimo (arnortizacijos) surn4.

Bendrové 20l3rn. planavo ilgalaikio turto isigijimui investuoti 250,0 túkst. Ll, t.y.
kompiuterinei technikai70,0 tukst. Lt, lengviesiems automobiliams (2 vnt.) 100,0 tùkst. Lt, kitai

irangai 80,0 tnkst. Lt.

Fakti5kai 2013 m. Bendrove ilgalaikio turto isigijimui investavo 19150,00 Lt - tik pieno

Saldytuvt¡ rezervuarll patikrai reikalingos irangos isigijimui.

Kompiuterines technikos (kompiuteriai ir spausclintuvai clarbui kontroles asistentams)

nepirkta, nes maZejant kontrolir-rojamt¡ bandq skaiðiui (stambejant bandoms), dalis kontrolés



asistentrl nutraukè darbo sutartis ir atsirado galirnybe perskirstyti turimus naujesnius kompiuterius

kitiems kontroles asistentams.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. reorganizavus Gyvuliq prodLrktyvumo kontrolés skyrit¡ (toliau -
GPK skyrius) darb4, t. y. panaikinr-rs Vilkavi5kio ir Plunges GPK skyrius, juos sujr-rngiant su

Marijampoles ir Tel5iq GPK skyriais, atitinkamai GPK skyliams buvo paskirstyti geresnés

technines bukles automobiliai ir naujq nepirkta. Dvejiems automobiliams sudarytos ilgalaikes

nuomos sutaflys.

19. Metinis darbo uZmokesõio fondas

Bendrovés darbuotojr¡, dirbanðiq pagal clarbo sutartis, 2013 m. vidutinis mênesinis darbo

uZrnokestis litais, neatskaiðius mokesðit¡ pagal einamas pareigas nurodytas 3 lenteleje. 2013 m.

Bendroves metinis darbo uZmokesðio fondas buvo planr"ro.jamas - 4612200 Lt (be

konrpensuojarnq iSmokt¡ vL. vaäivojamqii darbo pobùdi), o faktinis metinis darbo uZmokesðio

fbndas buvo - 4622183 Lt (be kompensuojamq i5mokq ui. vaZiuojamEji clarbo poblrdi).

Kompensuojamosios i5mokos, mokamos kontrolés asistentams ui val-iuojarn4ji darbo pobúdi,

2013 m. sudare 277001 Lt.

3 lentele. 2013 m. vidtrtinis menesinis clarbo uZmokestis.

3l

Pareigybès pavadinimas

Direktor
Direktoriaus pavaduotoj as - padalinio vaclovas

Vyr. buhalteris

Vadovai (skyriq vadovai, vadovq pavaduotojai)

-ts

Vyr. spec

Vyresniej i specialistai

Specialistai

GPK Skyrit¡ vadovai

alistai

Kontroles asistentai

Valytoja

2013 m. Bendrovè sugebejo dirbti pelningai ir pasiekti gerq rezultatq. Bendrove sekmingai

fgyvendino arba kai kuriose veiklos srityse pradejo igyvendinti Bendroves 2013 - 2015 m.

strateginiame veiklos plane numatytus strateginins tikslus: kokybiSkai teike gyvuliq

produktyvumo kontroles bei pieno kiekio matavirno priemoniq kalibravimo ir kitas paslaugas,

Vidutinis mènesinis

darbo uZmokestis, Lt.
6860,00

5843,00

III. TSVADOS

5476,00

4039,00

3177,00

3269,00

2731,00

2199,00

145 I ,00

800,00



idiege nauj4 veiklos sriti - pieno kiekio rezervuarq patikr4. Vis didesnis poreikis atsiranda

mechaniniams pieno kiekio matuokliams, todèl 2013 m. nupirkti 65 mechaniniai pieno kiekio

matuokliai skirti kontrolês asistentq darbo na5umui pagerinti. 2013 m. Bendrove dirbo

konkurencingai, pelningai ir teike kokybi5kas paslaugas.

Bendrove ir ateityje, igyvendinant veiklos tikslus, toliau sieks teigiamq rezultatq, dirbant

rentabiliai, efektyviai ir teikiant tik kokybi5kas paslaugas.

Taip pat paíymëtina,kad2014 m. ketesi Bendroves direktorius. Bendroves valdybos 2014

m. sausio 20 d. valdybos posedZio protokolu Nr. 2 buvo nutraukta darbo sutartis su Bendrovês

direktoriumi Aleksandru Muzikeviðiumi, Bendrovés valdybos 2014 m. kovo 3 d. protokolu Nr. 5

Bendroves direktoriumi paskirtas Alfredas Astikas.
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/ Alfredas Astikas



2013 m.

UAB .,Gyvuliq produktyvumo

kontrolé" metinio prane5imo

I priedas

Bendrovès 2013 m. pasiektq veiklos rezultatq atitiktis Bendrovés veiklos tikslams

Strategine

kryptis

Strateginis

tikslas

l. Bendrovös

veiklos

efektyvumo

didinimas

Rodiklis, matavimo vienetai

l.l. Búri

efektyviai

dirbanõia

bendrove, kuri

teikia kokybiSkas

paslaugas bei

siekia finansinio

efektyvumo,

pelningumo ir

efektyvaus

s4naudr+ valdymo

1.1.1. UZdavinys.

Gyvul iq produktyvumo kontrolès

pas laugos teikimas, kontroliuojamq

gyvuliq skaiðius, vnt.

Siektina rodiklio verte

1.1.2. UZdavinys.

Pieno kiekio matavimo priemoniq

kal ibravimo paslaugos teikimas,

sukalibruotq matuokliu skaiõius, vnt.

2012 m-

1.1.3. UZdavinys.

Ükiniq gyvünq registravimo ir

ZenkÌ inimo paslaugos teikimas,

suZenklintu gyvuliu skaiõius, vnt.

2013 m.

(planas)

145000

Faktinê

vertè

ataskaitinio

Iaikotarpio

pabaigoje

(2013.12.31)

r 42000

4550

Komentarai, paaiSkinimai

t4t43s

4700

5452

5449

GPK padalinys

3500

Siektina

veftê strat.

laikotarpio

pabaigoje

(20r6.12.3

1)

3935

Laboratorija

GPK padalinys

I 45000

49s0

4s00



1.1.4. UZdavinys.

Gyvul iq laikytoj q konsultavimo

paslaugos teikìmas, suteiktq konsultacijq

skaiðius, vnt.

1.1.5. UZdavinys.

Pieno Saldymo rezervuarq bandymq

paslaugos teikimas, iSbandytq rezervuaru

skaiðius, vnt.

1.1.6. UZdavinys.

Mechanizuotos melZimo lrangos

tikrinimo paslaugos teikimas, patikrintq

ukiq skaiõius, vnt.

35

34

1.2. Plesti

Bendrovès

veiklos sritis bei

teikiamq

paslaugq rinkas

1.1.7. UZdavinys.

Pieno kiekio matavimo priemoniq

techninès prieZiuros ir remonto paslaugos

teikimas, matuokliq skaiõius, vnt.

50

36

1.2.1. UZdavinys.

Pieno Saldymo rezervuan¿ patikros

paslaugos teikimas, patikrintr¿ rezervuaru

skaiðius, vnt.

ô5

10

184

GPK padalinys

1.2.2. UZdavinys.

Rinkodara ir reklama, reklaminiq akcijq

skaiðius, vnt.

84*

110

480

170

Laboratorija

300

Veiklos

idiegimo

ir

iteisinimo

darbai

332

Laboratorija

70

70

J

84

Laboratorija

)

130

2012 m. idiegta ir lteisinta veikla. 2013

m. buvo pradètas paslaugos teikimas.

4

30

ParuoSta ir isigyta reklaminè medZiaga:

1) AlgirdiSkyje parodai,,Tarpraurinè

veisliniu gyvünL¡ paroda 2013";
2) 2014 m. staliniaikalendoriai:
3) 2014 m. sieniniaikalendoriai.
4) ISleistas informacinis leidinys

,.Pieno kokybe - ükio veiklos garantas"

330

130



1.3.

Modernizuoti

bendroves

teikiamas

paslaugas,

uZtikIinant

duomenq

tikslum4,

operatyvuma

patikimum4

1.3.1. UZdavinys.

Kompiuterizuotq darbo vietq !rengimas,

kompiuteriniu darbo vietq skaiðius, vnt.

1.3.2. UZdavinys.

Studijos, tyrimai, analizés apie tiekiamq

paslaugq igyvendinimo patirti ir

pokyÕius, pletros perspektyvas ir kt.,

atliktq analiziq kiekis, vnt.

40
35

20 0

6

Kompiuterines technikos (kompiuteriai ir
spausdintuvai darbui kontrolès

asistentams) nepirkta, nes maZëjant

kontroliuojamq bandq skaiðiui
(stambej ant bandoms), dalis kontroles
asistentq nutrauke darbo sutartis ir
atsirado galimybe perskirstyti turimus
naujesnius kompiuterius kitiems
kontrolès asistentams.

7 1) Gyvuliq produktyvumo kontroles

padalinys atliko kontrolës asistentq,

susijusiq su vaZinèjimu, stebèjimus,

apskaiðiuojant sugaiSto laiko procent4.

2) Apskaitos skyrius atliko skolu
analizç, apskaiõiuoj ant skolos

koeficient4.

Elektroniniq pieno kiekio matuokliq
kalibravimo metu atliekami veiksmai ir
jq trukmes analizë:

3) Mechaniniq pieno kiekio matuokliq
kalibravimo metu atliekami veiksmai ir
jq trukmes analizè

4) MelZimo irangos tikrinimo metu

atliekami veiksmai ir ju trukmes analizë

5) Mechaniniq pieno kiekio matuokliq
technines prieZiüros ir remonto metu

atliekamr4 veiksmq ir jL¡ trukmes analizë

6) Pieno Saldymo rezervuarq patikros
metu atliekamq veiksmai ir jq trukmes

analizè

7) Lietuvos agrarinès ekonomikos
instituto atliktas darbas,,Gyvuliq
produktyvumo kontrolés ltakos pieno

gamybos efektyvumui kiekybinis

!vertinimas";
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1.3.3. UZdavinys.

Inovatyviq idejq paieSka ir sisteminimas,

inovacijq kiekis, vnt.

* - Bandymq paslauga yra neatsiejama Saldymo rezeïvuan¿ patikros paslaugq dalis. Kadangi Saldymo rezeïvuanl atitiktis reikalavimams

veftinama pagal atliktq bandymq rezultatus, todel kiekvien4 kart4 atliekant patikr4 kartu reikia atlikti ir bandymus.
** - Dvejiems automobiliams sudarytos ilgalaikes nuomos sutartys.

1.3.4. UZdavinys.

Lengvqjq automobiliq, skirtq darbo

funkcijoms attikti, !sigij imas, vnt.

36
1 J

I

1. Apskaitos srityje sparðiam PVM
s4skaitq fakturq i5siuntimui ir
pateikimui paslaugos gavejams buvo
patobulinta ir idiegta el. pa5tu siunðiama

ataskaita, ry5io su banku modulis. Tai
pilnai i5sprende s4skaitq i5ra5ym4,

galim4 perdavimas el. pa5tu.

2. Didesniu uZ 3 m3 pieno Saldymo
rezervuarq patikros paslauga;

3. Elektroniniq svarstykliq patikros
paslauga;

2 0** Nuo 20 13 m. liepos 1 d. reorganizavus

GPK skyriq darb4, t. y. panaikinus

Vilkavi5kio ir Plunges GPK skyrius, juos

sujungiant su Marijampoles ir Tel5iq
GPK skyriais, atitinkamai skyriams buvo
paskirstyti geresnes techninès bùkles

automobiliai ir nauju nepirkta.

J



2012 - 2013 m. Bendrovès veikl4 apibüdinantys rodikliai ir jq pokyõiai, tyginant su praéjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Strateginê kryptis

l. Bendrovès veiklos

efektyvumo didinimas

Strateginis tikslas

)/

1.1. Buti efektyviai

dirbanõia bendrove,

kuri teikia kokybi5kas

paslaugas bei siekia

finansinio efektyvumo,

pelningumo ir

efektyvaus s4naudq

valdymo

Rodiklis, matavimo vienetai

l.l.l. UZdavinys.

Gyvuliq produktyvumo kontrolès paslaugos teikimas.

kontroliuojamu gyvuliq skaiðius, vnt.

1.1.2. UZdavinys.

Pieno kiekio matavimo priemonir¿ kalibravimo

paslaugos teikimas, sukalibruotr¿ matuokliq skaiðius,

vnt.

1.1.3. UZdavinys.

Ükiniq gyvünq registravimo ir Zenklinimo paslaugos

teikimas, suZenklintu gyvuliq skaiðius, vnt.

2013 m.

UAB,,Gyvuliq produktyvumo

kontrolè" metinio praneðimo

2 priedas

2Al2 m.

siektina

rodiklio vertè

Faktiné vertè

ataskaitinio

laikotarpio

(2012 m.)

pabaigoje

I 45000

4550

t38178

2013 m.

siektina

rotliklio verté

5452

3832

F aktinê vertê

ataskaitinio

laikotarpio

(2013m.)

pabaigoje

142000

35

3648

4700

141435

t8

3500

5449

50

3935

Õ5



1.1.4. UZdavinys.

Gyvuliu laikytojq konsultavimo paslaugos teikimas,

suteiktq konsultacijq skaiõius, vnt.

1.1.5. UZdavinys.

Pieno Saldymo rezervuaru bandymq paslaugos teikimas,

patikrintq rezervuarq skaiðius, vnt.

1.1.6. UZdavinys.

Mechanizuotos melZimo irangos tikrinimo paslaugos

teikimas, patikrintq ukiq skaiõius, vnt.

1.2. Plesti bendrovès

veiklos sritis bei

teikiamr¡ paslaugq

rinkas

38

1.1.7. UZdavinys.

Pieno kiekio matavimo priemonir.¡ techninés prieZiüros

ir remonto paslaugos teikimas, matuokliq skaiõius, vnt.

1.2.1. UZdavinys.

Pieno Saldymo rezervuarq patikros paslaugos teikimas,

patikrintq rezervuarq skaiõius, vnt.

1.3. Modernizuoti

bendrovès teikiamas

paslaugas, uZtikrinant

duomenq tikslum4,

operatyvum4 ir

1.2.2. UZdavinys.

Rinkodara ir reklama, reklaminiq akcijq skaiõius, vnt.

36

1.2.3. UZdavinys.

Rinkodaros specialistas, patvirtinti rinkodaros

specialisto etat4 ir ldarbinti darbuotoj4, vnt.

184

1.3.1. UZdavinys.

Kompiuterizuotr-l darbo vietq

darbo vietq skaiðius, vnt.

ll

480

1.3.2. UZdavinys.

Studijos, tyrimai, analizés apie tiekiamq paslaugq

t59

10

Veiklos

ldiegimo ir

lteisinimo darbai

123

110

!rengimas, kompi uteriniu

1

84

ldiegta ir

lteisinta veikla

300

170

J

40

r0

ltt

0

5

50

84

0

6

4

20

I

7

0


