NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO VEISLININKYSTĖ“ AKCININKAMS
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Sąlyginė nuomonė
Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ (toliau – Įmonė) finansinių
ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių)
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko poveikį,
pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2020 m. gruodžio 31
d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos
standartus.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
2020 m. gruodžio 31 d. į įmonės balanso per vienerius metus gautinų sumų straipsnį įtraukta 15,4 tūkst.
Eur iš pirkėjų gautinų sumų, kurių atgavimas, mūsų nuomone, yra abejotinas. Gauti mus patenkinančių
duomenų, kurie leistų mums pagrįstai įsitikinti, ar visos šios sumos bus atgautos, mes negalėjome. Todėl
negalėjome įvertinti, ar dėl galimo nuvertėjimo pripažinimo būtų reikalingi 2020 m. gruodžio 31 d.
finansinėse ataskaitose atspindėtų per vienerius metus gautinų sumų, nuosavo kapitalo bei 2020 metų
rezultato koregavimai.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
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Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą
kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais
reikšmingais atžvilgiais:


Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų
finansinių ataskaitų duomenis; ir



Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo
reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų,
tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu
jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali
turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis
ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:
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UAB „PANEVĖŽIO VEISLININKYSTĖ“
Įmonės kodas 168559278, Šiaulių g. 53, Algirdiškio k., Panevėžio sen., LT 38355 Panevėžio r.

2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. kovo 05 d.
I. BENDROJI DALIS
1.1. Įregistravimo duomenys
Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė” (toliau – Bendrovė) Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. lapkričio mėn. 25 d., įmonės kodas
168559278, bendrovės adresas – Pušyno g. 2, Šilagalio k., Panevėžio r. . Bendrovė reorganizuota
2008 m. prijungiant Gustonių k. esančią Algirdiškių parodų bazę. 2016 m. gegužės 30 VĮ
Registrų centre pakeistas buveinės adresas - Šiaulių g. 53, Algirdiškio k., Panevėžio sen., 38355
Panevėžio r. Bendrovė neturi dukterinių įmonių, filialų ir atstovybių.
1.2. Bendrovės veikla
Bendrovės veiklos kryptis – gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla, veislinių gyvūnų
aukcionų, parodų bei mugių organizavimas, galvijų karantinavimo paslaugų teikimas Lietuvos ir
užsienio gyvulių augintojams, tarpininkavimo paslaugos perkant-parduodant gyvulius.
1.3. Finansiniai metai
Bendrovės ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (prasideda
sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.).
1.4. Darbuotojų skaičius
2019 m. vidutinis sąrašinis bendrovės darbuotojų skaičius buvo 4 , 2020 m. - 4.
1.5.

Bendrovės valdymas

Bendroves valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, bendroves vadovas direktorius.

II. APSKAITOS POLITIKA
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos
UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos yra
parengtos pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymą, Verslo apskaitos standartus bei vadovaujantis kitais LR įstatymais ir teisės aktais,
reglamentuojančiais įmonių finansinių ataskaitų sudarymą.
Bendrovė apskaitos tvarką ir finansines ataskaitas rengia dar atsižvelgdama ir į Valstybės
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatas, reglamentuojančias
valstybės valdomų įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių
ataskaitų rinkinių rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, veiklos
ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą.
1

UAB „Panevėžio veislininkystė“
Finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Sudarant
finansines ataskaitas, vadovaujamasi šiais apskaitos principais:
1) įmonės;
2) veiklos tęstinumo;
3) periodiškumo;
4) pastovumo;
5) piniginio mato;
6) kaupimo;
7) palyginimo;
8) atsargumo;
9) neutralumo;
10) turinio svarbos.
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta, eurais.
2.

Bendrovės apskaitos politika:

2.1. Nematerialusis turtas
Nematerialiuoju turtu Bendrovėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto
apibrėžimą ir šiuos kriterijus:
a) Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
b) turto įsigijimo savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės;
c) Bendrovė turtu disponuoja ir jį kontroliuoja.
Nematerialus turtas bendrovėje apskaitomas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.
Bendrovė naudoja tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.
Ilgalaikio materialiojo turto grupė
Programinė įranga

Naudingo tarnavimo
laikas metais
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2.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Bendrovėje įsigytas turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiam turtui, jeigu jis:
a) bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus;
b) pagrįstai tikimasi iš jo gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;
d) turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė nei 300 eurų.
Ilgalaikiu materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: statiniai; pastatai gamybinės
paskirties; pastatai negamybinės paskirties; transporto priemonės; darbo mašinos ir įrenginiai;
inventorius ir instrumentai; kitas ilgalaikis turtas.
Bendrovė viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko įsigijimo savikainos būdą, o
finansinėse ataskaitose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos
atimant sukauptą nusidėvėjimą.
Bendrovėje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo
metodas. Turtas nudėvimas pagal bendrovės direktoriaus patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus
pagal turto grupes.
Naudingo tarnavimo laikas
(metais)
48
80
60
22

Ilgalaikio materialiojo turto grupė
Statiniai
Gamybiniai pastatai
Administraciniai pastatai
Mediniai ir kiti pastatai
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Transporto priemonės
Inventorius ir instrumentai:
Baldai
Instrumentai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
Darbo mašinos ir įrenginiai:
Įrenginiai
Įranga
Darbo mašinos
Kitas ilgalaikis turtas

10
11
4
3
5
8
10
8

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, pradėjus
turtą naudoti veikloje, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar
perleidimo, kai turtas nebenaudojamas, arba, kai visa jo vertė (atėmus likvidacinę vertę)
nurašoma į sąnaudas, pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi tų metų pelno (nuostolių)
ataskaitoje.
Ilgalaikio materialaus turto remonto ar rekonstravimo darbų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.
Jei ilgalaikio materialiojo turto remontas ar rekonstravimas nepagerina naudingųjų turto
savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais remonto ir rekonstravimo atvejais didinama turto vertė,
nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo naujai nustatytos vertės pagal direktoriaus įsakymą.
2.3. Finansinis turtas
Bendrovėje finansiniu turtu yra laikoma sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš
kitos įmonės, tai:
1)
pinigai;
2)
investicijos į kitas įmones;
3) įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai.
2.4.

Trumpalaikis turtas
Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro:
2.4.1. atsargos;
2.4.2. išankstiniai apmokėjimai;
2.4.3. gautinos sumos;
2.4.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2.4.1. Atsargos
Bendrovės atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris gali būti naudojamas Bendrovės
funkcijoms atlikti (nustatytiems tikslams pasiekti) trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo
kaina į leidžiamus atskaitymus įskaitoma tą ataskaitinį laikotarpį, kuri šis turtas pradėtas naudoti.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Į savikainą neįskaitomas pirkimo PVM, kurį
Bendrovė traukia į atskaitą. Neatskaitomas atsargų pirkimo PVM pripažįstamas to laikotarpio
veiklos sąnaudomis.
Atsargoms priskiriama:
a)
žaliavos ir kitos medžiagos, kurias sudaro pirkti pašarai, kuras ir tepalai naudojami
Bendrovės transporto priemonėms, atsarginės dalys, veterinarinės priemonės ir kt. medžiagos;
b)
gyvuliai, supirkti iš Lietuvos ūkininkų;
c)
prekės skirtos perparduoti,
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas registruojamas nuolat. Taikant nuolat apskaitomų
atsargų būdą, buhalterinėse apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu
arba pardavimu susijusi operacija.
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2.4.2. Gautinos sumos
Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus iš kitos įmonės. Gautinos sumos
parodomos grynąja verte, tai yra atėmus abejotinų skolų dalį. Abejotinų skolų sumos
pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio bendrosiomis sąnaudomis. Atgavus anksčiau abejotinomis
pripažintas skolas, šiomis sumomis mažinamos pelno (nuostolių) ataskaitos bendrosios
sąnaudos.
2.4.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Bendrovės apskaitoje piniginis
turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurais.
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankų sąskaitose ir kasoje.
2.5. Nuosavas kapitalas
Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:
a)
įstatinis kapitalas (apmokėtas);
b)
privalomasis rezervas;
c)
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
2.5.1. Įstatinis kapitalas
Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės įstatuose pasirašytų akcijų nominalių
verčių sumai.
2.5.2. Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra sudaromas iš paskirstytino pelno ir turi neviršyti 1/10 įstatinio
kapitalo. Bendrovėje privalomasis rezervas nesudarytas.
2.5.3. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Nepaskirstytąjį pelną sudaro nepaskirstytas pelnas ir nepadengti nuostoliai.
2.6. Dotacijos ir subsidijos
Bendrovės buhalterinėje apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:
Dotacijos gaunamos arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar įsigyti laikomos
dotacijomis, susijusiomis su turtu. Dotacijos, susijusios su turtu, finansinėse ataskaitose
pripažįstamos panaudotos tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas ar apskaitoma šio
turto vertės sumažėjimas ir mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis.
Dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio
laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos,
nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.
Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu ji atitinka du pripažinimo kriterijus:
a) dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas;
b) yra dokumentais patvirtinti sprendimai ar kitų įrodymų, kad dotacija bus gauta.
Nepanaudotos dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“.
2.7. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus.
Bendrovė apskaito:
a) ilgalaikius įsipareigojimus kredito įstaigoms;
b) trumpalaikius įsipareigojimus kredito įstaigoms;
c) skolas tiekėjams;
d) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
e) pelno mokesčio įsipareigojimą;
f) kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus.
Bendrovė kaupia atidėjimus atostoginiams (darbuotojų nepanaudotų atostogų rezervą),
kurie pagal verslo apskaitos standartus parodyti kaip su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.
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Bendrovės finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Palūkanos ir nuostoliai, susiję su finansiniais įsipareigojimais, pripažįstami sąnaudomis
pelno (nuostolių) ataskaitoje.
2.8. Lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos apskaita
2.8.1. Lizingas (finansinė nuoma) yra tokia nuoma, kai bendrovė (lizingo gavėjas) per
nuomos laikotarpį sumoka visą turto įsigijimo kainą ir palūkanas, o nuomos laikotarpio
pabaigoje tampa to turto savininku, t. y. turtas pereina lizingo gavėjo nuosavybėn. UAB
“Panevėžio veislininkystė”, gavusi ilgalaikį materialųjį turtą pagal lizingo sutartį, registruoja šį
turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei palūkanos nenumatytos, diskontuota pagal vidutinę rinkos palūkanų normą minimalių lizingo įmokų suma. Su lizingo
sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti susijusios, ir iki turto naudojimo pradžios patirtos
išlaidos, pagal lizingo sutartį, priskiriamos gauto turto vertei. Turtas įtraukiamas į balansą ir
skaičiuojamas jo nusidėvėjimas. Lizingo įmokos suskaidomos, išskiriant turto vertės dengimo
sumą, palūkanas ir kitas įmokas (draudimas ir pan.). Turto vertės dengimo suma, pagal lizingo
sutartį, mažinamos mokėtinos skolos, palūkanos priskiriamos ataskaitinio laikotarpio finansinės
veiklos sąnaudoms, draudimo įmokos – veiklos sąnaudoms. Mokėjimai, kurie turi būti atlikti per
12 mėnesių apskaitomi trumpalaikiuose įsipareigojimuose.
2.8.2. Panauda – panaudos davėjo perduota teisė panaudos gavėjui sutartą laiką
neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą. Pagal panaudos sutartį naudojamo turto išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis. Išlaidos, susijusios su panaudos sutarties sudarymu, pripažįstamos
sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.
2.9. Pelno mokesčio įsipareigojimai
Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. Pelno
mokestis pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
2.10. Pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu – apskaitoje registruojamos tada,
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų davimą. Pajamomis laikomos tik bendrovės
ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis.
Bendrovės pardavimo pajamomis yra laikomos pajamos iš gyvulininkystei būdingų
paslaugų veiklos, veislinių gyvūnų aukcionų, parodų bei mugių organizavimo, galvijų
karantinavimo paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio gyvulių augintojams, tarpininkavimo
paslaugos perkant-parduodant gyvulius.
Kitos veiklos pajamos – pelnas pardavus ilgalaikį turtą, kitos netipinės veiklos pajamos,
pirktos prekės, skirtos perparduoti.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – palūkanų pajamos, gauti delspinigiai, kitos
finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
2.11. Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
apmokėjimo laiką.
Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.
Pardavimų savikainą sudaro įprastinės veiklos metu Bendrovės patiriamos sąnaudos,
siekiant uždirbti pajamų per ataskaitinį laikotarpį.
Veiklos sąnaudas sudaro ataskaitinio laikotarpio bendrosios ir administracinės sąnaudos,
susijusios su įprastine įmonės veikla, ir kurios tiesiogiai nesiejamos su konkrečių ataskaitinio
laikotarpio pajamų uždirbimu.
Kitos veiklos sąnaudas sudaro - kitos netipinės veiklos sąnaudos.
Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, delspinigiai.
Baudos ir delspinigiai pripažįstami pajamomis (sąnaudomis) tada, kai jie susidaro.
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2.12. Susiję asmenys
Bendrovėje susijusiais fiziniais asmenimis laikomi Bendrovės vadovas – direktorius.
2.13. Po balansiniai įvykiai
Po balansiniai įvykiai kurie įvyksta per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų datos iki datos,
kai finansinės ataskaitos parengtos pateikti tvirtinimui. Visi įvykiai įvykę po finansinių ataskaitų
sudarymo dienos yra apskaitomi finansinėse ataskaitose, jei jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu
ir daro tiesioginę įtaką šių ataskaitų duomenims.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Aiškinamojo rašto pastabose pateikiame Bendrovės reikšmingus finansinių ataskaitų
straipsnius ir jų pasikeitimo priežastis, nurodant trumpą papildomą informaciją, ir paaiškinimus
lentelėse.
Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eiles tvarka.
Visos sumos pateikiamos eurais.
3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
2020.01.01 -2020.12.31

Rodikliai

Programinė įranga

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
a) Įsigijimo savikaina
2019 m. gruodžio 31 d.
2020 metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d.
b) Nusidėvėjimas
2019 m. gruodžio 31 d.
2020 metų nusidėvėjimas:
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
Nusidėvėjimas 2020 m. gruodžio 31 d.
c) Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (a) - (b)

1
510

510
509

509
1

Visiškai amortizuotas nematerialusis turtas naudojamas tolesnėje Bendrovės veikloje.
Programinės įrangos amortizacijos sąnaudos apskaitytos pelno (nuostolių) administracinių
sąnaudų straipsniuose.
3.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas parodytas balanse likutine verte (iš įsigijimo savikainos
atėmus nusidėvėjimą).
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Informacija apie ilgalaikio materialaus turto pokyčius
2020.01.01 – 2020.12.31

Rodikliai

c) Likutinė vertė 2019
m. gruodžio 31 d.
(a) - (b)
a) Įsigijimo savikaina
2019 m. gruodžio 31
d.
2020 metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas
turtas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + / (-)
2020 m. gruodžio 31
d.
2019 m. gruodžio 31
d.
Finansinių metų
pokyčiai:
- 2020 metų
nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto nusidėvėjimas (-)
21252020 m. gruodžio
31 d.
c) Likutinė vertė 2018
m. gruodžio 31 d.
(a) - (b)

Transporto
priemonės

Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai
ir įrenginiai

Kitas
materialusis
turtas

Iš viso

Pastatai

Statiniai

Mašinos
ir
įrengimai

618404

23265

277264

13795

915

29

933672

1118177

152908

597325

23877

8432

46338

1947057

1200

2550

3750

1118177

152908

598525

26427

8432

46338

1950807

499773

129643

320061

10082

7517

46309

1013385

35086

2483

68858

2302

534

0

109263

534859

132126

388919

12384

8051

46309

1122648

583318

20782

209606

14043

381

29

828159

Nusidėvėjimo sąnaudos per 2020 m. sudarė 109263 Eur, kurios buvo sumažintos 98769
Eur dotacijų ilgalaikiam turtui dalimi, todėl bendra nusidėvėjimo suma įtraukta į veiklos
sąnaudas pelno (nuostolio) ataskaitoje sudarė 10494 Eur.

3.3. Finansinis turtas
Sudarant 2020 m. finansines ataskaitas, finansiniu turtu laikomos kitos įmonės akcijų
skaičius nekito.
Kitos įmonės vertybiniai popieriai
Paprastosios akcijos

Akcijų skaičius vnt.
723

7

Suma (Eur.)
209,67
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3.4. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai
Bendra atsargų balansinė vertė pagal atsargų rūšis pateikta lentelėje. Balanse atsargų
straipsnyje apskaitomi ir išankstiniai apmokėjimai apskaityti mokėjimai už prekes ir paslaugas,
kurias tiekėjai bendrovei pateiks sekančiais finansiniais metais:
Pavadinimas
Pašarai
Kuras
Gyvuliai
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Viso atsargų pagal rūšis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Iš viso atsargų straipsnyje

2020-12-31

2019-12-31

1051
92

5375
82
38026
2243
45726
2274
48000

1143
62458
63601

3.5. Gautinos sumos
Atvaizduotos su bendrovės veikla susijusios pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos. Šių
skolų grąžinimo terminas ne ilgesnis nei 12 mėnesių. Balanse parodytos gautinos sumos, atėmus
abejotinų skolų dalį.
Gautinų sumų grupės
Pirkėjų skolos
Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Gautinas PVM
Pelno mokestis
Viso:

2020-12-31

2019-12-31

30816
555
13851
541
45763

21240
937
7852
30029

2020-12-31

2019-12-31

424
3096
957
4477

6052
8038
138
14228

3.6. Pinigai
Pinigai
Luminor bankas
Šiaulių bankas
Kasa
Viso:

Bendrovėje 2014 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.24-V patvirtinta UAB
„Panevėžio veislininkystė“ finansinės rizikos valdymo tvarka, kuria vadovaujamasi išskaidant
Bendrovės finansinius išteklius. Bendrovės finansinės rizikos valdymo apraše yra numatyta, kad
apyvartinės lėšos turi būti laikomos dviejuose skirtinguose Lietuvos bankuose, atitinkančiuose ne
žemesnius nei nustatyta kredito reitingus ir piniginės įplaukos tarp bankų paskirstomos vienodai.
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3.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Balanso straipsnyje ateinančių laikotarpių sąnaudos atvaizduotos būsimų laikotarpių
sąnaudos.
Pavadinimas

2020-12-31

2019-12-31

Būsimų laikotarpių sąnaudos- transporto draudimas

316

258

Būsimų laikotarpių sąnaudos - turto draudimas

83

88

Būsimų laikotarpių sąnaudos - prenumerata

0

0

399

346

Viso:

3.8. Nuosavas kapitalas.
3.8.1. Įstatinis kapitalas
Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės įstatuose pasirašytų akcijų nominalių
verčių sumai.
Pagrindinė akcijų savininkė yra valstybė. Nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Jai priklauso 98 % akcijų, kitus 2 % valdo
privatūs akcininkai.
2018 metais Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas 56000 Eur ir 2018.12.31 sudarė
160810 Eur. Mažinant įstatinį kapitalą sumažintas ankstesnių metų nuostolis.
2020 m. įstatinis kapitalas nekito.
Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
Iš viso:
Valstybės kapitalas
Privatus kapitalas

Akcijų skaičius
vnt.

Suma (Eur)

554516

160810

554516
542618
11898

160810
157359
3451

3.8.2. Privalomas rezervas
Privalomas rezervas nesudarytas.
3.8.3. Pelno (nuostolių) paskirstymas
Ankstesnių finansinių metų UAB „Panevėžio veislininkystė“ nepaskirstytieji nuostoliai
finansinių metų pabaigoje sudarė - 29231 Eur. Ataskaitinius metus bendrovė uždirbo 14304 Eur
pelno.
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Suma
(Eur)

Straipsniai
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas:
-į privalomąjį rezervą
-į rezervą savoms akcijoms įsigyti
-į kitus rezervus
-dividendai
iš jų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai
-metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt.
-kiti
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

-29231
14304
-14927
-14927

-14927

3.9. Dotacijos ir subsidijos
Dotacijų eilutėje atspindėtas dotacijų, susijusių su turtu likutis, kuris nurašomas
proporcingai ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš dotacijų, nusidėvėjimui.
Bendrovės dotacijoms taip pat priskiriamos tikslinės lėšos, gautos pagal Žemės ūkio
ministerijos vykdomas programas.
Šios lėšos atsispindi dotacijų ir subsidijų eilutėje.
Pavadinimas
1.

2.

Kitų gyvulininkystės darbų ir
paslaugų subsidijavimas- Veislinių
buliukų bazės modernizavimas pagal
ES reikalavimus.
Investicija pagal projektą „Gyvulių ir
paukščių veislinės vertės nustatymo
centro plėtra“ – UAB „Panevėžio
veislininkystė“ ūkinių gyvūnų parodų,
aukcionų, karantinavimo bazių
modernizavimas.

Likutis
2019-12-31

Gauta
valstybės
parama

822174

Panaudota
dotacijų,
susijusių su turtu

Likutis
2020-12-31

98769

822174

Lėšos skirtos parodai „Algirdiškis 2020“

0

85000

85000

0

Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams
dėl COVID-19

0

7000

7000

0

Subsidija mikroįmonėms iš VMI dėl Covid-19

0

5462

5462

0

Tiesioginės išmokos už pasėlius

0

203

203

0

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos
už bulius

0

2862

2862

0

822174

100527

199296

723405

Viso:

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Informacija apie bendrovės turimus ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus:
10

UAB „Panevėžio veislininkystė“

Rodikliai

2020-12-31

2019-12-31

3047

826
5505

7578
3046
4532
13392
14419
499
976
34219

Viso mokėtinos sumos

72572

71083

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

750

1650

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai:
t. sk. mokėtini po vienerių metų
t. sk. mokėtini per vienerius metus
Skolos tiekėjams
Įsipareigojimai susiję su darbo santykiais
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Gauti išankstiniai apmokėjimai

3047
45765
17429

Bendrovės atsiskaitymai su tiekėjais inventorizuoti 2020 m. gruodžio 31 d.
Bendrovei lizingo įsipareigojimai susidarė už lizingo būdu įsigyta automobilį,
administraciniams bendrovės poreikiams. Bendrovės lizingo įsipareigojimai:
Mokėjimų vykdymas (pradžia/pabaiga)
Pradinė lizingo įsipareigojimų suma be palūkanų
pagal sutartį
Palūkanų norma, proc.

2016-08/2021-09
24850 Eur
3 mėn. EURIBOR + 0,99 %

Dėl per ataskaitinį laikotarpį atliktų mokėjimų, bendrovės lizingo įsipareigojimus sudarė:
Rodikliai
Sumokėta lizingo palūkanų
Lizingo įmokos per ataskaitinį laikotarpį
Lizingo įsipareigojimų likutis iš viso
t.sk.: per vienerius metus
po vienerių metų

2020-12-31
407
4532
3047
3047

2019-12-31
99
4487
7578
4532
3046

3.11. Pelno (nuostolių) ataskaita
3.11.1. Pardavimų pajamos ir savikaina
Bendrovės pardavimų pajamos grupuojamos pagal veiklos rūšis. Pardavimo pajamas ir
pardavimo savikaina apskaitos duomenimis sudarė:
Rodikliai

2020-12-31

2019-12-31

Pardavimo pajamos
Tarpininkavimo
Tarpininkavimo paslauga parduodant gyvulius užsienio
pirkėjams
Karantinavimo
Galvijų pardavimo pajamos
Parodų
Komunalinių pajamos
Prekių pardavimo pajamos
Kitos pagrindinės veiklos pajamos

618031
148818

1414134
113233
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70353
363901
3880
1792
28403
884

16890
1234433
13820
1558
10428
23772
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Pardavimo savikaina
Parduotų galvijų savikaina
Parduotų prekių savikaina
Tarpininkavimo paslaugų savikaina
Natūralios prekių netekties sąnaudos
Galvijų priežiūros sąnaudos
Atsargų sąnaudos (pašarai, šiaudai)
Veterinarinės išlaidos (tyrimai, vet. paslaugos)
Veiklos rezultatas:

476120
334736
27602

45750
25002
43030
141911

1268059
1198177
10451
6161
4422
23379
7363
18106
146075

Rodiklis
Darbo užmokesčio sąnaudos (soc. draud., atost.kaup.)
Nepriklausomų valdybos narių atlygio sąnaudos
Transporto išlaikymo išlaidos (kuras, remontas)
Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nusidėvėjimas,
amortizacija
Komunalinės paslaugos (elektra, ryšių, interneto, atliekų )
Žalos atlyginimas (pagal teismo nutartį)
Draudimo sąnaudos
Biuro (kanceliarinės, buitinės, geriamo vandens, spausdint)
Reprezentacinės

2020-12-31
78756

2019-12-31
67477

10146
10494

7666
10437

9624
2538
264

9296
359
2710
546

90

299

Registrų, notarų, audito sąnaudos
Teisinės paslaugos
Mokesčiai biudžetui (nekiln. turto, taršos ir žemės mok.,)
Banko paslaugos
Konsultacijos, mokymai
Abejotinų skolų sąnaudos
Kitos sąnaudos (neatskaitomas PVM, nario mokestis,
neleidžiami atskaitymai ir kt)
Bendrosios ir administracines sąnaudos iš viso:

3281

5090

5360
1097

480
366

20249

17193

141899

121919

2020-12-31
15527
7000

2019-12-31
0
-

5462
203
2862
0
0
0

0
0
0

3.11.2. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

3.11.3. Kita veikla
Rodikliai
Pajamos
Laikinoji valstybės pagalba galvijų laikytojams dėl
COVID-19
Subsidija mikroįmonėms iš VMI dėl Covid-19
Tiesioginės išmokos už pasėlius
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius
Sąnaudos
Kitos sąnaudos
Turto nurašymo sąnaudos
Turto remonto sąnaudos pagal turto draudimo išmoka
Kitos veiklos rezultatas:
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3.11.4. Finansinė ir investicinė veikla
Rodikliai

2020-12-31

2019-12-31

33
407
440

128
99
227

Kitos finansinės pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Lizingo palūkanos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

3.11.5. Pelno mokestis, grynasis pelnas
Bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. pajamos iš viso sudarė 633558 Eur, sąnaudos 618459
Eur. Ataskaitinį laikotarpį bendrovė uždirbo pelno prieš apmokestinimą 15099 Eur, pelno
mokestis 795 Eur.
Rodikliai

2020-12-31

2019-12-31

14304

22706

Grynasis pelnas (nuostoliai)

3.12. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Prie Bendrovės vadovaujančių darbuotojų (vadovų) priskirtas direktorius.
Rodikliai
1. Vidutinis vadovų skaičius per metus
2. Įmonės vadovams per ataskaitinius laikotarpį
priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:
2. 1.Pagrindinis darbo užmokestis
2.2.Premijos
2.3.Išeitinės kompensacijos
3. Neatlygintinai suteiktos paslaugos ar perduotas turtas
4. Suteiktos garantijos

2020 m.

2019 m.

1

1

36210

35593

36210

35593

2020 metais bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokia paskola, garantijų, nebuvo jokių
kitų išmokėjimų ar priskaičiuotų sumų ir turto perleidimo.
3.13. Finansinės rizikos valdymas



Bendrovės apyvartinės lėšos laikomos dviejuose skirtinguose bankuose AB Luminor
banke ir AB Šiaulių banke.
Piniginių įplaukų paskirstymui vienodai tarp bankų negalime įtakoti, dėl klientų
pasirinkimo naudotis jiems patogesniu atsiskaitymo būdu.
3.14. Neapibrėžtumai

2021 m. sausio 5 d. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartimi sustabdytas Lietuvos
apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2020 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje
Nr.e2A-710-798/2020 vykdymas tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, todėl jokie
atidėjiniai dėl šios bylos nesudaromi.
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO VEISLININKYSTĖ“
Šiaulių g. 53, Algirdiškio k., 38355 Panevėžio r.
Įmonės kodas 168559278, PVM mokėtojo kodas 685592716

2020 M. METINIS PRANEŠIMAS
2021 m. kovo 5 d.
BENDROVĖS APIBŪDINIMAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė” (toliau – Bendrovė) įregistruota 1992
m. lapkričio mėn. 25 d. sukaupusi ilgametę didelę patirtį gyvulių veislininkystės, produktyvumo
kontrolės, auginimo ir vertinimo pagal veislines savybes, veislinių gyvūnų parodų, mugių
organizavimo, galvijų karantinavimo ir priežiūros srityje, vykdžiusi Bendrovė. Nuo 2008 m.
Bendrovė reorganizuota, prijungiant Algirdiškio kaime esančią parodų bazę.
Bendrovėje yra du padaliniai: tai 2008 m. prijungta Algirdiškio k. esanti parodų bazė,
kurioje vyksta veislinių gyvūnų parodos, o ne parodų metu naudojama kaip ūkinių galvijų
surinkimo centras ir Šilagalio k. ferma, kurioje teikiamos galvijų karantinavimo paslaugos. Šie du
padaliniai 2014-2015 m. buvo atnaujinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą
pateikus paraišką ir gavus ES lėšas.
AKCIJOS IR VALDYMO ORGANAI
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 160809,64 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių
aštuoni šimtai devyni eurai 64 ct). Jis padalytas į 554 516 akcijų; vienos akcijos nominali vertė yra
0,29 euro; visos akcijos - paprastosios vardinės. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų Bendrovės
pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinis kapitalas apmokėtas pilnas. Iš jų Valstybei
priklauso 542 618 akcijos, privatus akcinis kapitalas 11 898 akcijos. Iš viso akcininkų yra 29.
Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo
organas – Bendrovės direktorius. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės
valdymo organas. Žemės ūkio ministerija yra 97,85 % akcijų valdytoja.
DARBUOTOJAI
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbančiųjų skaičius pagal darbo sutartis sudarė 4
darbuotojai, (2020 m. gruodžio 31 d. – 4 darbuotojai). Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes
pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes, 2020 m.
Darbuotojų skaičius 2020 m.
Darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.

Vadovai
Specialistai
Darbininkai
Iš viso:

1
2
1
4

1
2
1
4

2020 m. vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 4 darbuotojai. 2020 m. Bendrovės
metinis darbo užmokesčio fondas su priskaitymais Sodrai siekė 78756 Eur.
2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Bendrovėje pagal darbuotojų grupes
pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes. 2020 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, eurais
2020 metais
(neatskaičius mokesčių) 2020 m.

Vadovai
Specialistai
Darbininkai
Vidutinis**

1
2
1
4

3017.52
1167.71
918.02
695.24

**Neįskaitant vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
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BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA
2020 m. bendrovė vykdė šias veiklas:
1. Veislinių galvijų karantinavimą;
2. Galvijų perpardavimą;
3. Veislinių gyvūnų parodų, mugių, aukcionų organizavimą, kurių metu atliekamos ūkinių
gyvūnų genetinės kokybės (ar) produktyvumo nustatymo paslaugos; konsultavimo paslaugos ūkinių
gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo klausimais;
4. Tarpininkavimo paslaugas perkant – parduodant ūkinius gyvūnus.
Suteiktų paslaugų kiekinis palyginimas 2019 - 2020 m. pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė. Teikiamų paslaugų kiekinis palyginimas 2019-2020 m.

Rodikliai

2019 m.

2020 m.

Karantinuotas veislinių galvijų skaičius

1193

2209

Surinktas galvijų skaičius užsienio šalių tiekėjams

5039

4894

1

1

Suorganizuota nacionalinio ir tarptautinio lygmens
veislinių gyvūnų parodų, aukcionų.

UAB „Panevėžio veislininkystė“ ūkinių gyvūnų parodų, aukcionų organizavimo vietoje
(Algirdiškio k., Panevėžio r.) įgyvendino projektą „Veislinių gyvūnų paroda Algirdiškis 2020“,
vyko seminarai - pranešimai, diskusijos veislininkystės aktualiausiomis temomis. Parodai buvo
atrinkta ir pristatyta 1007 vnt. ūkinių veislinių gyvūnų.
Tradiciškai buvo atrinkta veislinių gyvūnų parodos geriausių eksponatų dešimtukas.
Parodos metu vyko seminarai: „Mėsinių veislių buliukų vertinimas pagal individualias
augimo savybes ir produktyvumo kontrolės duomenų suvedimas į ŽŪIKVC GYVIS sistemą“
lektorius - LMGAGA direktorius Mindaugas Kinderis ir ŽŪIKVC Veislinių gyvulių apskaitos
skyriaus vyr. specialistas Adas Praprovas. Seminaras, pasitarimas - Lietuvos žalųjų galvijų gerinimo
metodai ir rezultatai.
Parodos metu lankytojus džiugino fotomenininko Stasio Povilaičio darbai „Viganto arkliai“,
taip pat šunų dresūros mokyklos „Mano Lyderis“ pasirodymas.
Vyko Lietuvos sunkiųjų arklių ir stambiųjų žemaitukų veislių pristatymas, pasirodymai,
įvairios rungtys. Parodos metu vyko įvairiausios diskusijos apie naminių ūkinių gyvūnų auginimo,
veisimo ir maitinimo ypatybes, o asociacijų nariai dalinosi gerosios praktikos patarimais su visais
lankytojams rūpimais klausimais. Lietuvos Juodmargių galvijų gerintojų asociacija kvietė visus į
sūrio virimo edukacinę programą, o Lietuvos avių augintojų asociacija ne tik pademonstravo avies
kirpimą, bet ir leido lankytojams patiems pabandyti kirpti avies kailį. Triušių paviljone vyko triušių
veislių pristatymas, pasakojama kiekvienos veislės išskirtinės savybės.
TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI
Bendrovėje yra taikomos naujos galvijų laikymo, šėrimo, valymo technologijos, kurių
taikymas leidžia konkuruoti su kitomis įmonėmis teikiančiomis tas pačias paslaugas, mažinti
savikainą, pagerinti darbų kokybę, didinti veiklos apimtis, mažinti žmogiškojo faktoriaus klaidas.
Tai itin svarbu konkuruojant su panašia veikla užsiimančiomis bendrovėmis. Kiekvienais metais
stebimas kontroliuojamų bandų stambėjimas. Į stambius ir Europos lėšomis modernizuotus ūkius
sparčiai skverbiasi robotizacija, kompiuterizacija ir kitos sumaniosios technologijos, kurios keičia
ne tik ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros procesus, bet ir gyvulininkystės darbuotojų darbo pobūdį
ir sąlygas. Šioms technologijoms diegti ir valdyti reikalingi specialistai, gebantys organizuoti
gyvulininkystės produktų gamybą, parinkti pažangius ūkinių gyvūnų veisimo metodus, diegti ir
valdyti sumaniąsias gyvūnų laikymo ir šėrimo technologijas, užtikrinti gyvūnų gerovės ir
produktyvumo sąlygas, konkurencingumą ir pelningumą.
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SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Socialiniu požiūriu labiausiai Bendrovės veiklą įtakoja kontroliuojamų bandų savininkų
ekonominė padėtis. Užauginti sveiką, stiprų ir produktyvų gyvulį, reikia įdėti nemažai pastangų ir
darbo, o tam, kad sėkmingai veiktų visa gyvulininkystės šaka, būtinas bendras susitelkimas.
Veislininkystė – tai ilgas procesas, reikia dirbti ilgus metus, kad būtų pasiektas tinkamas rezultatas.
Patirtį perduodant iš kartos į kartą ir turint aiškią viziją bei perspektyvas, užtikrinama visos šakos
sėkmė.
Gyvulininkystės verslas, lyginant su augalininkyste, yra mažiau patrauklus, kadangi jam
reikia daugiau darbo išteklių, darbo procesas kasdieninis, reikalaujantis ir nemažos darbo jėgos ir
išlaidų, nelieka laiko ne tik užsiimti kita veikla, bet ir poilsiui. Jauniesiems ūkininkams taip pat
trūksta informacijos, patirties apie tai, kaip tinkamai auginti gyvulius, kaip juos šerti ir prižiūrėti.
Taip pat pastebima, jog kaimo vietovėse trūksta jaunų kvalifikuotų specialistų kurie galėtų
įsilieti į gyvulininkystės ūkio šaką dėl darbo pobūdžio nepopuliarumo tarp jaunų žmonių.
Bendrovės darbuotojai aktyviai bendrauja, konsultuoja ir skatina ūkininkus plėsti ir vykdyti
gyvulininkystės veiklą gerinant ūkinio gyvūno genetikos kokybę.
APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI
Besikeičiantys gyvūnų gerovės standartai, nuolat griežtėjantys veterinariniai, aplinkosaugos
reikalavimai, reikalauja didesnių išlaidų ir investicijų iš Bendrovės, o tai daro neigiamą poveikį
Bendrovės pelningumo lygiui. Didelę grėsmę kelia užkrečiamų ligų galimybė, kadangi galvijai
surenkami iš įvairių ūkių ir gali užsikrėsti sveiki gyvuliai.
Taip pat besikeičiančios oro sąlygos įtakoja bendrovės veiklą: labai karšti ir labai šalti orai
mažina pelningumą, kadangi veikla tuo metu mažėja arba yra stabdoma.
POLITINIAI VEIKSNIAI
Žemės ūkio politika gali daryti įtaką Bendrovės rezultatams per išmokas ir įvairias rėmimo
programas gyvulininkystės sektoriui. Labai svarbi žemės ūkio politika skatinanti Lietuvos ūkininkų
norą plėtoti ir gerinti ūkinių gyvūnų genetinę kokybę ir produktyvumą. Nors ES parama kaimo
plėtrai mažėja (2007-2013 m. buvo skirta 2,288 mlrd. Eur, o 2014-2020 m. yra 1,977 mlrd. Eur),
yra nemažai kaimo plėtros programos priemonių dirbti skatinančių jaunus ūkininkus, bei plėstis
mažiems ūkiams. Ūkininkams gerai įsisavinus skatinimo ir rėmimo programas, tokias kaip „Parama
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiems ūkiams“ tai teigiamai veiktų įmonės veiklą,
didėtų ir įmonės veiklos apimtys. Pastebimai didėja ir plečiasi veislinė mėsinė gyvulininkystė,
kuriasi nauji ekologinės mėsinės gyvulininkystės ūkiai.
RIZIKOS VALDYMAS
Informacija apie finansines rizikas pateikta 2020 m. Bendrovės finansinėse ataskaitose.
FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2020 metais, vykdydama pagrindinę veiklą gavo 618,03
tūkst. eurų pajamų, iš kurių pajamos už tarpininkavimo paslaugas sudarė 219,17 tūkst. eurų, galvijų
pardavimo pajamos 363,90 tūkst. eurų, kitos pajamos sudarė 34,96 tūkst. eurų.
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Rodikliai

2020 m.

Pardavimo pajamos

618031

Tarpininkavimo

148818

Tarpininkavimo paslauga parduodant gyvulius užsienio pirkėjams

70353

Galvijų pardavimo pajamos

363901

Parodų organizavimo

3880

Komunalinių pajamos

1792

Prekių pardavimo pajamos

28403

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

884

Pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta 476,12 tūkst. eurų sąnaudų, iš jų didžiausią
savikainos dalį sudarė parduotų gyvulių savikaina – 334,74 tūkst. eurų, pašarai – 25,00 tūkst. eurų,
gyvulių priežiūros sąnaudos – 45,75 tūkst. eurų, kitos sąnaudos sudarė - 70,63 tūkst. eurų.
Pagrindinės veiklos pelnas – 141,91 tūkst. eurų.
Rodikliai

2020 m.

Pardavimo savikaina

476120

Parduotų galvijų savikaina

334736

Parduotų prekių savikaina

27602

Galvijų priežiūros sąnaudos

45750

Atsargų sąnaudos (pašarai, šiaudai)

25002

Veterinarinės išlaidos (tyrimai, vet. paslaugos)

43030

Veiklos rezultatas (bendrasis pelnas):

141911

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų patirta – 141,90 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčio
(soc. draudimo, atostoginių kaupinių) sąnaudos – 78,76 tūkst. eurų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo 10,49 tūkst. eurų, ir kitos sąnaudos – 52,65 tūkst. eurų.
Rodiklis

2020 m.

Darbo užmokesčio sąnaudos (soc. draud., atost.kaup.)

78756

Transporto išlaikymo išlaidos (kuras, remontas)

10146

Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nusidėvėjimas, amortizacija

10494

Komunalinės paslaugos (elektra, ryšių, interneto, atliekų )

9624

Draudimo sąnaudos

2538

Biuro (kanceliarinės, buitinės, geriamo vandens, spausdint)

264

Reprezentacinės

90

4

Registrų, notarų, audito sąnaudos

3281

Mokesčiai biudžetui (nekiln. turto, taršos ir žemės mok.,)

5360

Banko paslaugos

1097

Kitos sąnaudos (neatskaitomas PVM, nario mokestis, neleidžiami atskaitymai
ir kt)

20249

Bendrosios ir administracines sąnaudos iš viso:

141899

Kitos veiklos pajamos 2020 m. – 15,53 tūkst. Eurų.
2020 m. finansinės veiklos sąnaudos yra 0,44 tūkst. eurų.
2020 m. bendrovės grynasis pelnas yra 14,304 tūkst. eurų.
Bendrovės pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
45,76 tūkst. eurų.
Gautinų sumų grupės

2020-12-31
30816
555
13851
541
45763

Pirkėjų skolos
Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Gautinas PVM
Pelno mokestis
Viso:

Bendrovės per vienerius metus mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
72,57 tūkst. eurų, iš jų lizingo įsipareigojimai yra 3,04 tūkst. eurų; skolos tiekėjams už suteiktas
paslaugas ir parduotas prekes – 45,77 tūkst. eurų, mokesčiai biudžetui – 0,83 tūkst. eurų,
įsipareigojimai su darbo santykiais ( darbo užmokestis, sodra, GPM, atostoginių kaupiniai) – 17,43
tūkst. eurų, ir gauti išankstiniai apmokėjimai – 5,50 tūkst. eurų.
Rodikliai

2020-12-31

Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai:

3047

t. sk. mokėtini per vienerius metus

3047

Skolos tiekėjams

45765

Gauti išankstiniai apmokėjimai

5505

Įsipareigojimai susiję su darbo santykiais

17429

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

826
72572

Iš viso įsipareigojimų:

5

