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t.Bendrovis veiklos apibadinimas
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. birZelio 27 d. nutarimu Nr. 627 ir

Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2018 m. rugsejo 20 d. isakymu Nr.3D-660, nuo 2019 m.
sausio 2 d' isteigta nauja bendrove UAB ,,Genetiniai istekliai", sujungiant uAB ,,Seduvosavininkyste" ir UAB Upytes eksperimentini uki, kuriai perejo visas reorganizuojamq bendroviq
turtas teises ir pareigos.

Bendroves akcijos 100 proc. priklauso Lietuvos Respublikos valstybei, akcijq valdytoja yra
Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Zemes fikio ministerija. Bendroves valdyba skiriama 4 metq
laikotarpiui, j4 LR Zemes [kio ministro isakymu Nr.3D-548 nuo 2019 m. spalio g d. sudaro 4
nariai: Ramlnas Antanaitis - nepriklausomas narys, Alfredas Gustas - Zemes ukio ministerijos
Teises ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, Rlta Liaubiene- nepriklausoma nard, Laura
Sosunovidiene - z'emes flkio ministerijos Zemes [kio sektoriaus finansq valdymo grupes patareja.

Bendroves direktoriumi Zemes Dkio ministro 2018 m. lapkridio 20 d. isakymu Nr.3D-g27
paskirtas Audrius Zalatoris.

UAB,,Genetiniai istekliai" vykdo tgsting savo veiklEt.y. perspektyviq mesos ir pieno
krypties galvijq veislininkyste; javq, pluostiniq ir aliejiniq argutq ,iulnlrt yrte; eksperimentind,
mokomoji ir bandomoji ukine veikla bei atlieka valstybes pavest4 funkcij4, pagal Lietuvos ukiniq
gyvfrnq genetiniq i5tekliq i5saugojimo program?, kuri parengta, vadovaujantis 1gg2 m.birZelio 5 d.
Biologines ivairoves konvencija saugo ir veisia uZdarq populiacijq metodu genofondines Lietuvosjuodgalves avis. Suklre ir pledia Lietuvos vietiniq siurkseiavilniq aviq selekcini branduoli, atlieka
kontrolini avinukq penejim4, tikslu patikrinti avinq reproduktoriq palikuoniq veislines ir mesines
savybes, pagal parengt4 Lietuvos juodgalviq aviq naujos linijos kurimo metodik4, kuriama
mesingesniq ir greidiau augandiq Lietuvos juodgalviq aviq veisline grupe. 2019 m. nukirpta 13g5
vnt' aviq ir prikirpta 3248 kg vilnos. Ataskaitiniais metais buvo penimi g9 avinukai ir patikrinti 9
veisliniai avinai reprodukcij ai.

Bendrove vykdydama veikl4, laikosi valstybes valdomq imoniq veiklos uZtikrinimo gairiq
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybes 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. lo52 ,,Delvalstybes valdomq imoniq skaidrumo uztikdnimo gairiq apraso patvirtinimo.. ir valstybes turtiniq
ir neturtiniq teisiq igyvendinimo valstybes valdomose imonese tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos vyriausybes 2012 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr.665 ,,Del valstybes turtiniq ir neturtiniq
teisiq igyvendinimo valstybes valdomose imonese tvarkos apraso patvirtinimo

Bendrovei keliami akcininko tikslai:
1. siekti valstybes socialiniq ir politiniq tikslq igyvendinimo.
2. Siekti verslo vertes augimo ir dividendq pajamingumo. *
3' Moksliniq tyrimq ir inovacijq diegimas veislines gyvulininkystes srityje, jq praktinis

taikymas.

2019 m. Bendroves veikla buvo vykdoma produktyviai isnaudojant 1755,41ha Zemes
plot4. Zieminiq ir vasariniq javq buvo paseta virs 850 ha, pi*o. t.;";;k;; sudare apie 550 ha,



rapsq ir kukurfrzq paseliai vidutini5kai po 150 ha, kiti augalai -41 ha,likus! plot4 apie g0 ha
sudare ptdymai. Javq derlingumas sieke 3 t/ha, rapsq _2,5 tlha.

Galvijininkyste - labai svarbi gamybos Saka. 2019 m. bendroves fermose buvolaikoma apie 1800 aviq, iki 800 galvijq, i5 jq iki 300 melZiamq karviq, 20 - mesiniq galvijq.
Galvijai laikomi trijose fermose.

Pieno gamyba - pagrindine galvijininkystes vystymo saka, pagrindine prekineprodukcija. Bendrove yra zemes [kio kooperatyvo ,,pienas LT.. nard.
Laikomq aviq skaidius svyruoja nuo 1800 vnt iki 2300 vnt. Avys laikomos vienoje

fermoje.

2.Finonsiniai ir neJinansiniai veiklos rezuhatai
2. l.Finansinioi veiklos rodiktiui
Ataskaitiniais metais bendrove gavo 1 750

strukttra pateikiama 1 pav.
318 Eur pajamq. pajamq iS realizacijos

z0tg m. pajamq struktEra

ai; 178399

Kitos paj.ir pasl.;

Aug.prod. Avininkystd Galvijai Kitos paj.ir pasl. Ties.ir kt.iim. i

201 9 m" pagrindiniai linansinis veiklos rodikliai

lentele)

Avininkyste; 88724

Pardavimo pajamos (Eur) 1 750 318
Pardavimo savikaina I s32302
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2t8 016
Bendrosios ir administracines s4naudos

Grynasis pelnas (Eur)

Ilgalaikis turtas (Eur) 2 315 403

Grynasis pelningumas (proc.)

Nuosavo kapitalo pelningumas (proc.)



Bendroj o mokumo koefi cientas

Greitoj o (skubaus, kritinio) likvidumo koefi cientas

Rodiklis
Pagaminta (t)

I
Parduota (t)

2019 m. 2019 m.
Gr[dai '25'30

2187
Rapsai '256

256
Zirniai 6l 42

2.2.Pardavimry opimtys
Augalininkystis pagamintos ir parcruotos produkcijos apimtys 2019 m,

Gyvulininkystis pagamintos ir parduotos produkcijos apimtys 20r9 m.

Aviq pardavimas 2019 m.

(2 lentele)

3.Aplinka ir personalas

3. 1. E konominis s qlygos

Gyvulininkystes produkcijos pardavimas frzine apimtimi
nebuvo problematiskas. Esming itak4 gaunamoms pajamoms turi
supirkimo kainos, kurias itakoja pasaulines rinkos kainos. pajamos

lentele)

#

per ataskaitini laikotarpi
Zemes lkio produkcijos

uZ parduot4 pien4 sudaro

Rodiklis
Pagaminta (t) Parduota (t)

2019 m.

lentele)

Svoris kg

Lietuvos juodgalves avys

Avinukai 25276 5756,3

347s4 15399,3



didZiausi4 dali bendroves realizacijos pajamose. 2019
0,245 Eurlkg.

m. vidutine pieno supirkimo kaina sieke

Bendrove yta A klases Lietuvos juodgalviq aviq veislynas auginantis genofondines
veislines avytes ir avinukus. Tai vienintelis tokio tipo veislynas, galintis aprupinti ukininkus
veislinemis avytemis bei negiminingais veisliniais avinukais. pirkejai neturi dideles itakosprodukcijos kainai, nes Bendroveje avys veisiamos pagalketurias genealogines linijas. pradeta kurti
penkta gimininga linija, siekiant pagerinti Lietuvos juodgalviq aviq mesines savybes, panaudojant
Vokietijos juodgalviq veisles mesinius avinus. Bendrove gali parinkti ukininkams negiminingus
avinukus, tadiau poreikis yra nedidelis, nes vienas avinukas, gali sukergti keturiasdesimt avydiq,
todel Bendrove parduoda tik 20-26 avinukus veislei per metus, likusius parduoda mesai. veisliniq
avydiq Bendrove per metus pardave 69 vnt., nes kitas palieka bandos didinimui ir atnaujinimui.
Likusius avinukus ir netinkamas veislei avytes parduodame mesai. Avinukai parduodami vienetais,gyw svoriu, nors jq i5auginimo ka5tai tokie patys kaip ir veisliniq, tadiau parduodama Zemesne
kaina' M[sq Bendrovds tikslas saugoti ir pletoti genofondines Lietuvos juodgalves ir Lietuvos
vietines Siurk5diavilnes avis.

Siekiant brangiau parduoti augalininkystes produkcij4 Bendroveje auginama ir ruosiama
aukStq reprodukcijq sekline medziaga. Sekliniq grfidq kaina buna apie 10 proc. didesne, lyginant su
kitq grudq rinkos kaina. Augalininkystes gamyba pasiZymi sezoniSkumu, tod6l traktorininkus ir
laukininkystes darbuotojus Ziemos laikotarpiu sudetinga aprDpinti darbu. Bendrove si4 problem4
stengiasi sprgsti, darbuotojus iSleidZiant atostogq, ldarbinant pagal lalimybes gyvulininkystes
fermose' Tadiau prasidejus pavasari darbymediui, susiduriama su darbuotojq trlkumu.

3.2.Polilini aplinka
Zemas tkio politika tiesiogiai veikia Bendroves rezultatus per i5mokas ir ivairias rdmimo

progrilmas' Bendrove pati nenustato produkcijos pardavimo kainq (Sias kainas diktuoja rinka), todel
5i parama tiesiogiai prisideda prie pagaminamos produkcijos savikainos maZinimo, o tuo padiu
didina imones pelningum4 ir konkurencingum4, suteikia daugiau stabilumo. Lietuvos istojimas i ES
sudare palankias s4lygas stabiliai Lietuvos Zemes [kio ir kaimo pletrai. pastaraisiais metais
Lietuvoje buvo vykdomos investicines paramos programos, skatinandios Zemes 6kio subjektq
modemizavim4, konkurencingumo didinim4, Europos s4jungos standartq igyvendinim4. Tadiau yra
palikta galimybe dali tiesioginiq i5mokq ijautry sektoriq kaip pienininkyste, avininkyste, mesine
gyvulininkyste remimui. Pastaruoju metu vis dideja norindiq isigyti Lietuvos juodgalvirl
genofondiniq avydiq ir avinukq. Vienas i5 strateginiq tikslq didinti Lietuvos juodgalviq ir Lietuvos
vietiniq Siurk5diavilniq genofondiniq aviq band4.

3.3.Aplinkosaaga
Bendrove vykdydama Zemes fikio veikl4, siekia maZinti neigiam4 poveiki aplinkai ir

gamtai. Pagrindineje Stulti5kiq fermoje irengtas srutq rezervuaras - lagrlna su technqlpgine iranga,atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui EB
Nr.1882/2003, del vandenq apsaugos nuo tar5os nitratais iS Zemes ilkio Saltiniq.

Valstybines augalininkystes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos paneveZio
regioninis skyrius atliko patikrinim4 kaip bendroveje laikomasi augalq apsaugos produktq
naudojimo reikalavimq. Patikrinimo metupaZeidimq nenustatyta.



3.4.Personalas, darbo uimokestis

Vidutinis metinis darbuotojq skaidius per ataskaitinius metus sieke iki 75 darbuotojq. Per
ataskaitini laikotarpi bendrove prieme 12 ir atleido 13 darbuotojq, metq pabaigoje s4ra5inis
skaidius buvo 70 dirbandiqiq. Darbuotojq struktura pateikiama 2 pav.

Darbuotojrt struktUra

80

60

40

20

0
ffi Darbuotojr.t skaidius

Darbuotojq skaidius

Visi specialistai, pagal uZimamas pareigas turi pakankam4 darbo staZq, reikiam4 pagal
pareigybes kvalifikacij 4 ir iSsilavinimq.

Bendroves direktoriaus atlyginimas mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2002 m. rugpjtidio 23 d. nutarimu Nr.1341. Pastoviosios dalies koeficientai i5reikSti
Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybes politikq, teisejq, valstybes
pareiglnq ir valstybes tamautojq pareigines algos baziniais dydZiais (2019 m. -173 Eur.),
nustatytas 12,7 koefrcientas, direktoriaus pavaduotojui mokama 90 proc. direktoriui nustatyto
atlyginimo.

Bendroves specialistams direktoriaus isakymu nustaty.ti menesiniai pareiginiai
atlyginimai, kitiems darbuotojams taikomas valandinis darbo uZmokestis, o pavasariniams Zemes

darbams, sejos, paseliq prieZiuros, derliaus nudmimo darbams taikomas vienetinis darbo
uZmokestis.

Bendroves darbuotojq amZiaus vidurkis siekia 54 metus. Darbo uZmokesdio lesos 2019
m. sudare 711,4 tlkst. Eur, priskaitymai sodrai 12,8 tDkst. Eur, vidutinis metinis mdnesinis darbo
uZmokestis 863 eury, i5 jq vadovaujandiq darbuotojq -2090 Eur, specialistq - 1150' traktorininkq
ir melZejq - apie 800 Eur, kitq darbuotojq iki 600 Eur.



4.Finansin6s rizikos valdymas
Bendrove leSas laiko dviejuose bankuose. Bendroves mokumas, sugebejimas gr4Zinti

skolas vertinamas naudojant tokius rodiklius. Bendrasis mokumo rodiklis yra 6,65,jeigu butq
Zemiau I - kritine. Skolos-nuosavybes koeficientas yra 0,15, kurio priimtina reiksme iki 0,5,
auk5tesne- kritine. [siskolinimo koeficientas yra 0,11, esant vir5 0,5 bltq nepatenkinamas.

5.5 kaidrumo gairiry nuostatry laikymasis
Bendrove vadovaudamasi valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uztikrinimo

gairiq apra5u viesai skelbia intemetiniame puslapyje (www.qenetiniai,i ) aiskinamEii
ra5t4, balans4, pelno nuostoliq ataskaitq, nuosavo kapitalo pokydiq ataskait4, pinigq srautq
ataskaitq, audito ataskait4, metinipraneiim4. Tarpinius finansines ataskaitos rinkinius: ai5kinam4ji
ra5t4, balans4, pelno nuostoliq ataskait4, nuosavo kapitalo pokydiq ataskait4, pinigq srautq ataskait4
teikiamia kas ketvirti. Taip pat kas ketvirti pateikiama informacija apie darbo uZmokesdio fondo
le5as, vidutini darbuotojq skaidiq, bendrovds direktoriaus menesines algos dydi ir planuojamos bei
vykdomos investicijos, pirkimus.

6. Met in i s Jin an s in is atas k aito s

Bendrove ui,2019 m. paruo5e 3, 6, 9 ir 12 menesiq tarpinius finansiniq ataskaitq
rinkinius ir metini finansiniq ataskaitq rinkini, kuri sudaro:

o aiSkinamasis ra5tas,

o balansas,

o pelno nuostoliq ataskaita,

. nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita,
o pinigq srautq ataskaita,

o audito ataskaita,

o metinis pranesimas

Pirkejq skolos metq pabaigai sieke 389,0 t[kst. eurq., i5 jq didZiausi4 isiskolinim4
sudaro AB "Kiauliq veislininkystd" skola - 284,0 tlkst. eurq; ZOK "Pienas LT"- 86,8 tlkst.
eury. Per vienerius metus moketinos sumos ir isipareigojimai siekia 378,8 t[kst. Eur, iS jq
didZiausias isiskolinimas UAB Baltic Agro - 179,4 tDkst. eurq." (AiSkinamasis ra5tas,15-16 psl.).
Ataskaitinius rnetus bendrove baige su 3504 eury pelnu.

T.Bendrovi sovry akcijry per ataskaitinius metus neisigijo ir neperleido

S.Bendrovi nira isteigusifilialry nei atstovybiq.

9.Ataskaitiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkry susirinkimo esminiai svurbiry
ivykiry neivyko.

6
l0.Bendrovis veiklos planai ir prognozis.

UAB ,,Genetiniai i5tekliai" dalyvauja Europos inovacijq partnerystes veiklos grupiq
steigime, kurios tikslas, panaudojus Bendroves materialing bazE t. y. esamus pastatus, avis, irang4 ir
bendradarbiaujant su Gyvulininkystes instituto bei Veterinarijos akademijos atstovais atlikti mokslo



tiriamuosius bandymus aviq Serimo ir veisimo klausimais. Siuo projektu isigijo technologinius

lrenginius aviq fermai, kompiutering technik1. 2020 m. numate isigyti automobilini Saldytuv4
veZioti skerdenai, nes poreikis kasmet dideja.

Bendrove nuolat tobulina savo veikl4, atnaujina ir investuoja i naujas gamybos
priemones, kurios prisideda prie vykdomos veiklos tobulinimo, suteikiant galimybg [kininkams
lsigyti geriausias veislines avis, gauti konsultacijas ir mokymus. Bendrove su LSMU
Gyvulininkystes institutu vykdo projektus ,,Pa5ary itaka, Lietuvoje auginamq skirtingo
intensyvumo veisliq, avinukq penejimui, siekiant auginimo rodikliq didejimo" ir ,,Biotechnologiniq
metodq panaudojimas aviq reprodukcijos gerinimui", kur numato isigyti aviq grupavimo irang4 su

girdymo sistemq.

Bendrove nuolat seks ir stebes strategijos uZdaviniq ir tikslq igyvendinim4 ir pateiks
informacij4 valdybai, kuri posedZiuose analizuos ir vertins esam4 situacij4, tuo padiu bus
priimami sprendimai tolimesnei efektyvesniai veiklai uZtikrinti.

Direktorius
ft
I

Audrius Zalatoris

#


