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I. Bendrov6s apibudinimas
ULdaroji akcine bendrove ,,PaneveZio veislininkyste" (toliau - Bendrove) iregistruota 1992
m. lapkridio m6n. 25 d. ilgamete gyvuliq veislininkystg, gyvuliq produktyvumo kontrolg ir gyvuliq
seklinim4 vykdZiusi Bendrove. 2008 m. Bendrove reorganizuota, prijungiant parodq bazg esandi4
AlgirdiSkio kaime.
Bendroves veiklos kryptis
gyvulininkystei biidingq paslaugq veikla, veisliniq gyvlnq
aukcionq, parodq bei mugiq organizavimas, galvijq karantinavimo paslaugq teikimas Lietuvos ir
uZsienio gyvuliq augintojams, tarpininkavimo paslaugos perkant-parduodant gyvulius.
Bendroveje yra du padaliniai: tai 2008 m. prijungta Algirdi5kio k. esanti parodq baze, kurioje
vyksta veisliniq gy\runq parodos ir Silagalio k. fern a, kurioje iki 201 1 m. buvo auginami ir vertinami
veisliniai buliukai pagal veislines savybes. Nutraukus finansavim4 i5 Kaimo remimo programos 2010
m., veisliniq buliukq ivertinimui, nuo 2011 m. buliukq auginimo veikla Bendroveje nebevykdoma.
UAB ,,PaneveZio
7 m. pasira5yt4 Valstybines Zemes nuomos sutarti
nuomoja 3,7545 _ha ploto
PaneveZio r. sav., Silagalio kadastro vietoveje,
Silagalio kaime. Zemds
imt penkeriems metams nuo sutarties pasirasymo
dienos. Taip pat Bendrove pagal2007 m. pasira5yt4 Valstybines Zemes nuomos sutart! nuomoja 4,80
ha ploto Zemes sklyp4, esant! PaneveZio r. sav., Atgirdi5kio k.. Zemes sklypas i5nuomotas dvidesimt
penkeriems metams nuo Sios sutarties pasiraSymo dienos.
UAB ,,PaneveZio veislininkyste" yra ribotos civilines atsakomybes privatus juridinis asmuo,
kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
akciniq bendroviq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.
Bendroves valdymo organai: visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir vienasmenis
valdymo organas Bendroves direktorius. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias
Bendroves valdymo organas. Zemes likio ministerija yra 98 proc. akcijq valdytoja.
Bendroveje 2013 m. rugsejo men. akcininkq susirinkime buvo suformuota nauja Valdybos
sudetis, sudaryta iS 5 (iki 2013 m. spalio men. buvo 3 nariai) nariq. 2015 m. balandlio 23 d.
visuotiniame akcininkq susirinkime buvo at5aukti du valdybos nariai - Algirdas Gricius ir Arunas
Rutkauskas, ir i5rinkti nauji valdybos nariai - Art[ras Mila5auskas ir Giedre Tamkuviene. Siuo metu
esama valdybos sudetis:
ArttirasMila5auskas
Laura Sosunovidiene
Giedre Tamkuviene
Jurij Kornijenko
Nikolaius Dubnikovas
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II. Finansai
Bendroves finansiniq veiklos rezultatq analize pateikiama finansiniq ataskaitq rinkinyje:
balanse, pelno (nuostoliq) ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitoje, taip pat ai5kinamajame
raSte. Bendroves apskaita tvarkoma ir finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal LR Buhalterines
apskaitos isfatymo, LR imoniq finansines atskaitomybes lstatymo, Verslo apskaitos standartq ir kitq
Lietuvos Respublikoje buhaltering apskait4
finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4

ir

reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus. Bendrove apskaitos tvark4 ir finansines ataskaitas rengia
atsiZvelgiant ir i Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apraSo nuostatai.
Bendroves veikl4 apibfldinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai
I lenteld

Rodikliai

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Pardavimo pajamos

226r04

68803

78072

Veiklos s4naudos

78475

84366

53198

Grynasis pelnas (nuostolis)

4450

(s2131)

(-44e83)

Turto pelningumas (ROA),

0,003

-0,07

-0,205

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)

0,03

-0,317

-0,21

Turto apyvartumas

0,16

0,09

0,35

Kritinio likvidumo koeficientas

1,23

0,25

6,84

III. Darbuotojai
2015 m. vidutinis metq s4ra5inis darbuotojq skaidius - 6, 5 darbuotojai. Bendroveje visiems
darbuotojams yra paruo5ti ir patvirtinti pareigybiq apraSymai, kuriuose numatytos darbuotojq
pareigos ir funkcijos. Dirbandiq darbuotojq darbo uZmokestis apskaidiuojamas taikant vieneting
darbo apmokejimo tvark4. Darbuotojq atlyginimo priedus ir premijas skiria direktorius. 2015 m.
vasario 26 d. valdybos posedyje (protokolas Nr. 2) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimu Nr. I34I bei atsiZvelgiant i praejusiq metq rodiklius Bendrove buvo priskirta IV kategorijai
ir nustatytas Bendroves direktoriui 4,9 koeficientas menesines algos pastoviosios dalies dydZiui
skaidiuoti. Kintamoji dalis priklauso nuo Bendroves pasiektq flkiniq-finansiniq veiklos rezultatq.
Bendroves darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, 2015 m. vidutinis menesinis darbo uZmokestis
eurais, neatskaidius mokesdiq, nurodytas lentelej e.

Vidutinis menesinis darbo uZmokestis eurais

Darbuotojai

2lentel6

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Vadovauj antys darbuotoj ai

1404,24

1169,94

977,56

Specialistai

376,68

307,39

286,44

Pagalbiniai darbininkai

302,84

269,16

197,66

2015 m. Bendroves metinis darbo uZmokesdio fondas (be atostoginiq kaupiniq) buvo 76271

Elr.,2014 m. Bendroves metinis darbo uZmokesdio fondas buvo 36 131 Eur.. 2013 m. Bendroves
metinis darbo uZmokesdio fondas buvo 26 881 Eur.

IV. Teikiamos paslaugos
UAB,,PaneveZio veislininkyste" vykdo Sias veiklas:
1. Veisliniq galvijq karantinavimas;
2. Galvijq eksportas;
3. VerSeliq eksportas;
4. Veisliniq gyviinq parodq, mugiq, aukcionq organizavimas, kuriq metu atliekamos Ikiniq
gyvtrnq genetines kokybes (ar) produktyvumo nustatymo paslaugos, konsultavimo paslaugos flkiniq
gyvtinq genetines kokybes ir produktyvumo klausimais.

Suteiktq paslaugq pajamos 2013 - 2015 m.

Rodikliai

3lenteld
2015 m.

2014 m.

Tarpininkavimo paslaugos

128758

13818

Galvijq karantinavimo paslaugos

78592

Parodq, mugiq, aukcionq organizavimo paslaugos

r8754

s4985

Suteiktq paslaugq kiekinis palyginimas 2013 - 2015 m.

Rodikliai

2015 m.

2013 m.

78030
4 lentelE

2014 m.

Karantinuotas veislinig galvijq skaidius

845

Suteikt4 konsultavimo paslaugq [kiniq gyviinq
genetines kokybes ir produktyvumo didinimo
klausimais (val.)

r22

Surinktas galvrjq skaidius uZsienio Saliq tiekejams

1689

158

Suorganizuota nacionalinio ir tarptautinio lygmens
veisliniu gyviinu patodu, aukcionu.

I

I

2013 m.

1

V. Techniniai ir technologiniai veiksniai.

-

2015 m. baigtas projektas Gyvuliq ir pauk5diq veislines vertes nustatymo centro pletrai
UAB ,,PaneveZio veislininkyste" iikiniq gyviinq parodq, aukcionq, karantinavimo bazl4
modernizavimas", kurio metu buvo rekonstruoti pastatai esantys Silagalio k. ir Algirdi5kio k. Po
rekonstrukcijos Bendroveje yra taikomos naujos galvijq laikymo, Serimo, valymo technologijos,
kurios Ieidi,ia konkuruoti su kitomis imonemis teikiandiomis tas padias paslaugas,maLinti savikain4,
pagerinti darbqkokybg, didinti veiklos apimtis, malintiZmogi5kojo faktoriaus klaidas. Tai itin svarbu
konkuruojant su pana5ia veikla uZsiimandiomis bendrovemis ir gerinant Bendroves pelningum4.
Naujai rekonstruoti Algirdi5kio kaime PaneveZio rajone esantis parodq centro pastatai, lauko
paviljonai, ne parodq metu naudojami, kaip gyvuliq surinkimo centras.
fsigyta abiejq bazir4 rikinei gamybinei veiklai btitina technika: traktorius su frontaliniu
krautuvu, prikabinamas vertikalus pa5arq smulkintuvas- mai5ytuvas- dalytuvas su sverimo sistema,
ratinis traktorius, prikabinamas ritiniq smulkintuvas dalyuvas, savaeigis teleskopinis krautuvas.

VI. Socialiniai veiksniai
Socialiniq poZitriu labiausiai Bendroves veikl4 itakoja kontroliuojamq bandq savininktl
ekonomine padetis. UZauginti sveik4, stipry ir produktyvrl gyvuli, reikia ideti nemaZai pastangq ir
darbo, o tam, kad sekmingai veiktq visa gyvulininkystes Saka, butinas bendras susitelkimas.
Veislininkyste - tai ilgas procesas, reikia dirbti ilgus metus, kad bttq pasiektas tinkamas rezultatas.
Patirti perduodant i5 kartos ir kart4 ir turint aiSki4 vizijq bei perspektyvas, uZtikrinama visos Sakos
sekme.

Pastaraisiais metais maZejantis gyvuliq skaidius rodo, kad maldjaiikininkq suinteresuotumas
pletoti gyvulininkystg. Gyvulininkystes verslas, lyginant su augalininkyste, yramaiiatr patrauklus,
kadangi jam reikia daugiau darbo iStekliq, darbo procesas kasdieninis, reikalaujantis ir nemaZos darbo
jegos ir iSlaidq, nelieka laiko ne tik uZsiimti kita veikla, bet ir poilsiui. Jauniesiems [kininkams taip
pat trlksta informacijos, patirties apie tai, kaip tinkamai auginti gyvulius, kaip juos Serti ir priZiflreti.
Bendroves darbuotojai aktyviai bendrauja, konsultuoja ir skatina likininkus plesti ir vykdyti
gyvulininkystes veikl4 gerinant tikinio gyvlno genetikos kokybg.

VII. Aplinkosauginiai veiksniai
Besikeidiantys gyv[nq gerovds standartai, nuolat grieZtejantys veterinariniai reikalavimai,
aplinkosaugos reikalavimai reikalauja didesniq i5laidq ir investicijq i5 Bendroves, o tai daro neigiam4
poveiki Bendroves pelningumo lygiui.
Didelg gresmg kelia uZkediamq ligq galimybe, kadangi galvijai surenkami i5 ivairiq tikiq ir
gali uZsikresti sveiki gyvuliai. Bendrove vykdo visus aplinkosaugos ir veterinarinius reikalavimus ir
itin rupinasi gyvtno sveikatos gerove ir saugo nuo visq galimq gresmiq ir uZkrediamq ligq.

VIII. Politiniai veiksniai.
Zemes tikio politika gali daryti itak4 Bendroves rezultatams per i5mokas ir ivairias remimo
programas. Labai svarbi Zemes tikio politika skatinanti Lietuvos trkininkq norqpletoti ir gerinti Dkiniq

gyvunq geneting kokybg ir produktyvumq. Pirmieji Zingsniai jau Zengti
patvirtinta nacionaline
gyvulininkystes strategija. Tadiau gyvulininkyste neisivaizduojama be veislininkystes, todel buvo
suburta mokslininkq komisija, kurios vienas i5 tikslq skatinti naujovi5kq technologijq diegim4
veislininkystes iikiuose.
Gyvuliq veisliq ir jq produktyviqjq savybiq gerinimas intensyvinant gyvulininkystg yra
valstybines svarbos reikalaujanti Zemes fikio sritis, o veisline gyvulininkyste - prioritetine Zemes tikio
Saka. AtsiZvelgiant i Zemes iikio veiklq skatinimo priemoniq isisavinim4 galetq iSaugti tiek tiekejq,
tiek klientq kiekis, rastqsi galimybes bendroves veiklos pletrai ir augimui didejant rinkai.

-

-

IX. Metin6s finansinds ataskaitos.
2015 m. metinis balansas ir prie jo pateiktos ataskaitos detaliau yra aptartos Ai5kinamojo ra5to
pastabose. Bendroves apyvarta 2015 m. - 226104 eurq, uZdirbtas pelnas prie5 apmokestinim4 sudaro

4777 eury.

X. [statinis kapitalas
Bendroves istatinis kapitalas 216 809,51Eur, kuri sudaro 747619 paprastqjq vardiniq 0,29
euro vertds akcrjq. Visos akcijos apmoketos. IS jq Valstybei priklauso 731569 akcijos, 212155,01
eury sumai. Privatus akcinis kapitalas 16050 akcijos, 4654,50 eury sumai.

XI. Veiklos planai ir finansin€s prognoz6s.

o
.
o
.

Bendrov6s strateginiai tikslai:
Kvalifikuotq, profesionaliq ir efektyviq veisliniq gyvuliq karantinavimo - prieZiiiros paslaugq
teikimas;
Parodtl bazes panaudojimas organizuojant veisliniq gyviinq parodas, muges ir aukcionus, taip
prisidedant prie veislininkystes pasiekimq viesinimo gerinant gyvtinq veisles bei
produktyvum4;
Profesionaliq tarpininkavimo, pirkimo-pardavimo, paslaugq teikimas plediant klientq kieki
Lietuvos ir uZsienio mastu;
Profesionaliq konsultavimo paslaugq teikimas [kiniq gyvunq genetines kokybes klausimais
plediant ir vystant Lietuvos veislininkystg bei skatinant bendrq Lietuvos Zemes [kio augim4.

Tolimesni bendroves planai numatyti 2016-2018 m. Strateginiame veiklos plane. Pagrindine
veiklos kryptis i5lieka Bendroves veiklos efektyvumo didinimas. To sieksime didindami savo veiklos
apimtis, gaudami pajamas i5 galvijq karantinavimo paslaugq, ver5eliq, galvijq surinkimo centro

paslaugq' parodq ploto nuomos veisliniq gyviinq parodoms paslaugq
perkant-parduodant gyr,ulius Lietuvos ir uzsienio saliq klientams.

ir

tarpininkavimo paslaugq

XrI. rnformacija apie skaidrumo gairiq nuostatq laikym4si
Bendrove vykdydama savo vei
liepos 14 d. nutarimuNr. l052,,Del Va
apraSo patvirtinimo ir koordinuojandios institu
imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apraSu liot
intemeto svetaineje atskleidZia informacijq, atsiZvelgdama Bendroviq valdymo
kodekso X principo
i
nuostatas. Bendrove vie5ai skelbia Bendroves tikslus ir uZdavinius, finansinius
ir kitus veiklos
rezultatus, esamQ darbuotojq skaidiq,
Bendroves vadovo ir
darbuotojq, dirbandiq pagaldarbo sutartis,
ais ivykdytus, vykdomus
ir planuojamus pirkimus ir investicijas, strateginio
Bendroves

metini
menes

(3,6, e, 12

men)
es

veiklos pobudi,

,
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yo"iklos krypils, uzaavinius

ii tikslus, veiklos
rezultatus.
Bendrove mgtini prane5im4, tarpinius (3,6,9,12 men.) finansiniq ataskaitq rinkinius
bei
metini ataskaitq rinkini ir nepriklausomo auditoriaus isvadas nuo 2015 m. skelbia Bendroves
svetainej e www.panevezioveislininkyste.lt
AtsiZvelgiant auk5diau minetas nuostatas, Bendroves apskaita tvarkoma ir finansine
atskaitomybe rengiama vadovaujantis. Lietuvos Respublikos
imoniq finansines atskaitomybes
istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Verslo apskaitos standartais ir kitais
teises aktais.
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