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BDNDROVES APIBUDINIMAS

ULdaroji akcine bendrove ,,PanevdZio veislininkyste" (toliau - Bendrov€) iregistruota 1992
m. Iapkridio men. 25 d. ilgamete gyvuliq veislininkystg, gywliq produktyr.umo kontiolg ir gyvuliq
seklinim4 vykdZiusi Bendrove, 2008 m, Bendrove ..orgini"uoia, p.i.lungiant parodq bazg esandia
AlgirdiSkio kaime

au : ;iliT'-HHi:.ffi:TfJi.fffi:;ml??.,?il:17uL t paslaugos perkant-parduodant-gyvulius,
Bendroveje km. esanti parodq baze, kuiio.le vyJksta veisliniq

gywnq parodos, o p Ekiniq gaivijq surinkimo r"nt.ur ir Silagalio k,
ferma, kurioje teiki laugos. 

-

:yru,ri :i#i;,il"#:1'Y;,XifJll'iffiil;'",H#:
Silagal ide5imt penkeriems metams nuo sutarties pasiraSymodienos sira5yt4 Valstybines Zemes nuomos sutartj nuomoja
4,80 ha ploto Zemes sklyp4, esanti PaneveZio r. sav,, AlgirdiSkio k Zemes sklypas iSnuomotas
dvideiimt penkeriems metams nuo sios sutarties pr sirasymo dienos

UAB ,,PaneveZio veislininkyste" yra riboios civilines atsakomybes privatus juridinis asmuo,
kuris.savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu koieksu, Lietuvos Respublikos
akciniq bendroviq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais

DARBUOTOJAI

2016 m. gruodZio 31 d. Bendroveje dirbandiqjq skaidius pagal darbo sutarlis sudare 9
darbuotojai (t, sk, l vaiko auginimo atostogose), (2015 m. gruodZio 3i d. - 9 darbgotojai, t sk I
vaiko auginimo atostogose). Darbuotojq pasiskirstymas pugu'i g*prs pateiktas I lentel€,ie.

lcs. 2016 m
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Darbininkai

+ {skaitant vyr. bulralteri, kuris 2013 rn buvo pnskirlas Vadovauj andio personalo grupei



2016 m. Bendroves darbuotojq amZiaus vidurkis buvo 41,7 metai (l paveikslas).

r 3O4O motq

! 5050 ntotr{
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I pav. Darbuotdq pasiskirstymas pagal arnLiaus grupes, 2016 m.

Auk5teii i5silavinim4 turejo 33,3 yo darbuotojq (2 paveikslas). Bendroveje dirbo 33,3 %ovyry
ir 66,7 o/o motery.

r Turi nebaigtQ vidurini
iKClavinimq

r Turi vidurini i*ilavinimq

r Turi auKtosniii iBsilauinimq

* Iuri aukftaii i5rilavinime

lpav. Darbuotojq pasiskirstymas pagal iSsilavinim4. 2016 m.

2016 m. vidutinis metq s4ra5inis darbuotojq skaidius - 8,4. 2016 m. Bendroves metinis darbo
uZmokesdio fondas su priskaitymai Sodrai sieke 96 761 Eur., i5 jq kompensacijos uZ nepanaudotas
atostogas- I 378 Eur.

2016 m. vidutinis menesinis darbo uZmokestis Bendroveje pagal darbuotojq grupes pateiktas
2 lenteleje.

meneslnls uZnokestis 2016m.
Vidutinis menesinis darbo uZnokestis, eurais

(neatskaidius mokesdiu) 2016 m.
Vadovai 1924-24
Specialistai 6s9.46
Darbininkai 328.88
Vidutinis** s27.23

+*Neiskaitant vadovo vidutinio menesinio darbo uZmokesdio

PAGRINDINIAI BENDROVES F'INANSINIAI RODIKLIAI

Bendroves finansiniq veiklos rezultatq analize pateikiama finansiniq ataskaitq rinkinyje:
balanse, pelno (nuostoliq) ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitoje, taip pat aiskinamajame

2lentel€. Vidutinis darbo



raSte. Bendrovds apskaita tvarkoma ir finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal LR Buhalterines
apskaitos istatymo, LR imoniq finansines atskaitomybes istatymo, Verslo apskaitor; standartq ir kitq
Lietuvos Respublikoje buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4
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 apib[dinantys pagrindiniai frnansiniai rodikliai pateikti 3 tenteleje.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

UAB "PaneveLio veislininkyste" vykdo Sias veiklas:
1. Veisliniq galvijq karantinavimas;
2. Galvijq eksportas;
3. Veisliniq gyvtnq parodq, mugiq, aukcionq organizavimas, kuriq metu atliekamos Dkiniq

gyv[nq genetines kokybes (ar) produktyvumo nustatymo paslaugos; konsultavimo paslaugos Dkiniq
gyvunq genetines kokybes ir produktlvumo klausimais.

4. Tarpininkavimo paslaugos perkant - parduodant [kinius gyr,unus.
Suteiktq paslaugq kiekinis palyginimas 2015 - 2016 m. pateiktas 4 lenteleje.

4 lentel

3 lentele. Bendroves finansiniai rodikliai

2016 m. 2015 m. 2014 m.
Finansiniai rezultatai (ttrkst.Eur.)
Pardavimo pajamos r 482,0 226,0 69,0
EBITDA 47,0 30,0 13,0
Pelnas(nuostoliai) prie5 apmokestinim4 4,7 -\) 1

Grynasis pelnas (nuostolis) ?5 ? 4,5

Pelningumo rodikliai (%)
EBITDA pelningumas 3,l B 13,14 -51,16
Grynojo pelno marZa 2.38 1,97 -'75'7'7
Turto pelningumas (ROA) 2,60 0,32 -6,95
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) l9,lg 2,99 -36,16

Likvidumo rodikliai
Bendrasis likvidumo koeficientas 2,30 1,29 0,26
Kritinio likvidumo koefi cientas 1,72 1,23 0,26

Kapitalo struktlros rodikliai
Nuosavo kapitalo pelningumas (%) 19,18 2,99 -36,16
Skolos-nuosavybes koefi cientas 0,32 0,29 4,06

entele. lelklam kiekinis nimas 2015-2016 m

Rodikliai 2016 m" 2015 m.

Karantinuotas veisliniq galvijq skaidius 1192 845
Suteikt4 konsultavimo paslaugq lkiniq gyvlnq
genetines kokybes ir produktyvumo didinimo
klausimais (val.)

t47 r22

Surinktas galvijq skaidius uZsienio Saliu tiekeiams 3220 1689
Suorganizuota nacionalinio ir tarptautinio lygmens
veisliniq gyvunu parodq, aukcionu. 5 I



PAJAMOS

2016 m. Bendroves pajamos sudare | 484.710 t[kst. eurq, i5 kuriq 99,8 % - pajamos i5
pagrindines bendroves veiklos, likusi dalis - pajamos uZ elektros perleidim4 gyventojams, gautos
nacionalines iSmokos, turto pardavimo pelnas (3 paveikslas)

2016 m. bendroves savo veikloje pradejo teikti tokias paslaugas iikiniq gyvtinr+ supirkimas -
pardavimas, jos ir sudare didZiausia pajamq dali.

t

: Tarpininkavimo padaugos

I 6alvijr.t karantinavimo paslaugos

! Parodt' mugiq, aukcionq organizavimo Fslaugos

Paslaugos perkant- parduodant Okinius gyviinus

. Kitos pa):amos

3 pav. Pajamq struktiira, 2016m.

SANAUDOS

2016 m. Bendroves s4naudos sudare - 1447.513 tukst. eurq, i5 kurirl pardavimo s4naudos -
1340.747 t{ikst. eury (arba 92,6 %), veiklos sqnaudos - 105.216 ttikst. eury (7,3 %), kitos veiklos
sqnaudos -1.484 ttftst. ewq(0,1 %), finansinesveiklos -0.067 tiikst. eurq(0 %)(4paveikslas).

Bendroves pardavimq s4naudq didZiausi4 dali sudare parduotq gyvuliq savikaina 8'1,4 yo,

pa5arai - 4,3 yo, veterinarines i5laidos -3,0 yo, darbo uZmokestis ir soc. draudimas -2,I yo,transporto

i5laikymo ir nuomos i5laidos - 1,7 % ir kitos - 1,5 % .

Veiklos s4naudas sudare - darbo uZmokesdio ( tame tarpe soc. draudimas, atostoginiq
kaupimai) - 64,3 Yo,tam itakojo LR MMA didinimas, LR vyriausybes nutarimas del vadovaujandiq
darbuotojq darbo apmokejimo , kompensacijos uZ nepanaudotas atostogas, ilgalaikio turto
nusidevejimas/anortizacija - 9,3 o/o, transporto i5laikymo i5laidos - 5,1 yo, komunalines i5laidos -
3,2 yo, turto draudimo s4naudos - 2,4 oA, komandiruodiq - 1,6 yo ir kitos (reprezentacines, biuro
i3laidos, banko komisiniai, mokesdiai biudZetui, konsultacijq, audito, registrq ir kt.) - 14,0 %.

Kitos veiklos sqnaudas sudare - perleistos elektros savikaina 97,2 %, hrto nura5ymas - 2,8
%.

Finansines ir investicines veiklos sqnaudas sudare - lizingo paltkanos - 98,5 % ir baudq bei
delspinigiq sqnaudos - 1,5 %.



Fardavitrrl

. PardaviDq sqnaudos

. EeniJrosios it admini5tl?cines sAJtaudos

6 Kilos v* iklosi4r)au(Jos

" Palikanrl samudos

4 pav. S4naudq struktura, 2016 m.

VEIKLOS REZULTATAI

2016 m. gruodZio 31 d. pelnas pries pal[kanas,
(EBITDA) sudare 47,0 t[kst. eury (5 paveiklas).

mokesdius, nusidevejim4 bei amortrzacij1
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5 pav. Finansiniai rezultatai, trikst. eur1,2014-2016 m.

TURTAS

2016m. pabaigoje turto verte sudare I.360923 tlkst. eury. 2016 m. pabaigoje ilgalaikis turtas
sudare 92,9 yr, trumpalaikis - 7,1 % viso Bendroves turto.

Ilgalaikio turto isigijimo verte 2016 m. padidejo 0,6 % arba 1 1.594 tlkst. eurq - del ilgalaikio
turto pokydi'4. Trumpalaikio turto verte iSaugo 71,8 % arba 40.035 tlkst. eurq. Trumpalaikio turto
padidejim4 nuleme pa5anl kiekis, supirktq lkiniq gyvuliq skaidius, i5ankstiniq apmokejimq
tiekejams. Gautinos sumos padidejo daugiausia del pirkejq skolq. 2016 m. pabaigoje grymJrl pinigq
likutis, palyginus su 2015 m. pabaiga, sumaZejo 25.941tlkst. eurq.

r48?,0

13'o 37,2 | 4,1



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI

2016 m.Bendroves nuosavas kapitalas padidejo 23,7 %arba 35.359 t[kst. eury ir metq
pabaigoje sudare 184.282 tukst. eurq. Nuosavas kapitalas 2016 m. pabaigoje sudare 13,5 % visos
Bendroves nuosavybes.

2016 m. moketinos sumos ir isipareigojimai padidejo 35,8 % arba 15.434 tukst. eurq ir metq
pabaigoje sudare 58.523 trlkst. eurq. Atsirado ilgalaikes moketinos sumos del lizingu (finansine
nuoma) isigyto automobilio 16.877 tDkst. eurq. Trumpalaikes moketinos sumos sumaLejo 1.443
tflkst. eury.

KITI SVARBUS BENDROVES IVYKI A12016 F.INANSINIAIS METAIS

2016 metais dalyvauta:
Organizuojant tarptauting Zemes [kio ir maisto pramones parod4,,AgroBalt 2016*, Lietuvos

veisliniq gyvuliq tLdaro tipo paviljono irengimui (1500 kv. m. uZdaro parodos ploto ir 2140 kv. m.
bendros teritorijos, skirtos veisliniq gyvuliq ekspozicijai). Paroda ,,AgroBalt 2016", vyko jau XXI-
qikart4, pasiZymejo i5skirtine galimybe pristatlti veislinius gyvDnus Lietuvos ir tarptautiniu mastu,
pletoti tarptautinE partnerystg.

Zemes Dkio ir kaimo pletros skatinimo programos priemoneje ,,Parama veislininkystei"
igyvendinat projekt4,,Lietuvos veislininkystes pasiekimai2016". Sio projekto ideja - suorganizuoti
nacionalinio masto rengini - kuri sudare tarptautine konferencij a ir 4 nacionalinio masto Dkiniq
veisliniq gyviinq parodos, skirtingose Lietuvos vietose. Sis projektas buvo organizuojamas kartu su
pripaZintomis veislininkystes institucijomis, gyvulininkystes asociacijomis, gyv[nU augintojais,
gyvulininkystes ir veislininkystes Sakoms atstovaujandiomis valstybes, mokr;lo ir mokymo
institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis, teikiandiais genetinio ivertinimo paslaugas,
atliekandiais produktyvumo kontrolg, bei teikiandiais kitas veislininkystes paslaugas.

2016 m. pirm4 kar14 pati UAB ,,PaneveLio veislininkystd" buvo ne tik renginio erdves teikeja,
bet ir pagrindine jo organrzatord, programoje numadiusi vietos ir spalvingiems reginiams, ir
dalykiSkoms veislininkystes profesionalq diskusij oms.

TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

{ gyvulininkystg labai spardiai skverbiasi robotizacija, kompiuterizacrja ir kitos sumaniosios
technologijos, kurios keidia ne tik Dkiniq gyvlnq laikymo ir prieZiuros prrocesus, bet ir
gyvulininkystes darbuotojq darbo pobudi ir s4lygas. Sioms technologijoms diegti ir,rald)4i reikalingi
specialistai, gebantys organizuoti gyvulininkystes produktq gamyb4, parinkti paZangius trkiniq
gyv[nq veisimo metodus, diegti ir valdyti sumani4sias gyvunq laikymo ir SerimLo technologijas,
uztikrinti gyvDnq geroves ir produktyvumo s4lygas, konkurencingum4 ir pelningum4.

Bendroveje yra taikomos naujos galvijq laikymo, Serimo, valymo technologijos, kuriq
taikydamas Ieidlia konkuruoti su kitomis imonemis teikiandiomis tas padias paslaugas, malinti
savikain4, pagerinti darbq kokybg, didinti veiklos apimtis, maLintiZmogi5kojo faktor:iaus klaidas. Tai
itin svarbu konkuruojant su pana5ia veikla uZsiimandiomis bendrovemis..

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Socialiniq poZiuriu labiausiai Bendrovds veikl4 itakoja kontroliuojamq bandq savininkg
ekonomine padetis. UZauginti sveik4, stipry ir produktyvq gyvuli, reikia ideti nemaZai pastangq ir
darbo, o tam, kad sekmingai veiktq visa gyvulininkystds Saka, bttinas bendras susitelkimas.
Veislininkyste - tai ilgas procesas, reikia dirbti ilgus metus, kad bDtq pasiektas tinhamas rezultatas.
Patirti perduodant i5 kartos ir kart4 ir turint aiSki4 vizljE bei perspektyvas, uZtikrinLama visos Sakos
sekme.



Pastaraisiais metais maZejantis gyvuliq skaidius rodo, kad maLejalkininkq suinteresuotumas
pletoti gyvulininkystg. Gyvulininkystes verslas, lyginant su augalininkyste, yramaLiau patrauklus,
kadangi jam reikia daugiau darbo i5teklir+, darbo procesas kasdieninis, reikalaujantis i.r nemaZos darbo
jegos ir iSlaidq, nelieka laiko ne tik uZsiimti kita veikla, bet ir poilsiui. Jauniesiems fikininkams taip
pat trlksta informacijos, patirties apie tai, kaip tinkamai auginti gyr,ulius, kaip juos rierti ir priZitreti.

Bendroves darbuotojai aktyviai bendrauja, konsultuoja ir skatina lkininkus plesti ir vykdyti
gyvulininkystes veikl4 gerinant Dkinio gyv[no genetikos kokybg.

APLINKO SAUGINIAI VEIKSNIAI

Besikeidiantys gyvunq geroves standartai, nuolat grieZtejantys veterinariniai reikalavimai,
aplinkosaugos reikalavimai reikalauja didesniq i5laidq ir investicijq i5 Bendrovds, o tai daro neigiam4
poveiki Bendroves pelningumo lygiui.

Taip pat besikeidiandios oro s4lygos itakoja bendroves veikl4: labai kar5ti ir labai Salti orai
maLina pelningum4, kadangi veikla tuo metu malejaarbayra stabdoma.

Didelg gresmg kelia uZkrediamq ligq galimybe, kadangi galvijai surenkami i5 ivairiq [kiq ir
gali uZsikresti sveiki gyvuliai.

POLITINIAI VEIKSNIAI

Zemes rikio politika gali daryti itak4 Bendroves rezultatams per i5mokas ir ivairias rdmimo
programas gyvulininkystds sektoriui. Labai svarbi Zemes [kio politika skatinanti Lietuvos ukininkq
nor4 pletoti ir gerinti tikiniq gyv[nq geneting kokybg ir produktyvum4. Nors ES parama kaimo pletrai
maLeja (2007-2013 m. skirta 2,288 mlrd. Eur. o 2014-2020 m. jau I,977 mkd Eur.), yra nemalai
kaimo pletros programos priemoniq dirbti skatinandiq jaunus rikininkus, bei plestis rnaZiems lkiams.
Ukininkams gerai isisavinus skatinimo ir remimo programas, tokias kaip ,,Parama jaunqjq [kininkq
isikurimui", ,,Parama smulkiems [kiams" teigiamai veiktq imones veikl4, didetq irr imones veiklos
apimtys.

Vyriausybei aktyviai gelbstint smunkanti pieno sektoriq nuo uZsitgsusios pasaulines pieno
krizes (smulkfs fkininkai parduoda pienines karves), pastebimai dideja ir plediasi veisline mesine
gyr,.ulininkyste, kuriasi nauj i ekologines mesines gyvulininkystes Dkiai.

RIZIKOS VALDYMAS

Informacija apie finansines rizikas pateikta 2016 m. Bendroves frnansinese ataskaitose.
Bendroves finansines rizikas sudaro pelningumo, likvidumo, mokumo rodikliai.

AKCIJOS IR VALDYMO ORGANAI

Bendroves istatinis kapitalas 216 809,51 Eur., kuri sudaro 147619 paprastrjq vardiniq 0,29
euro vertes akcrjq. Visos akcijos apmoketos. I5 jq Valstybei priklauso 731569 inkcijos, privatus
akcinis kapitalas 16050 akcijos. I5 viso akcininkq yra29.

Bendroves valdymo organai: visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir vienasmenis
valdymo organas - Bendroves direktorius. Visuotinis akcininkq susirinkimas ;;'ra auk5diausias
Bendrovds valdymo organas. Lemes ukio ministerija yra 97,85 oh akcijqvaldyoja.

Bendroveje 2013 m. rugsejo men. akcininkq susirinkime buvo suformuota nauja Valdybos
suddtis, sudaryta iS 5 (iki 2013 m. spalio mdn. buvo 3 nariai) nariq. 2015 m. balandLio 23 d.
visuotiniame akcininkq susirinkime buvo atSaukti du valdybos nariai - Algirdas Ciricius ir Arunas
Rutkauskas, ir i5rinkti nauji valdybos nariai - Artlras Mila5auskas ir Giedre Tamkuviend.2016 m.
valdybos sudetis:

1. ArtDras Mila5auskas
2. Laura Sosunovidiene



3. Giedre Tamkuviene
4. Jurij Kornijenko
5. NikolajusDubnikovas

DIVIDENDU POLITIKA

UZ valstybei nuosavybes teise priklausandias akcijas dividendai apskaidiuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 m. rugpjfldio 11 d. nutarimuNr.786,,Del
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 ,,Deldividendu uZ valstybei
nuosavybOs teise priklausandias akcij as" pakeitimo".

2013 - 2074 finansinius metus bendrove baige nuostolingai.
2015 m. akcininkq sprendimu, f,rnansiniq metq pelnu dengiamas susidarEs ankstesniq metq

nuostolis.

VEIKLOS PLANAI IR FINANSINES PROGNOZES.

Bendrovds strateginiai tikslai:
o Kvalifrkuotq, profesionaliq ir efektyviq veisliniq gyvuliq karantinavimo - prieZilros paslaugg

teikimas;
o Parodq bazes panaudojimas organizuojant veisliniq gyvtinq parodas, muges ir aukcionus, taip

prisidedant prie veislininkystes pasiekimq viesinimo gerinant gyvunq veisles bei
produktyvum4;

o Profesionaliq tarpininkavimo, pirkimo-pardavimo, paslaugq teikimas plediant klientq kieki
Lietuvos ir uZsienio mastu;

o Profesionaliq konsultavimo paslaugq teikimas [kiniq gyvDnq genetines kokybes klausimais
plediant ir vystant Lietuvos veislininkystg bei skatinant bendr4 Lietuvos Zemds ukio augim4.

o Tolimesni bendroves planai numatyti 2017-2019 m. Strateginiame veiklos plane. Pagrindine
veiklos kryptis i5lieka Bendroves veiklos efektyvumo didinimas. To sieksime didindami savo
veiklos apimtis, gaudami pajamas i5 galvijq karantinavimo paslaugq, verSeliq, galvijq
surinkimo centro paslaugq, parodq ploto nuomos veislinirl gyvuml parodoms paslaugq ir
tarpininkavimo paslaugq perkant-parduodant glvulius Lietuvos ir uZsienio Saliq klientams.

INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIU NUOSTATU LAIKYMASI

Bendrovd vykdydama savo veikl4 vadovaujasi Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo
uZtikrinimo gairiq apraSu (toliau 

,-. Skaidrumo gaires). Bendrove savo interneto svetaineje,
vie5ai skelbia Bendrovds tikslus ir uZdavinius, finansinius veiklos

rezultatus, esam4 darbuotojq skaidiq, metini darbo uZmokesdio fond4, Bendr,cvds vadovo ir
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, mdnesines algas.

Ataskaitiniais metais Bendrove intemetineje svetaineje kas ketvirti talpino tarpinius
finansinius ataskaitq rinkinius, darbo uZmokesdio fond4 ir vidutini darbuotojq skaidiq.

Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq auditas atliekamas pagaltarptautinius audito standartus.
Audit4 atlieka audito imone UAB ,,Audito nauda". Pagal 2015 m. gruodZio 7 d. sudary.t4 sutarti
vieneriq finansiniq ataskaitq audito atlikimo kaina yra 845,00 eur., neiskaitant PVM.

AtsiZvelgiant i auk5diau minetas nuostatas, Bendroves apskaita tvarkoma ir finansine
atskaitomybe rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos imoniq frnansinesr atskaitomybes
istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Verslo apskaitos standartais ir kitais
teises aktais.

INFORMACIJA APIE 2016.2018 M. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLUS



UAB ,,PaneveZio veislininkyste" 2016 m. igyvendino visus strateginius tikslus, pasieke visus
suplanuotus rodiklius :

. Teikti veisliniq gyvDnq prieZiiiros - karantinavimo paslaugas Silagalio komplekse.
Afrinktq ir karantinuott+ gdvrjq skaidius per metus dienomis, buvo suplanuota pasiekti 13608,
pasiekta 25032

. Organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens veisliniq gyvDnq parodas, aukcionus
buvo numatSrta - 2, pasiekta - 5

. Teikti tarpininkavimo paslaugas. Surinktq galvijq tonq skaidius imetus buvo numat5rta
342 pasiekta 513

Direktorius Nerijus Gricius


