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BENDROVES APIBUDINIMAS
uLdaroji akcine bendrove ,,paneveZio veislininkyste,, (toliau _ Bendrove
iregistruota 1992
m. r*vrurwrv
lapkridio ruv'.
men. --J
25 \r.
d. runaupusr
sukaupusi ilgametg oloetg
diderg patffil
patirti gyvultq
'r!
gyvuriq veislininkys
veislininkysr
produktyvumo
kontroles, auginimo. ir vertrnimo ''gamerg
pagal veislines- sar,ybes, veisliniq gyvur
parodq, mugiq
organizavimo, galvijq karantinavimo ir prieZiuros srity.le, vykdZiusi'genoro
.
Nuo 2008 m.
Bendrove reorganizuota, prijungiant Algirdiskio kaime
parod4bazg.
"rurreia
Bendroveje yra du padaliniai: tai 200g m. priiungta
algiidiskio k. esanti rodlq baz6, kurioje
yy*.:tu veisliniq gyvuxq parodos, o ne parodq metu nauJoju-u kuip Dkiniq galvijq surinkimo centras
ir Silagalio k. ferma, kuqiojg teikiamos garvijq karantinavimo paslaugos. siJJ" pu.
iniai2014-2015
q, buvo atnaujinti pagal Lietuvos kaimo pletros 2007-2013 m. programEpatei
parai5k4 ir gavus

ES le5as.

AKCIJOS, DIVIDENDAI IR VALDYMO ORGANAI
Bendrovds istatinis kapitalas yra216809,51 Eur (du Simtai SeSiolika tlks
iq a5tuoni Simtai
devyni eurai 51 ct). Jis padalyas i747619 akcijq; vienos akcijos nominali verte
0,29 euro; visos
akcijos - paprastosios vardines. fstatinio kapitalo dydis lygus visq Bendrovds pasiraSytq
akcrjq
nominaliq verdiq sumai. fstatinis kapitalas apmokeias piinas. IS
Valstybei
73r569
iq
akcijos, privatus akcinis kapitalas 16050 akcijos. IS viso akcininkq yia29.
Bendroves valdymo organai: visuotinis akcininkq susirinkimas, vald
uenasmenls
valdymo organas Bendroves direktorius. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra
aukSdiausias
Bendroves valdymo organas. Zemeslkio ministerija yra 97,g5 % aiciiavaldytoja
Dividendq politika nevykdoma del neigiamo bendroves rezultato.
Bendroveje 2017 m. birZelio men. g d. visuotiniame akcininkq
su
kime protokolu
Nr. 2, buvo suformuota nauja valdybos sudetis, sudaryta is 6 (iki 20li m.
lio men. buvo 5
nariai) nariq:
1. Laura Sosunovidiene
2. Arvydas Slivinskas
3. Povilas Kau5pedas
4. Nikolajus Dubnikovas
5. Jurij Komijenko
6. Zigmas Medingis
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DARBUOTOJAI
2017 m. gruodZio 31 d. Bendroveje dirbandiqjq skaidius pagal darbo
darbuotojai, (2016 m. gruodZio 31 d. 9 darbuotoiai. t. sk. vaiko auginimo
pasiskirstymas pagal grupes pateiktas I lenteleie.
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Autdt4ii iSsilavinim4 turejo 3g % darbuotojq (2 paveikslas). Bendroveje

%o

38 % vynatr

motery (3 paveikslas).

lTuripagrindinj
iSsilavinimq
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Turi vidurini i5silavinimq
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Turi aukStesnijj
iSsilavinimq

Turi auk5tEji iSsitavinimq
2 pav. Darbuotojq pasiskirstymas pagat i-ssitavinirna. ZOf Z
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Bendroveje dirba
moterq

il

3 pav.

Darbuotojqp;fikirarymt;iaeialqtolt

Bendroveje dirba vyrq

i. -

2017 m. vidutinis metq s4rasinis darbuotoiq skaidius 9,54. 2017 m.
ves metinis darbo
uZmokesdio fondas supriskaitymai Sodrai sieke 100 229Erx.
2017 m. vidutinis menesinis darbo uZmokestis Bendroveje pagaldarbuotoj
grupes pateiktas
2 lenteleje.
s darbo tri_rnokestis

Vidutinis darbuotojq skaidius
2017 metais

7m.

Vidutinis**
*

*Neiskaitant vadovo vidutinio menesinio darbo
uZmokesdio

BENDROVBS VEIKLOS APZVALGA
Pagrindine Bendroves kryptis iSlieka veiklos efektyvumo didinimas. To
pardavimo pajamas teikiant profesionalias tarpininkavimo paslaugas, gyvuliq
paslaugas, plediant klientq kieki Lietuvos ir uZsienio mastu, verset[, butiq
karantinavimui, penejimui ir eksportui. Tadiau ne viskas priklauso truo
-urq pi
tiek atliekamq darbq apimdiq atZvilgiu, tiek uZdirbamq pajamq atZvilgiu iuii
nemaZas esamq konkurenciniq imoniq skaidius, kuriq pagrindine veikla
- verseli
eksportas. Sios imones pasiZymi tuo, kad turi n toru'iq, specializuot+ gyvq
transport4 tr turi savo resursq, atvaLiuoja pas Dkininkus, atsiskaito iS karto. Tiek
didZiausi4 kain4 sillandius pirkejus, kas nepalanku Bendrovei, nes ne vi
auk5diausi4 kain4 rinkoje. Bendrove sudaranti sutartis su pirkejais privalo laiky
surasti tinkamo amZiaus, svorio, veisles uZ atitinkam4 kain4. let to maLeja
skaidius, taip pat yra sumazejusi Dkininkq galvijq pasitlos rinka. Bendio
specializuoto gyvuliq surinkimo transporto, tenka nuomoti i5 konkurentq, o tai ne
nes prarandamas tiesioginis bendravimas su tiekejais, taip pat pajamq sumaZeji
uZsienio pirkej o pasitraukimas.
Dar viena i5 Bendroves veiklos krypdiq yra siekti naudos vis
panaudojant Algirdi5kiq k. parodqbazE veisliniq gyv[nq parodq, mugiq, aukci
kuriq metu atliekamos iikiniq gyvlnq genetines kokybes (ar) produktyrru-o ,r.
konsultavimo paslaugos Dkiniq gyvlnq genetines kokybes ir produktyvumo klaus
Suteiktq paslaugq kiekinis palyginimas 2016 - 2017 m. pateiktas 3 lenteleje
3 lentele. Te

iekiame didindami
irkimo-pardavimo
ir telydiq atrinktq
ngq, didelg itak4
iniai veiksniai,
karantinavimas ir
liq surinkimo
iai dainai renkasi

galima pasiiilyti

jq reikalavi-.1perkamq galvrjq

neturi nuosavo,
lanku Bendrovei,
ui turejo itakos ir

Tai siekiama
organizavimui,
o paslaugos;

imas2016-2017 m.

2016 m.

Karantinuotas veisliniq galvijq skaidius

Atlikt4 [kiniq gyvunq genetines kokybes

ir (ar)

uktyvumo nustatymo paslaugos (vnt.
Surinktas galvijq skaidius uZsienio Saliq tiekejams
Suorganizuota nacionalinio ir tarptautinio lygmens
veisliniu gyvunu parodu. aukcion

2017 metais bendrove kartu su pripaZintomis veislininkystes asocia
tradicing Dkiniq veisliniq gyvDnq parod4, ,,veislininkystes pasiekimai Lietuvoje
atrinkti ir pristatyti produktyviausi ir graZiausi musq salies augintojq
ivairiq .
pauk5diai. Parodos metu vyko seminarai, apskritojo stalo diskusilos. fau teiinti met
rengiamas mesiniq galvrjq aukcionas. Dar iki pristatymo
ivyko ne vienas sando
pasigroZeti ir pasiklausyti, kokiomis sar,ybemis pasiZymi ekspertq gerai ar net I
grynaveisliai mesiniai galvrj ai. Buvo atrink a20I7 metq veislinrq gyrrurrq parodos
desimtukas. Taip pat bendrove kartu su Lietuvos pieniniq ozlq arrgintojq as
Sp ecializuo ta oLkt4, paro d4.

omrs organrzavo
17" i kuri4 buvo
isliq gyvuliai ir
i i5 eiles parodoje

Zilrovai galejo
gerai ivertinti

i

riausiq eksponatq
iacija organizavo

TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI
Bendroveje yra taikomos naujos gatvijq laikymo, sdrimo, valymo tec
gijos, kuriq
taikydamas leidLia konkuruoti su kitomis imonemis teikiandiomis tas padias p
, maLinti
savikain4, pagerinti darbq kokybg, didinti veiklos apimtis, mahintiZmogiskojo fak iaus
klaidas. Tai
itin svarbu konkuruojant su pana5ia veikla uZsiimandiomis bendrovemis-. Kiekvien s metais stebimas
kontroliuojamq bandq stambejimas. I stambius ir Europos le5omis modernizuo
[kius spardiai

skverbiasi robotizacija. kompiuterizacija

ir kitos sumaniosios

technologijos,

rios keidia ne tik
q darbo pob[di ir
ge
organzuotl
gyvulininkystes produktq gamyb4, parinkti paZangius Dkiniq gyvflnq veisirio metodus,
diegti ir
valdyti sumani4sias gyvunq laikymo ir serimo technologijas, uZtikrinti
uil+ geroves r
produktyvumo s4lygas, konkurencingum4 ir pelningum4.

[kiniq gyyunq laikymo ir prieZi[ros procesus, bet ir gyvulininkystes da
s4lygas. Sioms technologijoms diegti ir valdyti reikalingi specialistai,

SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Socialiniq poZi[riu labiausiai Bendrovds veikl4 ftakoja kontroliuoia
bandq savininkq
ekonomine padetis. UZauginti sveik4, stipnl ir produktyvq gyvuli, reikia
maLai pastangq ir
ideti
darbo, o tam, kad sekmingai veiktq visa gyvulininkystes Saka, b[tinas
susitelkimas.
Veislininkyste - tai ilgas procesas, reikia dirbti ilgus metus, kad b,,tq pasiektas t nkamas rezultatas.
Patifti perduodant i5 kartos ir kart4 ir turint aiSki4 vizii4bei perspektyvas, uZtik inama visos Sakos
sekme.

Gyvulininkystes verslas, lyginant su augalininkyste, yra maziau
us, kadangi jam
reikia daugiau darbo i5teklirl, darbo procesas kasdieninis, reikalauiantis ir
darbo jegos ir
i5laidq, nelieka laiko ne tik uZsiimti kita veikla, bet ir poilsiui. Jauniesiems ukini
taip pattruksta
informacijos, patirties apietai, kaip tinkamai auginti gyvulius, kaip juos Serti ir
irireti.
'l'aip pat pastebima, jog kaimo
vietovdse truksta jaunq kvalifikuotq spec alistq kurie galetq
isilieti i gyrulininkystes tikio 5ak4 del darbo pobudZio nepopuliarumo tarp j"""rl
niq. Bendroves
darbuotojai aktyviai bendrauja, konsultuoja ir skatina Dkininkus plesti ii vyf<d i glvulininkystes
veikl4 gerinant Dkinio gyvtno genetikos kokybg.

APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI
Besikeidiantys gyvDnq gerovds standartai, nuolat grieLtej antys veterinari
reikalavimai, reikalauja didesniq i5laidq ir investicijq i5 Bendrov6s, o tai daro
Bendroves pelningumo lygiui. Didelg gresmg kelia uZkrediamq ligrl galimyb€
surenkami i5 ivairiq Dkiq ir gali uZsikresti sveiki gyvuliai.
Taip pat besikeidiandios oro s4lygos itakoja bendroves veikl4: labai
maLina pelningum4, kadangi veikla tuo metu maLdjaarba yra stabdoma.

iai, aplinkosaugos
neigiam4 poveiki
kadangi galvijai

ir labai Salti orai

POLITINIAI VEIKSNIAI
Zemes [kio politika gali darl'ti itak4 Bendrovds rczultatarns per iSmokas
programas gyvulininkystes sektoriui. Labai svarbi Zemes [kio politika skatinanti
s [kininkq
nor4 pletoti ir gerinti lkiniq gyvunq geneting kokybg ir produktyvum4. Nors ES
kaimo pletrai
maLeja, (2007-2013 m. buvo skirta 2,298 mrrd. Eur, o 2014-2020 m. vra 1.
rnlrd. Eur), yra
nemalaikaimo pletros programos priemoniq dirbti skatinandiqjaunus lkininkus,l i plestis maZiems
lkiams. Ukininkams gerai isisavinus skatinimo ir remimo programas, tokias kai
,,Paramajaunqjq
[kininkq isiklrimui", ,Parama smulkiems [kiams" tai teigiamai veiktq
imone veikl4, didetq ir
imones veiklos apimtys. Pastebimai dideja ir plediasi veisline mesine gyvulininl
), kuriasi nauji
ekologines mesines gyvulininkystes Dkiai.
Siuo metu yra ruoSiamas valstybes valdomq veislininkystes bendrovi
pfivatzavlmo
istatymas. Priemus privatizavimo istatym4 bus sitiloma UAB ,,PaneveZio veislini
:" privatizuoti,
numatant ir tolesni krypting4 veiklos vykdym4 ir darbq tgstinum4.
1

RIZIKOS VALDYMAS
Informacija apie finansines rizikas pateikta 2017 m. Bendroves finansi

FINANSINIU VEIKLOS REZULTATU ANALIZE.
UAB ,,Panevezio veislininkyste" 2017 metais, vykdydama pagrinding ve
tiikst. eurq pajamq, i5 kuriq pajamos uZ tarpininkavimo paslaugas suaare izz
karantinavimo paslaugas - 19,40 t[kst. eurq, pajamos is parodos
-1,64ttkst. eurq
pajamos 1.116,65 tlkst. eury. Pagrindines veiklos pajamoms uZdirbti patirta
1
s4naudq, i5 jq didZiausi4 veiklos s4naudos dari sudare parduotq gyvuliq savikair
eurq, pasarai - 1r,23 tDkst. eunl, savo transporlo islaikymo ir galvijrl priitatymo (
s4naudos - 7,8 tukst. eurq, darbo uZmokesdio ir soc. draudimas
-z+,03 tukst.
sudare - 103,56 tukst. eurq. Pagrindines veiklos pelnas 33,9g tfkst. euru.
Bendrqjq ir administraciniq veiklai tenkanti pagal s4naudrl paskirstymo
tiikst. eury, i5 jq darbo uZmokesdio (soc. draudimo, atoitoginiq kaupinig s4nar
eurq, nurasyos imoniq abejotinos skolos 32,99 t[kst. eurq, ilgalaikio turto nus
tlkst. eurq, nepriklausomiems valdybos nariams uL dalyvavim4 posedZiuose mo
1,00 ttkst. eurq, uZ teisines paslaugas advokatui civilineje byloje 0,g5 tDkst.
-

-

16,79 tukst. eury.

Kitos veiklos pajamos sudare 3r,76 tDkst. eury; is parduotq prekiq pajr
iq
eurq, draudiminio ivykio pajamos- 13,80 tukst. eurq, kitos netipinesveikl#pa
eurq. Kitos veiklos s4naudas sudare 28,83 tDkst. eurq, gautas pelnas _ 2,9 tDkst.
e
2017 m. finansines veiklos s4naudos yra0,2I tiikst. euru.
'2017 m. bendrovds
veiklos nuostolis yra 102,37 tDkst. euru.
Bendroves pirkejq skolos ir kitos gautinos sumos yra34,9d ttkst. eurq. 2
d. buklei buvo ivertintos pirkejq skolos ir galimybe jas susigrqLinti; rrrrujytu
bevilti5ka juridinio asmens skola.
Bendroves 2017 metais moketinas sumas ir ilgalaikius
isipareigojimus s
jq
eurq, i5
lizingo isipareigojimai yra 16,51 tlkst. eurq; skolostier<e;ams uZ su
parduotas prekes - 67,82 tukst. eurq, mokesdiai biudZetui 13,g3 tukst. eurq,
isi
santykiais ( darbo uZmokestis, sodra, GpM, garantinis fondas, atostoginiq kat
eurq, kiti mokejimai (Zalos ailyginimas) 0,04 tiikst. eurq, ir gauti isankstiniai
tlkst. eurq.

k14

gavo 1.266,9I

2 tUkst. eury,

uZ

galvrjq pardavimo
32,92 t[kst. eurq
1.086,31 t[kst.
nsporto nuomos)
rq, kitos s4naudos

-

kriterijq

-

138,94
76,46 ttikst.

-

vejimo -

70,96

i atlyginimai ir kitos s4naudos

- 15,72 t[kst.
- 2,24 tlkst.

7 m. gruodZio 31

32,88 ttkst. euru
201,92 tDkst.
iktas paslaugas ir
igojimai su darbo
a|) - 23.55 ttkst.
okejimai - 80,17

finansiniai rodikliai

Nuosavo kapitalo graLaROE %
Bendrasis likvidumo rodiklis
Turto pelninsumo rodiklis

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZES.
Bendrov6s strateginiai tikslai:
Tolimesni Bendrovds planai numatyti 2018-2020 m. Strateginiame veiklos
. Pagrindine
veiklos kryptis i5lieka Bendrovds veiklos efektyvumo didinimas. To sieksime didin
i savo veiklos
apimtis, gaudami pajamas is galviiq karantinavimo paslaugq, verseliq, galviiq
inkimo centro
paslaugq, parodq ploto nuomos veisliniq gyvDnq parodoms paslaugq
ii T"rpi"l
imo paslaugq
perkant-parduodant gyvulius Lietuvos ir uZsienio Saliq klientams. Bendrove
deda
pastangas
potencialiq klientq paie5kai uZsienio rinkoje. Siuo metu turime pasira5yt4
kont
sutarti su
klientq i5 Turkijos. Teikiamos galvijq surinkimo ir karantinavimo paslaugas. T ip 4pat
Bendrove
pateikusi pra5ym4 PaneveZio valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Alglrdi5k
1 k. parodq bazei
suteikti bandos numeri ir atidaryti gyr,rrliq surinkimo centr4. Kuriame numaty
nuo pavasario
auginti ir parduoti uZsienio klientams verSelius. Bendrove planuoja atnaujinti techn
os park4, isigyti
galvijq perveZimo transport4 taip sumaZinti galvijq perveZimo s4naud'as ir
pajamrl teikiant
veZimo paslaugas kitiems.

-

INF'ORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIU NUOSTATU

M4Sr

Bendrove vykdydama savo veikl4 vadovaujasi valstybes valdomq
imoni veiklos skaidrumo
- Skaidrumo gaires). Bendrove savo
svetaineje,
inansinius veiklos

uztikrinimo gairiq aprasu (toliau

rovds vadovo ir

darbuotoj q, dirbandiq pagal darbo sutartis, mdnesines algas.

Ataskaitiniais metais Bendrove internetineje svetaineje kas ketvirti talpino tarpinius
hnansinius ataskaitq rinkinius, darbo uZmokesdio fondq ir vidutini darbuotoiu
Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq auditas atliekamas pagal tarptautini audito standartus.
Audit4 atlieka audito imone UAB ,,Audito nauda... Atlygis uz2oli m. finansiniu
prane5imo audit4 yra845 eurq be PVM.
AtsiZvelgiant i auksdiau minetas nuostatas, Bendroves apskaita
ir finansine
atskaitomybe rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
fi
atskaitomybes
fmoniq

istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos j
teises aktais.

Direktorius

u, Verslo apskaitos

is ir kitais

Nerijus Gricius

