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2OI9 M.

METINIS PRANESIMAS
2020 m. balandZio 6 d.

BENDROVES APIBUDINIMAS
UZdaroji akcine bendrove ,,PanevdZio veislininkyste" (toliau

-

Bendrove) lregistruota 1992

m' lapkridio mdn. 25 d. sukaupusi ilgametg didelg patirti gyvuliq veislininkystes, produkryvumo
kontroles, auginimo ir vertinimo pagal veislines savybes, veisliniq gyvlnq parodq, mugiq
organizavimo, galvijq karantinavimo ir prieZiiiros srityje, vykdZiusi Bendrove. Nuo 2008 m.
Bendrove reorganizuota, prijungiant Algirdiskio kaime esandi4 parodq bazg.

Bendroveje yra du padaliniai: tai 2008 m. prijungta Algirdi5kio k. esanti parodq baze,
kurioje vyksta veisliniq gyvDnq parodos, o ne parodq metu naudojama kaip flkiniq galvijq
surinkimo centras ir Silagalio k. ferma, kurioje teikiamos galvijq karantinavimo paslaugos. Sie du
padaliniai 2074-2075 m. buvo atnaujinti pagal Lietuvos kaimo pletros 2007-2073 m. program4
pateikus parai5k4 ir gavus ES le5as,

AKCIJOS IR VALDYMO ORGANAI
Bendroves istatinis kapitalas yra 160809,64 Eur (vienas Simtas Se5iasdesimt tlkstandiq
aituoni Simtai devyni eurai 51 ct). Jis padalytas i554 516 akcijq; vienos akcijos nominali verte yra
0,29 euro; visos akcijos - paprastosios vardines, fstatinio kapitalo dydis lygus visq Bendroves
pasiraSytq akcijq nominaliq verdiq sumai. fstatinis kapitalas apmoketas pilnas. I5 jq Valstybei
priklauso 542 618 akcijos, privatus akcinis kapitalas 11 898 akcijos. I5 viso akcininkq yra29,
Bendroves valdymo organai: visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir vienasmenis
valdymo organas - Bendroves direktorius. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias
Bendroves valdymo organas. Zemes Dkio ministerija yra 97,85 o/o akcijq valdytoja.
Bendroveje 2017 m. birZelio men. 8 d. visuotiniame akcininkq susirinkime
protokolu Nr. 2, buvo suformuota nauja Valdybos sudetis, sudaryta i5 6 (iki 2017 m. birZelio
men, buvo 5 nariai) nariq:
1. Laura Sosunovidiene

2. Arvydas Slivinskas
3. Povilas Kaubpedas
4. Nikolajus Dubnikovas
5. Jurij Kornijenko
6, Zigmas Medingis
2019 m. balandZio 25 d. visuotiniame akcininkq susirinkime protokolu Nr.L valdyba
buvo at5aukta.

DARBUOTOJAI
2019 m. gruodZio 31 d. Bendroveje dirbandiqjq skaidius pagal darbo sutarris sudare 4
darbuotojai, (2018 m, gruodZio 31 d. - 6 darbuotojai, t. sk. 1 vaiko auginimo arostogose).
Darbuotojq pasiskirstymas pagal grupes pateiktas 1 lenteleje,
1 lentele. Darbu
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2019 m. vidutinis metq s4ra5inis darbuotojq skaidius - 4 darbuotojai. 2019 m. Bendroves
metinis darbo uZmokesdio fondas su priskaitymais Sodrai sieke 67477 Eur.
2019 m. vidutinis menesinis darbo uZmokestis Bendroveje pagal darbuotojq grupes
pateiktas 2lenteleje.
2lentele. Vidutinis meneslnls darbo uZmokestis
darbuoto
2O19 m
Vidutinis darbuotojq skaidius
Vidutinis menesinis darbo uZmokestis. eurais
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**Neiskaitant vadovo vidutinio menesinio darbo uZmokesdio

BENDROVES VEIKLOS APZVALGA
2019 m. bendrove vykde Sias veiklas:
1. Veisliniq galvijq karantinavim4;
2. Galvijq perpardavim4;
3. Veisliniq gyvtinq parodq, mugiq, aukcionq organizavim4, kuriq metu atliekamos iikiniq
gyvtinq genetines kokybes (ar) produktyvumo nustatymo paslaugos; konsultavimo paslaugos Dkiniq
gyvlinq genetines kokybes ir produktyvumo klausimais.
4. Tarpininkavimo paslaugas perkant - parduodant tikinius gyvUnus.
Suteiktq paslaugq kiekinis palyginimas 2018 - 2019 m. pateiktas 3 lenteleje.
Ientele. I'eikia mu paslaugu kiekrnis

Rodikliai
Karantinuotas veisliniq galvijq skaidius
Atlikta ukiniq gyviinq genetines kokybes

ir

(ar)

produktvvumo nustatvmo oaslausos (vnt.)
Surinktas galvijq skaidius uZsienio Saliq tiekejams
Suorganizuota nacionalinio ir tarptautinio lygmens
veisliniu gyvlnu parodu, aukcionu.
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UAB ,,PaneveZio veislininkyste" flkiniq gyv[nq parodq, aukcionq organizavimo vietoje
(Algirdi5kio k,, PaneveZio r.) igyvendino projekt4 ,,Lietuvos veislininkystes pasiekimai Algirdi5kis
2019", vyko seminarai - prane5imai, diskusijos veislininkystes aktualiausiomis temomis. Parodai
buvo atrinkta ir pristatyta 575 vnt, Dkiniq veisliniq gyvuml,
Buvo atrinkta veisliniq gyviinq parodos geriausiq eksponatq desimtukas.
Parodos metu vyko seminaras "Nepriimtini naminiq pauk5diq trfkumai". Seminaras
parengtas pagal Europos veisliniq paukKdiq, balandZiq, dekoratyviniq pauk5diq, triu5iq ir jriros
kiaulydiq augintojq asociacijos, veislinir4 pauk5diq Standartq komisijos pirmininko rytq regionui
Peter Ztfifa suteikt4 medLiagq. Seminar4 vede Lietuvos veisliniq pauk5diq augintojq asociacijos
valdybos narys Gediminas Jandauskas, Parodos metu vyko ivairiausios diskusijos apie naminiq
ukiniq gyvtinq auginimo, veisimo ir maitinimo ypatybes, o asociacijq nariai dalinosi gerosios
praktikos patarimais su visais lankytojams rtipimais klausimais. Lietuvos Juodmargiq galvijq
gerintojq asociacija kviete visus i slrio virimo edukacing programq, o Lietuvos aviq augintojq
asociacija ne tik pademonstravo avies kirpim4, bet ir leido lankytojams patiems pabandyti kirpti
avies kaili. Triu5iq paviljone vyko triuSiq veisliq pristatymas, pasakojama kiekvienos veisles
i5skirtines savybes.

TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI
Bendroveje yra taikomos naujos galvijq laikymo, Serimo, valymo technologijos, kuriq
taikymas TeidLia konkuruoti su kitomis jmonemis teikiandiomis tas padias paslaugas, maLinti
savikain4, pagerinti darbq kokybg, didinti veiklos apimtis, maZinti Zmogi5kojo faktoriaus klaidas.
Tai itin svarbu konkuruojant su pana5ia veikla uZsiimandiomis bendrovemis. Kiekvienais metais
stebimas kontroliuojamq bandq stambejimas. I stambius ir Europos le5omis modernizuotus fikius
spardiai skverbiasi robotizacija, kompiuterizacija ir kitos sumaniosios technologijos, kurios keidia
ne tik Dkiniq gyvDnq laikymo ir prieZiDros procesus, bet ir gyvulininkystes darbuotojq darbo pobDdj
ir sqlygas. Sioms technologijoms diegti ir valdyti reikalingi specialistai, gebantys organizuoti
gyvulininkystes produktq gamyb4, parinkti paZangius flkiniq gyvlnq veisimo metodus, diegti ir
valdyti sumani4sias gyvtinq laikymo ir Serimo technologijas, uZtikrinti gyvtinq geroves ir
produktyvumo s4lygas, konkurencingum4 ir pelningum4.

SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Socialiniu poZiiiriu labiausiai Bendroves veikl4 itakoja kontroliuojamq bandq savininkq
ir produktyvq gyvul!, reikia jdeti nemaZai pastangq ir
darbo, o tam, kad sekmingai veiktq visa gyvulininkystes Saka, biitinas bendras susitelkimas.
Veislininkyste - tai ilgas procesas, reikia dirbti ilgus metus, kad bfltq pasiektas tinkamas rezultatas.
Patirti perduodant i5 kartos i kart4 ir turint aiSki4 vizij4 bei perspektyvas, uZtikrinama visos Sakos
ekonomine padetis. UZauginti sveik4, stiprq

sekme,

Gyvulininkystes verslas, lyginant su augalininkyste, yru maLiat patrauklus, kadangi jam
reikia daugiau darbo iStekliq, darbo procesas kasdieninis, reikalaujantis ir nemaZos darbo jegos ir
i5laidq, nelieka laiko ne tik uZsiimti kita veikla, bet ir poilsiui. Jauniesiems lkininkams taip pat
trDksta informacijos, patirties apie tai, kaip tinkamai auginti gyvulius, kaip juos Serti ir priZiiireti.
Taip pat pastebima, jog kaimo vietovese truksta jaunq kvalifikuotq specialistq kurie galetq
isilieti i gyvulininkystes iikio 5ak4 del darbo pobiidZio nepopuliarumo tarp jaunq Zmoniq.
Bendroves darbuotojai aktyviai bendrauja, konsultuoja ir skatina iikininkus plesti ir vykdyti
gyvulininkystes veikl4 gerinant [kinio gyviino genetikos kokybg.

APLINKO SAUGINIAI VEIKSNIAI
Besikeidiantys gyvDnr+ geroves standartai, nuolat grieZtejantys veterinariniai, aplinkosaugos
reikalavimai, reikalauja didesniq i5laidq ir investicijq i5 Bendrovds, o tai daro neigiam4 poveiki
Bendroves pelningumo lygiui. Didelg gresmQ kelia uZkrediamq ligq galimybe, kadangi galvijai
surenkami i5 ivairiq iikiq ir gali uZsikresti sveiki gyvuliai.
Taip pat besikeidiandios oro s4lygos itakoja bendroves veikl4: labai kar5ti ir labai Salti orai
maZina pelningum4, kadangi veikla tuo metu mal,eja atbayra stabdoma.

POLITINIAI VEIKSNIAI
Zemes fikio politika gali daryti itak4 Bendroves rezultatams per iSmokas ir ivairias remimo
programas gyvulininkystes sektoriui, Labai svarbi Zemes tikio politika skatinanti Lietuvos iikininkq
nor4 pletoti ir gerinti iikiniq gyvDnq geneting kokybg ir produktyvumq. Nors ES parama kaimo
pletrai mal,€ja (2007-2013 m. buvo skirta 2,288 mlrd. Eur, o 2014-2020 m. yra 1,977 mlrd, Eur),
yra nemaLai kaimo pletros programos priemoniq dirbti skatinandiq jaunus iikininkus, bei plestis
maZiems Dkiams. Ukininkams gerai isisavinus skatinimo ir remimo programas, tokias kaip ,,Parama
jaunqfq Dkininkq isikiirimui", ,,Parama smulkiems fikiams" tai teigiamai veiktq imones veikl4,
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plediasi veisline mesine gyvulininkyste,

Siuo metu yra ruo5iamas valstybes valdomq veislininkystes bendroviq privatizavimo
istatymas. Priemus privatizavimo istatym4 bus sitiloma UAB ,,PanevdZio veislininkyste"
privatizuoti, numatant ir tolesni krypting4 veildos vykdym4 ir darbq tgstinum4.

RIZIKOS VALDYMAS
Informacija apie finansines rizikas pateikta 2019 m. Bendroves finansinese ataskaitose.

FINANSINIU VEIKLOS REZULTATV ANALIZE

UAB ,,PaneveZio veislininkyste" 2019 metats, vykdydama pagrinding veikl4 gavo I4I4,l3
tiikst, eurq pajamq, i5 kuriq pajamos uZ tarpininkavimo paslaugas sudare II3,23 tlkst. eurq, uZ
karantinavimo paslaugas - 16,89 tlkst. eurq, galvijq pardavimo pajamos 1234,43 tiikst. eurq, kitos
pajamos sudare 49,58 tlkst, eurq, Pagrindines veiklos pajamoms uZdirbti patirta 1268,06 tukst. eurq
s4naudq, i5 jq didZiausi4 veiklos s4naudos dali sudare parduotq gyvuliq savikaina - 1198.18 tukst,
eurq, paSarai - 7,36 t[kst. eurq, kitos s4naudos sudare - 62,52 ttikst. eurq. Pagrindines veiklos

-

146,07 ttikst. eurq.
Bendrqjq ir administraciniq veiklai tenkanti pagal s4naudq paskirstymo kriterijq - 72I,92
ttikst, eurq, i5 jq darbo uZmokesdio (soc. draudimo, atostoginiq kaupiniq) s4naudos - 67,48 tiikst.
eurq, ilgalaikio turto nusidevejimo - 10,44 tlkst. eurq, nepriklausomiems valdybos nariams uZ
dalyvavim4 posedZiuose mokami atlyginimai - 0 tukst. eurq, ir kitos s4naudos - 44,00 ttikst. eurq.

pelnas

2019 m. finansines veiklos s4naudos yra 0.23 tiikst. eurq.
2019 m, bendroves veiklos pelnas yra 22.71 tDkst. eurq.
Bendroves pirkejq skolos ir kitos gautinos sumos yra 30.03 ttikst. eury.
Bendroves 2019 metais moketinas sumas ir ilgalaikius isipareigojimus sudaro 71,08 tfikst.
eury, i5 jq lizingo lsipareigojimai yra 7.58 tUkst, eurq; skolos tiekejams uZ suteiktas paslaugas ir
parduotas prekes
13.39 tfikst. eurq, mokesdiai biudZetui 0.98 tlkst. eurq, isipareigojimai su
darbo santykiais ( darbo uZmokestis, sodra, GPM, atostoginiq kaupiniai)
14.42 tDkst. eury, kiti
mokejimai -0.49 ttikst. eurq, ir gauti i5ankstiniai apmokejimai-34.22 tiikst. eurq.

-

-

-

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZES.
Bendrovds strateginiai tikslai:
1. Didinti Bendroves pelningum4:
o Didinti pardavimo pajamas teikiant profesionalias tarpininkavimo paslaugas, pirkimopardavimo paslaugq teikim4, plediant klientq kieki Lietuvos ir uZsienio mastu. Didinti ver5eliq,
buliq ir telydiq atrank4 karantinavimui, penejimui ir eksportui.
. Modernizuoti techning bazg, bei i5plesti veiklos sritis isigyjant ir atnaujinat technikos
park4. Vykdyti naujas veiklas Lietuvos ir uZsienio rinkoje.
2. Siekti naudos visuomenei:
. Organizuoti ir dalyvauti parodose ir aukcionuose.
r Algirdi5kiq k. parodq bazg panaudoti veislininkystes parodq mugiq ir aukcioniq
organizavimui. Prisideti prie gyviinq veislininkystes pasiekimq vie5inimo gerinant gyvDnq veisles
bei produktyvum4.
. Teikti Profesionalias konsultavimo paslaugas tikiniq gyviinq genetines kokybes ar
produktyvumo nustatymo klausimais, bei konsultavimo paslaugas iikiniq gyvflnq genetines
kokybes ir produktyvumo didinimo klausimais.
. Naujg klientq paie5ka Lietuvos ir uZsienio mastu, siekiant veislininkystes skatinim4 ir
bendr4 Lietuvos Zemes iikio augim4.
3. Tolimesni Bendroves planai numatyti 2018-2020 m. Strateginiame veiklos plane.
Pagrindine veiklos kryptis iKlieka Bendroves veiklos efektyvumo didinimas. To sieksime didindami

savo vsil(los &piruti$' gfludanli pajama$ i.\ galvijq lcarantinavirlru pa*laugq, ver$eliq, galviju
sutinlcjm0 csntro paslau$q, patoclq ploto r].uQnlo;$ veisliniq gyr.r)uq parodonrs pes,laugq ir
tarpininkarrinm paslaugq perkentrpfir-cluodant gyvuliu,s Lietuvos ir uisienjo Saliu klientams.
Ben&ove deda ditlples pastangfls potcncialiq klientl paie$l<ai u*sienio rinkojer $iuo rnetu turime
pasira$yt4 lrcilhtil(t4 -$utartj su klientq iK Tulkijos" Teikiarirrers galvfiq sui:inkinr.o il karantinavirno
pasl'dugfls, Taip pat Bendrove patejhrsi pra$yrn4 Panrlyefj.o valstl,birrei nraistcl ir yeterinarijos
Iamybai Algit'di5kiq k, palodq bazei suteikti banctros nuru+rj ir aticlaryti gyvnliq sudnkinro cenrr4,
KuLinnte nuJraWta, nuo pavflsar.i.n augirrti irr parduoti ufsicnj.o: Iclientams ve"r".$elius. Bendrovd
planiioja atnaujinti teehnikos.park4, :isigyti galvi,irl perveZinro rransporr4 taip sumaZinti galvijq
perveZinrq s.qnaudas ir gauti pajnnrq teil<iant vei-,imo paslaugas kiliems,

INFORMACJ;IA Al,l*: .Si(ALDRUIVIO GI{IRI\I NIJOSrA:FU LAIKYM4SI
Benctrove vykdyclarra $a\io veik14 v:aclovnujasj Valstybes valclornq lnroniu veiklos
* Sktric{rurno gailes). Fendrove savo inleme1o
svetaitrcje,
viesai
Bondrcves tikslus ir uZclavinius,
finansinius
tatus, esamq dorbuoto,irl nretin j darbo uimokesdio fond4,
Bendtoves v.actcno il datbuot{q, dir$andi-r1 pagal dar:bcr sutartis, mcnusines algas,
Ataskaitiniais metais .Berrcll.t'rve internetf:neje svetaindjc kas kewirti talpino tarpinius
l-tnanstniq ataskaitq rinkiniusn dalbo rrf,nrokssdio fond4 ir vfulurini darbuotojg skaidiq.
Metiniq finansiniq ataskaitq rirrlfl'niq auditas atliek$rras pilgal tarptautitrius auclito
$tandaltu,$. Audir4 a(lipka auclito irirune [JAE ,rAutltto nauda",
At*il-velgiant j auk'$diau m:inctas rluostir,ttts) ISenclroves apskaito walkoma ir finansjne
atskaitomybe rengiamer vaelovaujantjs tiet$i$s Respublikos imcrniq finansines atskaitornybbs
istartyLnu, Lietuvos ltespu{rlikos buhn}terines apskaitos jstatynru, Verslo apskaitos standartais ir
skaicftumo uitilcrinimo gairiq apraSu (toliau
l-eXugli$.it$)fi1s*$i

kitais teises aktais,

Direktorius

Nerijus Grjcius

