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BENDROVES APIBUNTNWTNS

UZdaroji akcine bendrove ,,PaneveZio veislininkyste" (toliau - Bendrove) iregistru ota 1992
m' lapkridio mdn' 25 d. sukaupusi ilgametg didelg patirti gyvuliq veislininkystes, produktyvumo
kontroles, auginimo. ir vertinimo pagal veislines savybes, veisliniq gyv[nq parodq, mugitl
orgarnzavimo, galvijq karantinavimo ir prieZiuros srityje, r,ykdZiusi'gendrove. Nuo 200g m.
Bendrove reorganizuota, prijungiant Algirdiskio kaime esandi4 parodr4bazE.

Bendroveje yra du padaliniai: tai 2008 m. prijungta AlgirdiSkio k. esanti parodq baze,
kurioje vyksta veisliniq g{uyn,+ parodos, o ne parodq metu naudojama kaip ukiniq galvijq
surinkimo centras ir Silagalio k. ferma, kurioje teikiamos galvrjq karantinavimo paslaugor. 

-Si. iu
padaliniai 2014-2015 m. buvo atnaujinti pagal Lietuvos tairno'pletros 2007-2013 *. progru-4
pateikus parai5k4 ir gavus ES le5as.

AKCIJOS IR VALDYMO ORGANAI

Bendroves istatinis kapitalas yra 160809,64 Eur (vienas Simtas Sesiasde5imt tukstandiq
astuoni Simtai devyni.eurai 64 ct). Jis padalytas | 554 516 akcijrl; vienos akcijos nominali vertd yra
0,29 erno; visos akcijos - paprastosios vardines. fstatinio kapitalo dydis iygrn visq Bendrou.,
pasiraSytq akcrjq nominaliq verdiq sumai. fstatinis kapitalas apmoketas piinas. IS jq Valstybei
priklauso 542 618 akcijos, privatus akcinis kapitalas 11 S-9S akcijos. IS viso akcininkq yra29.

Bendroves valdymo organai: visuotinis akcininkq susirinkimas ir vienasmenis valdymo
organas - Bendroves direktorius. Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias Bendroves
valdymo organas. Zemes ukio minis terlj a yr a 97,g 5 % aicijr+valdytoj a.

DARBUOTOJAI
2020 m. gruodZio 31 d. Bendroveje dirbandiqjq skaidius pagal darbo sutartis sudare 4

darbuotojai, (2020 m' gruodZio 31 d. - 4 darbuotojai). Darbuotojq pasiskirstymas pagal grupes
pateiktas 1 lenteleje.

I lentele.ntele. Darbuoto skirstvmas nasal )o)o
Darbuotojq skaidius 2020 m.

gruodZio 3 I d.
Darbuotojq skaidius 2019 m. gruodZio 3l d.

Vadovai
Specialistai 2 2
Darbininkai I I
I5 viso: A /1T

2020 m. vidutinis metq s4ra5inis darbuotojq skaidius - 4 darbuotojai. 2020 m. Bendroves
metinis darbo uZmokesdio fondas su priskaitymais Sodrai sieke 7g756 Eur.

2020 m' vidutinis menesinis darbo uZmokestis Bendroveje pagal darbuotojq grupes
pateiktas 2 lenteleje.

2 lentele. Vidu mdnesinis darbotlnls s darbo uZmokest is oasal darbuotoiu snrnes 2020
Vidutinis darbuotojq skaidius

2020 metais
Vidutinis menesinis darbo uZmokestis, eurais

(neatskaidius mokesdiu) 2020 m.
Vadovai 3017.52
Specialistai 2 n67.71
Darbininkai

1 918.02
Vidutinis** 4 695.24

+*Nelskaitant vadovo vidutinio menesinio darbo uZmokesdio



BENDROVES VEIKLOS APZVALGA

2020 m. bendrove vykde Sias veiklas:
1 . Veisliniq galvijq karantinavim4;
2. Galvijq perpardavim4;
3. Veisliniq gyv[n ganrzavim4, kuriq metu atliekamos Dkiniq

gyv[nq genetines kokybes paslaugos; konsultavimo paslaugos [kiniq
gyvlnq genetines kokybes 'mais;

4. Tarpininkavimo paslaugas perkant - parduodant flkinius gyvlnus.

Suteiktq paslaugq kiekinis palyginimas 2019 - 2020 m. pateiktas 3 lenteleje.
3 lenteleen elklam kiekinis nimas 2019tMO

Rodikliai 2019 m. 2020 m.

Karantinuotas veisliniq galvijq skaidius I 193 2209

Surinktas galvijq skaidius uZsienio Saliq tiekejams 5039 4894

Suorganizuota nacionalinio ir tarptautinio lygmens
veislinirl gyvDnq parodq, aukcionri. 1 I

UAB ,,Panevelio veislininkyste" ukiniq gyvunq parodq, aukcionq organizavimo vietoje
(Algirdi5kio k., PaneveZio r.) igyvendino projekt4 ,,Veisliniq gyvlnq parodaltgitaistis 2020..,
vyko seminarai - prane5imai, diskusijos veislininkystes aktualiausio-i, t.-omis. Parodai buvo
atrinkta ir pristatyta 1007 vnt. ukiniq veisliniq gyvum+.

Tradici5kai buvo atrinkta veisliniq gyvrlnq parodos geriausiq eksponatq desimtukas.
Parodos q buliukq verlinimas pagal individualias

augimo savybe suvedimas i ZUrr<vc GYVIS sistem4..
lektorius - LM ir ZUIrvc veisliniq gyvuliq apskaitos
skyriaus vyr. sp as, pasitarimas - Lietuvos Lalrq\ galvijq gerinimo
metodai t rezultatai.

Parodos metu lankytojus dZiugino fotomenininko Stasio Povilaidio darbai ,,Viganto arkliai-',
taip pat Sunq dreslros mokyklos ,,Mano Lyderis,,pasirodymas.

Vyko Lietuvos sunkiqiq arkliq ir stambiqjq Zemaitukq veisliq pristatymas, pasirodymai,
ivairios rungtys. Parodos metu vyko ivairiausios diskusijos apie naminirl ukinir+ gyvunq auginimo,
veisimo ir maitinimo ypatybes, o asociacijq nariai dalinosi gerosios praktikos patarimais su visais
lankytojams rupimais klausimais. Lietuvos Juodmargiq galvijq gerintojq asociacija kviete visus i
surio virimo edukacinq program4, o Lietuvos aviq augintojq asociacija ne tik padernonstravo avies
kirpim4, bet ir leido lankytojams patiems pabandyti kirpti avies kaili. TriuSiq paviljone r,yko triuSiq
veisliq pristatymas, pasakoj ama kiekvienos veisles is skirtines savybes.

TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

Bendroveje yra taikomos naujos galvijq laikymo, Serimo, valymo technologijos, kuriq
taikymas leidLia konkuruoti su kitomis imonemis teikiandiomis tas padias paslaugas, maLinti
savikain4, pagerinti darbq kokybg, didinti veiklos apimtis, maLintr ZmogiSt<ojo faktoriaus klaidas.
Tai itin svarbu konkuruojant su pana5ia veikla uZsiimandiomis bendrovemis. Kiekvienais metais
stebimas kontroliuojamq bandq stambejimas. { stambius ir Europos leSomis modernizuotus gkius
spardiai skverbiasi tobotrzacya. kompiuterizacija ir kitos sumaniosios technologijos, kurios keidia
ne tik ukiniq gyvDnq laikymo ir prieZiDros procesus, bet ir gyvulininkystes darbuotojq darbo pobldi
ir s4lygas. Sioms technologijoms diegti ir valdyti reikalingi specialistai, gebantys orginizuoti
gyvulininkystes produktq gamyb4, parinkti paZangius Dkiniq gyvrlnq veisimo metodus, diegti ir
valdyti sumani4sias gyvDnq laikymo ir Serimo technologijas, uZtikrinti gyvtnq geroves ir
produktyvumo s4lygas, konkurencingum4 ir pelningum4.
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SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Socialiniu poZiDriu labiausiai Bendroves veikl4 itakoja kontroliuojamq bandq savininkrl
ekonomine padetis' UZauginti sveik4, stiprq ir produktyvq gyvuli, reikia iAeti nemaZai pastangq ir
darbo, o tam, kad sekmingai veiktq visa gyvulininkystes Saka, butinas bendras susitelkimas.
Veislininkyste - tai ilgas procesas, reikia dirbti ilgus metus, kad butq pasiektas tinkamas rezultatas.
Patirti perduodant i5 kartos i kart4 ir turint aiSki4 vizijqbei perspekiyvas, uZtikrinama visos Sakos
sekme.

Gyvulininkystes verslas, lyginant su augalininkyste, yra maliau patrauklus, kadangi jam
reikia daugiau darbo iStekliq, darbo procesas kasdieninis, reikalaujantis iinemaZos darbo jegos ir
iSlaidq, nelieka laiko ne tik uZsiimti kita veikla, bet ir poilsiui. Jauniesiems ukininkams iai"p pat
trDksta informacijos, patirties apie tai, kaip tinkamai auginti gyvulius, kaip juos Serti ir priZi[reti.

Taip pat pastebima, jog kaimo vietovese tr[ksta jaunr4 kvalifikuotq specialistq kurie galetq
isilieti i gyvulininkystes [kio 5ak4 del darbo pob[dZio nepopuliarumo^ tarp jaunq Zmoniq.
Bendroves darbuotojai aktyviai bendrauja, konsultuoja ir skatina ukininkus plesti ir vykdyti
gyr.ulininkystes veikl4 gerinant flkinio gyvlno genetikos kokybg.

APLINKO SAUGINIAI VEIKSNIAI

Besikeidiantys gyvlnq geroves standartai, nuolat gneLtejantys veterinariniai, aplinkosaugos
reikalavimai, reikalauja didesniq i5laidq ir investicijq i5 Bendroves, o tai daro neigiam4 pou.it iBendroves pelningumo lygiui. Didelg gresmg kelia uZkrediamtl ligq galimybe, kadangi galvijai
surenkami i5 ivairiq lkiq ir gali uZsikresti sveiki gyvuliai.

Taip pat besikeidiandios oro s4lygos itakoja bendroves veikl4: labai karSti ir labai Salti orai
maLina pelningum q, kadangi veikl a tuo metu maLei a arb a y r a stabdoma.

POLITINIAI VEIKSNIAI

Zemes flkio politika gah daryti itak4 Bendroves rezultatams per i5mokas ir ivairias remimo
programas gyvulininkystes sektoriui. Labai svarbi Zemes Dkio politika skatinanti Lietuvos [kininkq
nor4 pletoti ir gerinti Dkiniq gyvDnq geneting kokybg ir produktyvum?. Nors ES parama kaimo
pletrai maLeja(2007-2013 m. buvo skirta 2,288 mlrd. Eur, o2014-202{i -. y.u 1,917 mlrd. Eur),
yta nemalai kaimo pletros programos priemoniq dirbti skatinandiq jaunus [kininkus, bei plestis
maZiems Dkiams. Ilkininkams gerai isisavinus skatinimo ir remimo pr|gru-ur, tokias kaip ,,paramajaunqjq Dkininkq isikDrimui", ,,Parama smulkiems Dkiams" tai teigiamai veiktq imones veikl4,
didetq ir imones veiklos apimtys. Pastebimai dideja ir plediasi veisline mesine- gyvulininkyste,
kuriasi nauji ekologines mesines gyvulininkystes Dkiai.

RIZIKOS VALDYMAS

Informacija apie finansines rizikas pateikta 2020 m. Bendroves finansinese ataskaitose.

FINANSINIU VEIKLOS REZULTATU ANALIZE

UAB ,,PaneveLio veislininkyste" 2020 metais, vykdydama pagrinding veikl4 gavo 618,03
ttlkst. eurq pajam%, i5 kuriq pajamos uZ tarpininkavimo paslaugas sudare 219,17 tukst. eurq, galvijq
pardavimo pajamos 363,90 tlkst. eurq, kitos pajamos sudare 34,96 t[kst. eurq.



Rodikliai 2O2Om.

Pardavimo pajamos 618031

Tarpininkavimo 148818 .

Tarpininkavimo pasla uga pa rduodant gyvulius uzsienio pirkeja ms 70353'

Galvijq pardavimo pajamos 363901

Parodq organizavimo 3880

Komunaliniq pajamos 1792

Prekiq pardavimo pajamos 28403

Kitos pagrindines veiklos pajamos 884

Pagrindines veiklos pajamoms uldirbti patirta 476,12 tlkst. eurq s4naudq, iS jq didZiausi4
savikainos dali sudare parduotq gyvuliq savikaina - 334 ,7 4 tgkst. eurq, paiar ar - )S ,OO iUkst. eurq,
gyvuliq prieZilros s4naudos - 45,75 t[kst. eurq, kitos s4naudos sudare - 70,63 tDkst. eurq.
Pagrindines veiklos pelnas - I4I,9I tlkst. eurq.

Bendrqjq ir administraciniq s4naudq patirta - l4l,g0 tDkst. eurq, i5 jq darbo uZmokesdio
(soc. draudimo, atostoginiq kaupiniq) s4naudos - 78,76 tukst. eurq, ilgalaikio turto nusidevejimo -
10,49 tukst. eurq, ir kitos s4naudos - 52,65 tukst. eurq.

Rodikliai 2O2Om.

Pardavimo savikaina 476120

Parduotq galvijq savikaina 334736

Parduotq prekiq savikaina 27602

Galvijq prieZiuros sqnaudos 45750

Atsargq sqnaudos (pa5arai, Siaudai) 25002

Veterinarines iSlaidos (tyr:imai, vet. paslaugos) 43030

Veiklos rezultatas (bendrasis pelnas): t4r9tt

Rodiklis 2O2Om.

Darbo uZmokesdio sqnaudos (soc. draud., atost.kaup.) 78756

Transporto iSlaikymo i5laidos (kuras, remontas) 10146

llgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nusid6,,ejirnas, amortizacija 1.0494

Komunalines paslaugos (elektra, ry5iq, interneto, atliekq ) 9624

Draudimo sqnaudos 2538

Biuro (kanceliarines, buitines, geriamo vandens, spausdint) 264

Reprezentacines 90



Registrq, notarq, audito sqnaudos 3281

rvruNEsLrdr uruule[ut tneKiln. turto, tarsos ir zemes mok.,)

6anKo paslaugos

5360

L097

'\'rvJ Jqilduuu5 [ilecrrsKdrromas pvrvr, naflo mokestis, neleidiiami atskaitymai
ir kt) 20249

urrus rr aqmtntstractnes sEnauclos jS viso: t4t899

Kitos veiklos pajamos 2020 m. _ 15,53 tukst. Eurq.

2020 m. finansines veiklos s4naudos yra0,44tDkst. eurq.

2020 m' bendroves grynasis pelnas yra 14,304 t,,kst. euru.

Bendroves pirkejq rt'oto, ir kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
45,76 tDkst. eurq.

Bendroves per vienerius metus moketinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro
72,57 ttkst. eurq, i5 jq lizingo isipareigojimai yra 3,04 tukst. eurq; skolos tiekejams uZ suteiktaspaslaugas ir parduotas prekes - 45,77 tDkst. eun4, mokesdiai 

'biudZetui 
- 0,g3 tukst. eunl,

isipareigojimai su darbg santykiais ( darbo uZmokestis, sodra, GpM, atostoginiq kaupiniai) - 17,43
tDkst' eurq, ir gauti isankstiniai apmokejimai - 5,50 tukst. euru.

Gautinq sumq grupds

15 atskaitingq asmenq gautinos sumos
nos sumos

Pelno mokestis

Rodikliai 2020-12-3r

Lrzrngo I nuomos, lsipareigojimai:

t. sk. moketini per vienerius metus

Skolos tiekejams

Gauti i5ankstiniai apmokejimai

3047

3047

45765

5505

lstparetgoJtmat susue su darbo santykiais 17429

Krros moKertnos sumos ir trumpalaikiai jsipareigojimai

l5 viso jsipareigojimq:

826

72572



VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZES.

Bendrov6s strateginiai tikslai:

1 Didinti Bendrovds pelningumq:
o Didinti pardavimo pajamas teikiant profesionalias tarpininkavimo paslaugas, pirkimo-

pardavimo paslaugq teikim4, plediant klientq kieki Lietuvos ir uZsienio -uitrr. OiAmti.'galvrjq
atrank4 karantinavimui, penej imui ir eksportui.

. I5plesti bendroves veiklos sritis ir teikiamq paslaugq rinkas.
2. Siekti naudos visuomenei:
o Organizuoti ir dalyvauti parodose ir aukcionuose.
o Algirdi5kiq k. parodq bazg panaudoti veislininkystes parodq mugiq ir aukcioniq

organizavrmui. Prisideti prie gyvlnq veislininkystes pasiekimq viesinimo gerinant gyvrlnq veisles
bei produktyvum4.

3. Tolimesni Bendrovds planai numatyti 2021-2023 m. Strateginiame veiklos plane.
Pagrindine veiklos kryptis i5lieka Bendroves veiklos efektyvumo didinimas. To sieksime didindami
savo veiklos apimtis, gaudami pajamas iS galvijq karantinavimo paslaugq, ver5eliq, galvijq
surinkimo centro paslaugqs' parodq ploto nuomos veisliniq gyvunq paiodoms pastaugq 

"lr

tarpininkavimo paslaugq perkant-parduodant gyvulius Lietuvos ir uZsienio Salir; klientams.
Bendrovd deda dideles pastangas potencialiq klientq paieSkai uZsienio rinkoje.

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
svetaindje, viesai skelbia Bendrovds tikslus ir uZdavinius,
finansinius veiklos rezultatus, esam4 darbuotojq skaidiq, metini darbo uZmokesdio fond4,
Bendrovds vadovo ir darbuotojrl, dirbandiq pagal darbo sutartis, menesines algas.

Ataskaitiniais metais Bendrove internetineje svetaineje kas ketvirti talpino tarpinius
finansiniq ataskaitq rinkinius, darbo uZmokesdio fond4 ir vidutini darbuotojtl skaidiq.

Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinirl auditas atliekamas pagal tarptautinius audito
standartus. Audit4 atlieka audito imone UAB ,,Audito nauda.,.

AtsiZvelgiant i auk5diau mindtas nuostatas, Bendrovds 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.

Direktorius Nerijus Gricius


