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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

AB „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“ AKCININKAMS  

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome AB „Kiaulių veislininkystė“  (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. 
gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, 
įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia  Įmonės 2019 
m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal verslo 
apskaitos standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. 
Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą 
Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių 
ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės 
kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV 
kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Dalyko pabrėžimas – reikšmingas neapibrėžtumas, susijęs su veiklos tęstinumu  

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3.13 pastabą, kurioje nurodoma, kad 2019 m. 
gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 122 081 Eur  suma, o tuomet 
pasibaigusiais metais Įmonė patyrė 33 670 Eur nuostolių. Šios aplinkybės, taip pat ir kiti dalykai, aprašyti 
aiškinamojo rašto 3.13 pastaboje, rodo, kad esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių kelti abejonių dėl 
trumpalaikių įsipareigojimų įvykdymo. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų 
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais 
reikšmingais atžvilgiais: 

 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 
finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti 
be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  





(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Jadvimpolio k.1, Baisogalos sen., Radviliškio r.sav., VĮ Registrų centras  (juridinių asmenų registras)
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2019.01.01-2019.12.31 Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

A. 1232094        1275971          
1. 3.1 -                 -                   
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
 1.6.
2. 3.2 1228656        1273181          
 2.1.
 2.2. 1212853        1253279          
 2.3. 3415              6875                
 2.4. 6976              11253              
 2.5. 5412              1774                
 2.6. -                 -                   
  2.6.1.
  2.6.2.
 2.7.
3. -                 -                   
 3.1.
 3.2.
 3.3.
 3.4.
 3.5.
 3.6.
 3.7.
 3.8.
 3.9.
4. 3.3 3438              2790                
 4.1.
 4.2. 3438              2790                
 4.3.

B. 241856          271703            
1. 3.4 175524          214450            

 1.1. 17304            7787                
 1.2.
 1.3. 13040            17287              
 1.4.
 1.5. 145180          189376            
 1.6.
 1.7.
2. 3.5 63330            55453              
 2.1. 61152            54420              
 2.2.
 2.3.
 2.4. 2178              1033                

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

Žemė

Transporto priemonės

Produkcija

Pastatai 

TURTAS

Kitas nematerialusis turtas

Įmonių grupės įmonių skolos 

Mašinos ir įranga

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS

Kitos gautinos sumos 

Pastabos 
Nr.

Pastatai ir statiniai

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 m. vasario mėn. 28 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

ATSARGOS

Programinė įranga

Straipsniai
 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

Žemė
Investicinis turtas

Plėtros darbai
Prestižas

MATERIALUSIS TURTAS

Asocijuotųjų įmonių akcijos

FINANSINIS TURTAS

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 

Pirkėjų skolos 

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 

Kitas turtas
Biologinis turtas

Biologinis turtas

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Eil. Nr.

Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos 
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Asocijuotųjų įmonių skolos

Paskolos asocijuotosioms įmonėms 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

Įmonių grupės įmonių akcijos

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai

ILGALAIKIS TURTAS

NEMATERIALUSIS TURTAS

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

Sumokėti avansai

Sumokėti avansai 

AB "Kiaulių veislininkystė", 303212036
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                                                               AB „Kiaulių veislininkystė“ 
                              valdybos posėdžio  2020--   
                                                                                                           protokolo Nr.  
                                                                                                                                               priedas Nr.                                                                        
                     

AB  „KIAULIŲ   VEISLININKYSTĖ“ 
Įmonės kodas:303212036, PVM kodas: LT100008234811,adresas:  Jadvimpolio  k.1,Baisogalos 

sen., Radviliškio sav. 
 

          2019  METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
2020-02-28 

  
I. BENDROJI  DALIS 

 
AB „Kiaulių  veislininkystė“- ( toliau bendrovė)   įregistruota  2013 m. gruodžio mėn. 31 

d., kodas 303212036, buveinė – Jadvimpolio k.1, Radviliškio r. sav.   
           Pagrindinė  bendrovės  veikla -  įgyvendinti  valstybės politiką kiaulių veislininkystės 
srityje, kuri tiesiogiai susijusi su veisliniais ūkiais ir Žemės ūkio ministerija. Veikla pagrįsta 
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir 
kitais teisės aktais.  
           Bendrovės tikslas yra koreguoti ir valdyti selekcijos procesą kiaulių veislininkystėje, 
padėti kurti aukšto produktyvumo bandas, pritaikant šiuolaikines technologijas, 
          Bendrovė  kontroliuojamų ir asocijuotųjų objektų neturi. 
          Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 m. – 31  darbuotojas, vidutinis sąrašinis 
darbuotojų skaičius 2018 m. – 31 darbuotojas. 
          Bendrovė  ataskaitinio laikotarpio duomenis  balanso ir  pelno (nuostolių) ataskaitose 
palygino su praėjusio laikotarpio finansinės atskaitomybės duomenimis.  
  
 

II. APSKAITOS  POLITIKA 
 
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė: 

          AB „Kiaulių veislininkystė“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais  ir Verslo 
apskaitos  standartais, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, verslo apskaitos 
standartais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.  
 

2. Bendrovės apskaitos politika: 

2.1. Nematerialusis  turtas 

Nematerialiajam turtui priskiriamas turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė 
disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. 
 Išlaidos pripažįstamos  nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: 

a) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito 
turto vertės; 
b) jei nematerialus turtas yra neatskiriamas nuo kito turto  ir kuria būsimą ekonominę 
naudą tik kartu su kitu įmonės turtu  - pripažįstamas tik tada, kai pagrįstai  tikimasi iš to 
turto  gauti  ateityje ekonominės naudos; 
c) įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti  arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.  

 Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialus turtas registruojamas įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo 
savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 
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 Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporciniu (tiesiniu) metodu.  Likvidacinė vertė 
naujai įsigytam nematerialiam turtui nustatoma 0,29 Eur. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos 
pagal turto naudojimo vietą ir paskirtį: 

a) turtas, susijęs  su   paslaugų,    parduotų    prekių    savikaina,  registruojamas parduotų  
prekių, suteiktų paslaugų sąnaudomis; 
 b) turtas, tiesiogiai  nesusijęs su prekių pardavimo, suteiktų paslaugų savikaina, bet 
turintis įtaką pajamų uždirbimui bei esantis ne administracijos padalinyje, registruojamas įmonės 
pardavimo sąnaudomis; 
            c) turtas susijęs su administracine veikla, registruojamas bendrosiomis ir 
administracinėmis sąnaudomis.  
 Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti  direktoriaus įsakymu. 
 Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto 
nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. 
 Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, 
parodomas sandorio rezultatas – pelnas ar nuostolis. 
 

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio 
tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei 
vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio 
vertė didesnė už bendrovėje  nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.     

Bendrovėje ilgalaikiu materialiuoju turtu, pagal direktoriaus įsakymą, laikomas turtas, 
kurio vertė didesnė nei 300,00 Eur.   

Ilgalaikis materialusis turtas įkainojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas 
likutine verte – iš  įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) 
metodu. Likvidacinė vertė naujai įsigytam turtui - 0.29 Eur.  Nusidėvėjimo sąnaudos 
priskiriamos pagal turto naudojimo vietą ir paskirtį:  

a) turto, susijusio  su   paslaugų, parduotų  prekių savikaina, nusidėvėjimas priskiriamas 
parduotų  prekių, suteiktų paslaugų savikainai; 
 b) turto, tiesiogiai  nesusijusio su prekių pardavimo, suteiktų paslaugų savikaina, bet 
turinčio įtaką pajamų uždirbimui bei esančio ne administracijos padalinyje, nusidėvėjimas 
priskiriamas pardavimo sąnaudoms; 
 c) turto, susijusio su administracine veikla, nusidėvėjimas priskiriamas bendrosioms ir 
administracinėms sąnaudoms.  
 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti  direktoriaus įsakymu. 
 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo  ir kitos sąnaudos priskiriamos to ataskaitinio 
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Materialiojo turto vertės sumažėjimo, turto 
nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. 
 Perleidus materialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas 
sandorio rezultatas – pelnas ar nuostolis. 
  
 2.3. Atsargos 

 Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms 
uždirbti  per vienerius metus.  
 Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 
finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo 
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, 
pakoreguota atlikto  pirktų  atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis.  
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 Tos atsargos, kurių įsigijimo savikaina yra nereikšminga ir kurios iš karto sunaudojamos 
gamyboje, atsargų buhalterinėse sąskaitose neapskaitomos, o iš karto nurašomos į sąnaudas. 
Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje, parduotų atsargų (kurios apskaitomos buhalterinėse 
sąskaitose) savikainą, bendrovė taiko FIFO  būdą. 
 
 2.4. Biologinis turtas 

 Biologiniam turtui priskiriami gyvuliai (kiaulės) ir pasėliai. Bendrovė biologinį turtą 
apskaito įsigijimo savikaina. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaičiuojama atskirų auginamo 
biologinio turto grupių (paršelių, penimų kiaulių, paršavedžių, kuilių) prieaugio savikaina, kuria 
padidinama biologinio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Biologinio turto prieaugio 
savikainą sudaro bendrovės visos tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. 
 
 2.5. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

 Bendrovės  įprastinės veiklos pajamos ir sąnaudos  priskiriamos tipinei veiklai. Netipinę 
veiklą sudaro ūkinės operacijos, kurios susijusios su įprastine įmonės veikla, tačiau 
nepriskiriamos tipinei veiklai.  
 Bendrovės tipinės veiklos pajamos  -  prekių ir  produkcijos pardavimo,  paslaugų 
teikimo pajamos. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje 
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis 
nepripažįstamos pridėtinės vertės mokestis. 
 Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 
jos patiriamos,  neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.  
 Perparduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 
finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos perparduotos ir kai pajamų suma 
gali būti patikimai įvertinta. 
 Pardavimo sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Tai 
gabenimo, sandėliavimo  ir kt. panašios išlaidos, priskiriamos pardavimo sąnaudoms. 
 Į parduotų prekių  ir suteiktų paslaugų savikainą taip pat įtraukiamos tiesioginės ir 
netiesioginės sąnaudos, kurios susijusios su užaugintų gyvulių sąnaudomis, parduotomis 
prekėmis ir suteiktomis paslaugomis. Tiesioginėms išlaidoms priskiriama tiesiogiai su prekių 
pardavimu, gyvulių auginimu, paslaugų teikimu susijusių darbuotojų darbo užmokestis, ir su juo 
susiję priskaitymai, transporto išlaidos, sunaudoti pašarai, medikamentai ir kt. Netiesioginėms 
išlaidoms priskiriama  turto,  reikalingo aukščiau nurodytai veiklai vykdyti,  nusidėvėjimo 
sąnaudos.  
 Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatas,  kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.  
 Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: dividendai, palūkanos, baudos, delspinigiai, 
nuosavybės metodu apskaitomų investicijų pelnas ar nuostoliai, finansinio turto perleidimo 
rezultatas. Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo būdu (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą 
ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos 
susidaro. 
  
 2.6. Dotacijos ir subsidijos 

 Nuo 2016 m. sausio 1 d. NMA tiesioginės išmokos apskaitomos kaip dotacijos, susijusios 
su pajamomis ir pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos kaip pardavimo pajamos. Ankstesniais 
laikotarpiais gautų dotacijų sumai buvo mažinamos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos. 

Dotacijos apskaitoje atvaizduojamos tada, kai atsiranda pagrindas joms priskaičiuoti, t.y. 
kai gaunama informacija iš NMA. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta pajamų suma iškeliama į 
finansinių rezultatų sąskaitą. 
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 2.7. Įsipareigojimai 

 Bendrovė trumpalaikius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu 
apskaitoje registruoja ir finansinėje atskaitomybėje parodo savikaina, o ilgalaikius finansinius 
įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja savikaina, o finansinėje 
atskaitomybėje parodo tikrąja verte.  
 
                              3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

          Turimas ilgalaikis nematerialus turtas yra visiškai amortizuotas, bet naudojamas veikloje. 
Jo įsigijimo savikaina pateikiama lentelėje: 
 

Inv. Nr. Pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

    

405 Licencija Window programa 1078 1078 

349 Satelitinė licenzija 435 435 

 Viso: 1513 1513 

 
3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 
       Ilgalaikis materialusis turtas balanse atvaizduotas balansine verte (iš įsigijimo savikainos 
atėmus nusidėvėjimą).           
      Ilgalaikio materialaus turto pokyčiai struktūra pavaizduota lentelėje. Visos sumos 
pateikiamos eurais. 
 Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Rodikliai Pastatai 
ir 

statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

  

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai 

  

Iš viso  

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 1253279 6875 11253 1774 1273181 

a) Įsigijimo savikaina           

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2745583 184648 181057 25083 3136371 

Finansinių metų pokyčiai:      

1. Turto įsigijimas t. sk.    4780 4780 

-įsigyta per 2019m.      

2. Perleistas ir nurašytas turtas (-)  11443  3307 14750 

3. Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)      

Finansinių metų pabaigoje (savikaina) 2745583 173205 181057 26556 3126401 

b) Nusidėvėjimas      

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1492304 177773  169804 23309 1863190 

Finansinių metų pokyčiai:      

1. Finansinių metų nusidėvėjimas      

-priskaičiuotas 2019 m. 40426 3459 4277 1142 49304 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 

 11442  3307 14749 

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)      

Finansinių metų pabaigoje 1532730 169790 174081 21144 1897745 

c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 
(a) - (b)  

1212853 3415 6976 5412 1228656 
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        2019 m. ilgalaikiam materialiajam turtui nebuvo skaičiuotas nuvertinimas, turtas nebuvo 
perkainuojamas. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 
14750 Eur, o likutinė vertė 1.0 Eur. Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 2019 metais už 4780 Eur.  
 

3.3. Kito ilgalaikio turto  straipsnyje atvaizduotas  biologinis turtas –  turimų  kuilių 
reproduktorių vertė.   
 
Grupė 2019-12-31 2018-12-31 

Kiekis vnt Svoris kg Suma Eur. Kiekis vnt. Svoris kg Suma Eur. 

Kuiliai  9 1952 3438          6 1496 2790 

 
3.4.  Atsargos  

Atsargas sudaro nesunaudotos žaliavos, medžiagos, kita produkcija. Atsargų likučiai 
parodyti  lentelėje:  
                                                                                                                         

Rodikliai  ( Eur) 2019-12-31 2018-12-31 

Žaliavos  ir medžiagos 17304 7787 

Pagaminta produkcija 13040 17287 

Biologinis turtas 145180 189376 

Sumokėti avansai X X 

                    Iš viso: 175524 214450 

 
Trumpalaikį biologinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro gyvuliai (kiaulės), 

kurių vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 145180  Eur. 
 

Grupė 2019-12-31 2018-12-31 

Kiekis vnt Svoris kg Suma Eur Kiekis vnt. Svoris kg Suma Eur 

       

0-2 mėn.paršeliai 239 2668 3218 620 4371 4738 

2-4 mėn.paršeliai 119 3753 5612 370 6851 7646 

  t.sk kontroliniai 32 1173 2331 - - - 

Penimos kiaulės 966 50605 74309 1572 79734 99216 

   t.sk. kontrolinės 233 14973 26046 238 14518 27522 

Paršavedės, pak 230 51468 62041 278 66515 77776 

 1554 108494 145180 2840 157471 189376 

 
      Bendras kiaulių skaičius, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1286 
vnt.  Didesni pokyčiai yra tik tarp visų  kiaulių grupių. Žymiai sumažėjo 0-2  mėn.  amžiaus 
paršelių  - 381 vnt., 2-4 mėn. amžiaus  paršelių   -251 vnt.,  penimų  kiaulių  skaičius -606 vnt..  
 
     Iš anksto sumokėtų avansų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. 

      3.5. Gautinos sumos 

Gautinų sumų grupės (Eur) 2019-12-31 2018-12-31 

Pirkėjų skolos 61152 54420 

Kitos gautinos sumos 2178 1033 

                        Iš viso: 63330 55453 

  
        Pirkėjų skolos už parduotą produkciją, suteiktas paslaugas - 58425 Eur (iš jų pradelstais 
terminais – 32584  Eur),  abejotinos skolos – 2727 Eur.    
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             Kitas gautinas sumas sudaro gautinas PVM – 1451 Eur, išmokos už pasėlius-727 Eur. 

                3.6. Pinigai     

 Pinigai (Eur) 2019-12-31 2018-12-31 

Bankas 2232 287 

Kasa 756 1458 

Pinigai EKA kasose 14 55 

                                 Iš viso: 3002 1800 

               
                3.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 539 Eur sudaro  
transporto,  turto draudimas, kuris sąnaudomis bus pripažintas 2020 m. Praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudas buvo  631 Eur.  

               3.8. Nuosavas kapitalas 

             Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: įstatinis (pasirašytasis) kapitalas ir nepaskirstytasis 
pelnas. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1110552 Eur.  

            2019 m.   gruodžio 31 d.  akcinės bendrovės įstatinis kapitalas       1 298 014 Eur.    
                                                   Nepaskirstytasis pelnas ( nuostoliai)           -187 462 Eur.           

Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės 
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

IŠ VISO: 0 0,294475911
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

   1.5. Kitos akcijos
   1.4. Specialiosios akcijos
   1.3. Darbuotojų akcijos
   1.2. Privilegijuotosios akcijos
   1.1. Paprastosios akcijos 0,294475911
   1. Pagal akcijų rūšis

Nominalioji 
vertė (Eur.)

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

Išleistų akcijų 
skaičius

Rodikliai Neapmokėtų 
akcijų skaičius

  

  3.9.  Nepaskirstytas pelnas ( nuostoliai) 

             Ataskaitiniu laikotarpiu patirtas  nuostolis                     - 33670 Eur.  
 
             3.10. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 
 

Rodikliai ( Eur) 2019-12-31 2018-12-31 

Skolos tiekėjams 337892 366172 

Išankstiniai apmokėjimai 422  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 25306 34158 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 317 3753 

                 Iš viso: 363937 404083 
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        2019 m. gruodžio 31 d. didžiąją dalį mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų 
sudarė skolos tiekėjams   337892 Eur. Iš jų pradelstas terminas 295229 Eur (  UAB „Genetiniai 
ištekliai“-284000 Eur; ŽŪB „Gražionių bekonas“ -5350 Eur;  UAB „Agerona“ – 5879 Eur.).   
      Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų eilutėje parodytas atostogų rezervas su 
valstybinio socialinio draudimo  mokesčiais nuo atostogų sudarė 20146  Eur, mokėtinos sumos 
valstybinio socialinio draudimo fondui  5160 Eur. 
      Kitas mokėtinas sumas sudaro :  182 Eur mokestis už  vandenį, 135 Eur kitos mokėtinos 
sumos. 
 
           3.11.  Pajamos ir sąnaudos 
 
                                               Pelno (nuostolių) ataskaita 
           
 Pelno ( nuostolių) ataskaitos straipsnis 2019-12-31 2018-12-31 

1 PARDAVIMŲ PAJAMOS , Eur 945152 848465 

 iš jų:    

 gyvulių pardavimo pajamos 87605 83265 

 kuilių spermos pardavimo pajamos 8240 6638 

 paslaugų ž.ū. pardavimo pajamos 5518 4635 

 skerdyklos produkcijos pardavimo pajamos 645541 575860 

 pirktų prekių perpardavimo pajamos 539 686 

 kitos pajamos 10566 2915 

 gautos dotacijos už kiaulių produktyvumo kontrolę 180979 173237 

 subsidija už pasėlius 6164 1229 

2. PARDAVIMŲ SAVIKAINA, Eur 754899 756456 

 iš jų :   

           gyvulių pardavimo savikaina 68788 98041 

           kuilių spermos pardavimo savikaina 6308 5901 

           skerdyklos produkcijos pardavimo savikaina 679373 651998 

           perparduotų prekių savikaina 430 516 

3. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 190253 92009 

4. Pardavimo sąnaudos  45436 44337 

5. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 176793 203569 

6.  KITOS VEIKLOS REZULTATAS -1550 2690 

 iš jų :    

            kitos pajamos 6150 2690 

            kitos išlaidos 7700  

7. Delspinigiai, baudos (sąnaudos) 144 585 

 8.  PELNAS ( NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -33670 -153792 

 
Iš pateiktų duomenų matyti, kad Bendrovės bendrasis pelnas už 2019 m. yra  190253 Eur. 

Įvertinus pardavimų ir  bendrąsias bei administracines sąnaudas gauname  neigiamą rezultatą -
33670 Eur nuostolį. 
        
                        Specialaus įpareigojimo vykdymo palyginamieji rodikliai 
  
Eil. 
Nr. 

Spec. įpareigojimo uždaviniai 2019m.  2018 m.  

Darbų apimtis Pajamos Eur. Darbų apimtis Pajamos Eur. 

1.  Kontroliuota veislinių kiaulių, vnt 31628 48076 42919 65237 

2 Veislinės kiaulės raumeningumo 
nustatymas, vnt 

2238 6305 1960 5400 

3. Veislinės kiaulės įvertinimas, vnt 61 28 96 42 

4. Kuilio įvertinimas pagal palikuonių 19 455 15 354 
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penėji-mosi ir mėsines savybes, vnt 

5. Paršavedės įvertinimas pagal palikuonių 
penėjimosi ir mėsines savybes, vnt. 

217 106033 174 83745 

6. Kiaulės mėsos kokybės nustatymas , vnt 399 20082 359 16460 

7. Veislininkystės informacinės apskaitos 
sistemos tvarkymas, tūkst. Eur. 

x x x 1999 

  x 180979 X 173237 

 
    Nuo 2019 m. spalio mėn. nutrauktas dotacijų mokėjimas už kontroliuojamas veislines 
kiaules. Todėl šis pasiektas rodiklis yra mažesnis už 2018 m. kontroliuotų kiaulių skaičių. 
Sumine išraiška atlikta daugiau darbų už 7742 Eur. 
 
              3.12. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis atvaizduoti 
lentelėje: 
                 
Rodikliai Finansiniai metai 

2019m. 
Praėję finansiniai 
metai 
2018m 

Likutis finansinių 
metų pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, 
susijusios su darbo santykiais: 

         

1. Vadovams 28333 8703    
2. Kitiems susijusiems asmenims (vyr.buh) 24945 19156    
B. Įmonės suteiktos paskolos:      
1. Vadovams          
2. Kitiems susijusiems asmenims          
C. Gautos paskolos:          
1. Iš vadovų          
2. Iš kitų susijusių asmenų           
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir 
dovanos: 

      X 

1. Vadovams       
2. Kitiems susijusiems asmenims       
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės 
vardu: 

         

1. Vadovams          
2. Kitiems susijusiems asmenims          
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 
priskaičiuotos: 

         

1. Vadovams 0 0    
2. Kitiems susijusiems asmenims          
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:          
1. Vadovų          
2. Kitų susijusių asmenų          
H. Parduotas turtas:       X 
1. Vadovams       
2. Kitiems susijusiems asmenims       
Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 X 

 

3.13. Finansinės rizikos valdymas 

         Bendrovė  lėšas laiko dviejuose bankuose. Bendrovės likvidumas,  mokumas, sugebėjimas 
grąžinti skolas 2019-12-31 datai, vertinamas naudojant šiuos rodiklius: 
                      - bendrasis likvidumo koeficientas: 2019 m. - 0.66; 2018 m. -0.67 (priimtina virš 
1.2, kritinė – mažiau 1.0);  
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                                                                                                                          AB „Kiaulių veislininkystė“ 
                                                                                                                                                     Valdybos posėdžio 2020-   - 
                                                                                                                          protokolo Nr.  priedas Nr.  
 

AKCINĖ BENDROVĖ „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“ 
Įmonės kodas:303212036, PVM kodas: LT100008234811, adresas:  Jadvimpolio  k.1, 

Baisogalos s., Radviliškio sav. 
 

2019 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 
2020-02-28 

 
1. BENDROVĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS 
Akcinė bendrovė „Kiaulių veislininkystė“ ( toliau - Bendrovė ) įregistruota 2013 m. 

gruodžio mėn. 31 d. ir  veiklą pradėjo nuo 2014 metų sausio mėnesio 1 dienos. Bendrovės 
pagrindinė veikla yra įgyvendinti valstybės politiką kiaulių veislininkystės srityje. Ši veikla 
susijusi su skirtingų kiaulių veislių ir jų derinių produktyvumo savybių rodiklių kaupimu, 
įvertinimu, analize. Tai apima kokybišką kiaulių produktyvumo apskaitos, kontrolės, 
genotipinio ir fenotipinio įvertinimo paslaugų teikimą veislinių kiaulių augintojams, kontrolinio 
penėjimo metodu paršavedžių ir kuilių įvertinimo vykdymą, kitų žemės ūkio paslaugų teikimą, 
vykdant komercinę veiklą ir siekimas gauti kuo didesnes pajamas ir pelną. Tikslu apibūdinant 
terminą, kad veislinė kiaulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio šaka Lietuvoje, Bendrovė teikia 
kiaulių produktyvumo apskaitos ir kontrolės paslaugas, vykdo veislinių kiaulių registraciją ir 
identifikavimą, kilmės ir produktyvumo duomenų surinkimą, kaupimą, analizavimą  
veislininkystės informacinėse sistemose, kiaulių mėsingumo įvertinimą, ženklinimą, nustato 
penėjimosi ir mėsinių savybių, skerdenos ir mėsos kokybės vertę.   

Be to, dėl priežasčių, atsirandančių iš pagrindinės veiklos srities, Bendrovė vykdo 
komercinių kiaulių auginimą, skerdimą, skerdienos ir jos produktų pardavimą, kuilių spermos 
pardavimą. 

1 lentelė. 2019 metų strategijos įgyvendinimas    
Eil. 
Nr. 

Veikla Darbų apimties 
matavimo vienetas 

2019 
m.planas 

2019m. 
faktas 

Įvykdymo 
proc.  

1. Kontroliuota veislinių kiaulių skaičius  (vnt.) 40100 41865 104.0 
2. Veislinės kiaulės raumeningumo 

nustatymas ultragarso aparatu 
skaičius  (vnt.) 1800 2238 124.3 

3. Veislinės kiaulės įvertinimas skaičius  (vnt.) 60 61 101.7 
4. Kuilio įvertinimas pagal palikuonių 

penėjimosi ir mėsines savybes 
skaičius  (vnt.) 15 19 126.7 

5. Paršavedės įvertinimas pagal pali-
kuonių penėjimosi ir mėsines savybes 

skaičius  (vnt.) 170 217 127.6 

6. Kiaulės mėsos kokybės nustatymas skaičius (vnt.) 260 399 153.5 
7. Skerdienos ir jos produktų realizacija t. 250 305.2 x 
8. Subproduktų realizacija t. 100.2 67 x 
9. Kuilių spermos realizacija vnt. 2000 2097 104.8 

 
Lentelėje  pateikiama visos bendrovės veiklos atliktų darbų apimtys. Pagrindinę veiklą 

charakterizuoja nurodyti atlikti darbai. Faktiškos atliktų darbų apimtys didesnės  už planuotus 
rodiklius, išskyrus kontroliuotų veislinių kiaulių  skaičių.  
            Bendrovės veikloje didžiausias dėmesys yra ir bus skiriamas darbams, susijusiems su 
kiaulių veislininkyste. Pagrindinė veiklos sritis yra kiaulių produktyvumo kontrolė. Pavestas 
funkcijas galime atlikti sėkmingai dėka specialistų, turinčių ilgametę profesinę patirtį, bei darbo 
priemonių (leidimai, sertifikuota ir specializuota programinė ir gamybinė įrangą). Svarbu 
atkreipti dėmesį į įvairus išorinius veiksnius (kaip pavyzdžiui kiaulių maras, papildomos 
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išlaidos, rinkos pokyčiai, kainų svyravimai, naujai leidžiama įstatyminė bazė, mažėjantis 
veislinių kiaulių augintojų skaičius ir t.t.), kurie, ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių, 
tiesiogiai įtakoja darbo rezultatyvumą bei ne visada sudaro galimybes dirbti ekonomiškiau, 
našiau ir sėkmingiau. 

 
2. FINANSINIŲ  IR  NEFINANSINIŲ  VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 
Bendrovės pagrindiniai rodikliai, reikalingi ūkinės – finansinės  veiklos  ir finansinės 

rizikos valdymo rodikliams  apskaičiuoti pateikti lentelėje. 
 
2 lentelė. Bendrovės ūkinės – finansinės veiklos pagrindiniai rodikliai  

Rodikliai        Eur   

Pajamos                                                                                            951302  
Gyvulininkystė                                                                                  741386 
Dotacijos už kiaulių produktyvumo kontrolę              180979    
Kita veikla, išmokos už pasėlius                                                       28937    

Viso  sąnaudų                                                                                   984972 
Pardavimo savikaina                                                                         754899 
Veiklos sąnaudos                                                                               222229                                                                                         
Kitos išlaidos                                                                                     7700    

Delspinigiai, baudos                                                                          144                                                             
Rezultatas                                                                                        -33670 
Nusidėvėjimas, amortizacija                                                             49304 
Turtas iš viso                                                                                     1474489 

Nuosavas kapitalas                                                                            1110552                                           
Trumpalaikis turtas                                                                            241856 
Trumpalaikės skolos                                                                          363937 

 
Ūkinės – finansinės veiklos rodikliai:      
EBITDA ( rezultatas be nusidėvėjimo, amortizacijos)                     15634           
ROA ( turto grąža)     %                                                                     -2.28 
ROE ( nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis)     %                          -3.03     
 
Finansinės rizikos valdymo rodikliai:                        2018 m.      2019 m.  

  Bendrasis likvidumo koeficientas                                   0.67          0.66 
             Bendrasis mokumo koeficientas                                     2.83          3.05   
                        Skolos –nuosavybės koeficientas                                    0.35          0.33             
  Įsiskolinimo koeficientas                                                0.26           0.25 
                

Finansinės rizikos valdymo  rodikliai už  2019 m. mažai  skiriasi nuo 2018 m.  ir jie  
atitinka norminių rodiklių ribas, išskyrus bendrąjį likvidumo koeficientą ( priimtina virš 1.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3 lentelė. Piniginių pajamų ir gamybos sąnaudų rodikliai (tūkst. Eur) 
 

Laikotarpis Pajamos 
tūkst. Eur 

(pardavimo- 
dotacijos  ir 
kitos ) 

t.sk., 
skerdyklos 
produkcijos 
realizavimo 
suma  tūkst. 

Eur/ %         

Gamybos 
išlaidos iš 

viso 
tūkst. Eur 

t.sk., 
skerdyklos 
suma tūkst. 

Eur             

Gautų 
dotacijų ir 
subsidijų 

suma,  tūkst.  
Eur 

Rezultatas 
(pelnas+, 

nuostolis -) 
tūkst. Eur 

2018 metai  677.9 575.9 
85% 

1004.9 652 173.2 -153.8 

2019 metai 770.3 645.5 
67.9% 

985.0 679.4 181.0 -33.7 

 
Bendrovės pardavimo pajamos sudarė 945152 Eur. Pagrindinis Bendrovės pajamų 

šaltinis - pajamos gaunamos pardavus skerdyklos produkciją. Gauta subsidijų ir dotacijų, kurios 
pripažintos pagrindinės veiklos pajamomis - 180979 Eur bei tiesioginės išmokos už pasėlius – 
6164 Eur. Kitos veiklos pajamos - 6150 Eur. 
 

4 lentelė. Pajamos ir sąnaudos pagal grupes 

 
5 lentelė. Pagrindiniai  sąnaudų straipsniai ( tūkst. Eur )  

         
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos grupės Pardavimų pajamas 
tūkst. Eur. 

Sąnaudos      
tūkst. Eur. 

Rezultatas 
 tūkst. Eur. 

1. Gyvulių pardavimas 87.6 68.8 +18.8 
2. Kuilių spermos gamyba 8.2 6.3 +1.9 
3. Paslaugos žemės ūkiui 5.5  +5.5 
4. Pirktų prekių perpardavimas 0.6 0.4 +0.2 
5. Skerdyklos produkcijos realizacija 645.5 679.4 -33.9 
6. Kitos pajamos, sąnaudos 10.6  +10.6 
7. Administracinės, finansinės sąnaudos  176.8 -176.8 
8. Pardavimų sąnaudos  45.4 -45.4 
9. Dotacijos, subsidijos 181.0  +181.0 

10. Tiesioginės išmokos už pasėlius  6.2  +6.2 
11. Kitos veiklos pajamos, išlaidos 6.1 7.9 -1.8 

 Viso: 951.3 985.0 -33.7 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai   Suma  tūkst. Eur Lyginamieji svoriai  
% 

1. Darbo užmokestis 251.7 25.6 
2. Soc. draudimas nuo darbo užmokesčio 5.4 0.5 
3. Atostogų ir sodros nuo atostoginių rezervai 25.4 2.6 
 Viso darbo užmokesčio sąnaudos 282.5 28.7 

4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 49.3 5.0 
5. Biopreparatai, medikamentai 9.6 1.0 
6 Ilgalaikio turto remontas 11.3 1.1 
7. Elektra, vanduo 28.3 2.9 
8. Pašarai  289.0 29.3 
9. Medžiagos, kuras,  25.6 2.6 

10. Patalpų nuoma, šildymas 12.4 1.3 
11. Pirktos kiaulės skerdimui 132.7 13.5 
12. Paskerstų kiaulių savikainos pokytis  99.8 10.1 
13.  Kitos sąnaudos 44.5 4.5 

  985.0 100 



4 

 

6 lentelė. Kiaulių skaičius, vnt. 
 

Laikotarpis                          2018-12-31         2019-12-31          

Kiaulės, auginamos kontrolinio penėjimo būdu, vnt.            238                   265                                        
Veisliniai  kuiliai,   vnt.                                                         6                       9                            
Penimos kiaulės ( komercinės)     vnt.                                 2602                 1289                          
Viso                                                                                       2846                 1563                      

     
Lentelėje pateikti duomenys  pagal auginamų kiaulių grupes. Kadangi Bendrovės vienas 

iš pagrindinių  tikslų yra koreguoti ir valdyti selekcijos procesą kiaulių veislininkystėje, svarbus 
yra veislinių kiaulių, auginamų kontrolinio penėjimo būdu, skaičius. Bendrovė 2019 m. 
gruodžio 31 dienai tokių kiaulių kontroliavo 265 vnt. Kitas selekcijos proceso faktorius - kuilių 
reproduktorių skaičiaus ir parduodamų dozių genetinės medžiagos skaičių didinimas. 
 

3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI 
3.1. Ekonominės sąlygos 
 
Pagrindiniai kiaulininkystės sektoriaus veiklos dėsningumai, inercinis ir inovacinis, 

glaudžiai vienas kitą seka.  Inercinio proceso metu vyksta stagnacija, ekonomikos augimo 
sulėtėjimas, kuris lydimas krizių reiškinių, susijusių su kylančiomis kainomis, infliacija, atstovų 
išėjimu iš sektoriaus. Inovatyvus procesas siejamas su ekonomikos augimu, sistemos veikimo 
efektyvumo didinimu, produkcijos grandies išplėtimu ir rezultatų bei veiklos kokybės gerinimu. 

Kiaulininkystėje išryškinti ekonominių nuosmukių priežastys: 
 Nuo 2008 m. dėl neadekvačių pašarų kainų ir kiaulių supirkimo kainų, ženkliai sumažėjo 

veislinių ir prekinių bandų, o tuo pačiu sumažėjo smulkaus skaitlingumo ar vidutinio 
stambumo kiaulių laikytojų  skaičius; 

 2014-2019  metais afrikinio kiaulių maro priežastys sumažino veislinių kiaulių augintojų 
bandų skaičių. 

Šie laikotarpiai parodė trijų ekonomikos objektų (augimo, palūkanų normos ir nedarbo 
lygio) ryšių egzistavimą. Minėti faktoriai turi įtakos Bendrovės klientų skaitlingumui, tuo pačiu 
atliekamų paslaugų, susijusių su kiaulių produktyvumo kontrolės darbais, kiekio mažėjimu. 
Vykdomi darbai  yra svarbūs ir aktualūs veislininkystės rodikliams. Teisingas jų panaudojimas 
tiesiogiai ir netiesiogiai nulemia visų grandžių ekonominius kaštus. To pasėkoje kinta 
pramoninės kiaulininkystės kryptys ir rezultatai. 

Dėsningumai nusako tendencijas, kurios reiškiasi esant atitinkamoms aplinkybėms. 
Bendrovės metinės išlaidų sumos priklauso nuo tiesioginių rinkos veiksnių, yra nepastovios ir 
kintamos.  Svarbi priklausomybė ir santykis: 
 nuo tiekėjų; 
 nuo pirkėjų; 
 nuo žaliavų kainų. 

2019 metai baigėsi ir 2020 metai prasidėjo kainų padidėjimu prekyboje  parduodant 
kiaules gyvuoju svoriu ar prekiaujant skerdeną. Neproporcingas ir labai nedidelis kainų 
pakilimas matomas kiaulienos produkcijos prekybos segmente. 2020 metų tendencijos 
kiaulininkystėje trumpalaikėje perspektyvoje prognozuoja pelno galimybę, o ilgalaikėje 
perspektyvoje  - aktyvią veiklą siekiant padengti ir išlyginti nuostolius susidariusius 2018 – 
2019 laikotarpiu. 

 
3.2. Politinė aplinka 

Kiaulininkystės sektorius – sudėtinė žemės ūkio dalis, apimanti veislinių ir penimų 
gyvulių auginimą ir naudojimą gaminant maisto produktus (mėsą ir jos produktus), žaliavas 
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(odą, kaulus…), ir glaudžiai susiję su augalininkyste ir žemės naudojimo intensyvumu. Plėtra 
yra glaudžiai susijusi su šiandienos kaimo veiklos situacija, iš jos kylančiomis galimybėmis ir 
tikslais, todėl labai svarbus valstybinis požiūris, kadangi šiuo metu kiaulininkystė išgyvena ne 
pačius geriausius laikotarpius. Genetinių resursų išsaugojimas, kiaulių veislių įvairovė, 
produktyvumo savybių selekcija - tai dabartinės galimybės veislinių kiaulių augintojams. Todėl 
labai svarbios tvirtos ir kertinės pozicijos dėl kiaulių veislininkystės. Veiklos ir funkcijos, kurias 
vykdo bendrovė, privačiam verslui yra nepatrauklios, nes nėra pakankamai pelningos, tačiau 
labai svarbios gyvulininkystei, o ypač veislininkystei (kiaulių kokybės tikrinimas, 
produktyvumo apskaita ir kontrolė, genofondo saugojimas). Pagrindas veislinei  kiaulininkystei 
yra kiaulių produktyviųjų savybių apskaita ir kontrolė. Tai individualių produktyvumo duomenų 
apskaita, paršavedžių ir kuilių registravimas ir kaupimas kiaulių Gyvulių  veislininkystės 
informacinės sistemos kiaulių veislininkystės informacijos posistemyje (toliau GYVIS KVIS). 
Kiaulių produktyvumo apskaitos ir kontrolės paslaugas gali vykdyti įgaliotos institucijos, 
remiantis ES direktyvomis, vadovaudamiesi LR gyvulių veislininkystės įstatymu. Bendrovė, 
kurios pagrindinį akcijų paketą valdo valstybė, kontroliuoja veislinių kiaulių augintojų bandas, 
tvarko pirminę veislininkystės apskaitą, vykdo kiaulių fenotipinį ir genotipinį vertinimą, 
konsultuoja auginimo, selekcijos ir kitais klausimais. 
 

3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai 
Ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiausią dalį bendrovės turimų materialiųjų 

resursų. Turimi gamybiniai pastatai ir įrenginiai sudaro 99 proc. viso ilgalaikio materialaus 
turto. Morališkai susidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto bendrovėje nėra, tačiau turime pilnai 
nusidėvėjusio, bet dar naudojamo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo vertė sudaro     
457310 Eur. Bendras ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas  yra 60,7 proc. Dabartinė 
finansinė bendrovės padėtis neleidžia vykdyti didesnių investicijų ilgalaikio materialaus turto 
atnaujinimui. Per 2019 m. nupirktos elektroninės svarstyklės už 4780 Eur. 

Naujų ir pažangių technologijų diegimas ir geriausios tarptautinės praktikos 
panaudojimas gyvulininkystės sektoriuje yra labai svarbūs veiksniai. Bendrovė veislinės 
kiaulininkystės paslaugų teikimo srityje yra įdiegusi modernias, efektyvias ir kitose šalyse 
naudojamas ir vertinamas apskaitos ir kokybės įvertinimo programas, pilnai apsirūpinusi darbo 
priemonėmis. Kontrolės asistentai, ūkiuose ar darbo vietose, registruoja visus naujus 
kiaulininkystės proceso apskaitos duomenis GYVIS KVIS. Numatytas atgalinis ryšys su ūkiu, 
kurio pagalba ūkis gali matyti reikiamus gamybinius-veislinius-buhalterinius rodiklius, 
rezultatus ir pokyčius.  

 Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, pagal kuriuos 
yra paruoštos ir patvirtintos atskiros tvarkos. Naudojama buhalterinės apskaitos kompiuterinė 
programa „Debetas“. Visų bendrovėje naudojamų kompiuterinių programų pagalba greičiau 
apdorojama informacija ir operatyviai gaunami reikalingi duomenys.  

 
3.4. Ekologiniai veiksniai 
Bendrovė vykdydama gamybinę veiklą susiduria su visais gamtosauginiais taršos 

reikalavimais. Tam yra paruošta ir patvirtinta  programa ir gautas leidimas Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento “Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimas” Nr. R-111, 2012 m. balandžio 23  d.  2014m. kovo 6 d. jame  
pakeistas taršos vykdytojas  iš  AB „Lietuvos veislininkystė“ į AB „Kiaulių veislininkystė“. 
Leidime yra įvertinti visi galimi taršos šaltiniai ir priemonės jiems valdyti. Yra paskirtas 
specialistas atsakingas už šios programos vykdymą. 

Kadangi bendrovė augina kiaules, tai pagrindinis taršos šaltinis yra fermos, srutų 
kaupimo rezervuarai ir turima katilinė. Pagrindiniai teršalai yra amoniakas, kietosios dalelės, 
deginant kurą, lakieji organiniai junginiai, anglies monoksidas ir smalkės ir kt. Per 2019 m. 
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kietosios dalelės, deginant kietąjį kurą, sudarė 0,104 t, smalkės ir anglies monoksidas – 0.811 t , 
bendrasis azotas ir NO - 0,148 t , SO2 – 0,72 t , amoniakas -11,5 t, lakieji junginiai – 8.4 t . 

Per metus už aplinkos teršimą iš stacionarinių taršos šaltinių priskaičiuota sumokėti  345 
Eur. Kadangi esame žemės ūkio įmonė, tai nereikėjo mokėti pakuotės mokesčio bei mokesčio už 
aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių. 

 
3.5. Personalas 

 Bendrovėje 2019 metams   patvirtinti 35 pilni etatai ir 2 etatai po 0.5 etato. Dirbančiųjų 
skaičių pagal darbo sutartis metų pabaigoje sudarė 29 darbuotojai (trys skerdikų, kūriko-
pagalbinio darbininko, patarėjo, kiaulės kontrolės asistento ir laboratorijos vedėjo, vet gydytojo  
etatai laisvi).  
  

7 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą: 

Darbuotojai 
Darbuotojų 

skaičius 

Aukštasis  
išsilavinimas 

Aukštesnysis 
išsilavinimas 

Vidurinis 
išsilavinimas 

Pagrindinis 
išsilavinimas 

Sk. proc. Sk. proc. Sk. proc. Sk. proc. 
Vadovaujantys  1 1 100       
Specialistai 8 5 62 3 38 0 0 x x 
Darbininkai 20 1 5 3 15 14 70 2 10 
Viso:  29 10 31 6 19 14 44 2 6 

 
Pagal lentelės duomenis matome, kad vadovas turi aukštąjį išsilavinimą, o specialistai 

daugiau kaip pusė turi aukštąjį išsilavinimą ir 3 turi aukštesnįjį išsilavinimą. Visi specialistai yra 
savo srities žinovai, turi darbo patirtį, ilgą laiką dirbantys kiaulių veislininkystės srityje.     
  2019 metais  dirbančiųjų kaita: priimta 11, atleista 4 darbuotojų. Iš jų 1 darbuotojas buvo 
įdarbinti laike kitų atostogų, ligos.  
      Dirbančių darbuotojų kvalifikacija atitinka jiems keliamus reikalavimus. Gamyboje 
dirbantys darbininkai  (kūrikai,  skerdikai, gyvūnus pervežantys vairuotojai) siunčiami į jiems 
rengiamus kursus ir turi atitinkamus kvalifikacinius pažymėjimus. 
 Visų dirbančiųjų  darbo užmokestį tvirtina direktorius. Jų darbo užmokestis susideda iš 
pastovios mėnesinės algos ir priedų ( už papildomų darbų atlikimą ir rezultatų pasiekimą, 
atliekamų darbų sudėtingumą ir kt.). 2019m.   Priedai metų eigoje kelis kartus buvo keičiami, 
ryšium su darbų apimtiems pasikeitimu, atliekamų darbų kokybe.   
          Bendrovės vadovo  mėnesinė alga susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. 
Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma  koeficientais, atsižvelgiant į Bendrovės kategoriją. 
2019 metais bendrovė buvo priskirta IV kategorijai ir direktoriui patvirtintas 12.7 dydžio 
koeficientas. Jis skaičiuojamas nuo LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir 
valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio  dydžio (173 Eur.). 

Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir nustatoma 
atsižvelgiant į praėjusių metų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, 
patvirtintų Bendrovės valdybos, įvykdymo konkretų dydį.  Mėnesinės algos kintamoji dalis 
negali viršyti vadovaujančiam darbuotojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies.  

Planiniai ir faktiniai rodikliai už 2018 metus, pagal kuriuos buvo nustatomas  bendrovės 
direktoriaus kintamosios mėnesinės algos dydis 2019 m.  

 
8 lentelė. Bendrovės direktoriaus kintamosios mėnesinės algos planiniai ir faktiniai 

rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Rodikliai Darbų 
apimties 
vnt 

2018 m. Kintamosi
os dalies 
dydis 
proc.     
2019 m.  

Planas Faktas 

Numatyta 
reikšmė 

Kintamosios 
dalies proc. 

Pasiekta 
reikšmė 

Įvykdymo 
proc. 

1. Paršavedės įvertinimas pagal proc. 240 5 174 72 0 
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palikuonių penėjimosi ir 
mėsines savybes 

2. Veislinės kiaulės įvertinimas                                 vnt. 90 10 96 106 10 
3. Pajamos iš komercinės 

veiklos                                   
tūkst. 
Eur. 

724.8 10 674 93 0 

4. Grynasis pelningumas  proc. proc. 2.0 5 x x x 
  

Visus 2019 m. kintamosios dalies koeficientas buvo taikomas 10 proc.  
              

9 lentelė. Darbo užmokesčio priskaitymai per 2019 metus 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Vidutinis 
sąlyginis 

Darbo užmokestis per 2019 
metus (priskaityta) 

Vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis 

  darbo sk.  Eur.  Lyg. svoris proc.           Eur. 
1. Vadovams 1 28333 10.1 2361 
2.  Vyr. buhalteris  1 24945 8.9 2079 
3. Kiti darbuotojai  31 227570 81.0 612 
  33 280848 100 X 
 

10 lentelė. Darbo užmokesčio duomenys pagal bendrovės struktūroje išdėstytus 
padalinius 

Eil. 
Nr. 

Padalinio pavadinimas 
Darbuotojų 

skaičius 

Priskaičiuotas 
darbo 

užmokestis, Eur. 

Vidutinis 
mėn. darbo 
užmokestis 

1. Direktorius 1 28333 2361 
2. Kiaulių produktyvumo kontrolės padalinys 2 15810 659 
3. Kontrolinio penėjimo ir kontrolinio skerdimo 

padalinys 
4 32469 676 

4. Kiaulių auginimo ir spermos ėmimo padalinys 12 85724 595 
5. Kiaulių skerdimo ir skerdenų realizavimo 

padalinys 
11 77544 587 

6.  Apskaitos padalinys 3 40968 1138 
 Iš viso: 33 280848 x 

 
Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis yra didesnis, nei minimali mėnesinė alga,  

išskyrus vieną sargą ir vieną kiaulių šėriką. Lentelėje pavaizduotas vidutinis mėnesio darbo 
užmokestis pagal faktiškai dirbusių darbuotojų skaičių. Paskaičiavus, vadovaujantis 2019 m. 
buvusiu vidutiniu sąlyginiu darbuotojų skaičiumi be vadovo 27 ( 28-1), darbuotojų vid. darbo 
užmokestis -771 Eur.   Dėl  esamo  veiklos rezultato nėra galimybių didinti darbo užmokesčio. 
2019 metais buvo papildomai skiriami priedai prie darbo užmokesčio tik tiems darbuotojams, 
kuriems dėl gamybinių pasikeitimų didėjo darbų apimtys. Bendrovėje stengiamasi išvengti 
kadrų kaitos. Darbuotojams suteikiamos visos socialinės garantijos ir stengiamasi išsaugoti gerai 
dirbančius darbuotojus, nes mūsų bendrovė randasi kaimo teritorijoje ir  visada yra sunku rasti 
naujų su tinkamu išsilavinimu ir noru dirbti darbuotojų. Šioje srityje egzistuoja didelė problema. 
Ji atsiranda dėl gyventojų emigravimo į užsienį bei jų išvykimo į didesnius miestus. 

 
3.6. Kitos svarbios sąlygos 
Bendrovės apskaita tvarkoma pagal verslo apskaitos standartus. 
Visa informacija  apie įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, 

darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą  ir kitą svarbią informaciją skelbiama 
bendrovės  interneto svetainėje. 

Rengiami tarpiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, t. y. 3-jų, 6-šių, 9-nių ir 12-kos mėnesių 
rinkiniai ir prisilaikoma nustatytų terminų. 
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Metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinio audito 
standartus. 

 
4. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  

            Metinis finansinių ataskaitų rinkinys audituotas audito įmonės UAB „Audito nauda“, 
kuriai už paslaugas mokama 1650 Eur. 2019 m. metinis balansas ir prie jo pateiktos ataskaitos 
detaliau yra aptartos aiškinamojo rašto pastabose. Privalu aptarti ir svarbiausią visos bendrovės 
veiklos darbo rodiklį – gautą rezultatą.  
                         

11 lentelė. Pajamos – sąnaudos  ir veiklos rezultatai pagal atskiras veiklos rūšis 
 

 Pavadinimas 2019 m. tūkst. Eur      2018 m. tūkst. Eur 
pajamos  sąnaudos rezultatas pajamos sąnaudos rezultatas 

I. Specialus įpareigojimas su 
kontroliniu kiaulių auginimu 

277.6 307.9 -30.3 240.9 283.7 -42.8 

 t.sk. dotacijos 181.0 139.5 41.5 173.2 144.0 29.2 

 kontrolinių  kiaulių produkcijos        

realizacija 

96.6 168.4 -71.8 67.7 139.7 -72.0 

2. Komercinė   veikla 673.6 677.0 -3.4 610.2 720.6 -110.4 
 t. sk. komercinių kiaulių 

produkcijos pardavimas  
t.sk. pardavimo ir administracinės 

548.9 587.7 

 

76.7 

-38.8 508.2 610.9 -102.7 

 Kuilių spermos realizacija 8.2 7.0 1.2 6.6 7.5 -0.9 

 Gyvulių pardavimas 87.6 72.7 14.9 83.3 99.7 -16.4 

 Kita realizacija 28.9 9.6 19.3 12.1 2.5 9.6 

3. Delspinigiai      -0.6 

                                           Viso: 951.2 984.9 -33.7 851.1 1004.3 -153.8 
 
Komercinės veiklos pajamos per 2019 m. padidėjo 62.7 tūkst. Eur, o sąnaudos sumažėjo 

43.6 tūkst. Eur. Dėl esamos auginamų kiaulių savikainos ir  produkcijos  realizacinių kainų 
skirtumo, pardavimo  ir administravimo išlaidų per 2019m.  susidarė  38.8 tūkst Eur nuostolis. 
Kuilių spermos gamybos, gyvų gyvulių pardavimo, kitų paslaugų teikimo  pajamos viršija  
padarytas išlaidas. 

 
12 lentelė. Darbų apimtys veislininkystės paslaugų srityje 

Eil. 
Nr. 

Spec. įpareigojimo uždaviniai 2019 m. 2018 m. Skirtumai 
Darbų 
apimtis 

Pajamos 
tūkst.Eur 

Darbų 
apimtis 

Pajamos 
tūkst.Eur 

Darbų 
apimtis 

Pajamos 
tūkst.Eur. 

1.  Kontroliuota veislinių kiaulių, vnt 
( 10; 11; 12 mėn. dotacijos negautos) 

31628 
10237 

48.1 
x 

42919 65.2 -11291 -17.1 

2 Veislinės kiaulės raumeningumo 
nustatymas, vnt 

2238 6.3 1960 5.4 278 0.9 

3. Veislinės kiaulės įvertinimas, vnt 61 0 96 0 -35 0 
4. Kuilio įvertinimas pagal palikuonių 

penėjimosi ir mėsines savybes, vnt 
19 0.5 15 0.4 4 0.1 

5. Paršavedės įvertinimas pagal 
palikuonių penėjimosi ir mėsines 
savybes, vnt. 

217 106.0 174 83.7 43 22.3 

6. Veislininkystės informacinės 
apskaitos sistemos tvarkymas, tūkst. 
Eur. 

x x x 2.0 x -2.0 

7. Kiaulės mėsos kokybės nustatymas , 
vnt 

399 20.1 359 16.5 40 3.6 

  x 181.0 x 173.2 x 7.8 
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Pagal lentelės duomenis matome, kad  visos specialiųjų įpareigojimų „Kiaulių 

produktyvumo kontrolė, kontrolinis penėjimas ir įvertinimas“ atliktų darbų apimtys padidėjo, 
išskyrus kontroliuotų veislinių kiaulių skaičių. Šis rodiklis mažesnis, nes nuo spalio mėn. 
neskiriama dotacija šiems darbams vykdyti . Rezultate  gauta 7.8 tūkst. Eur  daugiau  pajamų.        

Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės  pagal veterinarinius reikalavimus privalėjome taikyti  
eilę apsaugos priemonių, t.y. atlikti dėl gamybinio būtinumo įvažiuojančio transporto 
dezinfekciją, atnaujinti spec. avalynę ir spec. aprangą kiekvienam gamyboje dirbančiam  
darbuotojui, naujai  įsigyti  dezinfekavimo priemones . Įdarbintas  darbuotojas (per 2019m. 
priskaityta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma sudaro 6872.23 Eur), kuris atlieka 
dezinfekcijos darbą, kontroliuoja įvažiuojantį ir išvažiuojantį transportą, atvykstančius ir 
išvykstančius asmenis. Visa tai sudarė  papildomas išlaidas, kurios nedavė  pajamų.  
        Nuostoliui  įtakos turėjo ir kiaulių kritimas, kuris siekia 13397 Eur. sumą. Daromos 
visos įmanomos priemonės kritimų mažinimui, tačiau dėl to, kad esame įpareigoti vykdyti 
kontrolinį kiaulių auginimą, kiaulės yra perkamos iš kitų fermų visoje Lietuvoje. Dėl to 
atsiranda didelė rizika įsivežti infekcines kiaulių ligas,  ko pasėkoje,   kritimai yra neišvengiami. 
Kiekvieno kritimo atveju vet. gydytojas nustato kritimo diagnozę, priežastį  ir užpildo aktą. 
Komisija, patvirtinta direktoriaus įsakymu,  surašo kritimo aktą.   
      Didžiausią dalį kiaulių auginimo išlaidose sudaro pašarai. 2018 m. pereita prie pašarų 
gamybos vietoje, kas buvo tęsiama ir 2019m.  Pradinė žaliava buvo perkama iš UAB 
„Agrobosas“, AB „Kauno grūdai“, ūkininkų, o priedai – iš AB „Kauno grūdai“ ir UAB 
„Biofabrikas“. Palyginus perkamų ir gaminamų pašarų kainas tonai pagal atskiras pozicijas kito 
sekančiai: 
                       paršeliams žindukliams -   228 Eur/t    buvo 247 Eur/t    
                       nujunkytiems paršeliams - 219 Eur/t    buvo 219 Eur/t    
                       paršavedėms                     -199 Eur/t    buvo 196 Eur/t    
                       penimoms kiaulėms          -205 Eur/t    buvo 205 Eur/t                        
         Dėl perkamų pašarų, degalų, elektros energijos ir kitų materialinių vertybių  didelių 
kainų kiaulių auginimo savikainą sunku sumažinti, o parduodamos produkcijos kainos pakelti 
daugeliu atvejų negalime, nes kainos skerdienos produktams yra reguliuojamos rinkoje. Būna 
atvejų, kad siekiant išvengti produkcijos sugadinimo tenka parduoti ir mažesnėmis kainomis t.y. 
derintis prie kainų, esančių rinkoje. Pvz. vasarą subproduktų kainos mažėja, didėja išpjaustytos 
produkcijos kainos. Taip pat realizuojamos produkcijos kainos priklauso nuo perkamų kiaulių  
(skirtų skerdimui) gyvojo svorio kainos. Tokiu būdu šie veiksniai įtakoja bendrą veiklos 
rezultatą.  
 

5. AKCIJOS, DIVIDENDAI   IR VALDYMO ORGANAI 
 Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1298014 Eur. Jis padalytas į 4 475 911 paprastąsias 

vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0.29 Eur. Visos akcijos yra nematerialios. 
Jos fiksuotos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Viso  akcininkų yra 
136. Didžiausia akcininkė – LR Žemės ūkio ministerija, kuriai priklauso  4428936 akcijų, kas 
sudaro 98,95 proc.  

Dividendų politika nevykdoma dėl neigiamo bendrovės bendro rezultato.  
 Pagrindinis valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės kolegialus 
valdymo organas - valdyba, susidedanti iš 6 narių. 2018 m. lapkričio 9 d. valdybos posėdyje 
Nr.6 bendrovės direktoriumi paskirtas Vilius Rekštys. 

 
6. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS 
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 
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7. SVARBŪS ĮVYKIAI 
Pasibaigus finansiniams metams esminių įvykių, kurie turėtų įtakos tolimesnei 

bendrovės veiklai, kol kas  nebuvo. 

 8. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 
 Bendrovės veiklos rinka – visuma kiaulininkystės sistemos, apibrėžta santykiais tarp 

perkančiųjų ir parduodančiųjų, laisvai perkančių prekes bei paslaugas. Pagrindiniai 
kiaulininkystės rinkos dalyviai yra prekių vartotojai arba paslaugų pirkėjai ir gamintojai arba 
pardavėjai.  Bendrovės veiklos rezultatyvumas priklauso nuo pasiūlos - paklausos santykio bei 
kitus reguliuojančių veiksnių, šalių galimybių ir žinių, prekių ar paslaugų naudingumo, taip pat 
nuo individualių poreikių.  

Tolimesni bendrovės veiklos planai numatyti 2020-2022  m. strateginiame veiklos plane. 
Pagrindinė veiklos kryptis išlieka bendrovės veiklos efektyvumo didinimas ir pelningumo 
siekimas. To sieksime per pagrindiniais veiklos funkcijas: kokybiškas kiaulių produktyvumo 
paslaugas bei siekdami finansinio efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus sąnaudų valdymo. 
Sieksime, kad paslaugų, susijusių su kiaulių veislininkyste apimtys didėtų, nes tai turi didžiulę 
įtaką veislinių kiaulių augintojams, kurie siekia pagerinti auginamų kiaulių bandas, ko pasėkoje 
gerėja kiaulienos kokybė ir tuo pačiu kokybiškesni kiaulienos produktai pasieks šalies 
gyventojus. Darbas su veislinėmis kiaulėmis, produktyvumo požymių selekcija, vertinimas, 
duomenų analizė sudaro galimybes kiaulių augintojams reguliuoti savikainą, genetinių resursų 
auginimo kaštus ir jų kaitą (neperkant naujų gyvulių, o atsinaujinant iš savo ūkių), pasiekti 
konkurencingumo. 

Įvertinant išorinius ir vidinius veiksnius, sąlygojančius Bendrovės veiklą, nustatomos 
grėsmes ir įvertinamos pasekmes, kurios leidžia dirbti prisiderinant prie anksčiau įvardintų  
aplinkybių. Peržiūrint atliekamų darbų apimtis koreguojamas ir gaunamų pajamų išlaidos. 
Bendrovės privalumas yra tai, kad savo atliekamu darbu prisideda prie auginamų Lietuvoje 
kiaulių veislių gerinimo, kas nulemia pagamintos kiaulienos ir jos produktų kokybinių rodiklių 
gerėjimą. Šalyje vyrauja smulkūs ir vidutinio stambumo, mažo investicinio pajėgumo kiaulių 
augintojų ūkiai, kurie dėl sudėtingos situacijos kiaulininkystės sektoriuje negali arba 
nesuinteresuoti savarankiškai vykdyti kiaulių veislininkystės, todėl Bendrovė mato abipusį 
bendradarbiavimą. Naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ūkiai sutaupo administracines 
išlaidas, užsitikrina gauti svarbią teorinę-praktinę-gamybinę informaciją, dalijasi ja su kitais, 
lygiaverčiais ūkiais. 
            2020 m. planuojamos pajamos yra  829.3 tūkst. Eur, 2021 m. -  833.2 tūkst. Eur, o 
2022m. – 843,5 tūkst. Eur. Sąnaudos 2020 m. - 811.3 tūkst. eurų. 2021 m. sąnaudos 
planuojamos 814.2 tūkst. eurų, o 2022 m. – 824.5 tūkst. eurų. Sąnaudos kinta dėl to, kad 
atliekamų darbų apimtys irgi kinta  kasmet. Sąnaudos didžiąja dalimi priklauso nuo išorinių 
veiksnių, t.y. nuo degalų, medikamentų, pašarų kainų, kurios iki šiol turi didėjimo tendenciją. 
Todėl pelnas pasiekiamas didžiausią dėmesį skiriant vidiniams resursams, t. y. ekonomiškai 
panaudoti piniginius, materialinius ir žmogiškuosius resursus. 
      Pelnas 2020 m. numatomas 18.0 tūkst. eurų, 2021 m. 19.0 tūkst. eurų. 2022m. – 19.0 
tūkst. eurų.  Pagrindinį pelną planuojame gauti iš skerdienos ir subproduktų realizavimo, nes ši 
veikla sudaro didžiausią dalį vykdomos gamybos.  2020 -2022 m. pajamos  iš šios veiklos 
sudaro 72% visų numatomų gauti pajamų. Kitą dalį  pelno planuojame gauti iš veiklos, 
susijusios su  kiaulių veislininkystės paslaugomis. Tikimės, kad pagerėjus ekonominei situacijai  
Respublikos žemės ūkio srityje, galėsime planuoti didesnes pajamas ir gaunamą pelną.  
 

 




