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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita. 
 

Ataskaita parengta už 2006 metus. 
 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą  
 

Pavadinimas AB “Pieno žvaigždės” 
Teisinė - organizacinė forma Akcinė bendrovė 
Įregistruota Bendrovė įregistruota 1998 m. gruodžio 23 d. 
Įmonės kodas 1246 65536 
PVM mokėtojo kodas LT 246655314 
Įstatinis kapitalas 54 205 031 Lt, padalintas į 54 205 031 paprastąsias 

vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. 
Adresas Laisvės pr. 125, LT-06120 Vilnius, Lietuvos Respublika 
Telefonas (+370 5) 246 14 14 
Faksas (+370 5) 246 14 15 
Elektroninis paštas info@pienozvaigzdes.lt  
Interneto puslapis www.pienozvaigzdes.lt  

 
3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 

 

Pieno produktų gamyba. 
 
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, 
kuriais remiantis ji buvo parengta ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas. 

 
Su šia ataskaita ir kitais Bendrovės dokumentais galima susipažinti Bendrovės būstinėje, Laisvės 
pr. 125, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų numatytais atvejais Emitento 
pranešimai pranešami ir pateikiami įstatymų nustatyta tvarka dienraštyje "Lietuvos rytas" ir 
informacijos agentūra BNS. 
 
5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 
 
5.1. Įmonės darbuotojai: 
AB “Pieno žvaigždės” generalinis direktorius Aleksandr Smagin  
telefonas: (+370 5) 246 14 14, faksas: (+370 5) 246 14 15 
AB “Pieno žvaigždės” finansų direktorius Audrius Statulevičius 
telefonas: (+370 5) 246 14 14, faksas: (+370 5) 246 14 15 
 
5.2. Konsultantai: 
Ataskaitos rengimo klausimais emitentas konsultantų paslaugomis nesinaudojo. 
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6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių 
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių 
rinkos kainai bei jų vertinimui.  

 
 

Asmenys atsakingi už ataskaitos rengimą, ją pasirašydami patvirtina, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių sprendimams 
pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų 
vertinimui. 
Ataskaita parengta AB “Pieno žvaigždės” (Laisvės pr. 125, Vilnius).  
Ataskaita pasirašyta 2007 m. gegužės 22 d.  

 
 
 
 
 
 
AB “Pieno žvaigždės” 
Generalinis direktorius     Aleksandr Smagin 
 

 

 

 

 

AB “Pieno žvaigždės”  
Finansų direktorius      Audrius Statulevičius 
 
 
 
     A.V. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS 

VERTYBINIUS POPIERIUS 
 
7. Emitento įstatinis kapitalas: 
 
7.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas: 54 205 031 Lt, padalintas į 54 205 031 
paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. 
7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas 
išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius: nenumatoma. 
7.2.1. konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių 
teisę pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skaičius, pagrindinės charakteristikos, pakeitimo į 
akcijas terminas(-ai) ir sąlygos: tokių vertybinių popierių Bendrovė nėra išleidusi. 
7.2.2. numatomo įstatinio kapitalo didinimo dėl konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar 
suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių 
konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo dydis ir numatoma įstatinio kapitalo didinimo 
data (datos): nenumatoma. 
7.2.3. numatomi įstatinio kapitalo struktūros pokyčiai (pagal akcijų rūšis ir klases) po 
konvertuojamų, keičiamų į akcijas ar suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas skolos ar 
išvestinių vertybinių popierių konvertavimo, pakeitimo ar teisės realizavimo: nenumatoma. 
7.2.4. naujai išleidžiamų akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas keičiant skolos ar išvestinius 
vertybinius popierius arba realizuojant teisę, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar 
išvestinių vertybinių popierių savininkų kategorijos, kurioms bus sudarytos sąlygos pasirašyti 
akcijas pirmumo teise: tokių vertybinių popierių išleidimas nenumatomas. 
 
8. Stambiausi akcininkai  
2007 04 27 įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai (2007 04 20) bendrovėje 
buvo 4.219 akcininkai. 
Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% AB “Pieno žvaigždės” įstatinio kapitalo ir balsų: 

Akcininkas 
Turimų 
akcijų  
skaičius 

Įstatinio 
kapitalo 
dalis % 

Balsų dalis 
% 

Turimų balsų 
dalis su kartu 
veikiančiais 
asmenimis % 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLIENTS, 
kodas 50203290810, SERGELS TORG 2, 10640 
STOCKHOLM, SWEDEN 

9 545 850 17.61 17.71 - 

HANSABANK CLIENTS, kodas 10060701, Liivalaia 8, 
Tallinn. 

3 542 409 6.54 6.57 - 

UAB "Agrolitas Imeks Lesma" Laisvės pr.125, Vilnius, 
įm.k. 2191855 

6 137 395 11,32 11,39 - 

SWEDFUND INTERNATIONAL Sveavagen 24-26, 
Box 3286, SE-103 65 Stockholm, Sweden 

4 700 000 8,67 8,72 - 

ŽŪKB "Smilgelė" J.Tumo Vaižganto 8/27-3. Vilnius, 
įm.k. 2490652 

4 147 441 7,65 7,70 - 

Kvaraciejienė Regina a.k. 2 046 509 3,78 3,80 29.11 

Kvaraciejus Julius a.k. 5 589 412 10,31 10,37 29.11 

Jankauskas Virginijus a.k.  1 140 431 2,10 2,12 29.11 

Klovas Voldemaras a.k.  2 170 248 4,00 4,03 29.11 

Klovienė Danutė a.k.  1 091 691 2,01 2,03 29.11 

Mileiko Kristina a.k. 284 813 0,53 0,53 29.11 

Paura Valentinas a.k.  82 431 0,15 0,15 29.11 

Paurienė Ligita a.k.  66 463 0,12 0,12 29.11 

Rakštienė Laima a.k.  672 319 1.24 1.25 29.11 
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Smagin Aleksandr a.k. 2 547 123 4,7 4,73 29.11 
 
 
9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos 
 
Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 54 205 031 paprastosios vardinės 1 
(vieno) lito nominalios vertės akcijos. 
 
10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas 
 
Neviešajai apyvartai įregistruotų vertybinių popierių emitentas nėra išleidęs. 
 
11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus 
 
Tokių vertybinių popierių emitentas nėra išleidęs. 
 
12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės 
charakteristikos 
 

AB „Pieno žvaigždės“ išleido trejų metų trukmės 20 000 000 litų nominaliosios vertės obligacijų 
emisiją. Pagrindinės obligacijų emisijos charakteristikos pateikiamos lentelėje: 

SVP tipas Atkarpos obligacijos 
Išleidžiamų obligacijų skaičius 200 000 vnt. 
Emisijos nominalioji vertė 20 000 000 litų 
SVP vieneto nominalioji vertė 100 (vienas šimtas) litų 
SVP metinių palūkanų dydis 4,96% 
Emisijos galiojimo pradžia 2006 m. spalio 2 d. 
Emisijos trukmė 1096 dienos 
Atkarpos mokėjimo data 2007 10 02, 2008 10 02, 2009 10 02 
Emisijos išpirkimo data 2009 m. spalio 2 d. 
Vienos obligacijos išpirkimo kaina 100 (vienas šimtas) litų 
Emisijos valiuta Litai 
Kredito rizika Emitento rizika be papildomo apdraudimo 
Emisijos platinimo būdas Viešas platinimas 
SVP antrinė apyvarta VVPB Skolos VP sąrašas 
 
13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius 
popierius 
 
Tokių vertybinių popierių emitentas nėra išleidęs. 
 
14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius 
popierius  
 
Tokių vertybinių popierių emitentas nėra išleidęs. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ 
APYVARTĄ 

 
15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus 
 
Emitento paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) 
Oficialųjį vertybinių popierių prekybos sąrašą. 

Akcijų rūšis - paprastosios vardinės 
Akcijų skaičius – 54 205 031 
Bendra nominali vertė – 54 205 031 Lt  
 

Emitento išleistos obligacijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Skolos 
vertybinių popierių prekybos sąrašą. 

Vertybinių popierių tipas – atkarpos obligacijos 
Vertybinių popierių skaičius – 200 000 
Bendra nominali vertė – 20 000 000 Lt  

 
 
16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 
 
Emitento 54 205 031 paprastosios vardinės akcijos įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos 
(VVPB) Oficialųjį vertybinių popierių prekybos sąrašą. Emitento vertybiniai popieriai yra 
įtraukti į Baltijos vertybinių popierių sąrašą.  
 
16.1. prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje: 
Akcijos 

Kaina (Lt) Paskutinės sesijos 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 
2005 01 01 – 2005 03 31 5,99 5,11 5,38 117 931 
2005 04 01 – 2005 06 30 5,50 5,00 5,25 9 919 
2005 07 01 – 2005 09 30 5,27 4,65 4,78 81 804 
2005 10 01 – 2005 12 31 4,81 4,30 4,48 11 478 086 
2006 01 01 – 2006 03 31 4,80 4,18 4,60 135 489 
2006 04 01 – 2006 06 30 4,60 3,80 3,97 8 729 
2006 07 01 – 2006 09 30 4,50 3.95 4.40 43 012 
2006 10 01 – 2006 12 31 5,41 4,38 5,40 84 840 
 

Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta (Lt) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia Litais Vnt. 
2005 01 01 – 2005 03 31 59 393 772 4 190 80 408 783 15 209 139 
2005 04 01 – 2005 06 30 14 324 728 2 550 20 786 249 3 939 304 
2005 07 01 – 2005 09 30 430 859 0 5 498 956 1 095 995 
2005 10 01 – 2005 12 31 11 478 086 0 13 613 794 2 984 324 
2006 01 01 – 2006 03 31 15 540 112 22 20 152 217 3 945 230 
2006 04 01 – 2006 06 30 11 730 314 1 756 28 617 619 6 732 604 
2006 07 01 – 2006 09 30 1 087 195 0 6 004 812 1 439 771 
2006 10 01 – 2006 12 31 3 729 074 0 10 156 945.5 2 111 933 
 
 

Obligacijos 
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Kaina (Lt) Paskutinės sesijos 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 
2006 10 01 – 2006 12 31 102,2637 100,4386 - - 
 

Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta (Lt) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia Litais Vnt. 
2006 10 01 – 2006 12 31 3 122 847  0 6 297 954 62 447 
 
 
16.2. prekyba kitose biržose 
 
Emitento išleisti vertybiniai popieriai nėra įtraukti į kitų biržų prekybos sąrašus.  
 
16.3. prekyba kitose organizuotose rinkose 
 
Emitento išleistais vertybiniais popieriais kitose organizuotose rinkose neprekiaujama 
 
 
17. Vertybinių popierių kapitalizacija 

 
AB “Pieno žvaigždės” paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios vertės akcijų kapitalizacija: 
 

2006 03 31 d. – 249 343 143 Lt 
2006 06 30 d. – 215 193 973 Lt 
2006 09 30 d. – 238 502 136 Lt 
2006 12 31 d. – 292 707 167 Lt 

 
AB “Pieno žvaigždės” 100 Lt nominalios vertės obligacijų kapitalizacija: 
 

2006 12 31 d. – 20 402 360 Lt 
 
18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų 
Akcijos 

Kaina (Lt) Bendra apyvarta (Lt) 
Laikotarpis 

didžiausia mažiausia Litais Vnt. 
2005 01 01 – 2005 03 31 4,07 2,85 718 262 2 605 463 
2005 04 01 – 2005 06 30 3,98 2,56 1 397 857 389 684 
2005 07 01 – 2005 09 30 4,04 1,05 879 981 255 365 
2005 10 01 – 2005 12 31 4,84 2,97 719 901 203 490 
2006 01 01 – 2006 03 31 ---- 2,05 2 151 758 431 136 
2006 04 01 – 2006 06 30 3,78 2,60 1 391 533  447 041 
2006 07 01 – 2006 09 30 3,09 2,50 299 921 105 429 
2006 10 01 – 2006 12 31 4,40 2,54 389 122 1 260 234 
 
 

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą 
 
Emitentas yra supirkęs 307 511 nuosavų akcijų. 
 
20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas  
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2006 metais Oficialaus pasiūlimo supirkti visas likusias AB “Pieno žvaigždės” paprastąsias 
vardines akcijas skelbta nebuvo.    

 
21. Emitento mokėjimo agentai 
 
Emitentas mokėjimo agentų paslaugomis nesinaudojo. 
 
22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais  
 
AB “Pieno žvaigždės” yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ “Finasta” (VPK licencijos Nr.: A 087, 
adresas: Konstitucijos pr. 23, Vilnius, telefonas (8-5) 278 68 33 faksas (8-5) 278 68 38) dėl 
bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir periodinių ataskaitų ruošimo. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 
 
23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 
 
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys emitento veiklą: 
• Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymas; 
• Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai; 
• Bendrovės įstatai. 
 
24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms  
 
Bendrovė nario teisėmis priklauso Lietuvos pienininkų asociacijai ir Lietuvos pramonininkų 
konfederacijai. 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK). 
Emitentas narių kapitale nedalyvauja. Šiuo metu LPK vienija 38 šakines ir 8 regionines 
asociacijas, jungiančias daugiau negu 2700 įvairaus profilio įmonių. Tačiau yra ir asociacijoms 
nepriklausančių LPK narių, į Konfederaciją įstojusių individualiai. Konfederacijai priklauso ne 
tik dauguma gamybos įmonių, bet ir bankai, prekybos įmonės, užsienio firmų atstovybės, 
moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos. LPK narių veikla apima visas pagrindines 
pramonės šakas - beveik visos Lietuvoje pagamintos prekės yra jų produkcija. Lietuvos 
pramonininkų konfederacija yra ne politinė, visuomeninė organizacija, ji nepriklausoma nuo 
valstybės. Savo politiką LPK vykdo savarankiškai. Konfederacija turi ženklią įtaką Lietuvos 
Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Svarbiausi Konfederacijos tikslai: 
- atstovauti ir ginti LPK narių interesus vyriausybinėse, socialinėse bei tarptautinėse 
organizacijose 
- stiprinti Lietuvos ekonomiką, padėti įmonėms rasti naujas rinkas bei sudaryti kuo palankesnes 
sąlygas lietuviškų gaminių eksportui 
- siekti, kad Lietuvoje būtų laikomasi ekologinių reikalavimų 
- ginti socialinius ir teisinius Lietuvos darbdavių interesus, stiprinti socialinį dialogą 
- plėtoti ryšius su tarptautinėmis pramonės, verslo ir darbdavių organizacijomis 
Narystė ir dalyvavimas Konfederacijoje pagal Konfederacijos įstatus  yra savanoriška. Lietuvos 
pramonininkai gerai supranta, kad tik vienybėje jėga. Savo veikloje Konfederacija remiasi 
kolegialumo principu. Konkrečios problemos yra sprendžiamos Konfederacijos Prezidiumo ir 
konsultaciniuose posėdžiuose, kuriuose aptariami aktualiausi respublikos ekonomikos, finansų, 
socialiniai ir kiti klausimai, priimami nutarimai, pareiškimai, kreipimaisi ir kiti dokumentai. Visi 
LPK nariai privalo laikytis Konfederacijos Garbės kodekso. 

Lietuvos pienininkų asociacija 
Lietuvos pienininkų asociacijos veiklą reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas ir asociacijos 
įstatai. Emitentas nedalyvauja pienininkų asociacijos kapitale. Pienininkų asociacija apjungia 
pieno perdirbimo įmones bendram įvairių problemų, klausimų sprendimui ir koordinavimui, 
ginant pieno perdirbėjų interesus valstybinėse ir kitose institucijose. 
 

25. Trumpa emitento istorija. 
 
AB “Pieno žvaigždės” buvo įsteigta reorganizuojant AB “Mažeikių pieninė” ir AB “Pasvalio 
sūrinė” jungimo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių Įstatymo 10 
straipsnio 3 dalies 2 punktu. Iš bendrovių AB “Mažeikių pieninė” ir AB “Pasvalio sūrinė”, 
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kurios kaip juridiniai asmenys baigė savo veiklą, įsteigta nauja bendrovė “AB “Pieno 
žvaigždės”. Po reorganizavimo naujoji bendrovė perėmė visas pirmųjų dviejų teises ir pareigas. 
AB “Mažeikių pieninė” buvo įregistruota Mažeikių rajono savivaldybėje 1990 m. lapkričio mėn. 
16 d.  
AB “Pasvalio sūrinė” įregistruota Pasvalio rajono savivaldybėje 1994 m. lapkričio 7 d.  
Po reorganizavimo įsteigta AB “Pieno žvaigždės” įregistruota Vilniaus miesto savivaldybės 
Teisės departamento Rejestro tarnyboje 1998 m. gruodžio 23 d.  
2000 m. rugsėjo 5 d. AB “Pieno žvaigždės” visuotinis akcininkų susirinkimas, o 2000 m. rugsėjo 
6 d. AB “Kauno pienas” visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB “Pieno žvaigždės” ir 
AB “Kauno pienas” reorganizavimo jungimosi būdu, prie AB “Pieno žvaigždės”, kuri tęsia 
veiklą, prijungiant AB “Kauno pienas”, kuri baigia veiklą kaip juridinis asmuo, projektą. 2000m. 
lapkričio 28 d. įvyko pirmasis bendras po reorganizacijos tęsiančios veiklą AB “Pieno 
žvaigždės” ir prie jos prisijungiančios AB “Kauno pienas” akcininkų susirinkimas. 
2004 m. gruodžio 1 d. AB “Panevėžio pienas” reorganizavimo būdu buvo prijungtas prie AB 
„Pieno žvaigždės“ ir toliau veiklą tęsia kaip AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Panevėžio pienas“. 
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26. Gamybos (paslaugų) charakteristika 
 
AB Pieno žvaigždės yra viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių jungianti keturias 
dideles šalies įmones t.y. Mažeikių pieninę, Pasvalio sūrinę ir Kauno pieną ir Panevėžio pieną. 
Šiuo metu AB Pieno žvaigždės gamina daugiau nei 500 pavadinimų produktų. Bendrovės 
produkcija skirta ne tik vietinei rinkai, bet ir eksportuojama į Europos Sąjungos, NVS, Baltijos 
šalis, Rusiją. Fermentiniai sūriai, pieno miltai bei sviestas yra pagrindiniai AB Pieno žvaigždės 
eksporto rinkoms gaminami produktai, užsitarnavę pripažinimą nepriekaištingos kokybės dėka. 
Jiems suteikti tarptautiniai produkto kokybės sertifikatai.  
Siekdama išlaikyti lyderio pozicijas, AB Pieno žvaigždės griežtai seka žaliavinio pieno 
kokybinius rodiklius, nuolat modernizuoja gamybą. Šie faktoriai tiesiogiai įtakoja galutinio 
produkto kokybę, kurią ne kartą yra įvertinę mitybos specialistai ir nuolat didėjančiais 
pardavimais patvirtina paprasti pirkėjai 
2002 m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba AB Pieno žvaigždės filialams suteikė 
sveikumo ženklus (veterinarinius pažymėjimus), kurie leidžia eksportuoti produkciją į Europos 
šalis. Šio ženklo turėjimas įrodo, kad įmonėje laikomasi Lietuvos higienos normų bei Europos 
sąjungos higienos reikalavimų, kad įmonėje taikoma geros gamybos praktika. Visų šių 
reikalavimų laikymasis užtikrina saugių ir kokybiškų produktų gamybą ir kontrolę.  
Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistema tai veiksmingiausia 
šiuolaikinė maisto saugą užtikrinanti sistema. Ji leidžia valdyti nustatytus pavojus ir rizikos 
veiksnius bei svarbius kontrolės taškus, kurie susiję su maisto produktų gamybos procesu, 
transportavimu ir vartojimu, pagerina kokybės kontrolę. Įmonėse yra parengtos, įdiegtos ir veikia 
programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią 
biologinei, cheminei ar fizinei taršai, užtikrinančios produkto saugą ir kokybę. 
Įmonėse veikianti maisto saugos sistema užtikrina, kad dirbama pritaikytose patalpose gerai 
parinktais įrengimais, darbuotojai yra kvalifikuoti ir nuolat mokomi, naudojamos kokybiškos 
žaliavos, pagaminta produkcija tinkamai laikoma ir transportuojama. Gamybos operacijos yra 
apibrėžtos ir nuolat peržiūrimos bei tobulinamos. Vadovaujamasi aiškiomis instrukcijomis, 
darbuotojų pareigos ir atsakomybė yra aiškiai apibrėžtos ir paskirstytos, įdiegta efektyvi 
gamybos kontrolės sistema. Įmones periodiškai tikrina ir prižiūri Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos inspektoriai. 
Maisto saugos sistema ir geros gamybos praktika tai pirmoji šiuolaikinės kokybės vadybos 
sistemos diegimo pakopa. 
Sekanti kokybės vadybos sistemos diegimo pakopa - tarptautinis ISO 9001 Kokybės vadybos 
sistemos. Per porą metų AB Pieno žvaigždės filialuose buvo įdiegta kokybės vadybos sistema, 
atitinkanti šio tarptautinio standarto reikalavimams. 2002 m. sertifikavimo įstaiga TUV SERT 
atliko bendrovėje sertifikacinį auditą, kurio rezultate AB „Pieno žvaigždės“ buvo suteiktas 
sertifikatas, liudijantis, kad įmonėje yra sukurta, įforminta dokumentais, įgyvendinta ir 
prižiūrima kokybės vadybos sistema. 
Kokybės vadybos sistema orientuota į vartotoją, didelis dėmesys skiriamas vartotojo poreikių ir 
lūkesčių užtikrinimui. Kokybės vadybos sistema užtikrina, kad esami ir būsimi vartotojo 
poreikiai yra suvokiami, ir kad įmonė stengiasi tenkinti jų reikalavimus ir viršyti jų lūkesčius.  
ISO 9001 sertifikato turėjimas įrodo, kad įmonėje struktūra, atsakomybė ir įgaliojimai yra 
apibrėžti, procesai ir procedūros aprašyti, pagrindiniai dokumentai kontroliuojami ir nuolat 
atnaujinami, patikrinimai ir kontrolės veiksmai reguliariai atliekami, neatitiktys 
identifikuojamos, analizuojamos ir taisomos, užtikrinama neatitikčių prevencija. 
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Pagamintos produkcijos pardavimai 
 

2004 metai 2005 metai 2006 metai 

Produkcija Kiekis, t Tūkst. Lt % Kiekis, t Tūkst. Lt % Kiekis, t Tūkst. Lt % 
Švieži pieno 
produktai 103 623 212 948 54% 102 998 232 543 52% 106.779  269.413  49% 
Fermentiniai ir 
lydyti sūriai 14 937 136 366 34% 15 807 159 295 36% 19.719  203.076  37% 

Sviestas 3 270 25 996 7% 3 331 31 661 6% 4.009  38.245  7% 

Pieno, išrūgų miltai 6 114 15 367 4% 5 799 11 984 3% 9.864  23.360  4% 

Valgomi ledai 972 6 129 2% 1 090 7 205 2% 1.320  8.814  2% 

Kitos prekės  705 0%  3 643 1%  2.125  0% 

Viso: 128 916 397 512 100% 129 025 446 331 100% 141.691  545.033  100% 
 
 

Vidutinė parduotų gaminių kainų dinamika 
 
Gaminio pavadinimas Mato Vnt. 2004m. 2005m. 2006m. 
Švieži pieno produktai Lt/kg 2,06 2,26 2,52  
Fermentiniai ir lydyti sūriai Lt/kg 9,13 10,08 10,30  
Sviestas Lt/kg 7,95 9,50 9,54  
Pieno, išrūgų miltai Lt/kg 2,51 2,06 2,37  
Valgomi ledai Lt/kg 6,31 6,61 6,68  

 
 

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai 
 

Finansiniai rodikliai 2004 12 31 2005 12 31 2006 12 31 
Grynasis pelningumas 3,5% 3,4% 3,4% 
Vidutinio turto grąža 7,9% 5,8% 6,2% 
Skolos koeficientas 0,57 0,59 0,61 
Skolos - nuosavybės koeficientas 1,3 1,4 1,6 
Bendrasis likvidumas 1,3 1,5 1,7 
Turto apyvartumas 1,6 1,6 1,7 
Akcijos buhalterinė vertė 1,99 2,11 2,28 
Grynasis pelnas akcijai 0.26 0,28 0,34 

 
 
27. Realizavimo rinkos 
 

2004 m. 2005 m. 2006 m. 

Šalis Tūkst. Lt % Tūkst. Lt % Tūkst. Lt % 

Lietuva 235 296 59,2% 256 357 57,4% 295 207 54,2% 
Rusija 89 691 22,6% 126 021 28,2% 195 649 35,9% 
Latvija 23 425 5,9% 23 019 5,2% 16 425 3,0% 
Vokietija 13 511 3,4% 13 039 2,9% 15 976 2,9% 
Kitos šalys 35 589 8,9% 27 895 6,3% 21 776 4,0% 

Viso: 397 512 100% 446 331 100% 545 033 100% 
Produkcija parduodama pagal vienerių metų trukmės ir trumpalaikes sutartis. 
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28. Tiekimas 
 
Pagrindinė perkama žaliava yra pienas, kuris įmonėje perdirbamas ir naudojamas produkcijos 
gamybai. 2006 metais AB „Pieno žvaigždės“ supirko 378 tūkst. tonų natūralaus pieno. Už 
supirktą pieną sumokėta 277,4 mln. Litų. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina 734 Lt/t. 
 
Energetinių išteklių tiekėjai: 
 
Vanduo: 

� UAB “Mažeikių vandenys” 
� UAB “Pasvalio vandenys” 
� UAB “Tauragės vandenys” 
� UAB “Skuodo vandenys” 
� UAB “Kauno vandenys” 

 
Elektra:  

� AB “VST” 
� AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 

 
Šiluminė energija: 

� AB “Lietuvos energija” 
 
29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės  

 
Įmonės gamybiniai filialai randasi Kaune, Panevėžyje, Pasvalyje ir Mažeikiuose. Logistikos 
sandėliai – prie gamybinių filialų ir Vilniuje bei Klaipėdoje. Administracinės patalpos – prie 
gamybinių filialų ir Vilniuje. 
 
Pagrindiniai pastatai: 
 

Funkcinė paskirtis 
Amžius 
metais 

Likutinė balansine 
vertė, tūkst. Lt 

Būklė 

Gamybinis pastatas, Filialas "Kauno pienas" 35 8.096 gera 
Sūrių pjaustymo cechas, Filialas "Pasvalio sūrinė" 1 4.912 gera 
Produkcijos perkrovos terminalas, Vilniuje 4 4.740 gera 
Gamybinis korpusas, Filialas "Panevėžio pienas" 37 4.592 gera 
Sūrių gamykla, Filialas "Pasvalio sūrinė" 30 4.146 gera 
Pieno miltelių cehas, Filialas "Pasvalio sūrinė" 29 3.279 gera 
Techninių tarnybų korpusas, Filialas "Mažeikių 
pieninė" 4 2.701 

gera 

Produkcijos sandėlis, Filialas "Pasvalio sūrinė" 5 2.495 gera 
Administracinis pastatas, Filialas "Kauno pienas" 35 2.445 gera 
Sandėlis, Filialas "Kauno pienas" 4 1.716 gera 
Gamybinis pastatas, Filialas "Mažeikių pieninė" 35 1.656 gera 
Sausų produktų sandėlis, Filialas "Pasvalio sūrinė" 1 1.500 gera 
Produkcijos sandėliai, Filialas "Mažeikių pieninė" 35 1.471 gera 
 
 
 
 
 
Bendrovė naudojasi šiais žemės sklypais 
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� Mažeikiuose, Skuodo g. 4. Sklypo plotas 2,8956 ha. Naudojimosi sklypu teisinis 

pagrindas – Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. 61/2000-0193; 
� Akmenės raj. Dabikinės k.. Sklypo plotas 1,4152 ha. Naudojimosi sklypu teisinis 

pagrindas – Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. 32/01-0035; 
� Mažeikių raj. Tirkšlių mstl. Sklypo plotas 1,9398 ha. Naudojimosi sklypu teisinis 

pagrindas – Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. 61/2000-0194; 
� Skuode Mokyklos g. 5. Sklypo plotas 0,6549 ha. Naudojimosi sklypu teisinis pagrindas – 

Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. N75/04-0011. 
� Pasvalyje Mūšos g. 2C. Sklypo plotas 0,8978 ha. Naudojimosi sklypais teisinis pagrindas 

– Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. 67/2003-0189. 
� Pasvalyje Mūšos g. 14. Sklypo plotas 5,4391 ha. Naudojimosi sklypais teisinis pagrindas 

– Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. N67/2000-0033. 
� Kaune, Taikos pr. 90. Sklypo plotas 5,0154 ha. Naudojimusi sklypu teisinis pagrindas - 

Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr.N19/2002-1382. 
� Kaune, Taikos pr. 92. Sklypo plotas 0,9575 ha. Naudojimusi sklypu teisinis pagrindas - 

Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr N19/2002-1202. 
� Vilniuje Justiniškių 134. Sklypo plotas 0,8849 ha. Naudojimosi sklypu teisinis pagrindas 

– Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 196N01/2001-25543. 
 
AB „Pieno žvaigždės“ ilgalaikis materialus turtas: 
 
 
Tūkst.litų 

Žemė ir 
pastatai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Kitas turtas Nebaigta 
statyba 

 
Iš viso 

Savikaina      
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 74 044 162 682 51 711 13 209 301 646 
Koregavimai (30 898)    (30 898) 
Įsigijimai 31 160 5 082 16 585 52 827 
Pardavimai ir nurašymai (139) (2 511) (2 172) (796) (5 479) 
Pergrupavimai 9 452 8 215 (856) (16 811) - 
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. 52 598 199 546 53 765 12 187 318 096 
     
Likutis 2006 m. sausio 1 d. 52 598 199 546 53 765 12 187 318 096 
Įsigijimai 435 30 926 7 015 5 980 44 356 
Pardavimai ir nurašymai (358) (2 262) (1 939)  (4 559) 
Pergrupavimas 11 875 6 285 (4 675) (13 485) - 
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. 64 550 234 495 54 166 4 682 357 893 

Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas      
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 22 293 78 817 30 333  131 443 
Koregavimai (22 293)    (22 293) 
Nusidėvėjimas per metus 1 678 21 710 5 260  28 648 
Perleisto turto nusidėvėjimas (1 471) (1 966)  (3 437) 
Pergrupavimai    - 
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. 1 678 99 056 33 627 - 134 361 
     
Likutis 2006 m. sausio 1 d. 1 678 99 056 33 627  134 361 
Nusidėvėjimas per metus 2 414 26 656 5 071  34 141 
Perleisto turto nusidėvėjimas (238) (1 970) (1 865)  (4 073) 
Pergrupavimas 25 3 398 (3 423)  - 
Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. 3 879 127 140 33 410 - 164 429 
     
Vertės sumažėjimas 2005 m. sausio 1 d. 8 605 2 191 4 710 464 15 970 
Koregavimai (8 605)    (8 605) 
Pasikeitimas per metus    - 
Vertės sumažėjimas 2005m. gruodžio 31d. - 2 191 4 710 464 7 365 
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Vertės sumažėjimas 2006 m. sausio 1 d. 2 191 4 710 464 7 365 
Pasikeitimas per metus (444) (931)  (1 375) 
Vertės sumažėjimas 2006m. gruodžio 31d. - 1 747 3 779 464 5 990 

Balansinės vertės      
2005 m. sausio 1 d. 43 146 81 674 16 668 12 745 154 233 
2005 m. gruodžio 31 d. 50 920 98 299 15 428 11 723 176 370 
      
2006 m. sausio 1 d. 50 920 98 299 15 428 11 723 176 370 
2006 m. gruodžio 31 d. 60 671 105 608 16 977 4 218 187 474 

 
 
 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.  
 
Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla: 

� Teisinio reguliavimo aplinkos pokyčiai; 
� Mokesčių sistemos pokyčiai 
� Lietuvos (ar ES) ekonominių santykių pokyčiai su ne Europos sąjungos šalimis; 
� Bazinių palūkanų normų svyravimas; 

 
Bankų paskolos: 
 
Įmonės paskolos ir kitos finansinės skolos yra tokios:  

Likutis Likutis 
Kreditorius 

Nuo-
roda 

Pradinė skolos suma/ 
kredito limitas  2006 12 31  2005 12 31  

AB Hansabankas a) 21 578 14 939 21 578 
AB Hansabankas b) 3 000 2 755 - 
AB SEB Vilniaus bankas c) 22 112 19 163 21 092 
AB SEB Vilniaus bankas d) 22 887 22 393 14 521 
AB Bankas DnB Nord e) 23 000 23 000  23 000 
AB Bankas DnB Nord f) 4 000 0 2 052  
AB Bankas DnB Nord g) 2 293 0 2 190 
AB Bankas DnB Nord h) 10 000 9 530 - 
Lizingo įmonės i) 45 796 31 990 36 717 
Obligacijos j) 20 000 20 000 - 
Iš viso įsipareigojimų   143 770 121 150 
Minus: trumpalaikė dalis   (23 953) (24 273) 
Iš viso ilgalaikė dalis 119 817 96 877 
 
a) Paskola gauta naujiems pieno perdirbimo įrengimams įsigyti. Paskola mokama lygiomis 
dalimis kas ketvirtį ir turi būti grąžinta iki 2008.12.31. Už paskolą yra įkeistas įmonės filialo 
„Kauno pienas“ ilgalaikis turtas. 
b) Paskola (ovedraftas) gauta įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui. Paskola turi būti 
grąžinta 2007.10.31. 
c) Paskola gauta naujiems pieno perdirbimo įrengimams įsigyti. Paskola mokama lygiomis 
dalimis kas ketvirtį ir turi būti grąžinta iki 2010.08.10. Už paskolą yra įkeistas įmonės filialo 
„Pasvalio sūrinė“ ilgalaikis turtas. 
d) Paskola (overdraftas) gauta įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui. Paskola turi būti 
grąžinta iki 2008.08.10. Už paskolą yra įkeistos įmonės atsargos. 
e) Paskola gauta naujiems pieno perdirbimo įrengimams įsigyti. Paskola turi būti grąžinta iki 
2008.09.30. Už paskolą yra įkeistas įmonės filialo „Mažeikių pieninė“ ilgalaikis turtas. 
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f) Paskola (overdraftas) gauta įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui. Paskola grąžinta 2006 
metais. 
g) Paskola (overdraftas) gauta įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui. Paskola grąžinta 2006 
metais. 
h) Paskola (overdraftas) gauta įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui. Ši paskola 
(overdraftas) apjungė (f) ir (g) punktuose nurodytas paskolas. 
i) Įsipareigojimus lizingo įmonėms sudaro transporto priemonių ir įrengimų išperkamoji nuoma. 
j) 2006.10.02 Įmonė išplatino 20 mln. litų obligacijų emisją. Obligacijų išpirkimas bus 
atliekamas 2009.10.02. Lėšos už išplatintas obligacijas panaudotos investiciniams projektams 
finansuoti. 
Visos paskolos ir kitos finansinės skolos 2006 m. gruodžio 31 d. yra denominuotos EUR arba 
LTL. Paskolos, denominuotos EUR 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro 57 102 tLTL (2005: 65 670 
tLTL). 
 
Metinė obligacijų palūkanų norma – trejų metų standartinio palūkanų normos apsikeitimo 
sandorio (IRS) palūkanos plius 1,1%. IRS buvo nustatyta paskutinės darbo dienos prieš 
obligacijų emisijos platinimo pradžią pabaigoje 16 val. pagal „Reuters“ informacinės sistemos 
puslapyje EURIRS pateiktą pirkimo-pardavimo kotiruočių vidurkį. Nustatyta palūkanų norma 
yra 4,96%. Obligacijų savininkams palūkanos bus mokamos tris kartus atkarpų pavidalu. Pirmoji 
atkarpa bus mokama 2007 m. spalio 2 d., antroji 2008 m. spalio 2 d., trečioji - obligacijų 
išpirkimo dieną t.y. 2009 m. spalio 2 d., kartu su obligacijų nominaliąja verte. Palūkanos 
pradedamos skaičiuoti nuo pirmos obligacijų įsigaliojimo dienos - 2006 m. spalio 2 d. 
 
Paskolos pagal patvirtintus grafikus bus mokamos taip: 
Tūkst.litų 2006 2005 
   
Per laikotarpį iki vienerių metų 14 503 12 810 
Per laikotarpį nuo 1 iki 5 metų 97 277 71 623 
Įsipareigojimų dabartinė vertė 111 780 84 433 
 
Finansinė nuoma yra mokama taip: 
Tūkst.litų 2006 2005 
   
Per laikotarpį iki vienerių metų 10 730 12 827 
Per laikotarpį nuo 1 iki 5 metų 25 117 26 900 
 35 847 39 727 
Būsimos finansinės nuomos palūkanos (3 857) (3 010) 
Finansinės nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė 31 990 36 717 
 
Paskolų ir finansinės nuomos efektyvi palūkanų norma buvo tokia: 
% 2006 2005 
   
Ilgalaikės paskolos 4.6 – 4.9 3.6 – 3.8 
Trumpalaikės paskolos 4.6 4.0 – 4.5 
Finansinė nuoma 4.5 – 4.9 3.1 – 5.0 
 
 
31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padaręs esminę įtaką emitento 
veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus 
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Gamybos nutraukimo ar sumažinimo, galėjusio  turėti esminės įtakos emitento veiklos 
rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus nebuvo. 

 
 

32. Patentai, licencijos, kontraktai 
Emitentas  nepriklauso nuo patentų, licencijų.  
AB “Pieno žvaigždės” savo produkciją realizuoja pagal pasirašytas trumpalaikes ir ilgalaikes 
sutartis. Tiekimas  (pagrindinės žaliavos, komplektavimo detalės, energetiniai ištekliai ir kt.) taip 
pat vykdomas pagal pasirašytas trumpalaikes ir ilgalaikes sutartis. 
 

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 
 
Teisminių procesų galinčių turėti esminės įtakos emitento veiklai nevyko. 
 
34. Darbuotojai 

 
 2004 12 31 2005 12 31 2006 12 31 

Iš viso dirbančiųjų 2 882 2 732 2707 
Su aukštuoju išsilavinimu 329 337 364 
Su aukštesniuoju išsilavinimu 874 939 979 
Su viduriniu išsilavinimu 1 387 1 189 1134 
Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu 292 267 230 

 
Vidutinis atlyginimas, Lt  

2004 12 31 2005 12 31 2006 12 31 
Vadovaujančio personalo 4 936 5 171 5410 
Specialistų 1 691 1 750 1830 
Darbininkų 1 174 1 242 1408 
 
35. Investicijų politika 
 
Įmonė nėra investavusi į kitas įmones daugiau kaip 30 procentų savo įstatinio kapitalo. Taip pat 
nėra investicijų į įmones kurių įstatiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau kaip 30 
procentų: 
 
AB „Pieno žvaigždės“ nuo 2000 m. iki 2006 m. pabaigos į gamybos ir logistikos bazių 
atnaujinimą ir verslo plėtrą investavo per 260 mln. Litų. 2006 metams tenkanti investicijų dalis 
sudarė 44,4 mln. Litų. 
 
2006 metų investicijų pasiskirstymas pagal sritis: 
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Milk collection; 

Pieno surinkimas; 

6%

Trade; Prekyba; 

15%
Other; Kitos; 7%

Production; 

Gamyba; 72%

Admin; 

Administracija; 0%

 
 
 
Per 2007 metus AB „Pieno žvaigždės“ gamybinės bazės ir transporto parko atnaujinimui numato 
skirti 32 mln. Lt. 

 
36. Konkurentai 
 
Pagrindiniai konkurentai vidaus rinkoje yra AB “Rokiškio sūris”, AB Žemaitijos pienas“, AB 
“Vilkyškių pieninė”. Eksporto rinkose pagrindiniai konkurentai yra stambios ir vidutinės 
Europos ir Rusijos pieno perdirbimo įmonės. 

 
 

37. Išmokėti dividendai 
 

Metai Išmokėtų (priskaičiuotų) dividendų suma Dividendai vienai akcijai 
2002 - Lt - Lt 
2003 5 403 045 Lt 0,10 Lt 
2004 8 114 628 Lt 0,15 Lt 
2005 9 432 066 Lt 0,175 Lt 
2006 10 779 504 Lt 0,20 Lt 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 
 
38. Finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus 
38.1. Buhalterinis balansas 
 
Tūkst. Litų 2006 2005 2004 
    
    
Turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas 187 474 176 371 154 233 
Nematerialusis turtas 1 811 2 155 2 370 
Investicijos pardavimui 275 350 447 
Ilgalaikės gautinos sumos 350 663 321 
Atidėtasis mokestis 1 429 1 670 1 600 

Iš viso ilgalaikio turto 191 339 181 209 158 971 
    
Atsargos 51 206 39 053 39 830 
Gautinos sumos 76 062 55 482 45 991 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 1 407 4 844 4 043 

Iš viso trumpalaikio turto 128 675 99 379 89 864 
Iš viso turto 320 014 280 588 248 835 
    
Akcininkų nuosavybė    
Akcinis kapitalas 54 205 54 205 54 205 
Akcijų priedai 27 246 27 246 27 246 
Nuosavos akcijos (1 108) (1 108) (108) 
Rezervai 12 641 20 805 21 199 
Nepaskirstytasis rezultatas 30 376 13 119 5 521 

Iš viso akcininkų nuosavybės 123 360 114 267 108 063 
    
Įsipareigojimai    
Subsidijos 3 073 5 116 7 190 
Paskolos ir skolinimosi lėšos 119 817 96 877 61 642 

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų 122 890 101 993 68 832 
    
Paskolos ir skolinimosi lėšos 23 953 24 273 32 377 
Mokėtinas pelno mokestis 94 816 2 910 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 49 717 39 239 36 653 

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų 73 764 64 328 71 940 
Iš viso įsipareigojimų 196 654 166 321 140 772 
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų 320 014 280 588 248 835 
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38.2. Pelno (nuostolio) ataskaita 
 
 
 
Tūkst. litų  2006 2005 2004 
    
Apyvarta 545 033 446 331 397 512 
Pardavimų savikaina (441 667) (354 816) (308 174) 
Bendrasis pelnas 103 366 91 515 89 338 
    
Kitos veiklos pajamos, grynąja verte 1 220 889 2 968 
Pardavimų ir administracinės sąnaudos (76 203) (69 311) (78 378) 
Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas 28 383 23 093 13 928 
    
Finansinės veiklos pajamos 273 261 4 609 
Finansinės veiklos sąnaudos (5 353) (4 953) (3 459) 
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos/pajamos (5 080) (4 692) 1 150 
    
Pelnas prieš apmokestinimą 23 303 18 401 15 078 
    
Pelno mokesčio sąnaudos (4 811) (3 107) (1 054) 
Pelnas po mokesčių 18 492 15 294 14 024 
    
Pelnas tenkantis 1 akcijai 
 (Litais) 

0.34 0,28 0,26 
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38.3. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitos  
 
Tūkst. litų 2006 2005 2004 
    
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos    
Pelnas prieš apmokestinimą 23 303 18 401 15 078 
Koregavimai:    
Nusidėvėjimas ir amortizacija 34 997 29 477 23 949 
Subsidijų amortizacija (2 093) (2 074) (2 114) 
Ilgalaikio turto perleidimo rezultatas (368) (50) (4 422) 
Pasikeitimas ilgalaikio turto ir atsargų vertės 
sumažėjime 

(1 375) 0 5 416 

Pasikeitimas pirkėjų skolų vertės sumažėjime 650 79 122 
Pasikeitimas atostogų rezerve 26 (407) 1 426 
Nerealizuotas valiutų kursų pokytis - 898 (343) 
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 5 171 3 836 3 222 
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš 
pokyčius apyvartinėse lėšose 

 
60 311 

 
50 160 

 
42 334 

    
Atsargų pokytis (12 153) 777 (1 618) 
Gautinų sumų pokytis (20 917) (11 837) (14 337) 
Mokėtinų sumų pokytis 13 200 (232) (1 121) 
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 40 441 38 868 25 258 
    
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte (4 970) (3 888) (3 222) 
Sumokėtas pelno mokestis (5 259) (3 246) (1 895) 
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 30 212 31 734 20 141 
    
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos    
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas (41 372) (16 027) (25 293) 
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas (525) (617) (702) 
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 867 1 235 4 220 
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas 0 0 (11 413) 
Pajamos iš investicijų pardavimui perleidimo 128 74 0 
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (40 902) (15 335) (33 188) 
    
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos    
Paimtos paskolos 46 608 14 521 23 297 
Paskolų grąžinimas (19 262) (8 501) (5 244) 
Akcijų išleidimas (supirkimas) - (1 000) 809 
Išmokėti dividendai (9 432) (8 115) (5 403) 
Finansinės nuomos mokėjimai (10 711) (12 503) (2 525) 
Gautos subsidijos 50 - - 
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos 7 253 (15 598) 10 934 
    
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pasikeitimas (3 437) 801 (2 113) 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d 4 844 4 043 6 156 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai gruodžio 31 d. 1 407 4 844 4 043 
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38.4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita  
 
 
 
Tūkst. litų 

Akcinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Nuosavos 
akcijos 

Privalomasis 
rezervas 

Perkainojimo 
rezervas 

Kiti rezervai Nepaskirstyt
as rezultatas 

Iš viso 
akcininkų 
nuosavybės 

         
2005 m. sausio 1 d. 54 205 27 246 (108) 4 842 4 066 12 291 5 521 108 063 
Pelno paskirstymas    578 (800) 222 0 
Dividendai    (8 115) (8 115) 
Perkainotos dalies 
nusidėvėjimas    (172) 197 25 
Savų akcijų įsigijimas   (1 000)  (1 000) 
2005 m. grynasis pelnas    15 294 15 294 
2005 m. gruodžio 31 d. 54 205 27 246 (1 108) 5 420 3 894 11 491 13 119 114 267 
      
2006 m. sausio 1 d. 54 205 27 246 (1 108) 5 420 3 894 11 491 13 119 114 267 
Pelno paskirstymas    (7 991) 7 991  
Dividendai    (9 432) (9 432) 
Perkainotos dalies 
nusidėvėjimas    (173) 206 33 
2006 m. grynasis pelnas    18 492 18 492 
2006 m. gruodžio 31 d. 54 205 27 246 (1 108) 5 420 3 721 3 500 30 376 123 360 
 
 

39. Finansinių ataskaitų komentaras  
 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, komentarai ir paaiškinimai yra nurodyti prie prospekto- 
ataskaitos pridedamoje nepriklausomo audito ataskaitoje. 
 
40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita 
 
Pridedama kaip priedas prie šios metų prospekto-ataskaitos. 
 
41. Informacija apie auditą. 
 
Audito atlikimo data – 2007 m. kovo mėn. 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų auditą atliko bei bendrovės 
veiklos ataskaitą peržiūrėjo UAB „KPMG Baltic“, atstovaujama atestuoto auditoriaus Roko 
Kasperavičiaus. 
Auditorių nuomone finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi 
emitento 2006 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2006 metų veiklos rezultatus bei pinigų 
srautus pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 
 
Audito išvada pridedama kaip priedas prie šio metų prospekto-ataskaitos. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 
 

42. Valdymo organų nariai: 
 
42.1. pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento 
įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis  procentais); 
 
Valdyba 
 

Vardai, pavardės Pareigos Kapitalo dalis (%) Balsų dalis (%) 
Julius Kvaraciejus 
Asmens kodas   pirmininkas 10,31 29.11 
Virginijus Jankauskas 
Asmens kodas   narys 2,10 29.11 
Voldemaras Klovas 
Asmens kodas   narys 4,00 29.11 
Aleksandr Smagin 
Asmens kodas  narys 4,70 29.11 
Valentinas Paura 
Asmens kodas  narys 0,15 29.11 
Kristina Mileiko 
Asmens kodas narė 0,53 29.11 
Regina Kvaraciejienė 
Asmens kodas  narė 3,78 29.11 
Kjell Lennart Carlsson 
Asmens kodas  narys - - 
Hans Mideus 
Asmens kodas  narys - - 
Paul Bergqvist 
Asmens kodas  narys - - 
 

Administracija 
 

Vardai, pavardės Pareigos Kapitalo dalis (%) Balsų dalis (%) 
Aleksandr Smagin 
Asmens kodas  Generalinis direktorius 4,70 29.11 
Audrius Statulevičius 
Asmens kodas  Finansų direktorius - - 

 

42.2. apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką (finansų 
direktorių) papildomai nurodomi šie duomenys: išsilavinimas, profesija, darbovietės per 10 
paskutinių finansinių (ūkinių) metų ir pareigos jose: 
 
 

Julius Kvaraciejus - valdybos pirmininkas   
Išsilavinimas – aukštasis. 1992 m. Baigė Vilniaus universitetą, ekonomikos fakultetą.  
Darbovietės per paskutinius 10 metų:  
AB "Pieno žvaigždės", AB "Mažeikių pieninė". 
 
Aleksandr Smagin – generalinis direktorius  
Išsilavinimas – Aukštasis. 
Darbovietės per paskutinius 10 metų:  
AB “Pieno žvaigždės” generalinis direktorius, UAB "Agrolitas Imeks" generalinis direktorius. 
 



 
 

 

 AB "Pieno žvaigždės"  2006 metų ataskaita    Pusl. 26 

Audrius Statulevičius – finansų direktorius  
Išsilavinimas – Aukštasis. 
Darbovietės per paskutinius 10 metų:  
AB “Pieno žvaigždės” finansų direktorius, UAB “Litagra” finansų direktorius, AB “Pareks 
bankas” finansų makleris. 
 
42.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos 
ar organizacijos pavadinimas ir pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir 
balsų dalis, procentais); 
 

Vardai, pavardės Įmonės pavadinimas Pareigos 
Kapitalo 
dalis (%) 

Balsų dalis 
(%) 

Aleksandr Smagin UAB "Agrolitas Imeks" Direktorius 18,0 18,0 
Julius Kvaraciejus ŽŪB „Draugas“ - 88,0 88,0 

Kristina Mileiko 
UAB "Agrolitas Imeks 
Lesma" Direktorė 7,5 7,5 

Kristina Mileiko ŽŪKB "Smilgelė" Valdytoja - - 

Paul Bergqvist Carlsberg A/S 
Vykdantysis vice 
prezidentas - - 

 
 
Kiti valdymo organų nariai kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 
42.4. Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, 
ūkininkavimo tvarkai, finansams;   Nėra. 
 
42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.  
Valdyba 

Vardai, pavardės Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga 
Julius Kvaraciejus  2004 11 29 2009 11 29 
Virginijus Jankauskas 2004 11 29 2009 11 29 
Voldemaras Klovas  2004 11 29 2009 11 29 
Aleksandr Smagin 2004 11 29 2009 11 29 
Valentinas Paura 2004 11 29 2009 11 29 
Kristina Mileiko 2004 11 29 2009 11 29 
Regina Kvaraciejienė 2004 11 29 2009 11 29 
Kjell Lennart Carlsson 2004 11 29 2009 11 29 
Hans Mideus 2004 11 29 2009 11 29 
Paul Bergqvist  2005 12 08 2009 11 29 
 
 
43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams (stebėtojų tarybos, 
valdybos, administracijos (administracijos vadovui, vyriausiajam finansininkui) nariams: 
43.1. informacija  apie emitento per  ataskaitinį laikotarpį išmokėtų  atlyginimų,  tantjemų ir kitų 
išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui   (pagal 
minėtų asmenų kategorijas) 
 
Išmokėto darbo užmokesčio suma valdybos nariams ir administracijai per 2006 m. – 1 524 641 
Lt (vidutiniškai vienam asmeniui – 127 053 Lt). Išmokėtų tantjemų suma valdybos nariams per 
2006 m. – 200 000 Lt (vidutiniškai vienam asmeniui – 20 000 Lt).  
 



 
 

 

 AB "Pieno žvaigždės"  2006 metų ataskaita    Pusl. 27 

43.2. emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, 
tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos per ataskaitinį laikotarpį (kiekvienai aukščiau minėtai 
asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau 
kaip 20 procentų -  Nėra 
 
43.3. per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir 
laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas - Nėra 

 
44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis: 
(duomenys apie emitento ataskaitinio laikotarpio pagrindinei veiklai nebūdingus sandorius su 
įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, kurių veikloje (yra stebėtojų tarybos, valdybos ar 
administracijos nariai - administracijos vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas) ar 
kapitale (balsų dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų) dalyvauja emitentas ar jo valdymo organų 
nariai (stebėtojų tarybos, valdybos ar administracijos nariai): 
 
Emitento pagrindinei veiklai nebūdingų sandorių su suinteresuotais asmenimis per 2006 m. 
nebuvo sudaryta. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS 
PERSPEKTYVOS 

 
45. Naujausi įvykiai emitento veikloje 
 
Esminiai įvykiai, įvykę nuo 2007 m. sausio 1 dienos: 
 
 
 
2007-05-03 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2007 m. I ketvirčio neaudituoti finansiniai rezultatai 
 
Pardavimų pajamos per 2007 m. I ketvirtį išaugo 24 proc. iki 141,9 mln. LTL (41,1 mln. EUR), 
nuo 114,1 mln. LTL (33,0 mln. EUR) 2006 m. I ketvirtį.  
 
Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) padidėjo 11,3 proc., iki 13,8 mln. 
LTL (4,0 mln. EUR), nuo 12,4 mln. LTL (3,6 mln. EUR) 2006 m. I ketvirtį.  
 
Penas prieš pelno mokestį 2007 m. I ketvirtį buvo 3,2 mln. LTL (0,9 mln. EUR), 2006 m. I 
ketvirčio pelnas prieš mokesčius buvo 3,4 mln. LTL (1,0 mln. EUR).  
 
Grynasis pelnas 2007 m. I ketvirtį buvo 2,6 mln. LTL (0,75 mln. EUR), 2006 m. I ketvirtį 
grynasis pelnas buvo 2,7 mln. LTL (0,78 mln. EUR).  
 
 
2007-04-27 
 
Pranešimas apie eilinio VAS sprendimus 
 
AB “Pieno žvaigždės” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 
mėn. 27 d. 11:00 val. (registracija nuo 10:00 val.) viešbutyje Le Meridien Villon, greitkelis A2, 
Vilnius-Ryga, LT-03005 Vilnius-9, darbotvarkė ir sprendimai:  
 
1. Bendrovės metinis pranešimas.  
Išklausyta. 
 
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 
Išklausyta. 
 
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
 
Sprendimas: 
Patvirtinti bendrovės 2006 m. metinę finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius 
apskaitos standartus.  
 
4. Bendrovės pelno paskirstymas. 
 
Sprendimas: 
Patvirtinti pelno paskirstymą pagal pateiktą pelno paskirstymo projektą: 
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Dividendams skirti po 0,20 lito (0,058 euro) vienai akcijai, kas sudaro 10.779.504 litų (3.121.960 
EUR). Pervesti į rezervą savoms akcijoms įsigyti 3.000.000 litų (868.860 EUR). Tantjemoms 
skirti 200.000 litų (57.924 EUR). Suformuoti rezervą paramai, labdarai ir premijoms 300.000 
litų (86.886 EUR).  
 
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.  
 
Sprendimas: 
Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas, pateikiant savanoriškus oficialius 
pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  
a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir 
išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo;  
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;  
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; 
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų 
kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, 
maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų 
Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį;  
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina 
ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba 
aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje.  
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių 
bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų 
akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus  kurie 
nenumatyti šiame sprendime.  
 
6. Audito įmonės tvirtinimas. 
 
Sprendimas: 
Patvirtinti KPMG Baltics įmonės auditoriumi 2007 ir 2008 finansiniams metams. 
 
 
2007-04-17 
 
Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai 
 
AB “Pieno žvaigždės” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2007 m. balandžio 
mėn. 27 d. 11:00 val. (registracija nuo 10:00 val.) viešbutyje Le Meridien Villon, greitkelis A2, 
Vilnius-Ryga, LT-03005 Vilnius-9, darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė 
bendrovės valdyba:  
 
1. Bendrovės metinis pranešimas.  
Išklausyta. 
 
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 
Išklausyta. 
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3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
 
Sprendimo projektas: 
Patvirtinti bendrovės 2006 m. metinę finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius 
apskaitos standartus.  
 
4. Bendrovės pelno paskirstymas. 
 
Sprendimo projektas: 
Patvirtinti pelno paskirstymą pagal pateiktą pelno paskirstymo projektą: 
Dividendams skirti po 0,20 lito (0,058 euro) vienai akcijai, kas sudaro 10.779.504 litų (3.121.960 
EUR). Pervesti į rezervą savoms akcijoms įsigyti 3.000.000 litų (868.860 EUR). Tantjemoms 
skirti 200.000 litų (57.924 EUR). Suformuoti rezervą paramai, labdarai ir premijoms 300.000 
litų (86.886 EUR).  
 
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.  
 
Sprendimo projektas: 
Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas, pateikiant savanoriškus oficialius 
pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  
a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir 
išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo;  
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;  
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; 
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų 
kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, 
maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų 
Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį;  
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina 
ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba 
aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje.  
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių 
bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų 
akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus  kurie 
nenumatyti šiame sprendime.  
 
6. Audito įmonės tvirtinimas. 
 
Sprendimo projektas: 
Patvirtinti mažiausią paslaugos kainą pasiūliusią audito įmonę. 
 
 
2007-02-28 
 
Dėl 2006 m. dividendų 
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AB „Pieno žvaigždės“ valdyba nusprendė siūlyti akcininkų susirinkimui priimti sprendimą 
išmokėti akcininkams dividendus po 0,20 lito kiekvienai akcijai. 
 
 
46. Esminiai įvykiai emitento veikloje 
 
2006.12.11 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2007 m. planuojami finansiniai rezultatai 
 
AB „Pieno žvaigždės“ per 2007 m. planuoja pasiekti šiuos finansinius rezultatus: 
 
 - Pardavimų pajamos: 594,0 mln. LTL (172,0 mln. EUR); 
 - Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA): 72,0 mln. LTL  
   (20,9 mln. EUR); 
 - Grynasis pelningumas: 4%; 
 - Planuojamos 2007 m. investicijos 32,0 mln. LTL (9,3 mln. EUR). 
 
 
2006.10.30 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. 9 mėn. neaudituoti finansiniai rezultatai 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. 9 mėn. buvo 392,7 mln. LTL (113,7 mln. EUR). Lyginant su 
praėjusių metų 9 mėn. pajamomis kurios buvo 316,9 mln. LTL (91,8 mln. EUR), pardavimai 
išaugo 24 proc. 
 
Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) padidėjo 27 proc. nuo 36,6 mln. 
LTL (10,6 mln. EUR) iki 46,6 mln. LTL (13,5 mln. EUR). 
 
Penas prieš pelno mokestį padidėjo 41 proc., nuo 13,1 mln. LTL (3,8 mln. EUR) iki 18,5 mln. 
LTL (5,4 mln. EUR). 
 
Grynasis pelnas padidėjo 38 proc., nuo 10,9 mln. LTL (3,2 mln. EUR) iki 15,0 mln. LTL (4,3 
mln. EUR). 
 
 
2006.10.13 
 
AB Pieno žvaigždės, pateikta paraiška dėl obligacijų emisijos listingavimo 
 
2006.10.11 AB Pieno žvaigždės pateikė Vilniaus vertybinių popierių biržai paraišką dėl 
obligacijų emisijos įtraukimo į biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą. 
 
  Obligacijų emisijos ISIN kodas - LT0000403354; 
  Emisijos trukmė: 1096 dienos; 
  Emisijos dydis: 200 000 vienetų, 100 litų (28,96 EUR) nominaliosios vertės 
  Obligacijų; 
  Emisijos nominali vertė - 20 000 000 litų (5 792 400 EUR); 
  Fiksuotos metinės palūkanos - 4,96 procento. 
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2006.10.02 
 
AB „Pieno žvaigždės“ obligacijų emisijos išplatinimas 
 
2006 09 29 sėkmingai išplatinta AB “Pieno žvaigždės” obligacijų emisija. 
  Emisijos trukmė: 1096 dienos; 
  Emisijos dydis: 200 000 vienetų, 100 litų (28,96 EUR) nominaliosios vertės 
  Obligacijų; 
  Emisijos nominali vertė - 20 000 000 litų (5 792 400 EUR); 
  Fiksuotos metinės palūkanos - 4,96 procento. 
 
Obligacijas numatoma įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos skolos vertybinių popierių 
prekybos sąrašą. 
 
Bendrovės obligacijų emisijos prospektas skelbiamas Bendrovės ir platintojo interneto 
tinklalapiuose www.pienozvaigzdes.lt ir www.seb.lt. 
 
 
2006.09.11 
 
AB „Pieno žvaigždės“ obligacijų emisijos metinių palūkanų nustatymas 
 
2006 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiame Vertybinių popierių komisijos posėdyje patvirtintas AB 
„Pieno žvaigždės“ 1096 dienų (trejų metų) trukmės 200 000 vienetų 100 litų (28,96 EUR) 
nominaliosios vertės vardinių obligacijų emisijos prospektas. Bendra emisijos nominalioji vertė 
– 20 000 000 litų (5 792 400 EUR). 
 
Užfiksuotas obligacijų metinių palūkanų dydis yra 4,96 procento. 
 
Obligacijos bus platinamos viešai nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 29 d. (imtinai). 
Obligacijų išpirkimo diena – 2009 m. spalio 2 d. 
 
Obligacijos pasirašomos AB SEB Vilniaus banke, Finansų rinkų departamente adresu Jogailos 
10, Vilniuje ir visuose AB SEB Vilniaus banko filialuose bei klientų aptarnavimo skyriuose 
darbo dienomis nuo 8.30 iki 15.00 val. 
 
Bendrovės obligacijų emisijos prospektas skelbiamas Bendrovės ir platintojo interneto 
tinklalapiuose www.pienozvaigzdes.lt ir www.seb.lt. 
 
 
2006.08.31 
 
AB „Pieno žvaigždės“ obligacijų emisijos prospekto patvirtinimas 
 
2006 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiame Vertybinių popierių komisijos posėdyje patvirtintas AB 
„Pieno žvaigždės“ 1096 dienų (trejų metų) trukmės 200 000 vienetų 100 litų (28,96 EUR) 
nominaliosios vertės vardinių obligacijų emisijos prospektas. Bendra emisijos nominalioji vertė 
– 20 000 000 litų (5 792 400 EUR). 
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Obligacijų metinių palūkanų dydis – IRS (trejų metų standartinio palūkanų normos apsikeitimo 
sandorio palūkanos) plius 1,1 proc. Tiksli obligacijų palūkanų norma bus nustatyta paskutinės 
darbo dienos prieš emisijos platinimo pradžią pabaigoje ir iš karto bus paskelbta bendrovės 
internetiniame puslapyje www.pienozvaigzdes.lt bei obligacijų platintojo AB SEB Vilniaus 
banko internetiniame puslapyje www.seb.lt. 
 
Obligacijos bus platinamos viešai nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 29 d. (imtinai). 
Obligacijų išpirkimo diena – 2009 m. spalio 2 d. 
 
Obligacijos pasirašomos AB SEB Vilniaus banke, Finansų rinkų departamente adresu Jogailos 
10, Vilniuje ir visuose AB SEB Vilniaus banko filialuose bei klientų aptarnavimo skyriuose 
darbo dienomis nuo 8.30 iki 15.00 val. 
 
Bendrovės obligacijų emisijos prospektas bus skelbiamas Bendrovės ir platintojo interneto 
tinklalapiuose www.pienozvaigzdes.lt ir www.seb.lt. 
 
 
2006.08.02 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. I pusmečio neaudituoti finansiniai rezultatai 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. pirmą pusmetį buvo 248,7 mln. LTL (72,0 mln. EUR). Lyginant 
su praėjusių metų pirmo pusmečio pajamomis kurios buvo 206,5 mln. LTL (59,8 mln. EUR), 
pardavimai išaugo 20 proc. 
 
Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) padidėjo 28 proc. nuo 21,4 mln. 
LTL (6,2 mln. EUR) iki 27,3 mln. LTL (7,9 mln. EUR). 
 
Penas prieš pelno mokestį padidėjo 47 proc., nuo 6,1 mln. LTL (1,8 mln. EUR) iki 9,0 mln. LTL 
(2,6 mln. EUR). 
 
Grynasis pelnas padidėjo 44 proc., nuo 5,1 mln. LTL (1,5 mln. EUR) iki  7,3 mln. LTL (2,1 mln. 
EUR). 
 
 
2006.07.11 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. sausio - birželio mėn. pardavimai: 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. sausio – birželio mėn. buvo 248,7 mln. LTL (72,0 mln. EUR). 
Lyginant su praėjusių metų sausio – birželio mėn. pajamomis kurios buvo 206,4 mln. LTL (59,8 
mln. EUR), pardavimai išaugo 20%. 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. birželio mėn. buvo 47,9 mln. LTL (13,9 mln. EUR). Lyginant 
su praėjusių metų birželio mėn. pajamomis kurios buvo 39,3 mln. LTL (11,4 mln. EUR), 
pardavimai išaugo 22%. 
 
 
2006.05.17 
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AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. sausio - balandžio mėn. pardavimai 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. sausio – balandžio mėn. buvo 154,0 mln. LTL (44,6 mln. EUR). 
Lyginant su praėjusių metų sausio – balandžio mėn. pajamomis kurios buvo 129,1 mln. LTL 
(37,4 mln. EUR), pardavimai išaugo 19,3 procentu. 
 
 
2006.04.28 
 
AB „Pieno žvaigždės“ neaudituoti 2006 m. I ketvirčio finansiniai rezultatai: 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. I ketvirtį buvo 114,1 mln. LTL (33,0 mln. EUR). Lyginant su 
praėjusių metų I ketvirčio pajamomis, kurios buvo 94,6 mln. LTL (27.4 mln. EUR), pardavimai 
išaugo 21 procentu. 
 
2006 m. I ketvirtį Bendrasis pelnas buvo 21,7 mln. LTL (6.3 mln. EUR). Lyginant su praėjusių 
metų I ketvirčio bendruoju pelnu 19,0 mln. LTL (5.5 mln. EUR), padidėjo 14 proc. 
 
Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) padidėjo 23 proc. Ir sudarė 12,4 
mln. LTL (3,6 mln. EUR) lyginant su praeitais metais – 10,1 mln. LTL (2.9 mln. EUR); 
 
2006 m. I ketvirčio pelnas prieš mokesčius (EBT) buvo 3,4 mln. LTL (1,0 mln. EUR). Lyginant 
su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, EBT padidėjo 58 proc. nuo 2,1 mln. LTL (0.6 mln. EUR). 
 
2006 m. I ketvirčio grynasis pelnas buvo 2,7 mln. LTL (0,8 mln. EUR). Lyginant su praeitų metų 
tuo pačiu laikotarpiu, grynasis pelnas padidėjo 54 proc. nuo 1,8 mln. LTL (0.5 mln. EUR). 
 
 
2006.04.27 
 
AB „Pieno žvaigždės“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 
 
2006 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB "Pieno žvaigždės"  eiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime priimti sprendimai: 
 
patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 metus,  
 
patvirtinti 2005 m. metinę finansinę atskaitomybę,  
 
patvirtinti bendrovės 2005 metų pelno paskirstymą, kuriame nuspręsta skirti 9.432.066 Lt 
(2.731.715 EUR) dividendų, t.y. po 0.175 Lt (0.051 EUR) dividendų vienai paprastajai 1 Lt 
nominalios vertės akcijai. 
 
priimtas sprendimas supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas pateikiant 
savanoriškus oficialius pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir 
savų akcijų supirkimui naudoti 3 000 000 Lt (868.860,06 EUR) rezervą, patvirtintą skirstant 
pelną. 
a) akcijų įsigijimo tikslas – stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir 
išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; 
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b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; 
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų 
kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, 
maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų 
Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – minimali akcijų pardavimo kaina 
ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba 
aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje. 
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių 
bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų 
akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus kurie 
nenumatyti šiame sprendime. 
 
 
2006.04.24 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. I ketvirčio pardavimai (neaudituoti duomenys) 
 
Per 2006 m. kovo mėn. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos buvo 40,0 mln. LTL (11,6 
mln. EUR); 
Per 2006 m. I ketvirtį AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos sudarė 114,2 mln. LTL (33,1 
mln. EUR); 
 
 
2006.03.20 
 
Šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2006 m. balandžio 27 d. 11.00 val. šaukiamas AB 
"Pieno žvaigždės" (įm.k. 1246 65536, buveinės adresas Laisvės pr. 125, Vilnius) eilinis 
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 125, Vilniuje. 
Registracija nuo 10.00 val. 
Susirinkimo darbotvarkė: 
 
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. 
2. Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4. Bendrovės pelno paskirstymas. 
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.  
 
Nustatyti, kad 2006 m. balandžio 27 d. įvyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 
yra 2006 m. balandžio 20 d.  
 
AB „Pieno žvaigždės“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 
 
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. 
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Rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės veiklos 
ataskaitos ir metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 
 
2. Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 finansinius metus. 
 
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrovės 2005 m. metinę finansinę atskaitomybę. 
 
4. Bendrovės pelno paskirstymas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrovės 2005 metų pelno paskirstymą. 
 
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas pateikiant savanoriškus oficialius 
pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 
a) akcijų įsigijimo tikslas – stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir 
išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; 
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; 
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% mažesnė už paskutinės savaitės 
Bendrovės akcijų kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį 
vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės 
akcijų kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – minimali akcijų pardavimo kaina 
ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba 
aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje. 
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių 
bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų 
akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus  kurie 
nenumatyti šiame sprendime. 
 
 
2006.03.17 
 
Dėl AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. dividendų 
 
AB „Pieno žvaigždės“ valdyba nusprendė siūlyti akcininkų susirinkimui priimti sprendimą 
išmokėti akcininkams dividendus, po 0,175 lito kiekvienai akcijai. 
 
 
2006.03.17 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. preliminarūs rezultatai 
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Preliminarūs (neaudituoti) 2005 m. AB „Pieno žvaigždės“ veiklos rezultatai: 
 
Apyvarta: 446 mln. litų (129 mln. EUR); 
 
EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanas ir mokesčius): 49,3 mln. litų (14,3 
mln. EUR); 
 
Grynasis pelnas: 15,5 mln. litų (4,5 mln. EUR); 
 
 
2006.03.02 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. sausio mėn. pardavimai 
 
Per 2006 m. sausio mėn. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos buvo 35,7 mln. LTL (10,3 
mln. EUR); 
 
 
2006.02.28 
 
Dėl AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. rezultatų skelbimo 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2005 metų finansinius rezultatus paskelbs 2006 metų kovo mėn. 17d., po 
to, kai šiuos rezultatus aprobuos įmonės valdyba. 
 
 
2006.01.23 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. pardavimai (neaudituoti duomenys) 
 
Per 2005 m. gruodžio mėn. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos buvo 50,6 mln. LTL (14,6 
mln. EUR); 
Per visus 2005 m. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos sudarė 446,4 mln. LTL (129,3 mln. 
EUR); 
 
47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) 
metus. 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2007 metų veiklos planuose numato pasiekti: 

• 594 milijonų litų apyvartą; 
• 4%  grynąjį pelningumą; 
• Investicijoms skirti 32 mln. Lt; 
• Planuojamas pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA): 72 mln. Lt; 


