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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.
Ataskaita parengta už 2003 metus.

2.Pagrindiniai duomenys apie emitentą:
Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".
Adresas - Pramonės g.3, 4820 Rokiškis, Lietuva.
Telefonas (458) 55 200, faksas -(458) 55 300.
El.pašto adresas: rokiskis@rsuris.lt
Interneto tinklapis: www.rsuris.lt
AB”Rokiškio sūris” yra akcinė bendrovė. Įregistruota 1992 m.vasario 28 dieną Rokiškio
raj.valdyboje. Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje.
Įmonės rejestro kodas 7305751.
AB”Rokiškio sūris” įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47.462.700
(keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai) litų.

3.Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.
Akcinės bendrovės “Rokiškio sūris“ veikla:
♦ Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 15.51);
♦ Pieno produktų, kiaušinių, valgomųjų aliejų ir riebalų didmeninė prekyba (išskyrus kiaušinius)
(EVRK 51.33);

4.Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei
dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta ir visuomenės informavimo
priemonės pavadinimas:
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis,
auditorių išvadomis ir pan.), galima susipažinti akcinėje bendrovėje "Rokiškio sūris", Pramonės g.3,
Rokiškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas –
dienraštis “Lietuvos rytas”.

5.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:
5.1.
Antanas Trumpa – AB”Rokiškio sūris” valdybos narys ir administracijos vadovas.
Tel: 8(458) 55 200 , Faksas 8(458) 55 300
Antanas Kavaliauskas - AB”Rokiškio sūris” Finansų direktorius.
Tel.:8 5 2102717 , Faksas 8(458) 55 300
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5.2.
Metų prospekto–ataskaitos 39 punkto daliai pridedama UAB Pricewaterhouse Coopers“
konsoliduota finansinė ataskaita parengta pagal Tartptautinius apskaitos standartus.

6.Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių,
darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų
patvirtinimas
Mes žemiau pasirašę patvirtiname, kad 2003 metų ataskaitoje pateikta informacija atitinka
tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams pirkti ar
parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui:
Bendrovės vadovas

Antanas Trumpa

Finansų direktorius
2004.04.30

Antanas Kavaliauskas

Ataskaita parengta AB”Rokiškio sūris”
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS
7. Emitento įstatinis kapitalas:
7.1.
Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris" įregistruota Rokiškio rajono valdyboje 1992 m. vasario 28
dieną. Įmonė perregistruota Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijoje 1995 m. lapkričio 28
dieną. AB"Rokiškio sūris" registravimo Nr. BĮ 95 - 479. Įmonės rejestro kodas 7305751.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje 1999m. liepos 19d. įregistruotas 47.462.700
(keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai ) litų
įstatinis kapitalas.

Akcijų rūšis ir klasė

Akcijų
skaičius

Nominali vertė
Lt

Bendra nominali
vertė Lt

1
Paprastos vardinės
akcijos

2
4 746.270

3
10

4
47 462 700

Dalis įstatiniame
įstatiniame
kapitale %
5
100%

Neapmokėtų akcijų nėra.
7.2.Bendrovė nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, todėl nenumatomas kapitalo
didinimas konvertuojant ar keičiant į akcijas šiuos vertybinius popierius.

8. Stambiausi akcininkai.
Bendras akcininkų skaičius 2004.03.30 (visuotinio akcininkų susirinkimo datai) – 6.418
akcininkų.
Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento
įstatinio kapitalo (2004.03.30):
Vardas, pavardė
Įmonės pavadinimas

Adresas

UAB”Survesta”

K.Kalinausko g.
2B, Vilnius

Antanas Trumpa

Sodų 41a,
Rokiškis

Nuosavybės teise prikl.
Akcijų sk.

Kapitalo
dalis%

1.716.156

36,16

Balsų
dalis
%
38,16

1.051.065

22,14

23,37

Su kartu veikiačiais
asmenimis
Kapitalo
Balsų
dalis%
dalis%
70,24
(pagal
sutartį)

74,13
(pagal
sutartį)

70,24
(pagal
sutartį)

74,13
(pagal
sutartį)
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UAB”Pieno pramonės
investicijų valdymas”

Pramonės g. 3,
Rokiškis

Nordea bank Finland Fabianinkatu 29
B, Fin-00020
PLC (Klientų VP)
MERITA
Helsinki

394.813

8,32

240.513

5,06

8,78
5,35

70,24
(pagal
sutartį)
-

74,13
(pagal
sutartį)
-

9.Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės
charakteristikos:
Į viešąją vertybinių popierių apyvartą yra išleista 4 623 499 (keturi milijonai šeši šimtai
dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devynios) paprastosios vardinės
akcijos.Vienos akcijos nominali vertė 10 (dešimt) litų, bendra akcijų nominali vertė 46.234.990
(keturiasdešimt šeši milijonai du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai
devyniasdešimt )litų.
Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, būdai:
VP išleidimo būdas
Pagal privataus kapitalo kaupimo įstatymą
Pagal pirminio privatizavimo įstatymą
Parduotos valstybei priklausnačios akcijos
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais pas emitentą)
Parduotas valstybinio kapitalo rezervas
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais pas emitentą)
Įstatinio kapitalo didinimas (emisija iš savų lėšų)
Turto indeksavimas
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais pas emitentą)
Bendrovės reorganizavimas
(emisija prijungiant AB“Zarasų pieninė“)
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais pas emitentą)
Bendrovės reorganizavimas
(emisija prijungiant AB“Ukmergės pieninė“)
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais pas emitentą)
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais per tarpininkus,ne per biržą)
Bendrovės reorganizavimas
(emisija prijungiant AB“Šalčininkų pieninė)
Įstatinio kapitalo didinimas
(emisija papildomais įnašais pas emitentą)
Privilegijuotosios vardinės akcijos konvertuotos į
paprastąsias vardines akcijas

Akcijų skaičius
(vnt)
7 993
133 029
13 694
100 000

Išleidimo
data
1991.04.30
1991.11.02
1992.12.21
1993.04.08

3 634
50 000

1993.05.17
1993.09.02

249 075
565 368
400 000

1994.04.29
1994.11.25
1994.12.16

37 116

1995.08.11

80 000

1996.06.03

65 824

1996.11.15

1 200 000

1997.02.11

300 000

1997.11.11

11 314

1998.02.06

1 400 000

1999.07.21

6 452

1999.08.20
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10.Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas
AB“Rokiškio sūris“ yra išleidusi 122 771 (šimtą dvidešimt du tūkstančius septynis šimtus
septyniasdešimt vieną) žemės ūkio produkcijos gamintojų paprastąją vardinę akciją. Tai sudaro 2,59
% viso AB“Rokiškio sūris “ įstatinio kapitalo.Vienos akcijos nominali vertė 10 (dešimt) litų.
Bendra akcijų nominali vertė 1 227 710 litų.
ŽŪPGA išleidimo būdas

Įregistravimą
patvirtinančio
dokumento
numeris ir data
Aktas Nr.AB-2505

Bendrovės reorganizavimas
(emisija prijungiant AB“Zarasų pieninė)
Bendrovės reorganizavimas
Aktas Nr.AB-3655
(emisija
prijungiant
AB“Ukmergės
pieninė)
Bendrovės reorganizavimas
Aktas Nr.AB-4183
(emisija
prijungiant
AB“Šalčininkų
pieninė)

VP registravimo
numeris

Akcijų
skaičius

A12010007

38 016

A12020007

73 441

A12030007

11 314
122 771

Šias akcijas lengvatinėmis sąlygomis įsigijo žemės ūkio produkcijos gamintojai.
Nuo 2001 m. balandžio 20 dienos žemės ūkio produkcijos gamintojų akcijos perregistruotos į
paprastąsias vardines akcijas.
Šios akcijos nėra įtrauktos į viešąją apyvartą.

11.Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus.
Akcijų pagrindu depozitoriumo pakvitavimai buvo išleisti 1997 metų spalio 10 d. įregistruotų
Vertybinių popierių komisijoje akcijų pagrindu (registravimo akto Nr.AB-4060). Akcijos pradėtos
platinti 1997 m.spalio 15d., baigtos – 1997 m.spalio 29 d. Išplatinta 300 000 PVA. Vienos akcijos
emisijos kaina 54 litai.
1997 m. lapkričio 14 d. Vertybinių popierių nemokestiniu pervedimu Nr.021933 į Vilniaus
banko FMD klientų VP einamąją sąskaitą (Bankers Trust Company) pervesta 154 500 šios emisijos
PVA konvertavimui į depozitoriumo pakvitavimus. Konvertavimo koeficientas 2 , t.y. viena
paprastoji vardinė akcija konvertuojama į du depozitoriumo pakvitavimus. Šie depozitoriumo
pakvitavimai nebuvo kotiruojami biržose.
Išleidimo mechanizmas: depozitoriumo pakvitavimai skirti uždaram platinimui (tik
kvalifikuotiems instituciniams investuotojams), ne JAV investuotojams, todėl platinimui nebuvo
registruoti JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo dienai t.y. 2004 kovo 30 d. konvertuotų paprastųjų vardinių
akcijų į depozitoriumo pakvitavimus buvo 33 000 vnt., tai sudarė 0,7 % įstatinio kapitalo.

12.Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą,
pagrindinės charakteristikos
Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, įmonė nėra išleidusi.
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13.Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos
vertybinius popierius
Neviešąjai apyvartai įregistruotų ir išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

14.Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet
kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas,
išskyrus skolos vertybinius popierius
Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą
reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra.

10
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ
POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ
15.Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus
AB“Rokiškio sūris“ 4 623 499 paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Nacionalinės
vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. VP CD kodas 10037. Vienos akcijos nominali
vertė 10 (dešimt) litų. Bendra nominali vertė 46 234 990 (keturiasdešimt šeši milijonai du šimtai
trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt) litų.
2000 m. sausio mėn. AB“Rokiškio sūris“ įtrauktas į Baltijos VP sąrašą.

16.Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose
rinkose
AB“Rokiškio sūris“ akcijomis prekiaujama Nacionalinės vertybinių popierių biržos
Oficialiąjame prekybos sąraše.
16.1. Prekyba Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje:
16.1.1. Prekyba centrinėje rinkoje:
Ataskaitinis
periodas
nuo
iki

Kaina (Lt)
maks. min.

pask.
sesij

Apyvarta (Lt)
maks.

min. pask.
sesijos

Data
paskut
sesijos

Bendra apyvarta
(vnt.)

(Lt)

2002.01.01

2002.03.31

32,49

27,50

28,00

133 384

0

0

2002.03.29

29 168

862 292

2002.04.01

2002.06.30

31,00

27,00

27,00

136 474

0

9 585

2002.06.28

29 453

834 660

2002.07.01

2002.09.30

27,50

26,90

26,99

72 531

0

0

2002.09.30

13 416

355 603

2002.10.01

2002.12.31

26,98

24,00

24,00

24 500

0

0

2002.12.31

2 637

65 737

2003.01.01

2003.03.31

24,00

22,00

22,15

80 578

0

0

2003.03.31

19 245

431 825

2003.04.01

2003.06.30

30,00

21,70

29,90

205 403

0

8 745

2003.06.30

27 114

722 340

2003.07.01

2003.09.30

49,00

28,25

44,55

3 128 894

0

51 976

2003.09.30

301 109

13 546 482

2003.10.01

2003.12.31

48,25

44,35

46,00

735 635

0

6 808

2003.12.31

157 021

7 454 924

2004.01.01

2004.03.31

77,50

46,00

70,50

820 199

0

19 832

2004.03.31

156 804

9 855 718
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6.1.2.Tiesioginiai sandoriai:
Ataskaitinis periodas
2002m. I ketv.
2002m. II ketv.
2002m. III ketv.
2002m. IV ketv.
2003m. I ketv.
2003m. II ketv.
2003m. III ketv.
2003m. IV ketv.

Vidutinė kaina
(Lt)
25,27
21,49
21,47
14,00
24,60
45,49
47,12
45,14

Apyvarta
vnt.
38 680
16 557
68 137
2 862
10 619
26 975
86 482
2 315 211

Lt
977 587
355 746
1 463 019
40 068
261 227
1 226 961
4 074 927
104 503 934

16.2 -3. Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

17.Vertybinių popierių kapitalizacija.
Ataskaitinis periodas
2002m. I ketv.
2002m. II ketv.
2002m. III ketv.
2002m. IV ketv.
2003m.I ketv.
2003m. II ketv.
2003m.II ketv.
2003m.IV ketv.
2004m.I ketv.

Kapitalizacija
(Lt)
129 457 972
124 834 473
124 788 238
110 963 976
102 410 503
138 242 620
205 976 880
212 680 954
325 956 680

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų.
Kadangi emitento paprastosios vardinės akcijos (4 623 499 vnt.) yra įtrauktos į Nacionalinės
vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, prekyba jomis vyksta tik Nacionalinėje
Vertybinių popierių biržoje.
Paprastųjų vardinių akcijų (122 771 vnt.) apskaita bei jų perleidimas buvo vykdomas
įmonėje, kadangi jos kol kas nėra įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos sąrašus. Į VP
biržos sąrašus šias akcijas planuojama įtraukti šiais metais.
Paprastųjų vardinių akcijų (122 771vnt.) paskutinių 8 ketvirčių didžiausia ir mažiausia kaina bei
bendra apyvarta:
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Ataskaitinis
periodas
2002m. I ketv.
2002m. II ketv.
2002m. III ketv.
2002m. IV ketv.
2003m. I ketv.
2003m. II ketv.
2003m. III ketv.
2003m. IV ketv.
2004m. I ketv.

Kaina
(maks. ir min.)
Lt
28,00-10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
-
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Bendra apyvarta
(vnt.)
2500
1739
1804
628
672
198
158
101
-

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą
Pirmasis sprendimas dėl savų akcijų supirkimo buvo priimtas AB“Rokiškio sūris“
visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 1998 m. rugsėjo 25 dieną. Visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimas - “Kad būtų išvengta nuostolių, dėl didelio akcijų kurso kritimo, supirkti ne
daugiau kaip 334 627 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų. Pavesti valdybai organizuoti savų
akcijų supirkimą bei nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“
2003 m. balandžio 30 d. įvykusiame AB ”Rokiškio sūris” visuotiniame akcininkų susirinkime
buvo atnaujintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo. Visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
nutarta:
“1.Kad būtų išvengta nuostolių dėl akcijų kurso kritimo, supirkti savų akcijų, kurių nominali vertė
būtų ne didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
2.Laikotarpis per kurį bendrovė supirks savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
3. Nustatyti įsigijamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą-100 Lt, minimalią vienos akcijos
kainą 10 Lt.
4. Savų akcijų isigijimui yra suformuotas 10 mln. litų rezervas.
5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą bei nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir atlikti
kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių
įstatymo 55 str. reikalavimų.”
2003 m. sausio 1 dienai AB”Rokiškio sūris” turėjo supirkusi 249 190 savų akcijų.
Per 2003m AB”Rokiškio sūris” savų akcjų neįsigijo.
2003m. gruodžio 31 d. AB ”Rokiškio sūris” turėjo 249 190 vnt. savų supirktų akcijų ir tai
sudaro 5,25% AB “Rokiškio sūris” įstatinio kapitalo.

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo paskelbtas trečiosios šalies oficialus pasiūlymas įsigyti
AB“Rokiškio sūris“ vertybinių popierių, ir AB“Rokiškio sūris“ neskelbė oficialių pasiūlymų įsigyti
kitų asmenų išleistų vertybinių popierių.
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21.Emitento mokėjimo agentai
Sutarčių su mokėjimo agentais AB“Rokiškio sūris“ nėra sudariusi.

22.Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
AB“Rokiškio sūris“ yra sudariusi sutartį su UAB FMĮ “Baltijos vertybiniai popieriai”
(Gedimino pr.60, Vilnius).
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai
AB“Rokiškio sūris“ savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių rinkos įstatymu, kitais Lietuvoje galiojančiais
įstatymais bei teisiniais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms
AB“Rokiškio sūris“ priklauso nario teisėmis Lietuvos pienininkų asociacijai “Pieno centras“,
Lietuvos pramoninkų konfederacijai, bei dalyvauja “Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai”
veikloje.
Lietuvos pienininkų asociacijos veiklą reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas ir
konfederacijos įstatai.

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas
AB”Rokiškio sūris” yra viena stambiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių
Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla yra fermentinių sūrių, šviežių pieno produktų, sviesto, pieno
miltų, išrūginių ir kitų pieno produktų gamyba ir prekyba.
Specializuota Rokiškio sūrio gamyba suplanuota ir pradėta statyti 1964 m., o 1966 m.
pradžioje pradėjo savo veiklą. Nuo pat įmonės veiklos pradžios pagrindiniu produktu tapo
fermentiniai sūriai. 1980 m. įmonė pradėjo pirmąjį rekonstrukcijos etapą po kurio pradėtas
eksploatuoti naujas sūrių gamybos cechas. Antrasis rekonstrukcijos etapas ivyko 1988 m. – baigti
statyti nauji pieno priėmimo aparatinis ir nenugriebto pieno produkcijos cechai. 1991 m. pradėjo
veikti nauja suomiška sūrių nokinimo bazė.
1992 m. valstybinė įmonė “Rokiškio sūrio gamykla” buvo privatizuota ir reorganizuota į
akcinę bendrovę “Rokiškio sūris”. 1993 m. buvo parduotas likusios valstybei priklausančios įmonės
akcijos. Vadovaudamasi Vyriausybės nutarimais, 1994 m. įmonė indeksavo savo turtą. 1993 – 2002
metais įmonės akcinis kapitalas buvo didinamas 7 kartus papildomais įnašais, 2 kartus iš savo lėšų ir
3 kartus dėl reorganizavimo. 2000 m. prisijungus AB“Utenos pienas“ bei 2002 m. prijungus
AB”Eišiškių pieninė” įstatinis kapitalas nebuvo didinamas.
1997m. 150 000 paprastųjų vardinių akcijų išplatinta tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų
(GDR) forma.
1999 m. liepos mėn. įmonė išleido 1 400 000 vnt paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra
nominali vertė sudarė 14 mln. Lt. Šią akcijų emisiją įsigijo Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros
Bankas (ERPB) kartu su “Bank of Bermuda“ investuodami į įmonę 40 mln. litų.
Nuolatinių investicijų dėka Rokiškio sūris yra šiuokaikinė pieninė, turinti modernią įrangą ir
gaminanti kokybiškus fermentinius sūrius.
Devintame dešimtmetyje pablogėjus ekonominei padėčiai Lietuvoje, žlugo daugelis stambių
žaliavinio pieno gamintojų, tai ženkliai sumažino žaliavinio pieno pasiūlą Lietuvoje. Tai savo ruožtu
padidino pieno supirkimo konkurenciją tarp pieno perdirbėjų. Kita vertus, taip pat paaštrėjo
konkurencija pieno produktų pardavimų rinkoje.
Siekdamas užtikrinti pastovų žaliavos tiekimą ir sustiprinti savo pozicijas vietinėje rinkoje,
AB”Rokiškio sūris” prisijungė 1995 m. Zarasų pieninę, 1996 m. Ukmergės pieninę, 1998 m.
Šalčininkų pieninę, 2000 m. Utenos pieną, bei 2002 m. Eišiškių pieninę, isteigdamas tose pieninėse
filialus.
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2000 m. lapkričio-gruodžio mėn. AB“Rokiškio sūris“ padidino AB“Švenčionių pieninė“
turimų akcijų paketą iki 90,6%.
2000 m. gruodžio mėn. AB“Rokiškio sūris“ įsigijo 49,9 % AB“Eišiškių pieninė“ akcijų
paketą, o 2002 m. kovo mėn. AB ”Rokiškio sūris” padidino turimą AB ”Eišiškių pieninė” akcijų
paketą iki 100 % įstatinio kapitalo bei balsų.
2001m. kovo mėn. AB“Rokiškio sūris“ įsigijo 49,9% AB“Varėnos pieninė“ akcijų paketą.
2001m. spalio mėn. AB”Rokiškio sūris” įsigijo 49,9% AB”Ignalinos pieninė” ir 100% UAB
“Jonavos pieninė” akcijų paketus.
2002 m. balandžio 26 d. AB ”Rokiškio sūris” visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimtas sprendimas reorganizuoti bendroves prie AB ”Rokiškio sūris” prijungiant AB ”Eišiškių
pieninė” bei UAB ”Jonavos pieninė”, kurios kaip juridiniai asmenys baigia savo veiklą.
2002 m. liepos 4 d. AB”Rokiškio sūris” valdyba priėmė nutarimą nutraukti AB”Rokiškio
sūris” filialo Šalčininkų pieninė veiklą, bei AB”Rokiškio sūris” filialą Šalčininkų pieninė
išregistruoti iš įmonių rejestro.
2002 m. gruodžio 30 d. AB”Rokiškio sūris” fililas Šalčininkų pieninė buvo išregistruota iš
LR įmonių rejestro.
2002 m. rugsėjo 6 d. AB ”Rokiškio sūris” visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
patvirtinta AB ”Rokiškio sūris”, AB “Eišiškių pieninė” ir UAB ”Jonavos pieninė” reorganizavimo
pabaiga bei patvirtinti AB ”Eišiškių pieninė” bei UAB ”Jonavos pieninė” turto, teisių ir prievolių
priėmimo-perdavimo aktai. AB ”Eišiškių pieninė” ir UAB ”Jonavos pieninė” baigė veiklą kaip
juridiniai asmenys ir buvo išregistruoti iš įmonių rejestro.
2002m. lapkričio 14 d. AB ”Rokiškio sūris” valdyba priėmė sprendimą įsteigti AB ”Rokiškio
sūris” filialą Eišiškių pieninė. 2002 m. gruodžio 6 d. AB ”Rokiškio sūris” filialas Eišiškių pieninė
buvo įregistruotas įmonių rejestre.
2003 m. vasario 14 d. AB ”Rokiškio sūris” valdybos sprendimu buvo nutraukta AB”Rokiškio
sūris” filialo Zarasų pieninė ir 2003 m. birželio 26 d.išregistruota iš LR Įmonių registro.
2003 m. rugpjūčio 20 d. AB”Rokiškio sūris” įsigijo 12 vnt. UAB”Kalora” partastųjų vardinių
akcijų. Tai sudaro 100 proc. UAB ”Kalora” įstatinio kapitalo. Įmonė tapo AB”Rokiškio sūris”
dukterine įmone.
AB ,,Rokiškio sūris” trys filialai: Ukmergės pieninė, Utenos pienas ir Eišiškių pieninė, bei
keturios dukterinės įmonės: AB “Varėnos pieninė”, AB “Švenčionių pieninė”, AB “Ignalinos
pieninė”, ir UAB ”Kalora” sudaro Rokiškio sūrio grupę.

AB"Rokiškio sūris" grupė
AB"Švenčionių pieninė
90,6%
AB"Varėnos pieninė”
49,9%
AB"Ignalinos pieninė”
49,9%
UAB”Kalora”
100%

Filialas
Ukmergės pieninė
Filialas
Utenos pienas
Filialas
Eišiškių pieninė
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Nuo 1997 m. kovo mėn. AB“Rokiškio sūris“ akcijomis prekiaujama Nacionalinės vertybinių
popierių biržos Oficialiajame prekybos sąraše.
2000 m. sausio mėn. AB“Rokiškio sūris“ įtrauktas į Baltijos VP sąrašą.
2003 m. gruodžio 31 d. AB“Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas buvo 47 462 700 litų, kuris
padalintas į 4 746 270 paprastąsias vardines 10 Lt nominalios vertės akcijas.

26.Gamybos (paslaugų) charakteristika
Pagrindinis produktas per visus įmonės gyvavimo metų buvo ir yra fermentinis sūris. Tai
vertingas maisto produktas. Jį vartojant, žmogus gauna 97-99% riebalų, pieno baltymų, mineralinių
medžiagų, druskų ir vitaminų.
AB”Rokiškio sūris” didžiausia Lietuvos pieno perdirbimo įmonė pagal fermentinių sūrių
gamybos apimtis. Fermentinis Rokiškio sūris gaminamas iš normalizuoto pagal riebumą karvių
pieno, jį sutraukinant fermentiniais preparatais ir vėliau sutrauką bei sūrio masę specialiai apdirbant
ir nokinant. Šis sūris priklauso puskiečių sūrių grupei. Jo analogais pasaulyje yra švediškas
(Sveciaost), rusiškas sūris, garsus, paplitęs ir vertinamas angliškai kalbančiose šalyse Čedaro sūris.
Rokiškio sūris skirtas įvairaus amžiaus žmonių mitybai. Tai universalus mitybiniu požiūriu
fermentinis sūris. Pagal savo sudėtį jis atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius higieninius
reikalavimus.
Rokiškio sūrio biotechnologinis procesas organizuotas prisilaikant ES reikalavimų. Jo
technologijoje taikomi nauji režimai pieno paruošimo schemoje. Tai ''know how'', neturintis analogų
užsienyje. Ji sukomponuota su pieno baktofūgavimu. Naudojami šiuolaikiniai sūrių gamintuvai su
mikroprocesoriniu valdymu, o taip pat originali dvilaipsnė technologinė schema sūrio masės
formavimui.
2001m. AB”Rokiškio sūris” įdiegtos ir sertifikuotos tarptautiniu mastu RVASVT, kokybės ir
aplinkosaugos vadybos sistemos. Tarptautinės sertifikavimo įstaigos BVQI įteikti sertifikatai
patvirtina, kad šios sistemos atitinka ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 standartų reikalavimus bei kad
įmonėje yra sukurtas visų darbo procesų, gamybos, įrengimų ir techninės priežiūros valdymas,
užtikrinantis gaminamų produktų saugą ir kokybę.
Be pagrindinės produkcijos, fermentinių sūrių, Rokiškio sūrio grupėje gaminami švieži, sausi
pieno produktai, sviestas, lydyti sūriai, minkštas nenokintas sūris “Mozzarella”, pusryčių lydytas
sūris, tepamas sūrelis “Pavasaris”, “Rinktinė varškė Kasdien”, kazeinas, geriamas biojogurtas
“Savas”, IBK (išrūgų baltymų koncentratas), pieno cukrus (laktozė). Pastarieji produktai gaminami
perdirbant išrūgas, gautas gaminant fermentinius sūrius. Pieno cukrus naudojamas farmacijoje,
konditerijoje ir kt. Išrūgų perdirbimas išsprendžia ypač opią atliekų šalinimo problemą.
2003 metų pradžioje pradėti gaminti naujų skonių glaistyti varškės sūreliai: su persikais,
vanilinu, mandarinu, migdolais, žemuoge, apelsinų cukatu, sezamu, papaja su lazdynų riešutais. Jie
žymimi prekiniu ženklu ,,Žaloji karvutė”. Pirmame pusmetyje kieti fermentiniai sūriai ,,Gojus”,
,,Parmezanas”, ,,Montecampo” pradėti pakuoti į specialias suvenyrines pakuotes.
2003 m. AB”Rokiškio sūris” grupė pagamino 18 959 tonas fermentinių sūrių (7,3 proc. mažiau
negu 2002 m.), 13 394 tonas kietų sūrių ir 5 565 tonas pusiau kietų fermentinių sūrių, 5 100 tonų
pieno cukraus (laktozės), 3 155 tonas išrūgų baltymų koncentrato, 55 tonas nenugriebto pieno miltų,
4 822 tonas lieso pieno miltų, 5 999 tonas sviesto, 265 tonas lydytų sūrių, pagamino ir eksportavo 6
453 tonos grietinėlės, 44 078 tonas šviežių pieno produktų, o lieso pieno miltų pagamino 3 725
tonomis daugiau negu 2002 m., kas yra pagrindinė fermentinių sūrių gamybos sumažėjimo
priežastis.
Įsisavinta 25-30 proc. ,,Bio” grietinės gamybos, kefyro su spanguolių sirupu gamyba, nauja
jogurtų (6 rūšių) ir glaistytų varškės sūrelių (5 rūšių) gamyba su prekiniu ženklu ,,& Joy”.

17

AB”ROKIŠKIO SŪRIS” 2003 metų prospektas ataskaita

2003 m. prekyboje pasirodė puskiečiai sūriai Rokiškio, ,,Gouda” ir ,,Edamo” sūris. Be to,
pradėtas gaminti sūris ,,Lietuviška Cagliata”.
2003 metais AB”Rokiškio sūris” ir jos filialams Ukmergėje ir Utenoje suteiktas ekologiškų
produktų perdirbimo įmonių statusas. Jis suteikia teisę gaminti ekologiškus produktus, juos ženklinti
ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu.
Visos šios priemonės leidžia AB”Rokiškio sūris” grupei ir toliau išlikti pieno pramonės lydere
Baltijos šalyse, sėkmingai integruotis į ES rinkas.

Pagrindinių produktų vidutinės kainos eksportui ir vietos rinkai
2001m

2002m

2003m

Produkto
pavadinimas

Vietos
rinkoje
Lt/t

Eksportas
Lt/t

Vietos
rinkoje
Lt/t

Eksportas
Lt/t

Vietos
rinkoje
Lt/t

Eksportas
Lt/t

Gojos sūris
Rokiškio sūris
Sviestas
Švieži p.produkt.

12800
10100
5750
887

10200
9750
5500
-

14231
9449
5874
782

11220
7934
4934
-

12650
8540
6530
1011

9990
7270
6660
950

AB”Rokiškio sūris” gamybos kiekine ir vertine išraiška dinamika
Eil
Nr

Gaminio
pavadinimas

1.

Fermentiniai
sūriai
Lydyti sūriai
Švieži pieno
prod.
Sviestas
Pieno cukrus
IBK miltai
Grietinėlė eksp.
Lieso pieno
miltai
Riebūs pieno
miltai
Viso:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kiekis
t.

2001 m
Tūkst.
Lt

21.563

217.355

64,2

20.442

215.801

57,0

138
52.984

1.119
44.666

0,3
13,2

177
106.963

1.451
90.085

5.244
5.330
3.482
2.188

31.936
8.314
16.372
16.026

9,4
2,4
4,8
4,7

6.645
5.082
3.491
2.082
1.097

354

2.572

0,8

91.283

338.360

100

%

2003 m
Tūkst.
Lt

%

18.959

170.821

48,5

0,4
23,8

265
93.081

2.116
78.075

0,6
10,8

35.882
8.406
12.126
4.876
5.829

9,5
2,2
3,2
1,3
1,5

5.793
5.100
3.155
6.453
4.822

38.054
7.956
8.951
21.437
24.476

2,3
2,5
6,1
6,9
0,1

827

4.329

1,1

54

329

22,2

146.806

378.785

100

137.682

352.215

100

Kiekis
t.

2002 m
Tūkst.L
t

%

Kiekis
t.
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Gamybos struktūra 2002
Gamybos struktūra 2001
Lieso pieno
miltai
4,7%

Grietinėlė eksp.
0,0%
IBK miltai
4,8%
Pieno cukrus
2,5%
Sviestas
9,4%

Riebūs miltai
0,8%

Švieži pieno
prod.
13,2%

Fermentiniai
sūriai
64,2%

Lydyti sūriai
0,3%

Grietinėlė eksp.
IBK miltai 1,3%
3,2%
Pieno cukrus
2,2%
Sviestas
9,5%

Lieso pieno miltai
1,5%

Riebūs miltai
1,1%

Fermentiniai
sūriai
57,0%

Švieži pieno prod.
23,8%
Lydyti sūriai
0,4%

Gamybos struktūra 2003

Švieži pieno
produktai
22%

Fermentiniai
sūriai
48%

PPM
0%
LPM
7%
Grietinėlė
eksp.
6%
IBK miltai
3%
pieno cukrus
2%

Sviestas
11%

Lydyti sūriai
1%

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika

Eil.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodikliai
Grynasis pelningumas
Vidutinio turto grąža
Skolos koeficientas
Skolos-nuosavybės koeficientas
Bendras likvidumo koeficientas
Turto apyvartumas
Akcijos buhalterinė vertė, Lt
Grynasis pelnas akcijai, Lt

2001m.

2002m.

2003m.

0,05
0,07
0,28
0,40
1,94
1,33
39,64
3,79

-0,02
-0,02
0,36
0,57
1,59
1,31
38,28
-1,33

0,04
0,05
0,35
0,54
1,78
1,19
41,42
3,31
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27.Realizavimo rinkos
AB”Rokiškio sūris” turi platų produkcijos realizavimo tinklą. Produkcija realizuojama tiek
vidaus, tiek NVS, tiek Vakarų rinkose. Rokiškio sūrio gaminiai iškeliauja į 15 valstybių. Tarp jų
JAV, Olandija, Rusija, Kanada, NVS, Kipras, Lenkija, Vokietija, Uzbekistanas, Japonija, Baltijos
šalys.
Pardavimai, tūkst. Lt.
Grynasis pelnas, tūkst. Lt.
400.000

20.000

350.000

15.000

300.000
10.000

250.000
200.000

5.000

150.000

0

100.000
-5.000

50.000

-10.000

0
2000

2001

2002

2003

2003 m. AB”Rokiškio sūrias” Grupės produkcijos pardavimai siekė 364 mln. Lt, įskaitant
182 mln. litų Lietuvoje (50 proc.).
Lyginant su 2002 m., AB”Rokiškio sūris” Grupės produkcijos apyvarta sumažėjo 2,75 proc.
Pagrindinė to priežastis – smarkiai kritęs JAV dolerio kursas, kas lėmė mažesnes pajamas. Kita
vertus, 2004 m. numatoma daugiau orientuotis į ES rinkas, kas turės įtakos geresniems pardavimų
rezultatams. Planuojama, kad 2004 m. AB”Rokiškio sūris” grupės apyvarta viršys 400 mln. Lt.
AB”Rokiškio sūris” grupė išlieka didžiausia Lietuvos pieno pramonės atstove ir
eksportuotoja – 2003 metais ji eksportavo 14,6 tūkst. tonų (44 proc. nuo bendro kiekio) fermentinio
sūrio, 1,55 tūkst. tonų sviesto (28 proc. bendro kiekio), 4,7 tūkst. tonų grietinėlės, 3,0 tūkst. tonų
išrūgų baltyminio koncentrato, 4,4 tūkst. tonų pieno miltų ir 4,6 tūkst. tonų laktozės.
AB”Rokiškio sūris” grupė labiausiai žinoma savo fermentiniais sūriais, kurie parduodami
tiek JAV, tiek Europos Sąjungos, tiek Rusijos, t.y. visose didžiausiose rinkose. Šio segmento
plėtojimui ateityje ir yra skiriamas didžiausias dėmesys – tiek masinės gamybos, tiek ir labiau
pelningos fasuotos produkcijos plėtrai. 2004 m. pagrindinis tikslas - įsitvirtinti ES rinkose.
Antra pagal svarbą kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje. Per pastaruosius
metus Grupė vidaus rinkoje iš pigaus vidutinio lygio pakilo į vieno iš lyderių vaidmenį (rinkos dalis
nuo 20 proc. priartėjo prie 30 proc.). Grupės tikslai vidaus rinkoje taip pat keičiasi: pardavimai
skatinami per prekės ženklų plėtojimą, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą, inovacijas
rinkoje.
Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas produkto kokybės pastovumui užtikrinti, be ko nebūtų
įmanoma sėkmingai įgyvendinti marketingo strategijos.

20

AB”ROKIŠKIO SŪRIS” 2003 metų prospektas ataskaita

AB”Rokiškio sūris” grupė ir toliau sieks plėtoti artimesnį ryšį su klientu, ypač su prekybos
tinklais, kurių dalis pardavimuose nuolat auga ir artėja prie 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos.
Stiprinti kliento pasitikėjimą Grupei padės ir vieninga logistikos sistema, leidžianti klientui gauti
visų įmonių produkciją iš vienos vietos su vienu dokumentu. Grupės tikslas – sumažinti klaidų
produkcijos krovimo operacijų metu skaičių iki tokio lygio, kuris leistų galutiniam pirkėjui priimti
krovinį pasitikint tiekėju, papildomai netikrinant gaunamos produkcijos. Tai leistų sutaupyti daug
laiko, o tuo pačiu ir lėšų transporto srityje, taip pat skatintų klientų norą dirbti su Grupe kaip patogia
partnere.
Kaip minėta, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas prekybos tinklų valdymui. Tai pagrindinis
pajamų šaltinis ir, norint jį išlaikyti, būtina skirti tinkamą dėmesį marketingo biudžete.
AB”Rokiškio sūris” grupė jau šiandien yra suformavusi savo prekinių ženklų branduolį:
ekonominio – VISIEMS, masinio – ŽALOSIOS KARVUTĖS, Premium – ROKIŠKIO; &JOY,
BiFiDo. Tačiau dar labai daug reikia pasiekti formuojant švarų, sveiką, ekologišką produktą.

Pardavimai 2001-2003 metais, tonomis ir tūkst. Lt
Produkto
pavadinimas
Fermentiniai
Kiekis, t
sūriai
Tūkst. Lt
Švieži pieno
Kiekis, t
produktai
Tūkst. Lt
Sviestas
Kiekis, t
Tūkst. Lt
Pieno cukrus
Kiekis, t
Tūkst. Lt
Pieno miltai
Kiekis, t
Tūkst. Lt
IBK
Kiekis, t
Tūkst. Lt

2001m
19220
160000
82313
73000
6238
33800
7768
12100
1934
14200
3658
16700

Parduota
2002m
19350
206000
106337
83199
6340
34900
4550
7550
1710
9800
2720
9700

2003m
18149
167241
93081
87804
4497
29551
5375
8485
4590
23260
3048
7918

Pardavimo rinkos 2001-2003 metais
Šalių
pavadinimai
Lietuva
Eksportas
Viso

2001m.
tūkst.Lt
%
125 136
36
225 907
64
351 043
100

Parduota
2002m.
tūkst.Lt
%
151 224
40
222 926
60
374 150
100

2003m.
tūkst. Lt
%
182 136
50
181 707
50
363 843
100
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Pardavimų struktūra 2003 m
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28.Tiekimas
Pienas yra pagrindinė žaliava, naudojama sūrių ir šviežių pieno produktų gamybai.
Lietuvoje 2003 metais buvo supirkta 1 227 tūkst. tonų pieno arba 7,6 proc. daugiau negu 2002
metais. AB”Rokiškio sūris” grupės įmonės supirko 448 486 tonas pieno arba 4 proc. daugiau negu
2002 metais, o tai sudaro 16 099 tonas.
AB”Rokiškio sūris” grupės įmonės supirko 36,6 proc. viso Lietuvoje pagaminto pieno.
Vidutinė pieno supirkimo kaina siekė 405 Lt už toną, t.y. 59 Lt už toną mažesnė nei 2002 m.
Iš paruošų supirkta 406 094 tonos pieno arba 12 proc. daugiau nei 2002 metais. Ypač pagerėjo
superkamo pieno kokybė.
AB”Rokiškio sūris” grupės įmonės iš paruošų supirko 83 proc. aukščiausios rūšies (šalyje –
78,9 proc.), 10 proc. pirmos rūšies (šalyje – 12,8 proc.), 5 proc. antros rūšies (šalyje – 5,8 proc.)
pieno. Pienas superkamas 40 rajonų: iš 49 žemės ūkio bendrovių ir 32 830 pieno gamintojų. Grupės
įmonėje yra 797 pieno supirkimo punktai, iš kurių 605 punktai yra stacionarūs.
Paruošų supirkimo zonose įvykdyta reorganizacija, siekiant sumažinti pieno surinkimo transporto
administravimo sąnaudas:
• Zarasų paruošos prijungtos prie AB”Rokiškio sūris”,
• AB ,,Varėnos pieninė” paruošos prijungtos prie AB”Rokiškio sūris” filialo Eišiškių pieninė,
• Nupirkta 100 proc. UAB ,,Kalora” akcijų.
2003 metais buvo vykdomas ypatingas pasirengimas pertvarkant mobilius pieno supirkimo punktus į
stacionarius. Glaudžiai bendradarbiaujama su ūkininkais ir žemės ūkio bendrovėmis.
Energetinių išteklių tiekėjai:
Pagrindiniai tiekėjai elektros medžiagų, komplektavimo detalių
yra UAB"Žarsta",
UAB"Simanta", UAB"Virenda", UAB"Agava", UAB"Elinta", UAB"Laisva linija", UAB"Fiesta",
UAB”Filter”, UAB”Srovėteka”, UAB”Keltena”, UAB”Archeda”, UAB”Pribus”, Balicko įmonė
“Varžos matas”, UAB”Vibimeta”, Lietuvoje pagamintos ir įvairios smulkios energetiniam ūkiui
reikalingos medžiagos perkamos parduotuvėse “Bikuva” , “Senukų prekybos tinklo filiale
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“Utenaitis” .NVS šalyse pagamintos elektros medžiagos perkamos taip pat šiose parduotuvėse bei J.
Zamario įmonėje “Decibelas” Panevėžyje. Vakarų valstybėse pagamintos el . medžiagos perkamos
Utenoje esančiose parduotuvėse, UAB”Elektroskanelia” Vilniuje ir kitur.
UAB”Ekotermija” tiekia druską tabletėmis ir briketais minkšto vandens ruošimui.
Garą tiekia AB"Panevėžio energija" Rokiškio ŠTR. Elektros energija gaunama iš AB"Rytų
skirstomieji tinklai" Panevėžio el. tinklų. Filialams elektros energija tiekiama iš AB”Rytų
skirstomieji tinklai” Utenos el. tinklų sk., Vilniaus el. tinklų sk. Filialas “Utenos pienas” garu
apsirūpina iš nuosavos katilinės.
Pagalbinės medžiagos gaunamos iš :
60% - Vakarų valstybių
30% - Lietuvos įmonės
10% - NVS šalių
AB"Rokiškio sūris" su pagalbinių medžiagų tiekėjais sudaro trumpalaikes sutartis.
Visi gaunami technologiniai įrengimai gaunami sukomplektuoti. Atsiradus gedimams
komplektavimo detalės gaunamos iš tų pačių gamyklų gamintojų.
Šiluminė energija (garas, termofikuotas vanduo) kaip ir elektros energija yra perkama iš AB
“Lietuvos energija”. Įmonėje naudojamas garas yra gaunamas Rokiškio miesto centrinės katilinės.
Įmonėje naudojamas karštas vanduo yra gaminamas įmonės šiluminiame punkte, garų
pagalba per tris šilumokaičius ir pateikiamas vartotojams. Termofikuotas vanduo gaunamas iš miesto
centrinės katilinės į šilumos punktą ir iš čia paskirstomas vartotojams.
Įmonė turi du vandens gręžinius. Įmonėje vanduo naudojamas tik geriamas ir aukščiausios
kokybės. Vandenį AB “Rokiškio sūris” gauna iš dviejų šaltinių. Apie 10 proc. perka iš UAB
“Rokiškio vandenys”, kuri yra pavaldi Rokiškio miesto savivaldybei, o apie 90 proc. vandens
išgaunama iš nuosavų gręžinių.

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės
Akcinė bendrovė “Rokiškio sūris” buvo pastatyta ir pradėjo gaminti produkciją 1966 metais. Ji
yra rytinėje miesto dalyje, tarp AB”Rokiškio mašinų gamykla”, AB”Rokiškio konservai”, miesto
katilinės, AB”Rokiškio grūdai 2 km nuo geležinkelio stoties.
Įmonės
AB”Rokiškio sūris”
Filialas “Ukmergės pieninė”
Filialas “Eišiškių pieninė”
Filialas”Utenos pienas”
AB”Rokiškio sūris”
su filialais

Bendras plotas
(ha)
20,7
2,5
0,6
7,7

Pastatai, statiniai
(ha)
5,7
0,8
0,1
2,3

Kiemas, želdiniai
(ha)
15,0
1,7
0,5
5,4

31,5

8,9

22,6

AB“Rokiškio sūris“ yra prie autobusų stoties. Bendrovė turi patogų susisiekimą automobilių
keliais su didžiausiais Lietuvos miestais. Ypač svarbus geras susisiekimas su Klaipėdos uostu, per
kurį daugiausiai eksportuojama produkcijos į Vakarų rinką. Patogus susisiekimas geležinkeliu su
Maskva ir Sankt Peterburgu.
1966 metais tebuvo vienas pastatas be jokių pagalbinių pastatų. 1968 - 1970 metais pastatytas
autogaražas , taros gamybos cechas, medžiagų sandėlis.
1972 - 1975 metais pastatytos buitinės patalpos, administracinis pastatas.
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1980 m. atlikta pirmos eilės rekonstrukcija išplečiant sūrių gamybos cechą, o 1985 metais
atlikta antros eilės rekonstrukcija pastatant pieno priėmimo, pilno pieno produkcijos, aparatinį cechą
bei autocisternų plovyklą su atliekų išdavimu.
1991 metais pastatyta suomiška sūrių 1000 t nokinimo bazė.
1993 metų pabaigoje buvo pastatytas ir pradėjo veikti profilaktoriumas. Taip pat 1993 metais
lapkričio mėnesį buvo baigta statyti benzino kolonėlė. 1994 m.pastatyti 3 gyvenamieji namai ir
garažai.
Per 1997- 1999 metus buvo nupirkta AB”Rokiškio mašinų gamykla” teritorija su pastatais ir
Rokiškio vartotojų kooperatyvo paruošų bazės teritorija su sandėliais. Šie sandėliai panaudojami
produkcijos sandėliavimui.
1999m.rugsėjo mėn. paleista maistinei laktozei gaminti Danijos firmos “GEA niro” laktozės
gamybos linija. Ji įgalina perdirbti visas išrūgas gautas gaminant sūrius.
2000m. įrengta 240 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė.
2000m. įrengtas pėsčiųjų praėjimo ir gatavos produkcijos išvežimo kontrolinis punktas.
2002m. buvo užbaigta kompresorinės statyba bei įvesta į eksploataciją 2002m. lapkričio mėn.
2002 m. buvo atlikta medžiagų sandėlio rekostrukcija, skirta sūrių džiovinimui.
Iš esmės rekonstruotas AB”Rokiškio rūris” filialas Ukmergės pieninė. Pasinaudojant SAPARD
lėšomis, įrengtas naujas aparatinis bei pieno priėmimo skyrius kartu su laboratorija, modernus
glaistytų sūrelių cechas, pagamintos produkcijos cheminė laboratorija. Dabar Ukmergės pieninės
filialas atitinka ES reikalavimus.
2003 m. antrame pusmetyje AB”Rokiškio sūris” baigta valymo įrengimų statyba. AB”Rokiškio
sūris įmonė iš atliekų pradėjo gaminti elektros ir šiluminę energiją.
Siekiant gerinti gaminamos produkcijos kokybę, mažinti sąnaudas, pastoviai gerinti sanitarines
higienines gamybos sąlygas, 2003 metais buvo įsigyti nauji įrengimai:
baktofūga;
išrūgų separavimo pasterizavimo linija;
pieno priėmimo įrenginiai;
elektrokrautuvai;
sūrių tirpalo valymo įrenginiai;
sūrių sūdymo konteinerių plovimo mašina;
sūrių nokinimo lentynų plovimo mašina;
CIP stotys;
sūrių žymėjimo etiketėmis mašina;
grietinės pasterizavimo linija;
žymėjimo etiketėmis įrenginys;
technologinė imitacinės varškės gamybos linija.
Rokiškyje gamybos ir pagalbiniuose cechuose įrengta moderni ventiliacijos sistema, gamybos
cechuose pakeista grindų danga, lubos.
2003 m. vyko intensyvus darbas su technologinės įrangos tiekėjais, siekiant modernizuoti
fermentinių sūrių gamybos liniją.
2003 metais AB”Rokiškio sūris” ir jos filialams Ukmergėje ir Utenoje suteiktas ekologiškų
produktų perdirbimo įmonių statusas. Jis suteikia teisę gaminti ekologiškus produktus, juos ženklinti
ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu.
Visos šios priemonės leidžia ABRokiškio sūris” grupei ir toliau išlikti pieno pramonės lydere
Baltijos šalyse, sėkmingai integruotis į ES rinkas.
Pagrindiniai Bendrovėje eksploatuojami technologiniai įrengimai ir duomenys apie pastatų
vertę ir amžių pateikti lentelėse :
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Pagrindiniai įrengimai :

Inv.Nr.

Aprašas

Įmonė

Įvedimo į ekspl.
data

Darbo mašinos ir įrengimai
1
2

IT000015
IT000020

3
4

IT000021
IT000022

5

IT000049

6
7

IT000050
IT000073

9
10
11
12
13

IT000074
IT000233
IT001028
IT001160
IT001689

14
15
16
17
18

IT001702
IT001708
IT001730
IT001731
IT002273

19
20
21
22
23
23
25
26

IT002320
IT002345
IT002346
IT003025
IT003379
IT003751
IT003752
IT003762

27
28

IT004076
IT009972

29
30
31
32

IT010472
IT010645
IT010648
IT010649

33
34
35
36
37
38
39
40

IT012925
IT013352
IT013586
IT013587
IT013589
IT013590
IT013640
IT013908

SALDYMO KAMERA GAMYBOS
CECHE
VARŠKĖS GAMINTUVAS
VARŠKĖS FORMŲ UŽPYLIMO
MAŠINA*
VARŠKĖS FORMŲ TRANSPORTERIS
VARŠKĖS FORMŲ PLOVIMO
MAŠINA
PAKAVIMO Į PLĖVELĘ
AUTOMATAS *
ŠALDYMO KAMERA
ŠALDYMO KAMERA/PIENO
PRODUKTŲ
GARO KATILAS
ŠALDYMO KAMERA
DUJŲ ĮRANGA KATILINĖJE
KAZEINO GAMYBOS LINIJA LPTK-1
LIESO PIENO SUTIRŠTINIMO
APARATAS
VAKUMO IŠGARINIMO APARATAS
DŽIOVYKLA NR.2RS-1000 L
DŽIOVYKLA NR.2RS-1000 L
PIENO PASTERIZAVIMO LINIJA
FASAVIMO AUTOMATAS TETRABRIK
PAKAVIMO MAŠINA FP-5000
PIENO MIŠINIŲ PAST. LINIJA RED
FLUIDAIZERIS (Džiovykla)
FORMAVIMO VONIA
GAMINTUVAS SŪRIAMS 15T
GAMINTUVAS SŪRIAMS 15T
GARINTUVAS 2-jų LAIPSNIŲ
ĮPAKAVIMO Į DIDEL.MAIŠUS
LINIJA
LAKTOZĖS ATSKYRIMAS
NORMALIZATORIUS RO PAGAL
BALTYMUS
PASTERIZATORIUS
PASTERIZAVIMO LINIJA No 21
PASTERIZAVIMO LINIJA No 22
ŠALDYMO
ĮRENG.NOKIN.SAUGOJ.SAN
TALPYKLA PIENUI
ULTRAFILTR.UF LINIJA
ULTRAFILTRAC. RO LINIJOS IŠPLĖ
ULTRAFILTRACIJOS RO LINIJA
ULTRAFILTRACIJOS UF LINIJA
VANDENS MINKŠTINIMO STOTIS
25KG MAIŠŲ PRIPILDYMO LINIJA

Balansinė
vertė
Lt
2003.12.31

UKM
UKM

2001.10.01
2001.10.01

157.920,67
168.573,40

UKM
UKM

2001.10.01
2001.10.01

271.080,40
313.825,51

UKM

2001.10.01

152.373,27

UKM
UKM

2001.10.01
2001.10.01

317.341,70
109.784,70

UKM
UKM
UTN
UTN
UTN

2001.10.01
1996.01.01
1999.01.01
2001.01.01
2001.09.01

306.911,65
451.866,31
308.411,71
234.621,67
164.432,15

UTN
UTN
UTN
UTN
UTN

1994.06.01
1992.12.01
1977.12.01
1977.12.01
2001.12.01

831.653,98
261.802,12
142.569,73
143.967,90
1.205.883,44

UTN
UTN
UTN
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK

1996.11.01
2001.03.01
2001.11.01
2000.01.31
2001.07.31
1998.11.30
2000.05.30
2000.01.31

264.796,80
396.774,17
272.412,04
2.574.706,37
303.017,21
162.003,17
336.098,33
2.865.896,39

ROK
ROK

2000.01.31
2000.01.31

123.062,40
1.430.146,68

ROK
ROK
ROK
ROK

1997.09.30
2001.07.31
1998.04.30
1998.04.30

163.579,00
154.498,70
206.142,43
139.306,89

ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK

1998.12.31
2001.01.31
2000.06.30
2000.06.30
1997.07.31
1997.07.31
1997.03.31
2000.01.31

137.975,97
132.346,11
410.508,57
665.327,09
168.927,09
164.740,89
124.814,11
333.999,49
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

IT014277
IT014321
IT014322
IT014323
IT014324
IT014354
IT014355
IT014357
IT014358
IT014395

51
52
53

IT014765
IT014853
IT014854

54
55

IT014855
IT014856

56
57
58
59
60

IT014867
IT014902
IT014931
IT015006
IT015064

61
62
63

IT015459
IT015483
IT015492

64
65
66
67
68

IT015497
IT015559
IT015560
IT015616
IT012935

69

IT012937

70

IT013644

71
72

IT014186
IT014379

73
74

IT014813
IT001157

Inv.Nr.
75

IT002153

76

IT002371

77
78
79
80

IT002373
IT004269
IT010473
IT014380

GLAZURUOTU SURELIU LINIJA
KOMPRESORIUS SAB-202 LM
KONDENSATORIUS VXC 1124
GARINTUVAS AOW-780
ŠALDYMO ĮRENGIMŲ ELEKTROS IR
KONDENSATORIUS VXC 1124
GARINTUVAS AOW-780
KOMPRESORIUS
KOMPRESORIUS SAB-202 LM
LINIJA GSL NR.134
PIENO PROD.FASAVIMO
APARATAS
PLOVYKLA PIENOVEŽIŲ
PLOVYKLA PIENO CUKR.CECHO
PLOVYKLA GAMYBOS
APARAT.SKYR.
SEPARATORIUS ''REDA'' RE/250T
IRENGINYS IŠRŪGŲ
PASTERIZAVIMO
ŠALDYMO ĮRANGA 2 KAMEROM
LIPNIŲ ETIK.KLIJAVIMO ĮRENG.
JOGURTO GAMYBOS LINIJA 2T
VAKUUMINĖ ĮPAKAVIMO LINIJA

UTN
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
UKM

2002.11.30
2002.11.30
2002.11.30
2002.11.30
2002.11.30
2002.11.30
2002.11.30
2002.11.30
2003.02.01

229.345,00
483.891,40
617.232,07
566.209,81
604.785,55
617.232,07
468.521,56
499.953,91
483.891,36
368.305,20

UTN
ROK
ROK

2003.03.31
2003.06.30
2003.06.30

446.274,51
207.913,91
196.945,03

ROK
ROK

2003.06.30
2003.05.31

202.006,23
481.640,00

ROK
ROK
UTN
UTN
ROK

2003.06.30
2003.06.30
2003.06.01
2003.07.31
2002.04.01

507.170,70
162.984,42
174.675,13
933.909,18
377.649,72

FORMAVIMO VONIA OPD - 7
GRIETINĖLĖS PASTERIZATORIUS
SEPARATORIUS CNE 215-01-076
IMITACINĖS VARŠKĖS FASAVIMO
LINIJA
PASTERIZATORIUS BALTIMŲ
LINIJA PIENUI UF
ĮRENGINYS PIENO PASTERIZAVIM
ŠALDYMO LINIJA VIETINĖ
ŠALDYMO SISTEMA
NOK.KAM.Nr1/2
VANDENS NUGELEŽINIMO
SISTEMA 2
ORO DŽIOVINIMO
SISTEMA"AGAVA"
AEROBINĖS SISTEMOS ĮRENGIMAI
VĖDINIMO IR ORO
KONDICIONAVIMO
KONTEINERINIS KATILINĖS ĮRENGI

ROK
UTN
ROK

2003.10.31
2003.11.20
2003.11.30

466.102,35
468.064,45
704.874,74

UTN
ROK
ROK
UKM
ROK

2003.11.27

2003.11.27
1998.09.30

536.450,04
638.826,70
722.412,08
467.854,40
221.935,55

ROK

2000.06.30

139.596,08

ROK

2000.02.29

256.815,45

ROK
ROK

2002.09.30
2002.12.31

352.444,70
3.822.982,06

ROK
UTN

2003.06.20
1993.10.01

485.459,54
1.174.898,79

Įmonė

Įvedimo į ekspl.
data

UTN

1977.12.01

217.291,03

ROK

1998.04.30

252.164,23

ROK
ROK
ROK
ROK

2000.08.31
1971.12.31
1998.11.30
2002.12.31

294.435,36
202.407,72
793.963,80
6.282.205,56

Pastatai ir statiniai
KELIŲ DANGA IR TERITORIJA
AIKŠTELĖ PIENO ATLIEKŲ
TVARKYMUI
AIKŠTELĖ STOVĖJIMO LENGVŲJŲ
MAŠINŲ
KELIAI IR AIKŠTĖS
NUOTEKŲ IŠLYG.TALPA
AEROBINĖS SISTEMOS STATINIAI

Balansinė
vertė
Lt
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81
82

IT015056
IT000136

83
84
85
86

IT000138
IT000166
IT000167
IT000168

87

IT002111

88

IT002112

89

IT002113

90

IT002114

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

IT002115
IT002116
IT002139
IT002140
IT002362
IT002363
IT002823
IT002824
IT002825
IT002826
IT002827
IT002828

103
104
105
106

IT002829
IT002830
IT002885
IT002886

107
108
109

IT003743
IT003756
IT010125

110
111
112
113

IT010484
IT010913
IT011342
IT011346

114

IT011347

115
116
117
118
119

IT013617
IT014437
IT014961
IT015105
IT015499

MAŠINŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
GAMYBINIS PASTATAS
AMONIAKINĖS KOMRESORINĖS
PASTATAS
PLOVYKLA
VARŠKĖS GAMYBOS CEHAS
APARATINIS CEHAS
ADMINISTRACINIS-BUITINIS
KORPUSAS
PAGRINDINIS GAMYBINIS
KORPUSAS
PAGRINDINIS GAMYBINIS
KORPUSAS
PAGRINDINIS GAMYBINIS
KORPUSAS
PRIĖMIMO-PLOVIMO SKYRIUS IR
PRIĖMIMAS
SANDĖLIAI
SANDĖLIS PIENO MILTAMS
PRODUKCIJOS SANDĖLYS
ADMINISTRACINIS PASTATAS
ADMINISTRACINIS PASTATAS
CECHAS GAMYBOS
CECHAS NENUGR.PR.,PRIĖM.,APAR.
CECHAS NOKINIMO
CECHAS PIENO CUKRAUS
CECHAS PRIESTATAS LAKTOZĖS
CECHAS SŪRIŲ GAMYBAI
CECHAS SŪRIŲ LAIKYMO
SANDĖLIS
CECHAS SŪRIŲ LYDYMO
DEGALINĖ
DEGALINĖ (OBELIŲ)
GAMYBINIS
PASTATAS(PILVIŠKKIŲ)
GARAŽAS - DIRBTUVĖS
MECHANINĖS DIRBTUVĖS
PAGRINDINIS GAMYBINIS
PASTATAS
POILSIAVIETĖ PRIE SARTŲ EŽERO
SANDĖLYS 1F2/b
SANDĖLYS SU RAMPOMIS 1F1/p
SŪRIŲ APDŽIOVINIMO
PATALPOS(N)
VALGYKL.IŠPLĖT.IR
BENDRABUČIAI
GLAISTYTŲ SŪRELIU CECHAS
TAROS SANDĖLYS
PLOVYKLA 7H1P
APARATINIS CECHAS

UTN
UKM

2003.09.25
1965.12.01

174.166,74
148.638,16

UKM
UKM
UKM
UKM

1991.06.01
2001.10.01
2001.10.01
2001.10.01

784.790,59
251.620,81
1.228.150,29
653.388,26

UTN

1977.12.01

452.957,41

UTN

1977.12.01

677.283,67

UTN

1977.12.01

652.744,78

UTN

1977.12.01

839.244,59

UTN
UTN
UTN
UTN
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK
ROK

1977.12.01
2001.12.01
2001.09.01
2001.05.01
1998.02.27
1965.12.30
1998.02.27
1988.09.30
1991.12.31
1993.12.31
1999.08.31
1980.12.26

194.398,05
1.998.858,74
190.526,07
1.507.752,48
55.165,74
133.870,88
262.988,70
1.252.623,94
918.686,11
53.412,50
1.477.602,53
545.260,57

ROK
ROK
ROK
ROK

1998.12.31
1996.09.30
1995.06.30
1999.05.31

3.028.394,54
115.571,60
652.683,71
1.084.371,56

ROK
ROK
ROK

2001.07.31
1995.06.30
1998.12.31

172.826,27
621.904,39
216.623,59

ROK
ROK
ROK
ROK

1965.12.30
1979.03.22
1997.09.30
1997.09.30

1.498.700,67
153.247,60
369.158,55
860.221,31

ROK

2003.04.30

754.494,81

ROK
UKM
UTN
ROK
UKM

1993.12.31
2003.02.15
2003.06.30

940.682,98
337.170,70
136.814,28
184.264,00
1.107.999,98

2003.11.27

Pastatų , statinių, darbo mašinų ir įrengimų balansinė vertė 2003.12.31

114.303.903,26 LT
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Informacija apie nebaigtas statybas (2004.01.01)
Nebaigta statyba

Funkcinė paskirtis

Sūrių sūdymo konteinerių
plovyklos cechas
Sūrių gamybos cecho
priestatas

Sūrių sūdymo
konteinerių plovimas
Sūrių gamybos
pajėgumo išplėtimui

Sąmatinė
vertė (Lt)

Panaudota
Dalis (Lt)

151.142

150.000

102.209

4.000

Numatomas
statybos
užbaigimo
terminas
2004.01.31
2004.04.20

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.
Ekonominiai:
Politiniai:
Nepalankūs veiksniai, susiję su pieno gamyba ir pieno ūkiais
•

Lietuvoje vyrauja smulkūs pieną gaminantys ūkiai. 2003 m. vidutiniškai vienam ūkiui teko tik 2
karvės. Apie 91% ūkių, turi po 1-3 karves, 8% – po 4-10 karves ir tik 1% nuo visų ūkių laiko 11
ir daugiau karvių. Didelis pieno tiekėjų skaičius didina pieno kokybės tyrimų ir pieno surinkimo
kaštus. Be to, smulkūs pieno ūkiai neužtikrina pakankamos ir stabilios pieno kokybės, apsunkina
investicijas į pieno ūkius.
• Lietuvoje pieno gamyboje ryškus sezoniškumas: rugpjūtį pieno superkama 2,4 karto daugiau
negu vasarį. Tai mažina pieno perdirbimo įmonių veiklos efektyvumą, įrengimų panaudojimo
laipsnį.
• Nepakankama gaminamo pieno kokybė, kuri yra vienas iš lemiamų veiksnių apsprendžiančių
pagamintų pieno produktų kokybę.
• Žemas karvių produktyvumas. Lietuvoje vidutiniai primilžiai yra 37% mažesni negu ES šalyse
(5814 kg). Žemą karvių produktyvumą lemia nepakankamo genetinio potencialo karvių banda ir
vyraujanti prasta pašarų bazė.
• Nestabilios valstybinio reguliavimo priemonės pieno ūkyje. Pieno ūkių, pagrįstų šeimos darbu,
kūrimosi procesas buvo ir yra pernelyg lėtas. Nuoseklios valstybės politikos šio sektoriaus
plėtojimui nebuvimas, dažnas paramos sąlygų ir dydžių keitimasis, koncentravimasis į pieno
kainas, o ne į investicijų rėmimą neigiamai paveikė ūkio plėtrai ir veterinarinių-sanitarinių sąlygų
gerinimui.
Neigiamą įtaką taip pat turi nepalanki pasaulinė pieno produktų rinkos konjunktūra, nestabilios
eksporto rinkos kainos, nepalanki muitų politika, ES produktų subsidijavimas, aštri konkurencija tarp
gamintojų Lietuvos rinkoje, žema perkamoji gyventojų galia, energetikos kainų augimas, didelė
gamintojų koncentracija, subsidijų produkcijai nebuvimas.
Valiutų kursų rizika – AB”Rokiškio sūris” veikia tarptautiniu mastu ir dėl to jai tenka rizika dėl
įvairių valiutų kursų kitimo, daugiausia susijusi su pardavimais JAV doleriais. Atviroms pozicijoms
atskiromis užsienio valiutomis apsaugoti įmonė naudoja paskolas užsienio valiutomis bei valiutinius
ateities sandorius.
Socialiniai:
2003 m. vidutinis Lito ir JAV dolerio kursų svyravimo pokytis buvo taikomas apskaičiuojant
kintamą darbuotojų darbo užmokesčio dalį.
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Techniniai - technologiniai :
Nusipirkus naują įrengimą, jis pirmiausiai yra sumontuojamas ir paleidžiamas į eksploataciją.
Po to surašomas pagrindinių priemonių priėmimo aktas. Įrengimo tarnavimo laikas yra nustatomas
pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus metais, pagal kuriuos gamykla nustato turimo
ilgalaikio turto nusidėvėjimo /amortizacijos/ normatyvus, neviršydama nustatytų maksimalių
normatyvų.
Įrengimai eksploatacijos procese veikiami įvairių išorinių ir vidinių veiksnių, kurie per tam
tikrą laikotarpį išveda iš rikiuotės dalinai, arba pilnumoje, atskirus mazgus ir įrengimai tampa
nedarbingi.
Norint išvengti įrengimų prastovų, didelį efektą duoda savalaikė įrengimų priežiūra, tai yra
greitai dylančių detalių bei tepalų savalaikis pakeitimas.
Įdiegta IVS, veikia būtinoji įrengimų priežiūros programa.
Tuo tikslu gamykloje yra sudaryti atskirų cechų, įrengimų aptarnavimo (priežiūros) skyriai,
kurie atlieka savalaikę įrengimų priežiūrą ir remontą.
Ribotą laiką įmonės veikloje naudojamo nuosavo ilgalaikio turto įsigijimo vertė turi būti
nudėvima per to turto naudingo tarnavimo laikotarpį, tačiau, jeigu visiškai nudėvėtas turtas ir toliau
naudojamas įmonės veikloje, jo likutinė vertė negali būti mažesnė už 1 litą. Kada įrengimas ar įranga
nusidėvėjusi fiziškai ir morališkai ir nebenaudojama, ji yra nurašoma komisijos aktu, kuri patvirtinta
gamyklos direktoriaus įsakymu.

Rodikliai

Kodai

Ilgalaikis materialus turtas (Lt)

Žemė ir
pastatai

Statiniai ir
mašinos

Transporto
priemonės

Kiti
įrengimai,
įranga ir
įrankiai

Lizingas
(finansinė
nuoma)

Nebaigtas
statyti ir
gaminti
turtas bei
išankstiniai
apmokėjimai

Kitas
materialusis turtas

a) ĮSIGIJIMO VERTĖ
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje
Einamųjų metų pokyčiai
- turto įsigijimai
- perleistas ir nebenaudojamas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)

42 022 814

99 777 420

27 905 836

14 475 970

2 033 782

6 661 004

10 005 809

895 560
(1 562 313)
4 840 783

12 094 003
(1 967 005)
3 541 084

5 783 597
(2 008 707)
(762 457)

2 438 075
(527 349)
6 294 412

(483 392)

(6 661 004)

7 305 416
(7 755 036)

Einamųjų metų pabaigoje

46 196 844

113 445 502

30 918 269

22 681 108

1 550 390

-

9 556 189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 878 580

42 787 751

18 182 570

4 550 348

217 583

2 968 703

-

850 937
(395 744)
(3 685)
(3 961)

8 263 498
(609 378)
(1 045 185)
330 900

3 249 141
(869 539)
(504 650)
(525 037)

1 833 557
(32 470)
(393 461)
3 272 564

232 666
(105 742)

(2 968 703)

-

9 326 127

49 727 586

19 532 485

9 230 538

344 507

-

-

36 870 717

63 717 916

11 385 784

13 450 570

1 205 883

-

9 556 189

b) PERKAINOJIMAS
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje
Einamųjų metų pokyčiai
- vertės padidėjimas
- tretiems asmenims perleisto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)

Einamųjų metų pabaigoje
c) NURAŠYTOS SUMOS IR
NUSIDĖVĖJIMAS (-)
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje
Einamųjų metų pokyčiai
- padidėjimai
- atstatantys įrašai (-)
- tretiems asmenims perleisto turto (-)
- nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)

Einamųjų metų pabaigoje
d) GRYNOJI VERTĖ EINAMŲJŲ
METŲ PABAIGOJE (a) + (b) - (c)

Ekologiniai:
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Aktualiausia gamtosaugos teršimo problema, kuri taip pat yra keliama ES, gali būti
sprendžiama per išrūgų perdirbimo išplėtimą. Gaminant didelį fermentinių sūrių kiekį, susidaro
didelis kiekis išrūgų ir nuotekų po sūrių gamybos (apie 80 proc. nuo sunaudoto žaliavinio pieno),
todėl AB “Rokiškio sūris” susidurdavo su išrūgų ir nuotekų utilizavimo problema – atitikimu
Europos Sąjungos aplinkosauginiams reikalavimams. Tam įmonė pastatė nuotekų valomuosius
įrengimus, kurie leidžia perdirbti nuotekas ir išrūgų atliekas. Įgyvendinus šį projektą įmonė atitinka
ES reikalavimams, keliamiems gamtosaugai.
1. AB “Rokiškio sūris” gamtos išteklių naudojimo leidimas išduotas 2003.12.22 ir galioja iki
2005.12.31.
2. Įmonė nėra įregistruota atliekų tvarkytoja, atliekas perduoda tvarkyti kitoms įmonėms.
3. 2003 m. pilnai pradėjo veikti atliekų ir nuotekų valymo įrenginiai.
4. Įmonėje veikia aplinkosaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standartą.
5. 2003 m. einamosios išlaidos aplinkos apsaugai sudarė 1450 tūkst. Lt.
6. 2003 m. Valstybiniai mokesčiai už aplinkos teršimą sudarė 93 tūkst. Lt, ekonominių sankcijų
ar baudų įmonė negavo.
Banko paskolų grąžinimas
Trumpalaikės banko paskolos:

(2003.12.31 būklei)

Tūks. Lt.
Trumpalaikės banko paskolos
39 955
Kintanti kredito linija atsargoms ir gautinoms sumoms finansuoti
27
39 982
Ilgalaikės banko paskolos:

(2003.12.31 būklei)
Tūks. Lt.

Ilgalaikės banko paskolos
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai

21 594
__ 563
22 157

2003 m. gruodžio 31 d. banko paskolų (išskyrus lizingo įsipareigojimus) vidutinė svertinė metinė
palūkanų norma buvo 4,12%. (2002 m. gruodžio 31 d. – 4,84%).
Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai (išskyrus lizingo įsipareigojimus):
Tūkst. Lt.
Per laikotarpį nuo 1 iki 2 metų
Per laikotarpį nuo 2 iki 5 metų
Virš 5 metų

4 733
16 402
__459_
21 594

Trumpalaikės paskolos skirtos apyvartinių lėšų papildymui.
Ilgalaikės paskolos skirtos apyvartinių lėšų papildymui, transporto priemonių įsigijimui ir įrengimų
bei įrangos pagal SAPARD programą įsigijimui.
2003 m. Bendrovė iš Vyriausybės gavo 21 135 tūkst. litų subsidiją, skirtą nustatytoms pieno
supirkimo kainoms palaikyti. Gautos subsidijos suma buvo sumažinta supirkto pieno savikaina.

AB”ROKIŠKIO SŪRIS” 2003 metų prospektas ataskaita

30

2003 m. Bendrovė apskaitė 6 767 tūkst. litų kapitalo subsidiją, skirtą ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimui finansuoti, panaudojant lėšas, gautas iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pagal SAPARD programą.
Duomenys apie paskolas pateikti AB”Rokiškio sūris” su filialais, be dukterinių įmonių.

31.Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos
emitento veiklos rezultatams per pastaruosius finansinius (ūkinius) metus
Per pastaruosius dvejus metus AB“Rokiškio sūris“ fermentinių sūrių gamybos nei nutraukusi,
nei sumažinusi nebuvo. Bendrovė dirbo nepertraukiamai ir perdirbo visą gaunamą pieną.

32.Patentai, licenzijos, kontraktai
AB”Rokiškio sūris” veikia sertifikuotos Rizikos Veiksnių Analizės ir Svarbių Valdymo Taškų
(RVASVT) kontrolės sistemos, užtikrinančios gaminamų produktų saugą. RVASVT išanalizuoja
visus rizikos veiksnius, nustato svarbius valdymo taškus ir juos kontroliuoja.
Taip pat AB”Rokiškio sūris” veikia sertifikuotos kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos
pagal ISO 9001: 2000 ir ISO 14001: 1999 standartus.
2003 m. AB”Rokiškio sūris” suteikta ekologiškų produktų perdirbimo įmonių statusas,
suteikiantis teisę gaminant ekologinius produktus, juos ženklinti ekologiškų produktų sertifikavimo
ženklu.
AB"Rokiškio sūris" turi licencijas:
- užsiimti naftos produktų mažmenine prekyba,
- verstis automobilių transporto ūkine veikla (vežti krovinius tarptautiniais maršrutais),
- sveikatos priežiūros veiklai,
- saugoti bendrovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir vykdyti inkasaciją.
Patentai :
Užpatentuoti AB “Rokiškio sūris” grupės pavadinimai Lietuvoje:
1.
“Montecampo”
“Žiogelis”
2.
3.
“Gojus”
4.
“Goja”
5.
“Rokiškio sūris” (sena etiketė)
6.
“Rokiškio sūris” (senas logotipas)
7.
“Ukmergės pieninė” (logotipas)
8.
“Utenos pienas” (dobilas)
9.
“Pavasaris”
10.
“Pieno upė”
11.
“Hermis”
12.
“Varėnos” (miško vaizdelis)
13.
“Rokiškio” (raudonas logotipas)
14.
“Žalosios Karvutės” (logotipas)
15.
“Švarios gamtos dovana” (šūkis)
Tarptautiniam patentų biurui paduotas prašymas dėl “Rokiškio sūris” senos etiketės
patentavimo Rusijoje.
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Paduoti prašymai užpatentuoti sekančius pavadinimus:
1.
“Kasdien”
2.
“Bacio”
3.
“Formaggella San Antonio”
4.
“Strascchino”
5.
“Varėnos” (logotipas)
6.
“Džiaugtis sveika” (šūkis)
7.
“Pasiilgusiems tikro” (šūkis)
8.
“Gamtos dalelė kiekviename pakelyje” (šūkis)
9.
“Labai”
10.
“PROF Profesional”
11.
“ROKIŠKIO” premium quality
12.
“SVAJA”
13.
“VISIEMS”

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Per praėjusius 2003 metus įmonė nedalyvavo teisminiuose procesuose, turėjusiuose įtakos
emitento finansinei būklei.

34.Darbuotojai
Organizacinė struktūra
AB “Rokiškio sūris” valdymas yra suskirstytas į šešis pagrindinius skyrius: gamybos,
pardavimų ir marketingo, personalo-vindikacijos, technikos-statybos, finansų ir apskaitos, bei
logistikos departamentus, kuriems vadovauja kiekvieno skyriaus vadovas. Visą įmonės veiklą
koordinuoja įmonės vadovas Antanas Trumpa.

Viso vidutinis dirbančiųjų skaičius
Vadovaujantis personalas
Specialistai
Darbininkai

2001m.
1882
18
163
1701

2002m.
2011
16
172
1823

2003m.
2175
26
218
1931

Vidutinis mėnesinis atlyginimas
t.sk. vadovaujančių
specialistų
darbininkų

2001m.
7626
1978
1257

2002m.
6235
1658
1167

2003m.
8395
1825
1035

2001m.

2002m.

2003m.

185

157

163

Išsilavinimas
Aukštasis

32

AB”ROKIŠKIO SŪRIS” 2003 metų prospektas ataskaita

Spec. ir vidur. (aukštesnysis)
Vidurinis
Nebaigtas vidurinis

718
810
169

720
982
152

866
1013
133

Darbo sutartyse bendrovės darbuotojų nėra numatyta ypatingų teisių bei pareigų.
Bendrovės darbuotojų teisės bei pareigos numatytos jų pareigybiniuose nuostatuose.

35.Investicijų politika (įmonės, kurių įstatiniame kapitale emitento dalis
sudaro daugiau kaip 30%)
35.1.
AB“Švenčionių pieninė“, Naujoji 31, Švenčionys, gamybos pobūdis-pieno produktų gamyba,
įstatinis kapitalas – 3 592 992 Lt, akcijos pilnai apmokėtos, 2003 m. nuostolis – 623 126 Lt,
trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis – 0,02, visų įsipareigojimų ir viso turto
santykis -10,42.
AB“Varėnos pieninė“, Basanavičiaus 52, Varėna, gamybos pobūdis-pieno produktų gamyba,
įstatinis kapitalas – 3 000 892 Lt, akcijos pilnai apmokėtos, 2003 m. pelnas – 474 550 Lt,
trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis –0,90, visų įsipareigojimų ir viso turto
santykis -,0,99.
AB”Ignalinos pieninė”, Taikos 20 Ignalina, gamybos pobūdis – pieno produktų gamyba, įstatinis
kapitalas 775 439 Lt, akcijos pilnai apmokėtos, 2003 m. pelnas – 548 843 Lt, trumpalaikių
įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis – 0,46, visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0,32.
UAB”Kalora”, Varanausko km., Krokialaukio sen., Alytaus raj., veiklos pobūdis - pieno supirkimas,
įstatinis kapitalas 12 000 Lt, akcijos pilnai apmokėtos, 2003 m. nuostolis – 22 727 Lt, trumpalaikių
įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis – 0,68, visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0,42.
35.2.AB“Rokiškio sūris“ nuosavybės teise priklauso:
AB“Švenčionių pieninė“ 3 254 280 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, t.y. 90,6%
balsų.
AB“Varėnos pieninė“ 1 498 508 paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, t.y. 49,9%
balsų.
AB”Ignalinos pieninė” 387 008 paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, t.y. 49,9%
balsų.
UAB”Kalora” 12 paprastųjų vardinių 1000 (vieno tūkstanšio) litų nominalios vertės akcijos, t.y.
100% balsų.
35.3. AB“Rokiškio sūris“ per ataskaitinį laikotarpį negavo dividendų, nesuteikė bei negavo paskolų
iš auksčiau minėtų įmonių.
35.4. Investiciniai projektai, įgyvendinti per paskutinius 3 finansinius (ūkinius) metus:
2002 m. lapkričio mėn. pradėtos vykdyti verslo plano AB ”Rokiškio sūris” pieno perdirbimo
modernizavimas SAPARD paramai gauti investicijos, kurios buvo tęsiamos 2003 m. Gauta
SAPARD paramos suma 2003 m. – 4,6 mln litų.
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2002m. buvo užbaigta kompresorinės statyba bei įvesta į eksploataciją 2002m. lapkričio mėn.
Investicijos dydis – 4 770 tūkst. litų.
2002 m. AB”Rokiškio sūris” filiale Ukmergės pieninė pastatytas naujas varškės perdirbimo
cechas ir įsigyta nauja įranga. Bendra investicijų suma – 3,5 mln. litų.
2003m. AB”Rokiškio sūris” įvedė į eksploataciją naujus valomuosius įrenginius, kurių bendra
investicijų suma yra apie 16 mln. litų.
2003m. AB”Rokiškio sūris” filiale Ukmergės pieninė paleista į ekploataciją nauja varškės sūrelių
gamybos linija. Investicijų suma – 1,5 mln. litų.
2003m. AB”Rokiškio sūris” filiale Utenos pienas paleista į ekploataciją nauja pasterizavimo
seperavimo linija. Investicijų suma – 472 tūkst. litų.
2003m. AB”Rokiškio sūris” filiale Ukmergės pieninė paleistas į eksploataciją naujas pieno
seperavimo pasterizavimo cechas. Investicijų suma – 1,6 mln. litų.
2003 m. AB “Rokiškio sūris” įsigijo pieno baltymų normalizavimo liniją. Investicijų suma – 1,5
mln. litų.
2003m. AB”Rokiškio sūris” pradėjo montavimo darbus dėl Gojos sūrio gamybos
modernizavimo linijos. Investicijų suma – 9,1 mln. litų.
2003 m. AB”Rokiškio sūris” įsigijo 72 vnt. 1 tonos ir 2 tonų talpos pieno šaldytuvus, kurie
sumontuoti pieno punktuose. Bendra investicijų vertė 1,25 mln. litų.
2003 m. AB”Rokiškio sūris” logistikos skyrius įsigijo 6 modernius VOLVO firmos pienovežiusvilkikus su atitinkančiomis ES reikalavimus JANSKY firmos cisternomis. Bendra investicijų suma –
3,44 mln. litų.
Visos investicijos atliktos Lietuvoje.
35.5 Numatomos investicijos
2004 m. numatoma baigti montuoti Gojos sūrių gamybos liniją, kurios bendra investicijų
suma 9,1 mln. litų.
2004 m.numatoma į AB”Rokiškio sūris” investicijų suma - 20 mln. litų, tame skaičiuje iš
SAPARD lėšų - 13,4 mln. litų.

36.Konkurentai
Pagrindiniai konkurentai - visos pieno pramonės įmonės.

37.Išmokėti dividendai
Išmokėti (priskaičiuoti) dividendai pagal akcijų rūšis ir klases per pastaruosius 5 metus:
1999m.
Akcijų rūšis
Suma, Lt
Vienai
akcijai
Paprastosios vardinės 2.373.135,00 0,50 Lt
akcijos
(5%)

2000m.
Suma, Lt
2.064.627,46

Vienai
akcijai
0,435 Lt
(4,35%)

Lentelės tęsinys
Akcijų rūšis

Suma, Lt

2002m.
Vienai
akcijai

2003 m.
Vienai akcijai
Suma, Lt

2001m.
Suma, Lt
Vienai
akcijai
Dividendai
nebuvo
mokami
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Paprastosios vardinės Dividendai
akcijos
mokami

nebuvo 20.012.006,00

4,45 Lt
(44,50%)
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V.FINANSINĖ PADĖTIS
(visos sumos yra tūkst. Lt., jei nenurodyta kitaip)

38. Finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais
apskaitos standartais
38.1. Konsoliduota balansinė ataskaita
2003
(konsoliduoti
duomenys)

Gruodžio 31 d.
2002
(konsoliduoti
duomenys)

2001
(konsoliduoti
duomenys)

140.115
(158)
17.285
56

130.864
(2.511)
19.217
56

124.459
(3.362)
20.449
1

157.298

147.626

141.547

77.028
53.992
11.249
5.222

71.347
55.884
7.995
3.392

74.332
39.077
3.735
4.513

147.491

138.618

121.657

304.789

286.244

263.204

47.462
41.473
10.000
(6.224)
69.805
34.077

47.462
41.473
10.000
(6.224)
69.805
19.171

47.462
41.473
(5.730)
69.805
35.159

196.593

181.687

188.169

1.517

1.020

2.436

17.424
6.351

16.223
-

9.785
-

23.775

16.223

9.785

4.003
45.003
33.898
82.904
106.679
304.789

54.454
32.860
87.314
103.537
286.244

36.247
26.567
62.814
72.599
263.204

TURTAS

Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Prestižas
Ilgalaikės gautinos sumos
Investicijos
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai
Investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Turtas iš viso
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Kapitalas ir rezervai
Paprastosios akcijos
Akcijų priedai
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti
Nuosavos akcijos
Kiti rezervai
Nepaskirstytas pelnas

Mažumos interesai
Ilgalaikės gautos paskolos
Ateinančių laokotarpių pajamos, susijusios su
subsidija ilgalaikiam materialiajam turtui
įsigyti
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai mokestiniai įsipareigojimai
Trumpalaikės paskolos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Isipareigojimai iš viso
Nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso
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38.2. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. (tūkst.Lt)
2003

2002

2001

Pardavimai

363 843

374 150

351 043

Parduotų prekių savikaina

(288 262)

(337 573)

(301 336)

Bendrasis pelnas

75 581

36 577

49 707

Veiklos sąnaudos

(54 742)

(43 552)

(31 662)

Grynasis prestižo pasikeitimas

1 064

1 027

472

Veiklos pelnas/ (nuostolis)

21 903

(5 948)

18 517

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos

(2 392)

(717)

(1 067)

-

-

201

Grupės pelnas prieš apmokestinimą

19 511

(6 665)

17 651

Pelno mokestis

(4 108)

-

-

Įprastinės veiklos pelnas

15 403

(6 665)

17 651

Mažumos dalis

(497)

699

(243)

Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)

14 906

(5 966)

17 408

3,31

(1,33)

3,79

Pelnas iš galimų parduoti investicijų perleidimo

Pelnas (nuostolis) vienai akcijai (litais)
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Konsoliduota nuosavybės pasikeitimo ataskaita
Tūkst. Lt

Likutis 2002 m. sausio 1d.
Nuosavų akcijų pirkimas
Nuosavų akcijų perleidimas
Pervedimai į rezervus
Grynasis pelnas
Likutis 2002m.gruodžio 31d.
Likutis 2003m. sausio 1d.
Grynasis pelnas
Likutis 2003m.gruodžio 31d.

Akcinis
kapitalas

Akcijų
priedai

47.462

41.473

-

Rezervas
Kiti
Nuosanuosavos akci- rezervai
voms
akcijoms jos
įsigyti

Nepaskirstytas
pelnas

Iš viso

-

(5.730

69.805

35.159

188.169

-

(957)

-

-

(957)

-

-

463

-

(22)

441

-

-

-

-

(10.000)

-

-

-

-

(5 966)

(5.966)

10.000

47.462

41.473

10.000

(6.224)

69.805

19.171

181.687

47.462

41.473

10.000

(6.224)

69.805

19.171

181.687

-

-

-

-

14.906

14.906

47.462

41.473

(6.224)

69.805

34.077

196.593

10.000
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38.3. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d.
2003
2002
2001
(konsoliduoti
(konsoliduoti
(konsoliduoti
duomenys)
duomenys)
duomenys)
Grupės veikla
Pinigų srautai iš Grupės veiklos
Sumokėtos palūkanos

35.470
(3.468)

2.747
(4.046)

6.691
(2.112)

Grynieji pinigų srautai iš veiklos

32.002

(1.299)

4.579

(101)
(27.740)
(357)
(798)
618
-

(49)
(19.215)
(504)
(4.304)
(1.460)
(2.979)
86
-

(1.270)
(34.087)
(2.028)
(7.223)
30
2100

5.201

-

-

315

174

222

227
-

274
-

909
-

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos

(22.635)

(27.977)

(41.347)

Finansinė veikla
Sumokėti dividendai
Akcijų emisijos pajamos
Nuosavų akcijų įsigijimas
Nuosavų akcijų pardavimas
Gautos paskolos
Paskolų grąžinimas
Finansinio lizingo įmokų mokėjimas
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos

36.932
(43.716)
(646)
(7.430)

(957)
441
35.680
(6.688)
(329)
28.147

(1.981)
(4.020)
357
40.354
(7.083)
(57)
27.570

1.937

(1.129)

(9.198)

Laikotarpio pradžioje

3.285

4.414

13.612

Laikotarpio pabaigoje

5.222

3.285

4.414

Investicinė veikla
Dukterinių įmonių įsigijimai
Ilgalaikio materialaus turto pirkimai
Nematerialiojo turto pirkimai
Galimų parduoti investicijų įsigijimai
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos
Kitos suteiktos paskolos
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimai
Pajamos, gautos perleidus galimas parduoti
investicijas
Gautos subsidijos ilgalaikiam materialiajam
turtui ir palūkanų sąnaudų kompensacija
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų
grąžinimas
Gautos palūkanos
Vyriausybės vertybinių popierių pirkimai
Vyriausybės vertybinių popierių pardavimai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas

AB”ROKIŠKIO SŪRIS” 2003 metų prospektas ataskaita

39

38.4. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita (Lt)
Pagal Lietuvos Respiblikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
Eil.
Nr.
I.

Straipsniai
Nepaskirstytas rezultatas – pelnas
(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas –
pelnas (nuostolis)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostolis)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VIII.

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus
- dividendai
- kiti
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas
(nuostolis) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

2003 m.

2002 m.

2001 m.

21 287 912

35 140 159

19 916 967

13 610 036

(3 852 247)

15 223 192

34 897 948
34 897 948
680 502
20 012 006
-

31 287 912
31 287 912
(10 000 000)
-

35 140 159
35 140 159
-

14 205 440

35 140 159

35 140 159

39.- Finansinių ataskaitų komentaras.
39.1. Aiškinamasis raštas apie metines finansines ataskaitas už paskutinius finansinius metus.
39.3. Svarbiausi pasikeitimai ir jų priežastis nuo paskutinių finansinių metų pabaigos.

Pridedama audito įmonės “PricewaterhouseCoopers“ konsoliduota audito ataskaita, atlikta
pagal tarptautinius apskaitos standartus.

39.2. Taikomi konsolidavimo principai.

Konsoliduota finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Tarptautiniais finansinės
atskaitomybės standartais.
Rengiant finansinę atskaitomybę pagal bendrai priimtus apskaitos principus, reikia remtis
vertinimais ir prielaidomis, turinčiomis įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei
nebalansinio turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinės atskaitomybės dieną bei per ataskaitinį
laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms. Nors šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis
žiniomis apie esamą padėtį ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo šių vertinimų.
Grupės apskaitos principai
Dukterinės įmonės, tai yra tos įmonės, kuriose Grupė, tiesiogiai ar netiesiogiai, nuosavybės
teise turi daugiau nei pusę balso teisę turinčių akcijų arba kitais būdais gali kontroliuoti jų finansų ir
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veiklos politiką, yra konsoliduojamos. Dukterinės įmonės konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė
įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.
Dukterinių įmonių įsigijimai apskaitomi taikant pirkimo metodą. Įsigijimo savikainą sudaro
perduoto turto, išleistų akcijų arba prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė įsigijimo dieną bei tiesiogiai
su įsigijimu susijusios išlaidos. Įsigijimo savikainos dalis, viršijanti įsigyto dukterinės įmonės
grynojo turto tikrąją vertę, apskaitoma kaip prestižas. Tuo tarpu įsigyto dukterinės įmonės turto ir
įsipareigojimų tikrosios vertės sandorio dieną dalis, viršijanti įsigijimo savikainą, apskaitoma kaip
neigiamas prestižas. Prestižo apskaitos politika pateikiama apskaitos principe „F”.
Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas/nuostolis iš sandorių tarp
Grupės įmonių yra eliminuojami; nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, išskyrus tuos
atvejus, kai jis negali būti padengtas. Kur būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo
pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais.
Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudarė Motininė įmonė AB „Rokiškio sūris”, keturi
filialai (2002: keturi filialai) ir keturios dukterinės įmonės (2002: trys dukterinės įmonės). Toliau
pateikiami filialai ir dukterinės įmonės įtrauktos į konsoliduotą finansinę:

Filialai

Veikiantys
gruodžio 31 d.
2003
2002

Dukterinės įmonės

Ukmergės pieninė
Utenos pienas
Eišiškių pieninė
Zarasų pieninė

Taip
Taip
Taip
Ne

AB ,,Švenčionių pieninė”
AB ,,Varėnos pieninė”
AB ,,Ignalinos pieninė”
UAB ,,Kalora”

Taip
Taip
Taip
Taip

Grupės dalis (%)
gruodžio 31 d.
2003
2002
90,60
49,94
49,91
100,00

90,60
49,94
49,91
-

Visos dukterinės įmonės ir filialai yra įsteigti Lietuvoje.

40. Emitento valdybos parengta ataskaita.
(Pridedamas priedas prie ataskaitos).

41. Informacija apie auditą
AB“Rokiškio sūris” (Grupė) 2003 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusių
konsoliduotų pelno (nuostolio) ir pinigų srautų ataskaitų už šią datą pasibaigusius metus, auditą
atliko UAB “PricewaterhouseCoopers”. Auditoriaus ataskaita buvo pasirašyta 2004 m. kovo 26
dieną.
Auditas buvo atliktas pagal Tarptautinius audito standartus, išleistus Tarptautinės apskaitininkų
federacijos. Šie standartai reikalauja planuoti ir atlikti auditą taip, kad auditorius galėtų pagrįstai
įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra esminių klaidų. Audito metu testų pagalba tikrinami
duomenys, patvirtinantys konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje pateiktas sumas ir jų
paaiškinimus. Audito metu taip pat įvertinami naudojami apskaitos principai, vadovybės atlikti
reikšmingi skaičiavimai ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Auditoriaus nuomone, atliktas
auditas suteikia tvirtą pagrindą jo nuomonei.
Auditoriaus nuomone konsoliduotos finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Grupės
2003m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų bei pinigų
srautų vaizdą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
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VI.
ORGANUS

INFORMACIJA

APIE

EMITENTO

VALDYMO

42.Valdymo organų nariai
( Išrinkti 2002 m. lapkričio 15 dieną ir atšaukti 2004 m. vasario 11 dieną)
42.1. Valdyba:

Sevki Acuner- valdybos pirmininkas, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
Vytautas Legas

- valdybos pirmininko pavaduotojas, turi 0,00004% AB“Rokiškio sūris“
įstatinio kapitalo ir balsų.

Toby Moore – valdybos narys, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
William Crewdson – valdybos narys, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
Paul Pegden Smith – valdybos narys, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
Antanas Trumpa - bendrovės vadovas, turi 22,14 % AB“Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir
23,37 % balsų .

Aldona Tursienė – valdybos narė, turi 0,18 % AB“Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,19 %
balsų.

Dalius Trumpa - valdybos pirmininko pavaduotojas, turi 1,38% AB“Rokiškio sūris“ įstatinio
kapitalo ir 1,45% balsų.
Stasė Jasinevičienė – valdybos narė, turi 0,001% AB“Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo bei
balsų.

Administracija:

Antanas Trumpa

- administracijos vadovas-direktorius, turi 22,14% AB“Rokiškio sūris“
įstatinio kapitalo 23,37 % balsų.

Antanas Kavaliauskas – finansų direktorius, AB”Rokiškio sūris” akcijų neturi.
42.2.

Sevki Acuner – valdybos pirmininkas.
Išsilavinimas - įgytas Konkordijos universitete verslo administravimo magistro laipsnis, turi
Bosphorus universitete įgytą vadybos mokslų bakalauro laipsnį.
Nuo 1990 m. iki 1992 m. buvo vadovaujantis direktorius Karališkajame Kanados banke
Amsterdame. Nuo 1992 m. iki 1996 m. buvo Karališkojo Kanados banko vyr. bankininku ir srities
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vadybininku Nyderlanduose, Italijoje ir Graikijoje. Nuo 1996 m. iki 1999 m. buvo Europos
Rekonstrukcijos ir Plėtros banko vyr. kreditų pareigu. Nuo 1999 m. iki dabar yra Europos
Rekonstrukcijos ir Plėtros banko (Londonas) vyresnysis bankininkas.

Antanas Trumpa – administracijos vadovas. Išsilavinimas aukštasis, specialybė.- inžinierius
mechanikas. 1979m. apgynė kandidatinę disertaciją, įgydamas technikos mokslų daktaro vardą.
Įmonėje dirba nuo 1966m. Nuo 1971 m. yra AB“Rokiškio sūris“ administracijos vadovas.
Antanas Kavaliauskas – finansų direktorius, išsilavinimas aukštasis. Turi gamybos vadybos
bakalauro laipsnį, finansų vadybos magistro laipsnį. Nuo 1997m. iki 2002m. dirbo
UAB”PricewaterhouseCoopers” vyresniuoju auditoriumi. Nuo 2002m. gegužės 1d. finansų
direktorius. 2002 m. balandžio mėn. baigus 4 metų mokslų kursą ir gavus sertifikatą, priimtas į
Sertifikuotų ir atestuotų apskaitininkų asociaciją ( ACCA).
42.3.

Sevki Acuner – apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje duomenų nėra.
Vytautas Legas – kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Toby Moore – yra Latvijoje esančios krovinių oro transporto įmonės AB”RAF Avia” valdybos
narys. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

William Crewdson – yra “Jupiter Asset Management LTD” valdybos narys, Didžiosios
Britanijos alaus daryklos “Brewery Holdings Limited “ valdybos narys, Kroatijos mažmeninio tinklo
įmonės “Magma d.d.” valdybos narys, Škotijos perdirbimo įmonės “Caledonian Cartridge Company“
valdybos narys ir turi apie 8% akcijų.
Paul Pegden Smith –yra konsultantas pieno pramonės, maisto ir žemės ūkio klausimais,
Didžiosios Britanijos “United Milk Limited” kompanijos valdybos narys.
Antanas Trumpa – UAB”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, turi 56,25 % UAB”
Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų.

Aldona Tursienė – yra AB”Varėnos pieninė” valdybos narė.
Dalius Trumpa – AB“Švenčionių pieninė“ valdybos pirmininkas, akcijų neturi.
UAB”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, turi 6,25 % UAB”
Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų.

Stasė Jasinevičienė – kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Antanas Kavaliauskas – UAB”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, turi 6,25 %
UAB” Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų.
42.4. 42.5. Duomenys apie valdybos kadencijos pradžią ir pabaigą.
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AB“Rokiškio sūris“ valdyba išrinkta 2002 m. lapkričio 15 d. AB“Rokiškio sūris“ visuotiniame
akcininkų susirinkime. Valdybos kadencijos pabaiga 2004 metų lapkričio 15 diena, valdyba atšaukta
2004 m. vasario 11 dieną.

42.Valdymo organų nariai
(Išrinkti 2004m. vasario 11 dieną. Kadencijos pabaiga 2008 m. vasario 11 diena)

Valdybos nariai: Nerijus Dagilis, Svajūnas Sipavičius, Linas Strėlis ir Dalius Trumpa išrinkti
2004 m. vasario 11 d. įvykusiame akcininkų susirinkime, o Andrius Trumpa išrinktas 2004 m. kovo
30 d. įvykusiame akcininkų susirinkime. Valdybos narių kadencija – 4 metai.
42.1. Valdyba:

Nerijus Dagilis - valdybos pirmininkas, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
Dalius Trumpa - valdybos pirmininko pavaduotojas, turi 1,38% AB“Rokiškio sūris“ įstatinio
kapitalo ir 1,45% balsų.

Svajūnas Sipavičius – valdybos narys, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
Linas Strėlis – valdybos narys, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
Andrius Trumpa – valdybos narys, AB“Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Antanas Trumpa - bendrovės vadovas, turi 22,14 % AB“Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir
23,37 % balsų .

Antanas Kavaliauskas – finansų direktorius, AB”Rokiškio sūris” akcijų neturi.
42.2.

Nerijus Dagilis – valdybos pirmininkas.
Išsilavinimas:Vytauto Dydžiojo universitetas – ekonomikos bakalauro laipsnis, Central European
universitetas - ekonomikos magistro laipsnis, mokslai JAV universitetuose.
Iki 2000 m. dirbo AB “Hermis” banke. Šiuo metu yra UAB”Hermis fondų valdymas” direktorius ir
valdybos narys.

Antanas Trumpa – bendrovės direktorius. Išsilavinimas aukštasis, specialybė.- inžinierius
mechanikas. 1979m. apgynė kandidatinę disertaciją, įgydamas technikos mokslų daktaro vardą.
Įmonėje dirba nuo 1966m. Nuo 1971 m. yra AB“Rokiškio sūris“ administracijos vadovas.

Antanas Kavaliauskas – finansų direktorius, išsilavinimas aukštasis. Turi gamybos vadybos
bakalauro laipsnį, finansų vadybos magistro laipsnį. Nuo 1997m. iki 2002m. dirbo
UAB”PricewaterhouseCoopers” vyresniuoju auditoriumi. Nuo 2002m. gegužės 1d. finansų
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direktorius. 2002 m. balandžio mėn. baigus 4 metų mokslų kursą ir gavus sertifikatą, priimtas į
Sertifikuotų ir atestuotų apskaitininkų asociaciją ( ACCA).
42.3.

Nerijus Dagilis - UAB ”Snavesta” akcininkas turi 17,2% UAB”Snavesta” akcijų;
UAB ”Baltijos polistirenas” akcininkas, turi 33% UAB”Baltijos polistirenas”
akcijų;
UAB ”Ežerų pasaulis” akcininkas, turi 25% UAB”Ežerų pasaulis” akcijų.
UAB ”Hermis fondų valdymas” valdybos narys ir direktorius;
UAB ”Survesta” direktorius;
AB ”Snaigė” valdybos narys, akcijų neturi.

Dalius Trumpa – AB“Švenčionių pieninė“ valdybos pirmininkas, akcijų neturi.
UAB”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, turi 6,25 % UAB”
Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų.

Svajūnas Sipavičius – AB”Kelmės pieninė” direktorius ir valdybos narys, akcijų neturi;
Linas Strėlis – AB”Kelmės pieninė” valdybos narys, turi 9,99% AB”Kelmės pieninė” akcijų;
UAB”Hermis fondų valdymas” akcininkas, turi 12,5% UAB”Hermis fondų
valdymas” akcijų;
UAB” Gintarinis amžius” direktorius, turi 50% UAB”Gintarinis amžius” akcijų;
UAB”Biglis” direktorius, turi 100% UAB”Biglis” akcijų.

Andrius Trumpa – kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Antanas Trumpa – UAB”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, turi 56,25 % UAB”
Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų.

Antanas Kavaliauskas – UAB”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, turi 6,25 %
UAB” Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų.
42.4. 42.5. Duomenys apie valdybos kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos nariai: Nerijus Dagilis, Svajūnas Sipavičius, Linas Strėlis ir Dalius Trumpa išrinkti 2004
m. vasario 11 d. įvykusiame akcininkų susirinkime, o Andrius Trumpa išrinktas 2004 m. kovo 30 d.
įvykusiame akcininkų susirinkime. Valdybos narių kadencija – 4 metai. Kadencijos pabaiga 2008 m.
vasario 11 d.
43.Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams:
43.1. per ataskaitinį laikotarpį valdybai, bendrovės vadovui ir Finansų direktoriui išmokėtų
atlyginimų bendra suma - 553 319 litų. (Tantjemų ir kitų išmokų iš pelno nebuvo).Vidutinis dydis
tekantis vienam asmeniui (valdybos narių) – 47 439 Lt. Vidutinis dydis tenkantis vienam asmeniui
(bendrovės vadovas ir Finansų direktorius) – 195 683 Lt.
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43.2. per ataskaitinį laikotarpį valdybai ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų ,tantjemų ir
kitų išmokų iš pelno, gautų iš įmonių, kuriose AB“Rokiškio sūris“ dalis įstatiniame kapitale sudarė
daugiau kaip 20 procentų, nebuvo.
43.3. per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams paskolų suteikta nebuvo. Kitų garantijų ar
laidavimų nebuvo suteikta.
44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis

AB“Rokiškio sūris“ per ataskaitinį laikotarpį pagrindinei veiklai nebūdingų sandėrių su
suinteresuotais asmenimis nebuvo sudaryta.
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE,
JOS PERSPEKTYVOS
45. Naujausi įvykiai emitento veikloje
AB‘‘Rokiškio sūris‘‘ 2003 m pagrindiniai tikslai buvo pasirengimas ES narystei. Todėl
pagrindinės investicijos numatytos į AB”Rokiškio sūrio‘‘ įmonę. Investicijų tikslas – padidinti
gaminamos produkcijos asortimentą, pradėti gaminti naujų tipų sūrius, kurie parduodami Vakarų
Europos rinkoje, nemažinant ir vietos rinkos plėtros.
Per 2003 metus bendrovė pagamino 18 959 tonas fermentinių sūrių, iš kurių 13 402 t kietų.
Pasirodė rinkoje naujos sūrio rūšys: tai Rokiškio “Gouda‘‘, Edamo ir Maasdam puskiečiai
fermentiniai sūriai.
Įdiegta nauja glaistytų sūrelių linija, gaminanti sūrelius su prekiniai ženklais ‚‘‘Žaloji
karvutė‘‘ ir ‚‘‘&joy‘‘. Naujiems 2004 metams pateikti gaminiai su prekiniu ženklu BI FI DO.
Modernizuotas transporto ūkis, įsigyjant naujus Volvo ir Jansky firmų pienvežius su
kompiuterine pieno priėmimo apskaita.
Toliau vykdomas AB”Rokiškio sūris” ir filialų gamybos padalinių modernizavimas iš
SAPARD ir nuosavų lėšų. Pastatytas naujas produktų sandėlis Utenoje, naujas priėmimo ir aparatinis
skyriai Ukmergėje.
2003 metais AB “Rokiškio sūris” ženkliai pagerino gaminamų produktų įpakavimo dizainą:
tai gaminiai su &joy ženklu, ‚”Gojos“, Parmazano ir Montecampo fermentiniai sūriai suvenyrinėse
pakuotėse.
Kasmet atsinaujančioje AB ‘‘Rokiškio sūris‘‘ bendrovėje sumontuota geriausių pasaulio
firmų įranga: Tetra Pak, Westfalia Seperator, APV, Alfa Laval, Reda, Damrow, Elecster.
2003 m gruodyje paleista nauja Westfalia Seperator firmos baktofūga su integruota PRO
PLIUS baltymų ekonomijos sistema. Taip pat už SAPARD lėšas rekonstruota ir rekonstruojama
ventiliacijos sistema.
Įdiegta kompiuterinė apskaitos programa “Navision‘. Ji sujungia pagrindinę įmonę su Utenos
ir Ukmergės filialais.
2003 metais AB “Rokiškio sūris” pradėta gaminti ‘Žalioji elektros energija‘, panaudojant
įmonėje susidarančias atliekas.
Pagrindinys ir toliau vadovybės keliamas uždavinys yra siekti, kad visuose gamybos ir
pagalbiniuose padaliniuose būtų sudarytos sąlygos higienai, gaminamos produkcijos saugai, kokybei,
mažinant gamybos kaštus, išsaugiant švarią gamtą ir integruotis į ES rinką.
2004 metams AB”Rokiškio sūris”grupė užsibrėžė tikslą pasiekti 426 132 tūkst. Lt
pardavimus ir uždirbti ne mažesnį kaip 5-6 proc. grynąjį pelningumą. Šiuos tikslus planuojama
pasiekti išliekant viena iš pirmaujančių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje ir Baltijos valstybėse.
Lietuvai įstojus į ES, Grupės pozicija dar labiau sustiprės, nes ženkliai padidės sūrio eksportas į ES
šalis. Taip pat Grupė užsibrėžė tikslą didinti pardavimus Lietuvoje, skatinant pieno produktų
vartojimą bei pristatant rinkai naujus gaminius.
AB”Rokiškio sūris”grupė ir toliau įgyvendins SAPARD programos etapus, iš kurios fondų 2004
metais planuojama gauti apie 8 mln. Lt.
Grupė ruošiasi ir kitiems svarbiems projektams, susijusiems su kokybės gerinimu ir standartų
atitikimu ES reikalavimams, gaunant ir įsisavinant ES teikiamas paramas ir struktūrinius fondus.
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46.Esminiai įvykiai emitento veikloje
2003 m. balandžio 30d. AB”Rokiškio sūris” visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie
nutarimai:
• Patvirtinta AB”Rokiškio sūris” veiklos ataskaita už 2002m. finansinius metus.
• Patvirtinta 2002m finansinė atskaitomybė.
AB”Rokiškio sūris” grupės konsoliduotas audituotas 2002 metų nuostolis -5 966
tūkst. litų.
• Patvirtintas pelno (nuostolio) paskirstymas.
• Išrinkta audito įmonė PriceWaterhouseCoopers.
• Kad būtų išvengta nuostolių dėl akcijų kurso kritimo, nutarta supirkti savų akcijų,
kurių nominali vertė būtų ne didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Laikotarpis per kurį
bendrovė supirks savas akcijas - 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo. Nustatyti
įsigijamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -100 Lt, minimalią vienos
akcijos kainą - 10 Lt. Savų akcijų isigijimui yra suformuotas 10 mln. litų rezervas.
Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą bei nustatyti akcijų supirkimo
tvarką ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. reikalavimų.
• Parduoti, perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat juo laiduoti ar garantuoti bendrovės
grupės ilgalaikį turtą, kurio suminė vertė per ūkinius metus negali būti didesnė kaip
100 (vienas šimtas) milijonų litų.
2003 m. vasario 14 d. AB ”Rokiškio sūris” valdybos sprendimu buvo nutraukta AB”Rokiškio
sūris” filialo Zarasų pieninė ir 2003 m. birželio 26 d.išregistruota iš LR Įmonių registro.
2003 m. gegužės mėn. gavus LR Konkurencijos tarybos leidimą, AB”Rokiškio sūris” padidino
AB”Panevėžio pienas” akcijų paketą iki 35,3%.
2003 m. liepos 30 d. AB”Rokiškio sūris” perdavė nuosavybės teisę į 4.982.943 AB
”Panevėžio pienas” paprastųjų vardinių akcijų (35,30%) Latvijos akcinei bendrovei turto valdymo
įmonei “Prudentia Ieguldijumu Parvaldes Sabiedriba” tikslu parduoti šį AB ”Panevėžio pienas”
akcijų paketą strateginiam investuotojui.
2003 m. rugpjūčio 20 d. AB”Rokiškio sūris” įsigijo 12 vnt. UAB”Kalora” partastųjų vardinių
akcijų. Tai sudaro 100 proc. UAB”Kalora” įstatinio kapitalo. Įmonė tapo AB”Rokiškio sūris”
dukterine įmone.
2003 m. gruodžio 22 d. AB”Rokiškio sūris” akcininkas Antanas Trumpa, UAB”Pieno
pramonės investicijų valdymas” ir UAB ”Survesta” pasirašė akcininkų sutartį.
2004 m. sausio 13 d. buvo pasirašytos akcijų pirkimo – pardavimo sutartys tarp UAB ”Pieno
pramonės investicijų valdymas”, UAB ”Survesta, Europos Rekonstrukcijos ir plėtros banku bei East
European Food Fund ( Rytų Europos maisto fondu). Pagal pasirašytas sutartis, akcijos įsigijamos po
45,10 Lt už akciją.
Paskelbtas privalomas nekonkurencinis oficialus pasiūlymas supirkti likusias AB ”Rokiškio
sūris” PVA:
2004 m. vasario 9 d. (pasiūlymo įgyvendinimo pradžia) – 2004 m. kovo 9 d.
(pasiūlymo įgyvendinimo pabaiga) siūlytojai – Antanas Trumpa ir kartu veikiantys asmenys: Ledina
Trumpienė, Dalius Trumpa, Vytautas Legas, Aldona Tursienė ir Stanislava Jasinevičienė; UAB
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”Pieno pramonės investicijų valdymas”; UAB ”Survesta” paskelbė privalomą nekonkurencinį
oficialų pasiūlymą supirkti likusias AB”Rokiškio sūris” paprastąsias vardines akcijas. AB”Rokiškio
sūris” vertybiniai popieriai buvo superkami po 45,10 Lt už vieną paprastąją vardinę 10 Lt nominalios
vertės akciją. Oficialaus pasiūlymo metu buvo supirkta 2 586 vnt. AB ”Rokiškio sūris” paprastųjų
vardinių akcijų (0,054% AB ”Rokiškio sūris” įstatinio kapitalo, arba 0,058% balsų).
2004 m. vasario 11 d. įvyko AB ”Rokiškio sūris” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Priimti nutarimai:
• Patvirtinta AB“Rokiškio sūris“ įstatų nauja redakcija.
• Atšaukta visa valdyba.
• AB “Rokiškio sūris” valdybos nariais išrinkti - Nikos Nikolaidis, Dalius
Trumpa, Nerijus Dagilis, Svajūnas Sipavičius ir Linas Strėlis.
2004 m. vasario 11 d. AB ”Rokiškio sūris” valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas
- Nerijus Dagilis.
2004 m. kovo 30 d. įvyko AB ”Rokiškio sūris” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Priimti nutarimai:
• Patvirtinta AB”Rokiškio sūris” veiklos ataskaita už 2003 metus.
• Pritarta audito pranešimui.
• Patvirtinta 2003 m finansinė atskaitomybė.
• Patvirtintas 2003 m. pelno paskirstymas.
• Pelno dalis paskirta dividendams – 20,012 mln. Lt
Dividendams paskirta išmokėti 4,45 Lt vienai 10 litų nominalios vertės AB
”Rokiškio sūris” paprastajai vardinei akcijai.
• Atšauktas Nikos Nikolaidis iš AB ”Rokiškio sūris” valdybos nario pareigų.
• Išrinktas Andrius Trumpa į AB ”Rokiškio sūris” valdybos narius.
AB ”Rokiškio sūris” 2004 m. balandžio 9 dieną susigrąžino nuosavybės teisę į 33,33% AB
”Panevėžio pienas” akcijų paketą ir 2004 m. balandžio 9 dieną neteko visų 33,33% AB
”Panevėžio pienas” akcijų.
2004 m. balandžio 9 dieną AB ”Rokiškio sūris” įsigijo 10,97% AB ”Žemaitijos pienas” akcijų
paketą.
Apie visus esminius įvykius, AB“Rokiškio sūris“ pagal bendrovės įstatuose nustatytą tvarką
ir vadovaujantis LR Vertybinių popierių rinkos įstatymu, bei informavimo apie emitento esminius
įvykius atskleidimo taisyklėmis informavo Vertybinių popierių komisiją, Nacionalinę Vertybinių
Popierių biržą ir žiniasklaidą (dienraščiai “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”).

47.Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius
(ūkinius) metus
Esminės vertybės:
• Geriausias klientų poreikių tenkinimas ir profesionalumas konkurentų tarpe.
• Pagarba kiekvienam darbuotojui.
• Nuolatinis prekių ir paslaugų kokybės tobulinimas ir efektyvumo gerinimas.
• Kuo geriausias didžiausių verslo dalininkų aptarnavimas, ypač pieno gamintojų ir
akcininkų.
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Misija:
• Pasiekti, kad AB “Rokiškio sūris” taptų ir liktų pieno perdirbimo lyderė Lietuvoje ir
pirmaujanti sūrio gamintoja Pabaltijyje. Einant šiuo keliu siekti, kad visas pieno
perdirbimas Lietuvoje prilygtų geriausiems ES standartams.
• Būti stipria, finansiškai pajėgia įmone, kuriančia ir maksimaliai didinančia vertingumą
akcininkams.
Ilgalaikiai tikslai:
• Sukurti svarią ir pelningą rinką Europos Sąjungoje AB “Rokiškio sūris” prekėms ir
paslaugoms.
• Per naujų produktų kūrimo ir efektyvaus marketingo veiklą plėsti sūrių asortimentą,
atitinkant Pabaltijo ir pasaulio rinkų poreikius .
• Tapti ir likti pieno pramonės lyderiu Baltijos šalyse.
Pagrindiniai Grupės tikslai yra:
•
•
•
•
•

Pardavimų ir marketingo srityje – rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis į naujas
pelningas rinkas, naujų gaminių ir paslaugų vystymas.
Gamybiniai – aukščiausio lygio kokybės palaikymas, naujų pieno produktų gamyba ir
asortimento plėtimas, pilnas esamų gamybinių pajėgumų išnaudojimas bei naujausių
technologijų diegimas.
Žaliavinio pieno supirkimas – išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno
supirkėjo statusą Lietuvoje.
Finansiniai – norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcininkų turto vertės
maksimizavimas.
Valdymo – funkcinės valdymo sistemos diegimas ir tobulinimas.

