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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Ataskaitinis laikotarpis, už kur	 parengta ataskaita. 
 
Ataskaita parengta už 2006 metus. 

2.Pagrindiniai duomenys apie emitent
: 
 
Emitento pavadinimas- akcin� bendrov� "Rokiškio s�ris". 
Teisin� – organizacin� forma: akcin� bendrov�. 
Adresas - Pramon�s g.3, LT 42150  Rokiškis, Lietuvos respublika. 
Telefonas 8 (458) 55 200, faksas  8 (458) 55 300.  
El. pašto adresas: rokiskio.suris@rokiskio.com  
Interneto adresas: www.rokiskio.com 
�registravimo data ir vieta - �registruota 1992 m. vasario 28 dien� Rokiškio raj. valdyboje.          
Perregistruota 1995m. lapkri�io 28 dien� LR Ekonomikos ministerijoje. 
�mon�s kodas 173057512. 
Juridini� asmen� registro tvarkytoja – Valstyb�s �mon� Registr� centras. 
AB ”Rokiškio s�ris” �statinis kapitalas �registruotas 1999 m liepos 19 d. yra 47 462 700 Lt 
(keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t�kstan�iai septyni šimtai) lit�. 
 

3.Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis. 
 

Akcin�s bendrov�s “Rokiškio s�ris“ veikla: 
 

� Pienini� veikla ir s�ri� gamyba (EVRK 15.51);  
 
Pagrindin� �mon�s veikla yra fermentini� s�ri�, švieži� pieno produkt�, sviesto, pieno milt�, 
išr�gini� ir kit� pieno produkt� gamyba ir prekyba. 
 

4.Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei 
dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta  ir visuomen�s informavimo 
priemon�s pavadinimas: 
 
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansin�mis ataskaitomis, 

auditori� išvadomis ir pan.), galima susipažinti akcin�je bendrov�je "Rokiškio s�ris", Pramon�s g.3, 
Rokiškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. Visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas – 
dienraštis “Lietuvos rytas”. 

 

5.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt
 informacij
: 
 
5.1. 
Antanas Trumpa – AB ”Rokiškio s�ris” Bendrov�s vadovas. 
Tel: 8(458) 55 200 , Faksas 8(458) 55 300 
 
Antanas Kavaliauskas – AB ”Rokiškio s�ris” Finans� direktorius, valdybos narys. 
Tel.:8 5 2102717 , Faksas 8(458) 55 300 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� KAPITAL� IR 
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 

 

7. Emitento 	statinis kapitalas: 
 

7.1.Akcin� bendrov� "Rokiškio s�ris" �registruota Rokiškio rajono valdyboje 1992 m. vasario 28 
dien�. �mon� perregistruota Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijoje 1995 m. lapkri�io 28 
dien�. �mon�s kodas 173057512. 

2006 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ �statinis kapitalas buvo 47.462.700 
(keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t�kstan�iai septyni šimtai ) lit�.  

 
 

  
Akcij� r�šis ir klas� 
 

Akcij� 
skai�ius 

Nominali vert� 
Lt 

Bendra nominali 
vert� Lt 

Dalis �statiniame 
kapitale � 

1 2 3 4 5 
Paprastos vardin�s 
akcijos 

4 746 270 10 47 462 700 100% 
 

 
Visos AB „Rokiškio s�ris“ akcijos yra apmok�tos. 
 
7.2.Bendrov� n�ra išleidusi skolos ar išvestini� vertybini� popieri�, tod�l nenumatomas kapitalo 
didinimas konvertuojant ar kei�iant � akcijas šiuos vertybinius popierius. 

8. Akcininkai. 
 

  Bendras akcinink� skai�ius 2007.04.27 (visuotinio akcinink� susirinkimo datai) – 5.253 
akcinink�. 

Akcininkai, nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento 
	statinio kapitalo (2007.04.27): 

 
Nuosavyb�s teise priklauso Su kartu veikianiais 

asmenimis 
Vardas, pavard� 

�mon�s pavadinimas 
Adresas 

Akcij�  
sk. 

Kapitalo 
dalis% 

Bals� 
dalis

% 

Kapitalo 
dalis% 

Bals� 
dalis% 

UAB ”Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” 
 
 

Pramon�s g. 3, 
Rokiškis 
Lietuva 

1.704.890 34,92 39,91 48,33  53,70  

Antanas Trumpa 
 

Sod� 41a, Rokiškis 
Lietuva 

381.837 8,04 8,93 48,33 53,70 

Hansabank clients 
  

Liivalaia 8, 
Tallinn 15040 Estija 
 

543.483 11,45 12,72 - - 
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Skandinaviska 
Enskilda 
Banken AB clients 
 
 

Sergels Torg 2, 10640 
Stockholm, Sweden 

511.879 10,78 11,98 - - 

AB „Rokiškio s�ris“ 
 

Pramon�s g.3,  
Rokiškis, Lietuva  

474.617 10,00 - - - 

9.Akcij�, išleist� 	 vieš
j
 vertybini� popieri� apyvart
, pagrindin�s 
charakteristikos: 
 
 2006 m. gruodžio 31 d. b�klei � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart� buvo išleista 4 746 270 
(keturi milijonai septyni šimtai keturiasdešimt šeši t�kstan�iai du šimtai septyniasdešimt) paprast�j� 
vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali vert� 10 (dešimt) lit�, bendra akcij� nominali vert� 
47.462.700 (keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t�kstan�iai septyni šimtai) 
lit�. 
 

Akcij�, išleist� 	 vieš
j
 vertybini� popieri� apyvart
, b�dai: 
 

VP išleidimo b�das Akcij� skaiius 
(vnt.) 

Išleidimo 
data 

Pagal privataus kapitalo kaupimo �statym� 7 993 1991.04.30 
Pagal pirminio privatizavimo �statym� 133 029 1991.11.02 
Parduotos valstybei priklausan�ios akcijos 13 694 1992.12.21 
�statinio kapitalo didinimas  
(emisija papildomais �našais pas emitent�) 

100 000 1993.04.08 

Parduotas valstybinio kapitalo rezervas 3 634 1993.05.17 
�statinio kapitalo didinimas  
(emisija papildomais �našais pas emitent�) 

50 000 1993.09.02 

�statinio kapitalo didinimas (emisija iš sav� l�š�) 249 075 1994.04.29 
Turto indeksavimas 565 368  1994.11.25 
�statinio kapitalo didinimas  
(emisija papildomais �našais pas emitent�)  

400 000  1994.12.16 

Bendrov�s reorganizavimas 
(emisija prijungiant AB “Zaras� pienin�“) 

37 116  1995.08.11 

�statinio kapitalo didinimas 
(emisija papildomais �našais pas emitent�) 

80 000 1996.06.03 

Bendrov�s reorganizavimas 
(emisija prijungiant AB “Ukmerg�s pienin�“) 

65 824 1996.11.15 

�statinio kapitalo didinimas 
(emisija papildomais �našais pas emitent�) 

1 200 000 1997.02.11 

�statinio kapitalo didinimas  
(emisija papildomais �našais per tarpininkus, ne per birž�) 

300 000 1997.11.11 

Bendrov�s reorganizavimas 
(emisija prijungiant AB “Šal�inink� pienin�)  

11 314 1998.02.06 

�statinio kapitalo didinimas 
(emisija papildomais �našais pas emitent�) 

1 400 000 1999.07.21 

Privilegijuotosios vardin�s akcijos konvertuotos � 
paprast�sias vardines akcijas 

6 452 1999.08.20 

Buvusios Žem�s �kio produkcijos gamintoj� akcijos 
�trauktos � vieš�j� akcij� apyvart� 

122 771 2004.06.09 



                     AB ”ROKIŠKIO S�RIS” 2006 met� prospektas ataskaita 
_____________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

 

10.Duomenys apie neviešajai apyvartai 	registruotas ir išplatintas akcijas 
 

Neviešajai apyvartai �registruot� ir išplatint� akcij� n�ra. 
 

11.Informacija apie akcij� pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus. 
 
Akcij� pagrindu depozitoriumo pakvitavimai buvo išleisti 1997 met� spalio 10 d. �registruot� 

Vertybini� popieri� komisijoje akcij� pagrindu (registravimo akto Nr.AB-4060). Akcijos prad�tos 
platinti 1997 m. spalio 15d., baigtos – 1997 m. spalio 29 d. Išplatinta 300 000 PVA. Vienos akcijos 
emisijos kaina 54 litai. 

1997 m. lapkri�io 14 d. Vertybini� popieri� nemokestiniu pervedimu Nr.021933 � Vilniaus 
banko FMD klient� VP einam�j� s�skait� (Bankers Trust Company) pervesta 154 500 šios emisijos 
PVA konvertavimui � depozitoriumo pakvitavimus. Konvertavimo koeficientas 2, t.y. viena 
paprastoji vardin� akcija konvertuojama � du depozitoriumo pakvitavimus. Šie depozitoriumo 
pakvitavimai nebuvo kotiruojami biržose. 

Išleidimo mechanizmas: depozitoriumo pakvitavimai skirti uždaram platinimui (tik 
kvalifikuotiems instituciniams investuotojams), ne JAV investuotojams, tod�l platinimui nebuvo 
registruoti JAV Vertybini� popieri� ir birž� komisijoje. 

2004 m. spalio 29 d. buvo baigti akcij� pagrindu išleisti depozitoriumo pakvitavimai 
konvertuoti � paprast�sias vardines akcijas. 

2006 m. gruodžio 31 d., bei visuotinio akcinink� susirinkimo dienai t.y. 2007 m. balandžio 27 
d. akcij� pagrindu išleist� depozitoriumo pakvitavim� �mon� netur�jo. 
 

12.Skolos vertybini� popieri�, išleist� 	 vieš
j
 vertybini� popieri� apyvart
, 
pagrindin�s charakteristikos 

 
Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, �mon� n�ra išleidusi. 
 

13.Duomenys apie neviešajai apyvartai 	registruotus ir išplatintus skolos 
vertybinius popierius 

 
Neviešajai apyvartai �registruot� ir išplatint� skolos vertybini� popieri� n�ra. 

14.Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo 	statiniame kapitale, bet 
kuri� apyvart
 reglamentuoja Vertybini� popieri� viešosios apyvartos 	statymas, 
išskyrus skolos vertybinius popierius 

 
 Vertybini� popieri�, nepažymin�i� dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja Vertybini� popieri� rinkos �statymas, n�ra. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST� VERTYBINI� 
POPIERI� ANTRIN� APYVART� 

 

15.Vertybiniai popieriai, 	traukti 	 birž� prekybos s
rašus  
  

AB “Rokiškio s�ris“ 4 746 270 paprastosios vardin�s akcijos yra �trauktos � OMX Vilniaus 
vertybini� popieri� biržos Oficial�j� prekybos s�raš�. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos 
nominali vert� 10 (dešimt) lit�. Bendra akcij� nominali vert� 47 462 700 (keturiasdešimt septyni 
milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t�kstan�iai septyni šimtai) lit�. 
 

16.Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose 
rinkose 
 
 AB “Rokiškio s�ris“ akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybini� popieri� biržos Oficiali�jame 
prekybos s�raše. 
 
16.1. Prekyba Vilniaus vertybini� popieri� biržoje: 
 
16.1.1. Prekyba centrin�je rinkoje: 
 
 

Ataskaitinis 
periodas 

Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta 

nuo iki maks. min. pask. 
sesij 

maks. min pask. 
sesijos 

Data 
paskut 
sesijos (vnt.) (Lt) 

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 
 

2004.04.01 2004.06.30 74,00 65,00 67,00 722 273 0 2 346 2004.06.30 61 139 4 296 848 
 

2004.07.01 
 

2004.09.30 69,98 65,00 69,10 400 137 0 10 089 2004.09.30 32 062 2 175 546 

2004.10.01 2004.12.31 76,00 67,50 76,00 753 276 0 234 487 2004.12.31 101 993 7 329 045 
 

2005.01.01 2005.03.31 77,00 71,00 74,00 5 335 597 7 500 81 348 2005.03.31 294 225 21 585 117 
 

2005.04.01 2005.06.30 82,50 74,00 77,77 
 

57 539 044 0 47 872 2005.06.30 2 409 299 178 308 179 

2005.07.01 
 

2005.09.30 78,50 70,00 71,30 3 272 780 0 175 939 2005.09.30 245 377 18 149 244 

2005.10.01 2005.12.31 75,50 70,00 75,00 
 

3 528 225 0 75 000 2005.12.30 258 355 18 620 766 

2006.01.01 2006.03.31 75,50 68,00 72,50 
 

2 669 836 0 7 015 2006.03.31 194 218 14 016 379 

2006.04.01 2006.06.30 71,50 50,00 50,00 1 746 560 0 156 447 2006.06.30 90 581 5 423 753 
 

2006.07.01 
 

2006.09.30 50,00 44,00 47,50 2 222 702 0 76 353 2006.09.29 409 002 19 177 690 

2006.10.01 2006.12.31 56,20 
 

43,80 55,00 5 269 556 0 49 870 2006.12.29 457 987 20 985 247 

2007.01.01 2007.03.31 64,50 56,00 60,40 
 

3 772 364 0 3020 2007.03.30 291 066 16 644 056 

 
 
 
 
 



                     AB ”ROKIŠKIO S�RIS” 2006 met� prospektas ataskaita 
_____________________________________________________________________________________ 

 

10

 

 
 
 
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

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

17.Vertybini� popieri� kapitalizacija. 
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Paskutin�s 
prekybos 

sesijos data 

Kapitalizacija 
(Lt) 

 
2004.03.31 325 956 680 
2004.06.30  318 000 090 
2004.09.30  327 967 257 
2004.12.31  360 716 520 
2005.03.31  351 223 980 
2005.06.30 369 117 418 
2005.09.30  338 409 051 
2005.12.30  355 970 250 
2006.03.31 344 104 575 
2006.06.30  237 313 500 
2006.09.29  225 447 825 
2006.12.29  261 044 850 
2007.03.30  286 674 708 

 
 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib�. 
 
 Kadangi  emitento paprastosios vardin�s akcijos (4 746 270vnt.) yra �trauktos � Vilniaus 
vertybini� popieri� biržos Oficial�j� prekybos s�raš�, prekyba jomis vyksta tik biržos ribose. 
  

19. Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim
  

 
 Pirmasis sprendimas d�l sav� akcij� supirkimo buvo priimtas AB “Rokiškio s�ris“ 
visuotiniame akcinink� susirinkime, �vykusiame 1998 m. rugs�jo 25 dien�. Visuotinio akcinink� 
susirinkimo nutarimas -  “Kad b�t� išvengta nuostoli�, d�l didelio akcij� kurso kritimo, supirkti  ne  
daugiau  kaip 334 627 vnt. paprast�j� vardini� bendrov�s akcij�. Pavesti valdybai organizuoti sav� 
akcij� supirkim� bei nustatyti akcij� supirkimo tvark� ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“ 

 
2003 m. balandžio 30 d. �vykusiame AB ”Rokiškio s�ris” visuotiniame akcinink� susirinkime 

buvo atnaujintas sprendimas d�l sav� akcij� supirkimo. Visuotiniame akcinink� susirinkime buvo 
nutarta:  
“1.Kad b�t� išvengta nuostoli� d�l akcij� kurso kritimo, supirkti sav� akcij�, kuri� nominali vert� 
b�t� ne didesn� kaip 1/10 �statinio kapitalo. 
2.Laikotarpis per kur� bendrov� supirks savas akcijas -  18 m�n. nuo sprendimo pri�mimo. 
3. Nustatyti �sigyjam� sav� akcij� maksimali� vienos akcijos kain�-100 Lt, minimali� vienos akcijos 
kain� 10 Lt. 
4. Sav� akcij� �sigijimui yra suformuotas 10 mln. lit� rezervas.   
5. Pavesti valdybai organizuoti sav� akcij� supirkim� bei nustatyti akcij� supirkimo tvark� ir atlikti 
kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatyt� s�lyg� ir LR Akcini� bendrovi� 
�statymo 55 str. reikalavim�.” 

 
2004 m. rugs�jo 21 d. �vykusiame AB “Rokiškio s�ris“ valdybos pos�dyje buvo priimtas 

sprendimas: 
1. Vadovaujantis 2003 m. balandžio 30 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� 

susirinkimo nutarimu, kad pakelti AB ”Rokiškio s�ris” akcij� kain�,  �sigyti iki 142 857 ( 
vienas šimtas keturiasdešimt du t�kstan�iai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni) vnt. AB 
”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini�  10 (dešimt) lit� nominalios vert�s akcij�. Minimalus 
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numatom� supirkti  sav� akcij� kiekis – 10 000 (dešimt t�kstan�i�) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” 
paprast�j� vardini� akcij�.   

2. Akcij� �sigijimo kaina nustatyti kain� lygi� 70 (septyniasdešimt) lit� už vien� paprast�j� 
vardin� akcij�.   

3. Sav� akcij� supirkimo trukm� – 30 dien�. 
4. Sav� akcij� supirkim� vykdyti pateikus savanorišk� oficial� pasi�lym� vertybini� popieri� 

rink� reguliuojan�i� teis�s akt� nustatyta tvarka. 
 

Privalomo nekonkurencinio oficialaus pasi�lymo metu, kuris buvo �gyvendinamas nuo 2004 m. 
rugs�jo 29 d. iki 2004 m. spalio 28 d., AB “Rokiškio s�ris“  supirko 142 857 vnt. nuosav� bendrov�s 
akcij�, mokant už vien� akcij� 70,00 Lt. 

Oficialaus pasi�lymo metu emitentas �sigijo 34 328 vnt. akcij� iš emitento vadov�.  
�gyvendinus oficial� pasi�lym�, AB „Rokiškio s�ris“ turi �sigij�s 392 047 vnt. nuosav� akcij� ir 

tai sudaro 8,26 % AB “Rokiškio s�ris” �statinio kapitalo.  
 
Per 2005 m. AB „Rokiškio s�ris“ sav� akcij� ne�sigijo. 

 
2005 m. balandžio 29 d. �vykusiame AB ”Rokiškio s�ris” visuotiniame akcinink� susirinkime 

buvo nutarta:  
1. Leisti supirkti iki 10 proc. bendrov�s akcij�, �skaitant jau turimas supirktas savas akcijas. 
2. Sav� akcij� �sigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain�.   
3. Laikotarpis per kur� bendrov� gali �sigyti savas akcijas – 18 m�n. nuo sprendimo pri�mimo. 
4. Nustatyti �sigyjam�  sav� akcij� maksimali� vienos akcijos kain� – 116 Lt, minimali� vienos 
akcijos kain� 10 Lt. 
5. Sav� akcij� �sigijimui  suformuoti 10 mln. lit� rezerv�. 
6. Minimali� sav� akcij� pardavimo kain� nustatyti lygi� �sigyt� akcij� kainai. Savas akcijas 
parduoti tokia tvarka: bendrovei paskelbus apie sav� akcij� pardavim�, akcijas gal�s �sigyti 
akcininkai proporcingai j� turim� akcij� kiekiui. Likus neparduot� sav� akcij�, likusias akcijas 
parduoti valdybos sprendimu.  
7. Pavesti valdybai organizuoti sav� akcij�  supirkim� ir pardavim� bei nustatyti  akcij� supirkimo 
bei pardavimo tvark� ir atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis  šiame nutarime nustatyt� 
s�lyg� ir LR Akcini� bendrovi� �statymo reikalavim�. 
  

2006 m. liepos 25 d. �vykusiame AB “Rokiškio s�ris“ valdybos pos�dyje (Protokolas Nr.30) 
buvo priimtas sprendimas: 

5. Vadovaujantis 2005 m. balandžio 29 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� 
susirinkimo nutarimu - palaikyti ir didinti AB ”Rokiškio s�ris” akcij� kain�,  �sigyti iki 82 
570 (aštuoniasdešimt du t�kstan�iai penki šimtai septyniasdešimt) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” 
paprast�j� vardini�  10 (dešimt) lit� nominalios vert�s akcij�. Minimalus numatom� supirkti  
sav� akcij� kiekis – 1 000 (vienas t�kstantis) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 
akcij�. Visuotinio akcinink� susirinkimo nustatyta maksimali vienos akcijos �sigijimo kaina 
116  Lt, minimali -10 Lt. 

6. Akcij� �sigijimo kaina nustatyti lygi� 50 Lt (penkiasdešimt) lit� už vien� paprast�j� vardin� 
akcij�.   

7. Sav� akcij� supirkimo trukm� – 30 dien�. 
8. Sav� akcij� supirkim� vykdyti pateikus savanorišk� oficial� pasi�lym� vertybini� popieri� 

rink� reguliuojan�i� teis�s akt� nustatyta tvarka. 
 

Privalomo nekonkurencinio oficialaus pasi�lymo metu, kuris buvo �gyvendinamas nuo 2006 m. 
rugpj��io 10 d. iki 2006 m. rugs�jo 8 d., AB “Rokiškio s�ris“  supirko 82 750 vnt. nuosav� 
bendrov�s akcij�, mokant už vien� akcij� 50,00 Lt. 

Oficialaus pasi�lymo metu emitentas iš AB „Rokiškio s�ris“ vadov� akcij� ne�sigijo.  
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�gyvendinus š� oficial� pasi�lym�, AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigij�s 474 617 vnt. nuosav� 

akcij� ir tai sudar� 10 % AB “Rokiškio s�ris” �statinio kapitalo.  
 

20. Oficialaus pasi�lymo paskelbimas  

 
 2006 m. AB „Rokiškio s�ris“ buvo paskelb�s Oficial� pasi�lym� supirkti savas akcijas. 
Informacija apie sav� akcij� supirkim� pateikta šio prospekto – ataskaitos 19 punkte.  

21.Emitento mok�jimo agentai  
 
 Sutar�i� su mok�jimo agentais AB “Rokiškio s�ris“ n�ra sudariusi. 
 

22.Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 
 
 2003 m.  gruodžio 24 d. AB “Rokiškio s�ris“ sudar� sutart� su UAB FM� “Baltijos 
vertybiniai popieriai” (Gedimino pr.60, Vilnius) d�l AB ”Rokiškio s�ris” akcinink� apskaitos 
tvarkymo. 2007 m. sausio 15  d. ši finans� �mon� pakeit� pavadinim� � UAB FM� „Orion securities“. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL� 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 
 
 AB “Rokiškio s�ris“ savo veikloje vadovaujasi, Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� 
�statymu, Vertybini� popieri� �statymu, bendrov�s �statais bei kitais Lietuvoje galiojan�iais 
�statymais bei teisiniais aktais, reglamentuojan�iais �moni� veikl�.  

24. Priklausymas asocijuotoms strukt�roms 
 
 AB “Rokiškio s�ris“ priklauso nario teis�mis Lietuvos pieninink� asociacijai “Pieno centras“,  
Lietuvos pramonink� konfederacijai, bei dalyvauja “Panev�žio prekybos, pramon�s ir amat� r�mai” 
veikloje.  
 �mon� priklausydama asocijuotoms strukt�roms dalyvauja bendr� savo šakai problem�, bei 
metodik� sprendime. Per asociacijas lengviau gaunama �vairi operatyvi informacija b�tina 
perdirb�jams. Asociacijos apjungia �mones bendram �vairi� problem�, klausim� sprendimui ir 
koordinavimui, ginant pieno perdirb�j� interesus valstybin�se ir kitose institucijose. 
Lietuvos pieninink� asociacijos veikl� reglamentuoja LR Asociacij� �statymas ir konfederacijos 
�statai. 

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas 
 
 AB ”Rokiškio s�ris” yra viena stambiausi� ir moderniausi� pieno perdirbimo �moni� 
Lietuvoje. Pagrindin� �mon�s veikla yra fermentini� s�ri�, švieži� pieno produkt�, sviesto, pieno 
milt�, išr�gini� ir kit� pieno produkt� gamyba ir prekyba. 
  Specializuota Rokiškio s�rio gamyba suplanuota ir prad�ta statyti 1964 m., o 1966 m. 
pradžioje prad�jo savo veikl�. Nuo pat �mon�s veiklos pradžios pagrindiniu produktu tapo 
fermentiniai s�riai. 1980 m. �mon� prad�jo pirm�j� rekonstrukcijos etap� po kurio prad�tas 
eksploatuoti naujas s�ri� gamybos cechas. Antrasis rekonstrukcijos etapas ivyko 1988 m. – baigti 
statyti nauji pieno pri�mimo aparatinis ir nenugriebto pieno produkcijos cechai. 1991 m. prad�jo 
veikti nauja suomiška s�ri� nokinimo baz�. 

1992 m. valstybin� �mon� “Rokiškio s�rio gamykla”  buvo privatizuota ir reorganizuota � 
akcin� bendrov� “Rokiškio s�ris”. 1993 m. buvo parduotas likusios valstybei priklausan�ios �mon�s 
akcijos.  Vadovaudamasi Vyriausyb�s nutarimais, 1994 m. �mon� indeksavo savo turt�. 1993 – 2002 
metais �mon�s akcinis kapitalas buvo didinamas 7 kartus papildomais �našais, 2 kartus iš savo l�š� ir 
3 kartus d�l reorganizavimo. 2000 m. prisijungus AB “Utenos pienas“ bei 2002 m. prijungus AB 
”Eišiški� pienin�”  �statinis kapitalas nebuvo didinamas. 

1997m. 150 000 paprast�j� vardini� akcij� išplatinta tarptautini� depozitoriumo pakvitavim� 
(GDR) forma.  

Siekdamas užtikrinti pastov� žaliavos tiekim� ir sustiprinti savo pozicijas vietin�je rinkoje, 
AB ”Rokiškio s�ris” prisijung� 1995 m. Zaras� pienin�, 1996 m. Ukmerg�s pienin�, 1998 m. 
Šal�inink� pienin�, 2000 m. Utenos pien�, bei 2002 m. Eišiški� pienin�, �steigdamas tose pienin�se 
filialus.   
 2000 m. lapkri�io-gruodžio m�n. AB “Rokiškio s�ris“ padidino AB “Šven�ioni� pienin�“ 
turim� akcij� paket� iki 90,6%. 
 2000 m. gruodžio m�n. AB “Rokiškio s�ris“ �sigijo 49,9 % AB “Eišiški� pienin�“ akcij� 
paket�, o 2002 m. kovo m�n. AB ”Rokiškio s�ris” padidino turim� AB ”Eišiški� pienin�” akcij� 
paket� iki 100 % �statinio kapitalo bei bals�. 
 2001m. kovo m�n. AB “Rokiškio s�ris“ �sigijo 49,9% AB “Var�nos pienin�“ akcij� paket�.  
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2001m. spalio m�n. AB ”Rokiškio s�ris” �sigijo 49,9% AB ”Ignalinos pienin�” ir 100% UAB 
“Jonavos pienin�” akcij� paketus. 
 2005 m. birželio  1 d.  AB „Rokiškio s�ris“ pardav� AB ,,Var�nos pienin�” ir AB ,,Ignalinos 
pienin�” akcij� paketus. 

2002 m. balandžio 26 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotiniame akcinink� susirinkime buvo 
priimtas sprendimas reorganizuoti bendroves prie AB ”Rokiškio s�ris” prijungiant AB ”Eišiški� 
pienin�” bei UAB ”Jonavos pienin�”, kurios kaip juridiniai asmenys baigia savo veikl�. 

2002 m. liepos 4 d. AB ”Rokiškio s�ris” valdyba pri�m� nutarim� nutraukti AB ”Rokiškio 
s�ris” filialo Šal�inink� pienin� veikl�, bei AB ”Rokiškio s�ris” filial� Šal�inink� pienin� 
išregistruoti iš �moni� rejestro. 
 2002 m. gruodžio 30 d. AB ”Rokiškio s�ris” filialas Šal�inink� pienin� buvo išregistruota iš 
LR �moni� rejestro. 

2002 m. rugs�jo 6 d.  AB ”Rokiškio s�ris” visuotiniame akcinink� susirinkime buvo 
patvirtinta AB ”Rokiškio s�ris”, AB “Eišiški� pienin�” ir UAB ”Jonavos pienin�” reorganizavimo 
pabaiga bei patvirtinti AB ”Eišiški� pienin�” bei UAB ”Jonavos pienin�” turto, teisi� ir prievoli� 
pri�mimo-perdavimo aktai. AB ”Eišiški� pienin�” ir UAB ”Jonavos pienin�” baig� veikl� kaip 
juridiniai asmenys ir buvo išregistruoti iš �moni� rejestro.   

2002m. lapkri�io 14 d. AB ”Rokiškio s�ris” valdyba pri�m� sprendim� �steigti AB ”Rokiškio 
s�ris” filial� Eišiški� pienin�. 2002 m. gruodžio 6 d. AB ”Rokiškio s�ris” filialas Eišiški� pienin� 
buvo �registruotas �moni� rejestre. 2005 m. spalio 29 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� 
sprendim� nutraukti filialo veikl�. 2006 m. balandžio m�n. filialas Eišiški� pienin� buvo 
išregistruotas iš Juridini� asmen� registro. 

2003 m. vasario 14 d. AB ”Rokiškio s�ris” valdybos sprendimu buvo nutraukta AB 
”Rokiškio s�ris” filialo Zaras� pienin� ir 2003 m. birželio 26 d. išregistruota iš LR �moni� registro. 

2003 m. rugpj��io 20 d. AB ”Rokiškio s�ris” �sigijo 12 vnt. UAB ”Kalora” paprast�j� 
vardini� akcij�. Tai sudar� 100 proc. UAB ” Kalora” �statinio kapitalo. 2005 m. spalio m�n. AB 
„Rokiškio s�ris“ akcijas pardav�. 

2005 m. vasario 18 d. AB „Šven�ioni� pienin�“, kaip negalin�iai atsiskaityti su kreditoriais 
buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka. 2005 m. balandžio 29 d. AB “Šven�ioni� pienin�“ d�l 
bankroto buvo išregistruota iš Juridini� asmen� registro. 
 2005 m. birželio 14 d. AB „Rokiškio s�ris“ pardav� 410 330 vnt. AB “Žemaitijos pieno 
investicija“ akcij�, tai sudar� 11,63% AB “Žemaitijos pieno investicija“ �statinio kapitalo.   
  
 Siekiant dar efektyvesn�s švieži� pieno produkt� gamybos veiklos, 2005 m. kovo 3 d. AB 
„Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim� atskirti s�ri� gamybos versl�, kuris orientuotas � 
eksport�, nuo švieži� pieno produkt� gamybos verslo, kuris orientuotas vietinei rinkai. Tam tikslui 
buvo �kurta dukterin� �mon� ir 2006 m. balandžio 21 d. Juridini� asmen� registre buvo �registruota 
dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. Dukterin�s �mon�s 100 % akcij� valdo AB “Rokiškio  
s�ris“. 
 
 Nutraukus veikl� filiale Eišiški� pienin�, 2006 m. balandžio 5 d. AB „Rokiškio s�ris“ filialas 
Eišiški� pienin� buvo išregistruotas iš LR Juridini� asmen� registro. 
2006 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo vien� dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. 

 
 Per 2006 finansinius metus AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 82 570 vnt. sav� paprast�j� vardini� 
akcij�. Akcijos buvo �sigytos oficialaus pasi�lymo metu Vilniaus vertybini� popieri� biržoje, už 
vien� paprast�j� vardin� akcij� mokant 50,00 Lt. Sav� akcij� apmok�jimui AB „Rokiškio s�ris“ 
naudojo nuosavas l�šas. 
 
2006 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigij�s 474 617 vnt. sav� supirkt� akcij�, kas 
sudaro 10% AB „Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo. Vienos akcijos nominali vert� 10 lit�.  
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 2006 m. gruodžio 22 d. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinis akcinink� susirinkimas pri�m� 
sprendim�  sumažinti AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� 4 746 170 Lt (keturiais milijonais 
septyniais šimtais keturiasdešimt šešiais t�kstan�iais vienu šimtu septyniasdešimt) lit�, anuliuojant 
474 617 (keturis šimtus septyniasdešimt keturis t�kstan�ius šešis šimtus septyniolika) paprast�j� 
vardini� akcij�, kuri� vienos akcijos nominali vert� 10 (dešimt) lit�.  
 Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� sudarys 42 716 530 Lt 
(keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�, 
padalint� � 4 271 653 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt vien� t�kstant� šešis šimtus 
penkiasdešimt tris) paprast�sias vardines akcijas, kuri� vienos akcijos nominali vert� yra 10 (dešimt) 
lit�. 
Tame pa�iame akcinink� susirinkime buvo priimtas sprendimas: 
1. Supirkti iki 10 procent� bendrov�s akcij�. 
2. Sav� akcij� �sigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain�.   
3. Laikotarpis per kur� bendrov� gali �sigyti savas akcijas – 18 m�n. nuo sprendimo pri�mimo. 
4. Nustatyti �sigyjam�  sav� akcij� maksimali� vienos akcijos kain� –116 Lt, o minimali� vienos 
akcijos �sigijimo kain� nustatyti lygi� vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 10 Lt. 
5. Minimali� sav� akcij� pardavimo kain� nustatyti lygi� �sigyt� akcij� kainai.  
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams �sigyti bendrov�s 
akcij�. Bendrov�s �sigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybini� popieri� biržoje.  
6. Pavesti valdybai organizuoti sav� akcij�  supirkim� ir pardavim�, nustatyti  akcij� supirkimo bei 
pardavimo tvark�, akcij� skai�i� ir kain�, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis 
šiame nutarime nustatyt� s�lyg� ir LR Akcini� bendrovi� �statymo nustatyt� reikalavim�. 
 

2006 m. gruodžio 31 d. AB ,,Rokiškio s�ris” grup� sudaro du filialai: Ukmerg�s pienin� ir  
Utenos pienas bei viena dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. 

 
2006 m. gruodžio 31 d. AB “Rokiškio s�ris“ �statinis kapitalas buvo 47 462 700 lit�, kuris 

padalintas � 4 746 270 paprast�sias vardines 10 Lt nominalios vert�s akcijas. 
 

26.Gamybos (paslaug�) charakteristika 
. 

Grup�s pagrindin� veikla yra pieno perdirbimas. Pagrindin�s produktai yra s�riai, sviestas, sausi 
pieno produktai ir švieži pieno produktai. Gamyba yra vystoma Rokiškio, Utenos ir Ukmerg�s 
miestuose. 
 

� Rokiškio gamybinio padalinio specializacija – fermentiniai s�riai, pieno cukrus ir išr�giniai 
produktai. 

� Utenos gamybinio padalinio specializacija – švieži pieno produktai vietinei rinkai, išr�g� 
baltym� koncentratas, pieno milt� ir sviesto gamyba. 

� Ukmerg�s gamybinio padalinio specializacija – varšk�s ir varšk�s produkt� gamyba. 
 
Pagrindinis produktas per visus �mon�s gyvavimo met� buvo ir yra fermentinis s�ris.  
�mon�je gaminami s�riai skirstomi � puskie�ius ir kietus. Prie puskie�i� s�ri� priskiriama 

Rokiškio s�ris  (�vairi� riebum� ir svorio) , Hermis, Utenos, Lietuviškas, Gauda, Edamas. Prie kiet� 
s�ri� priklauso Goja,  Montekampo, Gojus. 

 
AB ”Rokiškio s�ris” didžiausia Lietuvos pieno perdirbimo �mon� pagal fermentini� s�ri� 

gamybos apimtis. Fermentinis Rokiškio s�ris gaminamas iš normalizuoto pagal riebalus ir baltymus 
karvi� pieno, j� sutraukiant fermentiniais preparatais ir v�liau sutrauk� bei s�rio mas� specialiai  
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apdirbant ir nokinant. Šis s�ris priklauso puskie�i� s�ri� grupei. Jo analogais pasaulyje yra švediškas 
(Sveciaost), rusiškas s�ris, garsus, paplit�s ir vertinamas angliškai kalban�iose šalyse 	edaro s�ris.  

 
Rokiškio s�ris skirtas �vairaus amžiaus žmoni� mitybai. Tai universalus mitybiniu poži�riu 

fermentinis s�ris. Pagal savo sud�t� jis atitinka Lietuvos Respublikoje galiojan�ius higieninius 
reikalavimus.  
 2006 m. AB „Rokiškio s�ris“ Rokiškyje pagamino 28 033 ton� fermentini� s�ri�, (12,8 % 
daugiau negu 2005 m), 7 446 ton� pieno cukraus, 51 576 ton�  9 proc.  IBK. 

 
2006 m siekiant sumažinti gamybos s�naudas, išlaikyti aukšt� gamybos lyg�  buvo patobulinta 

,,Gojos“s�ri� bei ,,Cagliata“ produkt� gamybos technologija. 
 
Be pagrindin�s produkcijos- fermentini� s�ri�, Rokiškio s�rio grup�je gaminami švieži, sausi 

pieno produktai, sviestas, lydyti s�riai, minkštas nenokintas s�ris “Mozzarella”, pusry�i� lydytas 
s�ris, “Rinktin� varšk� Kasdien”, geriamas biojogurtas “Savas”, IBK (išr�g� baltym� koncentratas), 
pieno cukrus (laktoz�). Pastarieji produktai gaminami perdirbant išr�gas, gautas gaminant 
fermentinius s�rius. Pieno cukrus naudojamas farmacijoje, konditerijoje ir kt.  

 
�sisavinti nauji švieži� produkt� BIFIDO prekiniu ženklu gaminiai (pienas, kefyras, jogurtai, 

varšk�, glaistyti s�reliai su vanile, medumi, žemuogi� skonio). Tai produktai praturtinti laktuloze.  
AB "Rokiškio s�ris" pirmasis tarp šalies pieno gamintoj� po vienu prekiniu ženklu išleido lies� 
pieno produkt� grup� "Valgyk lengvai". Tai pienas, kefyras, raugintos pasukos, fermentinis s�ris, 
jogurtai, varšk�, varšk�s s�ris . 

 
2003 metais AB ”Rokiškio s�ris” ir jos filialams Ukmerg�je ir Utenoje suteiktas ekologišk� 

produkt� perdirbimo �moni� statusas. Jis suteikia teis� gaminti ekologiškus produktus, juos ženklinti 
ekologišk� produkt� sertifikavimo ženklu. 
 Ukmerg�s pienin� yra viena moderniausi� varšk�s, varšk�s-s�ri� perdirbimo �moni� 
Lietuvoje. Spar�iai vystantis  pieno perdirbimo �mon�ms, stipr�jant konkurencijai, filialas Ukmerg�s 
pienin� specializuojasi varšk�s, varšk�s-s�ri�, glaistyt� varšk�s s�reli� gamyboje ir ple�ia jos 
asortiment�, �sisavinta lydyt� varšk�s gamini� gamyba.  
 Per 2006 metus pagaminta 4 154 tonos produkcijos  ( 2,4% daugiau negu 2005 m) tame tarpe  
varšk�s  -  2 760 t., varšk�s s�ri� -427 t., glaistyt� varšk�s s�reli� - 789 t., vaisi� sul�i� g�rim� - 67 
t,lydyt� varšk�s gamini� – 111t. Kuriamos technologijos ir prad�ti gaminti nauji produktai: lydyti 
varšk�s produktai, naminis varšk�s s�ris, gardus varšk�s s�relis (dešryt�s), &JOY varškyt�s vaikams. 

 
 Utenoje sumontuota “Desertini� gamini�” (krem� ir desert� su �vairiais priedais) gamybos 
linija. Gaminami nauj� skoni� glaistyti varšk�s s�reliai: su persikais, vanilinu, mandarinu, migdolais, 
žemuoge, apelsin� cukatu, sezamu, papaja su lazdyn� riešutais, varšk�, varšk�s s�ris su vaisiais, 
varšk� su prieskoniais, �esnakais, nauja “Jogurtin� grietin�”, „Jogurtinis tepusis riebal� mišinys“,  
&Joy šeim� papild� nauji 7% riebumo persik� ir vyšni� skonio jogurtai. �sisavinti ir gaminami nauji 
gaminiai, tai jogurtai su apelsinais- morkomis, persik� skonio  pieno g�rimas, grietin� 20% riebumo, 
tepus riebal� mišinys “BIFIDO”. 
 Per 2006 metus filiale “Utenos pienas” pagaminta 843 tonos saus� nugriebto pieno milt�, 9,7 
tona saus� pasuk�, 4 550 tonos sauso išr�g� baltym� koncentrato, 3 907 tonos sviesto-tepi� riebal� 
mišini�, 56 512 tonos švieži� pieno produkt�, 10 603 tonos pagaminta ir eksportuota grietin�l�s. 

 
 AB „Rokiškio s�ris“ 2001, filialuose 2002 metais sertifikuotos tarptautiniu mastu: Maisto 
saugos -RVASVT, Kokyb�s vadybos-ISO 9001:2000 ir Aplinkosaugos vadybos  ISO 14001:1996 
sistemos. Persertifikuota RVASVT sistema pagal standart� “Maisto saugos vadybos sistemos. Bet 
kuriai maisto gamybos grandin�s organizacijai keliami reikalavimai” ISO 22000:2005.  
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Tarptautin�s sertifikavimo �staigos BVQI �teikti sertifikatai patvirtina, kad šios sistemos 
atitinka ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 standart� reikalavimus bei kad �mon�je yra sukurtas vis� 
darbo proces�, gamybos, �rengim� ir technin�s prieži�ros valdymas, užtikrinantis gaminam� 
produkt� saug� ir kokyb�, bei siekiama gerinti vis� aplinkos apsaugos veiksmingum�, nenukrypstant 
nuo organizacijos vykdomos politikos.  

 
Pagal maisto saugos sistem� nuolat stebimi svarb�s gamybos taškai, kad juose neb�t� 

nukrypim� nuo kritini� rib� . Sistemoje numatytos kritin�s ribos ir priemon�s šiam procesui valdyti. 
 
Kokyb�s vadybos sistema ISO 9001:2000 numato ne tik saugios, bet ir kokybiškos produkcijos 

gamybos priemones. Šioje sistemoje parengtos taisykl�s, kuriomis vadovaujantis užtikrinamas 
stabili�, vienod�, kokybišk� produkt� gamyba. Kokyb�s vadybos sistema apima vis� proces� nuo 
žaliavos pirkimo iki klient� poreiki� tenkinimo parduodant produkcij�. 
  

Dalyvavimas parodose ir pasiekimai: 
 2005 m. ruden� �mon� dalyvavo tarptautin�je maisto pramon�s parodoje “Anuga 2005”, 

vykusioje Vokietijoje, Kelno mieste. S�ris „Goja“ pripažintas geriausiu 2004 m. Lietuvos gaminiu.  
2006 met� žiem� Maskvoje vykusioje parodoje „Prodexpo 2006“ Rokiškio s�ris pristat� gerai 

šioje rinkoje paž�stamus ir vertinamus produktus – pusiau kietus s�rius „Rokiškio“, „Lietuviškas“, 
„Hermis“. Pagrindinis �mon�s tikslas buvo supažindinti vartotoj� su �ia dar nelabai populiariais 
kietaisiais s�riais.  

 
Kiekvienais metais Rokiškio s�ris dalyvauja Lietuvos maisto pramon�s parodoje Agro Balt bei 

kitose Lietuvoje organizuojamose parodose. Kiekvien� kart� �mon�s gaminiai yra �vertinami. 
 „Rokiškio s�ris“ – parodos „AgroBalt 2005“ aukso medalio laim�tojas. 
Pastar�j� met� apdovanojimai sutekti Utenos produkcijai:  
Pastar�j� met� apdovanojimai suteikti Ukmerg�s produkcijai: 
Konkursin�je parodoje „Lietuvos met� gaminys 2005“ proginis varšk�s s�ris �vertintas aukso 

medaliu ir diplomu. 
 
 Didži�j�  rinkodaros biudžeto l�š� dal�  �mon� panaudoja nauj� produkt� k�rimui (prekiniai 

ženklai, pakuo�i� dizainas, reklama). 
 
Produktams pristatyti naudojamos �prastos masin�s informacijos priemon�s, kurios turi 

didžiausius reitingus savo grup�se. Kasmet vaizdo klip� transliacijoms per �vairius televizijos 
kanalus �mon� išleidžia daugiau kaip 1 mln. lit�. Klipuose reklamuojami nauji produktai, akcijos. 
Nemažai l�š� AB „Rokiškio s�ris“ reklaminiams projektams išleidžia reklamos klip� transliacijoms  
radijuje ir reklaminiams maketams bei informaciniams straipsniams spaudoje (laikraš�iai, žurnalai). 
Kelet� met� �mon� tur�jo  pastovi� reklamin� pozicij�  savaitiniuose dienraš�io „Lietuvos rytas“ 
prieduose „TV Antena“ ir „Stilius“. Skaitytojai buvo supažindinami su  naujais produktais, 
vykstan�iomis akcijomis. Tam buvo skiriama  apie 400 t�kst. per metus. 

Kasmet �mon� �vairiuose prekybos tinkluose �vykdo  penkias dideles pardavim� skatinimo 
akcijas, kuri� bendras biudžetas sudaro apie 1 mln. lit�.  

Be to, siekdama išsiaiškinti Lietuvos vartotoj� poreikius, nuomon� apie atskiras produkt� 
r�šis, prekinius ženklus, lojalum�, reklamos �tak�, pastebimum�, reklamos priemones, �mon� 
agent�rose užsako rinkos tyrimus. Žinios apie tai padeda racionaliau panaudoti l�šas.   

 
Lietuvai �stojus � ES bendrij�, atsirado papildom� išlaid� susijusi� su produkt� ženklinimu. 

Teko atsisakyti etike�i�, pakuo�i�, ant kuri� esantis produkt� sud�ties žym�jimas nebeatitiko 
nustatyt� ES reikalavim�. 

 
Šiais ir ateinan�iais metais �mon� ruošiasi dalyvauti keliose pasaulin�se maisto parodose 

(kaip ANUGA). Kiekvienai parodai numatoma išleisti per 250 t�kst. lit�. 
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Pgrindini� gamini� kain� dinamika 2004-2006m.
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Pagrindini� produkt� vidutin�s kainos eksportui ir vietos rinkai 

 
2004m 2005m 2006m  

 
Produkto 

pavadinimas 

 
Vietos 
rinkoje 

Lt/t 
 

 
Eksportas 

Lt/t 

 
Vietos 
rinkoje 

Lt/t 
 

 
Eksportas 

Lt/t 

 
Vietos 
rinkoje 

Lt/t 

 
Eksportas 

Lt/t 

Kieti s�riai 12712 9970 12290 10515 12015 10824 
Pusiau kieti s�riai 9067 8274 10131 9019 10204 10015 
Sviestas 7144 7054 8056 7766 8182 8668 
Švieži p.produktai. 2173 3118 2124 4236 2247 2238 

       
 

� 2004 -2005 m. Švieži� pieno produkt� kainos išvestos 1 tonai nat�rinio produkto. 

 
 

AB „Rokiškio s�ris“ gamybos kiekine ir vertine išraiška dinamika 
 

2004 m 2005 m 2006 m Eil 
Nr 

Gaminio 
pavadinimas Kiekis 

t. 
T�kst. 

Lt 
% Kiekis 

t. 
T�kst.

Lt 
% Kiekis 

t. 
T�kst. 

Lt 
% 

1. Fermentiniai 
s�riai (su 
šaldytais 
lydomaisiais) 

19.968 184.568 46,1 24.454 246.672 52,9 28033 288303 54,9 

2. Lydyti s�riai  385 3.007 0,8 616 5.448 1,2 659 6026 1,2 
3. Švieži pieno 

prod. 
43.668 95.654 23,9 46.575 97.202 20,9 47920 107750 20,5 

4. Sviestas 3.847 28.787 7,2 3.724 31.866 6,8 3911 32887 6,3 
5. Pieno cukrus 4.868 7.896 2,0 6.390 11.751 2,5 7446 15499 3,0 
6. IBK miltai 3.128 11.137 2,8 3.609 17.753 3,8 4550 25263 4,8 
7. Grietin�l� eksp. 8.659 38.741 9,7 10.279 44.559 9,6 10602 42967 8,2 
8. Lieso pieno 

miltai 
3.935 24.343 6,1 1.667 10.932 2,3 843 5881 1,1 

9. Rieb�s pieno 
miltai 

916 6.188 1,5 0 0 0 0 0 0 

 Viso: 89.374 400.321 100 97.314 466.183 100 103964 524576 100 
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2004 met�  gamybos strukt�ra 

Fermentiniai 

s�riai; 46,1

Lydyti s�riai ; 

0,8

Švieži pieno 

prod.; 23,9

Sviestas; 7,2

Pieno cukrus; 

2,0

IBK miltai; 2,8

Grietin�l� eksp.; 

9,7

Lieso pieno 

miltai; 6,1

Rieb�s pieno 

miltai; 1,5

2004 met�  gamybos strukt�ra 

Fermentiniai 

s�riai; 46,1

Lydyti s�riai ; 

0,8

Švieži pieno 

prod.; 23,9

Sviestas; 7,2

Pieno cukrus; 

2,0

IBK miltai; 2,8

Grietin�l� eksp.; 

9,7

Lieso pieno 

miltai; 6,1

Rieb�s pieno 

miltai; 1,5

2006 m. gamybos strukt�ra

IBK miltai; 4,8

Fermentiniai 

s�riai**; 54,9

Lieso pieno miltai; 
1,1

Rieb�s pieno miltai; 

0

Lydy ti s�riai ; 1,2

Švieži pieno prod.; 
20,5

Sviestas; 6,3

Pieno cukrus; 3

Grietin�l� eksp.; 8,2

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagrindiniai 	mon�s veikl
 apib�dinantys rodikliai, j� dinamika 

 
 

 
Eil. 
Nr. 

Rodikliai 2003m. 2004m. 2005m. 2006m. 

1. Grynasis pelningumas 0,04 0,06 0,04 0,03 
2. Vidutinio turto gr�ža 0,05 0,09 0,07 0,04 
3. Skolos koeficientas 0,35 0,30 0,35 0,40 
4. Skolos-nuosavyb�s koeficientas 0,54 0,43 0,54 0,67 
5. Bendras likvidumo koeficientas 1,78 1,96 1,70 1,60 
6. Turto apyvartumas 1,19 1,61 1,58 1,61 
7. Akcijos buhalterin� vert�, Lt 41,42 41,26 40,96 40,67 
8. Grynasis pelnas akcijai, Lt 3,31 6,21 4,81 3,01 

 

27.Realizavimo rinkos 
 

AB „Rokiškio s�ris“ �moni� grup� - viena didžiausi� bei stipriausi�  Lietuvos pieno perdirb�j�. Jos 
pardavimai pla�iai diversifikuoti – tiek  eksportas � Ryt� bei Vakar� rinkas, tiek vis� pilnas spektras 
švieži� pieno produkt�, kurie pirmiausiai skirti vidaus rinkos poreikiams patenkinti. 
 

2005 met�  gamybos strukt�ra 

Fermentiniai 

s�riai; 52,9

Lydyti s�riai ; 

1,2

Švieži pieno 

prod.; 20,9

Sviestas; 6,8

Pieno cukrus; 

2,5

IBK miltai; 3,8

Grietin�l� eksp.; 

9,6
Lieso pieno 

miltai; 2,3

Rieb�s pieno 

miltai; 0,0
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2006 m. Grup�s pardavimai siek� 518 mln. Lt arba 9,4 % daugiau lyginant su 2005 metais. �mon� 
kasmet nuosekliai didina savo pardavimus ir 2007 m juos planuoja padidinti dar 18 % iki 610 mln. 
Lt. 
Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio s�ris“ grup� eksportuoja. Daugiausia, net 3/4 eksportini� 
produkt� dal� sudaro Fermentiniai S�riai. Grup� nuo seno orientuojasi � masin� j� gamyb� ir yra 
viena iš didžiausi� bei žinomiausi� j� gamintoj� Centrin�s ir Ryt� Europos regione. Išskirtinos dvi 
pagrindin�s Fermentini� S�ri� pardavimo kryptys, kurios yra panašaus svorio: Europos S�jungos 
(daugiausia Italijos, Olandijos) bei Rusijos. Europos S�jungos regione didži�j� pardavim� dal� 
sudaro kietojo bei nenokinto s�rio r�šys, tuo tarpu Rusijos rinkoje pagrindin� produkcija -  
puskie�iai s�riai.  
Už Fermentinio S�rio pardavimus � Rusij� �mon� gauna Europos S�jungos subsidijas, tai leidžia 
konkuruoti su pigesne vietini� gamintoj� produkcija. Šios rinkos potencialas augantis, �ia �mon� 
parduoda produkcij� savo prek�s ženklais ir numato juos stiprinti, pl�sti pakavimo �vairov�.    
 Na, ir žinoma, Rokiškio s�riai gerai žinomi ir parduodami vietin�je rinkoje. Jie siejami su 
nepriekaištingu, aukš�iausios kokyb�s produktu. 
 
Grup� šiuo metu yra atsisakiusi JAV rinkos, kur kainos d�l dolerio kurso kritimo neb�ra priimtinos 
kaip prieš kelerius metus. 
 
Taip pat Grup� eksporto rinkose prekiauja �prastiniais produktais – Sviestu, Grietin�le, Pieno Miltais 
bei papildomais produktais, kurie atsiranda s�ri� gamybos procese – IBK bei Laktoze. 
 
Grup� išlieka didžiausia Lietuvos pieno produkt� eksportuotoja – 2006 metais ji eksportavo virš 22 
t�kst. ton� fermentinio s�rio (8% daugiau nei 2005m.),  10,6 t�kst. ton� grietin�l�s (4% daugiau), 
5,4 t�kst. ton� laktoz�s (24% daugiau), 3,35 t�kst. ton� išr�g� baltyminio koncentrato (10% 
daugiau),  1,8 t�kst. ton� sviesto bei 0,9 t�kst. ton� pieno milt�. 
 
Kita svarbi Grup�s kryptis – švieži� pieno produkt� pardavimas Lietuvoje. Per pastaruosius metus 
Grup� vidaus rinkoje tapo vienu iš lyderi� ir dabar kartu su AB „Pieno žvaigžd�s“ dalijasi 
pirmaujan�ias pozicijas. Grup�s veikla vidaus rinkoje per pastaruosius kelerius metus vidaus rinkoje 
kardinaliai pasikeit� – �ia siekiama aukštesn�s prid�tin�s vert�s, pardavimai skatinami per prek�s 
ženkl� pl�tojim�, nauj� produkt� k�rim�, inovacijas rinkoje (�mon�s pardavimai desertin�se, naujose 
preki� kategorijose per paskutinius 1,5 met� išaugo dvigubai). �mon�s rinkodaros funkcija kasmet 
stipr�ja. 
 
Grup�s tikslai vietin�je rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausi� produkt� krepšeliu bei 
išlaikyti ~ 25% rinkos dal�. Iki šiol šie uždaviniai s�kmingai �gyvendinami.   
 
Grup� ir toliau sieks pl�toti artimesn� ryš� su klientu, ypa� su prekybos tinklais, kuri� dalis 
pardavimuose nuolat auga ir viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos. Stiprinti kliento 
pasitik�jim� padeda ir vieninga logistikos sistema, leidžianti klientui gauti vis� �moni� produkcij� iš 
vienos vietos su vienu dokumentu. Tai skatina klient� nor� dirbti su �mone kaip patogia partnere. 
 
Grup� yra suformavusi stipr� savo prekini� ženkl� branduol�: tai ekonominis – VISIEMS, masinis – 
ŽALOSIOS KARVUT
S, Premium – ROKIŠKIO ir ROKIŠKIO NAMINIS, desertinis - &JOY, 
Horeca sektoriui - PROF, liesesnis, sveikesnis – VALGYK LENGVAI. Taip pat �mon� parduoda 
ekologin� produkcij�. 
 
Ypatingas d�mesys skiriamas produkto kokyb�s pastovumui užtikrinti, be ko neb�t� �manoma 
s�kmingai �gyvendinti rinkodaros strategijos. 
 
Grup� ruošiasi ir kitiems svarbiems projektams, susijusiems su kokyb�s gerinimu ir standart� atitikimu ES 
reikalavimams, gaunant ir �sisavinant ES teikiamas paramas ir strukt�rinius fondus. 
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Fermentini� s�ri� pardavimo dinamika 2004- 2006 m.
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Pardavimai 2004-2006 metais, tonomis ir t�kst. Lt 

 
Parduota Produkto 

pavadinimas 2004m 2005m 2006m 
t 22656 22749 24388 Fermentiniai 

s�riai t�kst. Lt 210827 231022 251351 
t 43150 46257 47916 Švieži pieno 

produktai t�kst. Lt 94520 100220 107433 
t 5054 3504 3907 Sviestas 

t�kst. Lt 37821 29983 32902 
t 4586 6843 6998 Pieno cukrus 

t�kst. Lt 7438 12582 14584 
t 4996 1695 1093  Pieno miltai 

t�kst. Lt 31842 11116 7938 
t 3005 3697 3553 IBK 

t�kst. Lt 10699 18187 19664 
 

 
 

Pardavimo rinkos 2004-2006 metais 
 
 

Parduota 
2004m. 2005m. 2006m.  

Šali� 
pavadinimai 

t�kst. Lt % t�kst. Lt % t�kst. Lt % 
Lietuva 195 507 43,3 169 927 35,9 189 360 35,3 
Eksportas 255 886 56,7 303 191 64,1 328 784 64,7 
Viso 451 393 100 473 118 100 518 144 100 
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Pardavimai pagal rinkas t�kst. Lt
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28.Tiekimas 
 
Pienas yra pagrindin� žaliava, naudojama s�ri� ir švieži� pieno produkt� gamybai. 
 
Lietuvoje 2006 metais bazinio riebumo pieno supirkta 1 558,4 t�kst. ton�  arba 8,7 proc. daugiau 
negu 2005 metais. Vidutin� bazinio riebumo pieno kaina Lietuvoje 2006 m. lyginant su 2005 m. 
padid�jo 2 proc. ir sudar� 578 Lt/t. 
 
Grup� tiesiogiai iš pieno gamintoj� supirko 320 069 tonos bazinio riebumo pieno, vidutin� kaina – 
556 Lt/t. Iš to skai�iaus bazinio riebumo pieno, už kur� atsiskaitant netaikyta nuoskaita, supirkimo 
apimtys sudar� 95,6 proc. viso 2006 m. supirkto bazinio riebumo pieno kiekio. 
Iš kit� tiek�j� supirko – 212 758 tonos, vidutin� kaina – 691 Lt/t. Viso AB ,,Rokiškio s�ris“ grup�s 
�mon�s supirko 532 827 ton� bazinio riebumo pieno arba 6,0 proc. daugiau negu 2005 metais. 2006 
m. vidutin� pieno supirkimo kaina - 610 Lt už ton�, t.y. 26 Lt už ton� didesn� negu 2005 m. 
Žaliavos išpl�sta toliau Baltijos regione ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. 
 
         AB “Rokiškio s�ris“ pirmasis šalyje prad�jo supirkti ir perdirbti ekologin� pien�. Ekologinis 
pienas prad�tas supirkti nuo 2006 m. balandžio m�n. 20 d. Per dien� superkama 5-6 tonas tokio 
pieno. Per 2006 metus ekologinio pieno supirkta: nat�ralaus - 602.866 kg, perskai�iuoto -712.599 
kg, tai sudaro 0,2 proc. nuo iš paruoš� per 2006m.supirkto pieno.  
Ekologiškas pienas superkamas tik iš sertifikuot� ekologišk� pieno �ki�. Jis atskirai laikomas ir 
pilstomas. Ekologiškas pienas pilstomas bendrov�s Utenos filiale � litro plastikinius maišelius.  
Pienas perkamas iš  Birž�, Ignalinos,  Mol�t�, Rokiškio rajonuose esan�i� ekologini� �ki�, turin�i� 
sertifikatus, patvirtintus Ekologinio žem�s �kio sertifikavimo �staigos ,,Ekoagros“. Šalyje yra 
registruoti 55 ekologinio �kio status� turintys pieno �kiai. 
 

 
 Energetini� ištekli� tiek�jai: 
 
 

AB „Rokiškio s�ris“ pagrindinis gaminys yra fermentiniai s�riai. Be fermentini� s�ri� iš išr�g�, 
susidariusi� s�ri� gamybos technologinio proceso metu iš laktozin�s dalies gaminama maistin� 
laktoz�, o iš baltymin�s dalies Rokiškyje gaminamas skystas IBK , kuris kaip žaliava naudojamaas  
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IBK milteli� gamybai Utenoje, kurie parduodami kaip galutinis produktas. Be ši� produkt� dar 
gaminami švieži pieno produktai, sviestas, lieso pieno milteliai, lydyti s�riai ir sald�s s�reliai. 
Atliekant žaliav� ir kit� gamybai b�tin� ištekli� analiz�, fermentini� s�ri� ir vis� kit� produkt� 
gamybai yra b�tini resursai – tai elektros energija, šilumin� energija, vanduo, bei kita. Juos �mon� 
gaminasi pati arba gauna iš kit� teik�j�. Susl�gtas oras ir šaltis yra gaminama pa�ioje �mon�je. 

Pagrindiniai tiek�jai medžiag�, komplektavimo detali� yra UAB"Žarsta",  UAB"Simanta", 
UAB "Agava", UAB"Elinta", UAB"Laisva linija", UAB"Fiesta", UAB”Filter”, UAB”Srov�teka”, 
UAB”Keltena”, UAB”Archeda”, UAB”Pribus”, Balincko �mon� “Varžos matas”, UAB ”Vikimeta”, 
UAB „Vilniaus kont�ras“, Lietuvoje pagamintos ir �vairios smulkios energetiniam �kiui reikalingos 
medžiagos perkamos parduotuv�se “Bikuva”, “Senuk� prekybos tinklo filiale “Utenaitis” .NVS 
šalyse pagamintos elektros medžiagos perkamos taip pat šiose parduotuv�se bei J. Zamario �mon�je 
“Decibelas” Panev�žyje. Vakar� valstyb�se pagamintos el . medžiagos perkamos Utenoje esan�iose 
parduotuv�se, UAB”Elektroskanelia” Vilniuje ir kitur. 

Pakavimo medžiagos gaunamos  iš firm� „Pakmarkas“, „Daigai“, „Popieriaus lapas“, 
„Letpakas“, SCA Packaging,  Cryovac, Aurika. 

Fermentus tiekia Ardita ir Ko, Baltvita. 
Firmos „Igefa“, „Deimena“, „ Laisva linija“, „Marg�nas“, „Manjana“, Koslita teikia  plovimo- 

dezinfekavimo  medžiagos. 
Druska tiekiama iš firmos Konkordija. 
UAB ”Senoji rampa” tiekia drusk� tablet�mis ir briketais minkšto vandens ruošimui 
Maistiniai dažai, natrio nitratas tiekiami iš firmos Vijana, prieskoniai iš firmos Saldva. 

Lydymo druskos gaunamos iš UAB Maisto servizas. 
Gar� tiekia AB" Panev�žio  energija", Rokiškio šilumos tinkl� rajonas. filialo. Elektros 

energija gaunama iš AB "Ryt� skirstom�j� tinkl�" Panev�žio regiono Rokiškio skyriaus. Filialams 
elektros energija tiekiama taip pat iš AB”Ryt� skirstom�j� tinkl�” Utenos regiono. 

Filialai “Utenos pienas” ir „Ukmerg�s pienin�‘‘ garu apsir�pina iš nuosavos katilin�s. 
AB "Rokiškio s�ris" su pagalbini� medžiag� tiek�jais sudaro trumpalaikes sutartis. 
Visi gaunami technologiniai �rengimai gaunami sukomplektuoti. Atsiradus gedimams 

komplektavimo detal�s gaunamos iš t� pa�i� gamykl� gamintoj�. 
�mon�je naudojamas karštas vanduo yra gar� pagalba gaminamas �mon�s šiluminiame punkte 

per tris šilumokai�ius ir pateikiamas vartotojams. Termofikuotas vanduo gaunamas iš Rokiškio 
šilumini� tinkl� � �mon�s šilumos punkt� ir iš �ia paskirstomas vartotojams. 

�mon� turi du vandens gr�žinius. �mon�je naudojamas vanduo atitinka higienos normos  HN -
24 saugos ir kokyb�s reikalavimus, k� patvirtina tyrimai. Vanden� AB “Rokiškio s�ris” gauna iš 
dviej� šaltini�. Apie 20 proc. perka iš UAB “Rokiškio vandenys”, kuri yra pavaldi Rokiškio miesto 
savivaldybei, o apie 80 proc. vandens išgaunama iš nuosav� gr�žini�. 

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindin�s priemon�s 
  

Akcin� bendrov� “Rokiškio s�ris” buvo pastatyta ir prad�jo gaminti produkcij� 1966 metais.  
 

�mon�s Bendras plotas  
(ha) 

Pastatai, statiniai 
(ha) 

Kiemas, želdiniai 
(ha) 

AB ”Rokiškio s�ris” 20,7 5,7 15,0 
Filialas “Ukmerg�s pienin�” 9,8 0,8 9,0 
Filialas ”Utenos pienas” 7,7 2,3 5,4 
AB ”Rokiškio s�ris”  
su filialais 

38,2 8,8 29,4 
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AB “Rokiškio s�ris“ yra prie autobus� stoties. Bendrov� turi patog� susisiekim� automobili� 

keliais su didžiausiais Lietuvos miestais. Ypa� svarbus geras susisiekimas su Klaip�dos uostu, per 
kur� daugiausiai eksportuojama produkcijos � Vakar� rink�. Patogus susisiekimas geležinkeliu su 
Maskva ir Sankt Peterburgu. 

1966 metais tebuvo vienas pastatas be joki� pagalbini� pastat�. 1968 - 1970 metais pastatytas 
autogaražas , taros gamybos cechas, medžiag� sand�lis. 

1972 - 1975 metais pastatytos buitin�s patalpos, administracinis pastatas. 
1980 m. atlikta pirmos eil�s rekonstrukcija išple�iant s�ri� gamybos cech�, o 1985 metais 

atlikta antros eil�s rekonstrukcija pastatant pieno pri�mimo, pilno pieno produkcijos, aparatin� cech� 
bei autocistern� plovykl� su atliek� išdavimu. 

1991 metais pastatyta suomiška s�ri� 1000 t nokinimo baz�. 
1993 met� pabaigoje buvo pastatytas ir prad�jo veikti profilaktoriumas. Taip pat 1993 metais 

lapkri�io m�nes� buvo baigta statyti benzino kolon�l�. 1994 m. pastatyti 3 gyvenamieji namai ir 
garažai. 

Per 1997- 1999 metus buvo nupirkta  AB ”Rokiškio mašin� gamykla” teritorija su pastatais ir 
Rokiškio vartotoj� kooperatyvo paruoš� baz�s teritorija su sand�liais. Šie sand�liai panaudojami 
produkcijos sand�liavimui. 

1999m.rugs�jo m�n. paleista maistinei laktozei gaminti Danijos firmos “GEA niro” laktoz�s 
gamybos linija. Ji �galina perdirbti visas išr�gas gautas gaminant s�rius. 

2000m. �rengta 240 viet� lengv�j� automobili� stov�jimo aikštel�. 
2000m. �rengtas p�s�i�j� pra�jimo ir gatavos produkcijos išvežimo kontrolinis punktas. 
2002m.  buvo užbaigta kompresorin�s statyba bei �vesta � eksploatacij� 2002m. lapkri�io m�n. 
2002 m. buvo atlikta medžiag� sand�lio rekonstrukcija, skirta s�ri� džiovinimui. 
Iš esm�s rekonstruotas AB ”Rokiškio s�ris” filialas Ukmerg�s pienin�. Pasinaudojant 

SAPARD l�šomis, �rengtas naujas aparatinis bei pieno pri�mimo skyrius kartu su laboratorija, 
modernus glaistyt� s�reli� cechas, pagamintos produkcijos chemin� laboratorija. Dabar Ukmerg�s 
pienin�s filialas atitinka ES reikalavimus. 

2003 m. antrame pusmetyje AB ”Rokiškio s�ris” baigta valymo �rengim� statyba. AB 
”Rokiškio s�ris �mon� iš atliek� prad�jo gaminti elektros ir šilumin� energij�. 

Rokiškyje gamybos ir pagalbiniuose cechuose �rengta moderni ventiliacijos sistema, gamybos 
cechuose pakeista grind� danga, lubos. 

2003 m. vyko intensyvus darbas su technologin�s �rangos tiek�jais, siekiant modernizuoti 
fermentini� s�ri� gamybos linij�. 

2003 metais AB ”Rokiškio s�ris” ir jos filialams Ukmerg�je ir Utenoje suteiktas ekologišk� 
produkt� perdirbimo �moni� statusas. Jis suteikia teis� gaminti ekologiškus produktus, juos ženklinti 
ekologišk� produkt� sertifikavimo ženklu. 

 
Siekiant gerinti gaminamos produkcijos kokyb�, mažinti s�naudas, pastoviai gerinti sanitarines 

higienines gamybos s�lygas, 2004 metais buvo �sigyti nauji �rengimai: 
- Prad�ta eksploatuoti nauja moderni fermentini� s�ri� gamybos linija , leidžianti pagaminti 

eurobloko formos s�rius  ; 
- CIP linijos gamybos cechuose;  
- žaliavinio pieno šaldytuvai;  
- s�ri� sv�rimo �ranga; 
- taros ir pale�i� plovimo mašina; 
- skyst� pieno produkt�  su užsukamais kamšteliais išpilstymo aparatas; 
- �ranga krem� ir desert� gamybai; 
- sviesto fasavimo automatas; 
- dalis rezervuar� ir kt. 
 
Rokiškyje gamybos ir pagalbiniuose cechuose baigta �rengti moderni ventiliacijos sistema, 

gamybos cechuose pakeista grind� danga, atlikta raug� skyriaus  rekonstrukcija; Utenoje - atlikta  
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pri�mimo skyriaus rekonstrukcija, jame �diegta automatin� valdymo sistema, kit� gamybini� 
padalini� remontas; Ukmerg�je - atlikta pienoveži� plovyklos rekonstrukcija, atnaujintas šiluminis 
�kis, automatizuotas aparatinio skyriaus valdymas, atlikta eil� kit� statybos-remonto darb� Grup�s 
�moni� sanitarinei b�klei gerinti. 

Visos šios priemon�s leidžia AB „Rokiškio s�ris” grupei ir toliau išlikti pieno pramon�s 
lydere Baltijos šalyse, s�kmingai integruotis � ES rinkas. 

 
AB „Rokiškio s�ris“ �ranga perkama iš garsi� pasaulio firm�, kaip: Tetra Pak, Westfalia 

Separator, APV, Reda, Elecster, Damrow., Alfa Laval, GEA, NIRO. 
 

Ilgalaikis materialusis turtas 
  

 
Pastatai 

 
Mašinos ir 
	rengimai 

Transporto 
priemon�s ir kitas 

turtas 

 
Nebaigta 

statyba 

 
 

Iš viso 
      

2005 m. sausio 1 d.      
�sigijimo savikaina 47 488 128 316 63 607 2 320 241 731 
Sukauptas nusid�v�jimas (10 054) (57 431) (34 737) - (101 222) 

Likutin� vert� 37 434 70 885 28 870 2 320 139 509 

      
2005 m. gruodžio 31 d.  
pasibaig� metai 

     

Likutin� vert� laikotarpio pradžioje 37 434 70 885 28 870 2 320 139 509 
�sigijimai  919 3 012 3 700 2 847 10 478 
Perleidimai 
Dukterini� �moni� pardavimas 

(1 739) 
(74)  

(686) 
(3) 

(194) 
(64) 

- 
(3) 

(2 619) 
(144) 

Nurašymai - (320) (37) - (357) 
Perkelta iš nebaigtos statybos 1 483 1 587 232 (3 302) - 
      
      
Nusid�v�jimas (1 037) (11 358) (7 449) - (19 854) 

Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 36 976 63 117 25 058 1 862 127 013 

      
2005 m. gruodžio 31 d.      
�sigijimo savikaina 47 354 130 827 66 455 1 862 245 498 
Sukauptas nusid�v�jimas (10 378) (67 710) (40 397) - (118 485) 

Likutin� vert� 36 976 63 117 25 028 1 862 127 013 

      
2006 m. gruodžio 31 d. 
 pasibaig� metai 

     

Likutin� vert� laikotarpio pradžioje 36 976 63 117 25 058 1 862 127 013 

�sigijimai  99  10 113 5 410 5 890 21 512 
Perleidimai (150) (68) (71) - (289) 
Nurašymai (2) (6) (46) - (54) 
Perkelta iš nebaigtos statybos 332 1 288 593 (3 213) - 
Nusid�v�jimas (1 874) (15 576) (7 910) - (25 360) 

Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 

      
2006 m. gruodžio 31 d.      
�sigijimo savikaina 47 609 141 147 69 947 5 539 264 242 
Sukauptas nusid�v�jimas (12 228) (82 279) (46 913) - (141 420) 

Likutin� vert� 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
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Turt�, �sigyt� finansin�s nuomos b�du (kai Grup� yra nuominink�), sudaro tam tikri �rengimai: 

  
         2006 m.  2005m. 
 

�sigijimo savikaina - kapitalizuota finansin�s nuomos vert�   -   1400  
 

Sukauptas nusid�v�jimas       -   (622) 
 

Likutin� vert�           -     778 
 
2006 m. gruodžio 31 d. tam  tikras ilgalaikis  materialusis  turtas, kurio apskaitin� vert�  

sudar�   54 624  t�kst. Lt  (2005 m. gruodžio 31 d. – 68 565 t�kst. Lt),  buvo  �keistas,  siekiant  
užtikrinti paskol� gr�žinim� bankams. 

 
Pagrindiniai duomenys apie pastat� ir statini� vert� ir amži� pateikti lentel�je : 

 
 

Eil.Nr. 
Pagrindiniai pastatai ir statiniai 

 

Balansin� vert� 
Lt 

2006.12.31 

 
Amžius, 

metai 

1. Gamybiniai pastatai          16.816.571,00 13 

2. Plovyklos               294.589,67 30 

3. Amoniakin�s kompresorin�s pastatas               725.094,43 16 

4. Šiluminis mazgas               226.338,56 6 

5. Sand�liai             5.088276,21 16 

7. Keliai ir teritorija               477.306,62 23 

8. Mašin� aikštel�s                432.636,81 7 

9. Statiniai            2.237.342,19 10 

10. Aerobin�s sistemos statiniai            5.780.785,60 5 

11. Kita          12.230.695,25  

 Viso           44.309.636,34  

 
 
Pastat� , statini�, darbo mašin� ir 	rengim� balansin� vert�  2006.12.31   -   122,822 t�kst. Lt  
 
Informacija apie nebaigtas statybas (2006.12.31) 
 
 

Nebaigta statyba Funkcin� paskirtis S
matin� 

vert� (Lt) 

Panaudota 

Dalis (Lt) 

Numatoma 

statybos 

užbaigimo 

terminas 

TP10 elektros pastot�s 

išpl�timas 

Galingumo išpl�timui 1.063.491 897.365 2007.07 

Išr�g� surinkimo 

�ranga 

Išr�g� surinkimo 

proceso našumo 

padidinimui 

1.046.518 

 

901.183 

 

2007.06 
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Išr�g� perdirbimas Išr�g� perdirbimo 

proceso išpl�timui ir 

našumui didinti 

1.879.478 441.218 2007.05 

 

 

Dumblo sausinimo 

sistema 

Dumblo sausinimo 

sistemos galingumui ir 

našumui didinti 

579.000 137.693 2007.05 

 
  
 

30. Rizikos veiksniai, susij� su emitento veikla. 
 
Ekonominiai:  
 
� Nepalank�s veiksniai, susij� su pieno gamyba ir su produkcijos pardavimais: 

  a) spar�iai auganti žaliavos kaina ir kiekio maž�jimas, kas ypa� svarbu s�ri� gamybai 
  b) nedidel� Lietuvos gyventoj� perkamoji galia; 
  c) LT prek�s ženkl� nepripažinimas ES rinkoje (d�l to sunku patekti � mažmenin� 
prekyb�) 
  d) didel� gamintoj� koncentracija; 
  e) kuro/energetikos kain� kilimas; 
  f) ES eksporto subsidij� maž�jimas � kitas šalis.  
  h) pieno žaliavos tr�kumas, didel� konkurencija. 
  g) vyriausyb�s mokes�i� politika n�ra skatinanti versl� 
  i) biurokratiniai suvaržymai 

� Lietuvoje vyrauja smulk�s pien� gaminantys �kiai. 2005 m. vidutiniškai vienam �kiui teko tik 2 
karv�s. Apie 76% �ki�, turi po 1-2 karves, 21% – po 3-9 karves, 2% nuo 10-19 karvi�, 0,09%-
50-99 karves ir 0.08% virš 100 karvi�. Didelis pieno tiek�j� skai�ius didina pieno kokyb�s 
tyrim� ir pieno surinkimo ir apskaitos kaštus. Be to, smulk�s pieno �kiai neužtikrina pakankamos 
ir stabilios pieno kokyb�s, apsunkina investicijas � pieno �kius. 

 
� Lietuvoje pieno gamyboje ryškus sezoniškumas: rugpj�t�-rugs�j� pieno superkama 2,3 karto 

daugiau negu vasar�. Tai mažina pieno perdirbimo �moni� veiklos efektyvum�, �rengim� 
panaudojimo laipsn�. 

� Žemas karvi� produktyvumas.  

Žem� karvi� produktyvum� lemia nepakankamo genetinio potencialo karvi� banda ir vyraujanti 
 prasta pašar� baz�. 

� Nestabilios  valstybinio reguliavimo priemon�s pieno �kyje. Pieno �ki�, pagr�st� šeimos darbu, 
k�rimosi procesas buvo ir yra pernelyg l�tas. Nuoseklios valstyb�s politikos šio sektoriaus 
pl�tojimui nebuvimas, dažnas paramos s�lyg� ir dydži� keitimasis, koncentravimasis � pieno 
kainas, o ne � investicij� r�mim� neigiamai paveik� �kio pl�trai ir veterinarini�-sanitarini� s�lyg� 
gerinimui. 

 
 
Techniniai - technologiniai : 
 
 AB „Rokiškio s�ris“ techniniai –technologiniai rizikos veiksniai apibr�žti RVASVT (Rizikos 
veiksni� analiz�s ir svarbi� valdymo tašk�)  programoje.  
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RVASVT sistemos pagrindin�s dalys yra B�tinosios programos ir RVASVT programos. Jose yra 
atliktas kiekvieno produkto gamybos etape rizikos veiksni� nustatymas, j� analiz�, nustatyti svarb�s 
valdymo taškai, j� kritin�s ribos, valdymo, patikrinimo proced�ros, koregavimo veiksmai. 
 
�mon�je yra parengtos ir vykdomos tokios B�tinosios programos: 
 

 1.  Pieno kokyb�s užtikrinimo programa; 
2. Pastat� ir patalp�  prieži�ros programa; 
3. Sanitarijos programa; 
4. Personalo mokymo programa; 

  5-6. Vandens apr�pinimo vandeniu, garu, elektra programa. Vandens kontrol�s programa; 
7. Pagalbini� medžiag� pirkimo ir saugojimo programa; 

        8-9. �rengim� prieži�ros programa. Matavimo priemoni� kalibravimo programa; 
       10. Produkt� susekimo ir atšaukimo programa; 
       11. Logistikos valdymo programa; 
       12. Kenk�j� kontrol�s programa. 
 
Kiekvieno produkto gamybos proceso valdymui yra paruoštos proced�ros, technologin�s 
instrukcijos, su numatytais proces� parametrais, j� kontrol�s (tiek mikrobiologin�s, tiek chemin�s) 
proced�ros, numatyti �rašai. Pagamintiems galutiniams  produktams, apib�dinant j� specifines 
savybes, chemin� sud�t� , maistin�, energin� vert�, pakavim�, laikymo s�lygas , galiojimo laik� ir kt. 
yra paruošti �mon�s standartai. 
 
Ekologiniai: 
 

AB ”Rokiškio s�ris” maisto saugos , kokyb�s ir aplinkosaugos politika - siekti mažinti 
neigiam� poveik� aplinkai, �gyvendinti taršos prevencijos priemones, užtikrinti minimal� ištekli� 
vartojim�, atliek� generavim�, kad vykdoma veikla nekelt� nepageidaujamos �takos, orui, 
vandeniui, žemei. 

 Gamindama didelius fermentinio s�rio kiekius AB ”Rokiškio s�ris” taiko pažangiausias 
gamybos ir gamybos atliek� perdirbimo ir valymo technologijas ir nuolat jas atnaujina. Gamybos 
metu susidar� pieno perdirbimo atliekos ir nuotekos yra valomos savuose valymo �rengimuose, tuo 
mažinant poveik� aplinkai iki Europos S�jungos aplinkosaugini� reikalavim�. Siekiant nuolatinio 
gerinimo ir ekologin�s rizikos mažinimo AB ”Rokiškio s�ris” vykdo Aplinkosaugos veiklos 
program�, �gyvendindama aplinkosaugos gerinimo priemones. 

1. AB ”Rokiškio s�ris” 2005.12.31 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s 
leidimas(TIPK). Galiojimo laikas neribotas. 

2. 2006 metais einamosios išlaidos aplinkos apsaugai sudar� 2,905 mln. Lt 
3. 2006 metais Valstybiniai mokes�iai už aplinkos teršim� sudar� 80.018 Lt 
4. 2006 metais �mon� gavo Panev�žio regiono aplinkos apsaugos departamento 5292,0 Lt 

 pretenzij� d�l gamtai padarytos žalos avarijos metu išsiliejus pienui. Pretenzija patenkinta.. 
5. �mon� galimam poveikiui aplinkai steb�ti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos steb�jimo 

programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta. 
 
 
Finansin�s rizikos veiksniai 
  
 (a) Finansin�s rizikos veiksniai 
 Vykdydama veikl�, Grup� susiduria su �vairiomis finansin�mis rizikomis. Grup�s bendra 
rizikos valdymo programa pagrindin� d�mes� skiria finansini� rink� nenusp�jamumui ir siekia 
sumažinti galim� neigiam� poveik� Grup�s finansiniams veiklos rezultatams. 
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Rinkos rizika: valiut� kurs� svyravimo rizika  
  
Grup� veikl� vykdo tarptautiniu mastu, ta�iau jai iškilusi valiut� kurs� svyravimo rizika palaikoma 
minimaliame lygyje, kadangi jos pardavimai už Lietuvos Respublikos teritorijos rib� vykdomi eurais. 
Euro ir lito keitimo kursas yra fiksuotas.  
  
 Kredito rizika 
 Grup�je n�ra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Grup� yra patvirtinusi politikas, 
leidžian�ias užtikrinti, kad produkt� pardavimai b�t� vykdomi tik tinkam� kreditavimo istorij� 
turintiems pirk�jams.  
  
 Likvidumo rizika 
 Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiam� gryn�j� pinig� kiek� ir 
finansavim� sutartomis kreditavimo priemon�mis.  
  
 Pal�kan� normos rizika 
 Grup� neturi reikšmingo pal�kanas uždirban�io turto. Grup�s taikoma politika – palaikyti 
diversifikuot� skol� portfel�. Pasiskirstymas tarp fiksuotos ir kintamos pal�kan� normos priklauso 
nuo faktin�s situacijos rinkoje.  
  
 Tikrosios vert�s vertinimas 
 Laikoma, kad gautin� sum� nominalioji vert�, at�mus vert�s sumaž�jim�, ir mok�tin� sum� 
nominali vert� atitinka j� tikr�sias vertes. Atskleidimo finansin�je atskaitomyb�je tikslams finansini� 
�sipareigojim� tikroji vert� nustatoma diskontuojant b�simus pinig� srautus pagal sutartis, taikant 
dabartin� rinkos pal�kan� norm�, kuri� Grup� taiko panašioms finansin�ms priemon�ms.  
  

  
 Paskolos (t�kst. Lt)  
                                                                              2006                                  2005 
 Trumpalaik�s   
 Trumpalaik�s banko paskolos                                       59 086                    36 973 
 Banko s�skaitos kreditas (overdraft)                           17 251                      8 511 
 Ilgalaik�s banko paskolos einam�j� met� dalis              -                      4 954 
 Finansin�s nuomos �sipareigojimai                                     -                                  263 
                                                                             76 337                    50 701 
    
 Ilgalaik�s 
   
 Ilgalaik�s banko paskolos                                             -                      4 253 
                                                                                      -                               4 253 
    
 Paskol� iš viso                                                    76 337                    54 954 
  
 Siekiant užtikrinti banko paskol� gr�žinim�, buvo �keistas tam tikras ilgalaikis materialusis 
turtas (13 pastaba), atsargos (16 pastaba), prekybos gautinos sumos (17 pastaba), pinigai banko 
s�skaitose (18 pastaba ir išleistas vekselis už 13 811 t�kst. Lt. 
  
 Pagal paskolos sutart�, pasirašyt� su AB SEB Vilniaus banku, Bendrov� yra �sipareigojusi 
užtikrinti, kad per vis� paskolos laikotarp� jos gryn�j� finansini� skol� ir EBITA santykis nebus 
didesnis nei 1,7. 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrov� nesilaik� šio �sipareigojimo, ta�iau tai neturi 
jokios �takos paskol� pateikimui finansin�je atskaitomyb�je, kadangi min�tos paskolos priskirtos prie 
trumpalaiki� �sipareigojim�. 
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Gruodžio 31 d. vidutin�s svertin�s pal�kan� normos (proc.) buvo: 
    
                                                                             2006                                 2005 
    
 Ilgalaik�s banko paskolos                                              -                                    3,72 
 Trumpalaik�s banko paskolos                                          4,04                                  3,06 
 Finansin�s nuomos �sipareigojimai                                  4,33                                  4,33 
 Banko s�skaitos kreditas (overdraft)                              4,31                                  3,76 
    
  
Grup�s paskol� (išskyrus lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojimus) apskaitin�s vert�s yra 
�vertintos šiomis valiutomis:  
 
                                                                             2006                                  2005 
    
 Eurais                                                                         55 718                                44 495 
 Litais                                                                         20 619                                10 196 
                                                                          76 337                                54 691 
  
Paskol� tikroji vert� atitinka j� apskaitines vertes.  
  
 Paskolos, kuri� terminas baigiasi per vienerius metus, yra trumpalaik�s paskolos, perži�rimos 
2006 metais �vairiomis dienomis. Ši� paskol� vidutin� svertin� pal�kan� norma buvo apie 4,19 proc. 
(2005 m. – 3,75 proc.). 
  
 Toliau pateikiama informacija apie su Grup�s paskolomis (išskyrus lizingo (finansin�s 
nuomos) �sipareigojimus) susijusi� rizik� d�l pal�kan� norm� pasikeitimo bei laikotarpius, kuriais 
perži�rimos paskol� pal�kan� normos: 
 
                           Kas 6 -12 m�nesi� ir dažniau  Kas 1-5 metus            Iš viso 
 2006 m. gruodžio 31 d.     
 Paskol� iš viso                                     76 337                                 -            76 337 
      
 2005 m. gruodžio 31 d.     
 Paskol� iš viso                                      76 337                     -             76 337 
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31.Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur�j�s ar turintis esmin�s 	takos 
emitento veiklos rezultatams per pastaruosius finansinius (�kinius) metus  

 
 Per pastaruosius dvejus metus AB “Rokiškio s�ris“ fermentini� s�ri� gamybos nei 
nutraukusi, nei sumažinusi nebuvo. Bendrov� dirbo nepertraukiamai ir perdirbo vis� gaunam� pien�. 
 

32.Patentai, licenzijos, kontraktai 
 

AB ”Rokiškio s�ris” veikia sertifikuotos Rizikos Veiksni� Analiz�s ir Svarbi� Valdymo Tašk� 
(RVASVT)  kontrol�s sistemos, užtikrinan�ios gaminam� produkt� saug�. RVASVT išanalizuoja 
visus rizikos veiksnius, nustato svarbius valdymo taškus ir juos kontroliuoja. 
 Taip pat AB ”Rokiškio s�ris” veikia sertifikuotos kokyb�s ir aplinkosaugos vadybos sistemos 
pagal  ISO 9001: 2000 ir ISO 14001: 1996 standartus. 
 2003 m. AB ”Rokiškio s�ris” suteiktas ir 2004 m. prat�stas ekologišk� produkt� perdirbimo 
�moni� statusas, suteikiantis teis� gaminant ekologinius produktus, juos ženklinti ekologišk� 
produkt� sertifikavimo ženklu. 
    
 AB "Rokiškio s�ris" turi licencijas: 

- užsiimti naftos produkt� mažmenine prekyba,  
- verstis automobili� transporto �kine veikla (vežti krovinius tarptautiniais maršrutais), 
- sveikatos prieži�ros veiklai, 
- saugoti bendrov�s kilnojam�j� ir nekilnojam�j� turt� ir vykdyti inkasacij�. 

 
Patentai : 
 
Užpatentuoti AB “Rokiškio s�ris” grup�s pavadinimai Lietuvoje: 

1. “Montecampo” 
2. “Žiogelis” 
3. “Gojus” 
4. “Goja” 
5. “Rokiškio s�ris” (sena etiket�) 
6. “Rokiškio s�ris” (senas logotipas) 
7. “Ukmerg�s pienin�” (logotipas) 
8. “Utenos pienas” (dobilas) 
9. “Pavasaris” 
10. “Pieno up�” 
11.  “Hermis” 
12. “Var�nos” (miško vaizdelis) 
13. “Rokiškio” (raudonas logotipas) 
14. “Žalosios Karvut�s” (logotipas) 
15. “Švarios gamtos dovana” (š�kis) 
16. „Atgaiva“ 
17. “Rokis” 
18. “& joy” (žodžiu) 
19. “Pasiilgusiems tikro” (š�kis) 
20. “Džiaugtis sveika” (š�kis) 
21. “Gamtos dalel� kiekviename pakelyje” (š�kis) 
22. & JOY (logotipas) 
23. “PROF Profesional” 
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24. “Labai” 
25. „Skalsi“ 
26. Liesiau – sveikiai (fig) 
27. ROKIŠKIO VALGYK Lengvai (fig) 

 
 
Tarptautiniam patent� biurui paduotas prašymas d�l AB “Rokiškio s�ris” senos etiket�s 

patentavimo Rusijoje. 
 
Paduotas prašymas patentavimui Rusijoje: 
1. GOJA 
2. GOYA 
3. GOJUS 

 
 

Paduoti prašymai užpatentuoti sekan�ius pavadinimus: 
 
1. “Kasdien” 
2. “Bacio” 
3. “Formaggella San Antonio” 
4. “Strascchino” 
5.  “Var�nos” (logotipas) 
6. „Gardi varšk�“ 
7. “ROKIŠKIO” premium quality 
8. “SVAJA” 
9. “VISIEMS” 
13. “Montal” 
14. “Skanusis’ 
15. “Proginis” 
16. “Ogijogi glaistytas varšk�s s�relis su vanile” 
17. “Ogijogi glaistytas vyšni� skonio varšk�s s�relis” 
18. “Ogijogi glaistytas braški� skonio varšk�s s�relis” 
19. “Ogijogi glaistytas banan� skonio varšk�s s�relis” 
20. “Gaivi varšk� citrin� skonio” 
21. “Tilsiter” 
22. NAMINIS – puosel�jantis tradicijas 
23. “ROKIŠKIO PIENAS” (fig) 
24. &JOY VAIKAMS 
25. “Bifi” (fig.) 
26. NAMINIS  (fig) 
 

 

33. Teismo ir trei�j� teismo (arbitražo) procesai 
 
 Per pra�jusius 2006 metus �mon� nedalyvavo teisminiuose procesuose, tur�jusiuose �takos 
emitento finansinei b�klei. 
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34.Darbuotojai 
 
 Organizacin� strukt�ra 

 
AB “Rokiškio s�ris” valdymas yra suskirstytas � septynis pagrindinius skyrius: pl�tros ir 

audito, gamybos, pardavim� ir rinkodaros, vindikacijos, paruoš�, finans� bei logistikos skyrius 
kuriems vadovauja kiekvieno skyriaus vadovas. Vis� �mon�s veikl� koordinuoja �mon�s vadovas 
Antanas Trumpa.  

 
 

  
  
 2005 m. spalio m�n. AB „Rokiškio s�ris“ buvo �kurta Vidaus pl�tros ir audito tarnyba. Šios 
tarnybos funkcija - kurti Bendrov�s pl�tros strategij�, bei dalyvauti jos �gyvendinime. Per Vidaus 
audito tarnybos veikl� vertinti ir skatinti gerinti rizikos valdymo, kontrol�s, organizacijos valdymo 
proces� veiksmingum�.  
 
 AB „Rokiškio s�ris“ vadovyb� yra suinteresuota, kad darbuotojai nuolat kelt� kvalifikacij� 
bei mokyt�si. Didelis d�mesys yra skiriamas kalb� mokymuisi. Darbuotojai mokosi vietoje 
organizuotuose kursuose bei kitur vykstan�iuose seminaruose bei mokymuose.  
Bendrov�s darbuotoj� teis�s bei pareigos numatytos j� pareiginiuose nuostatuose. Darbo sutartyse  
n�ra numatyta ypating� teisi� bei pareig�. 
 
 

 

Lentel�je pateiktas Rokiškio s�ris grup�s vid. darbuotoj� skai�ius, bei vid. m�nesinis atlyginimas 

 
 2003m. 2004m. 2005m. 2006m. 
Viso vidutinis dirban�i�j� skai�ius 2175 2033 1882 1836 
Vadovaujantis personalas 26 17 15 14 
Specialistai 218 203 190 160 
Darbininkai 1931 1813 1677 1662 
     
Vidutinis m�nesinis atlyginimas, Lt 1290 1391 1325 1544 
t.sk.   vadovaujan�i� 8395 7169 7050 7895 
          specialist� 1825 2459 2318 2239 
          darbinink� 1035 1252 1174 1419 

 
 

 

 

 

Direktorius 

Pardavimai ir rinkodara Gamyba Finansai Pieno supirkimas Logistika Vindikacija 

Pl�tros ir vidaus 
audito direktorius 
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Rokiškio s�ris grup�s darbuotoj� išsilavinimas 

 
 
Išsilavinimas 

 
2003m. 

 
2004m. 

 
2005m. 

2006m. 

Aukštasis 163 152 141 138 
Aukštesnysis 866 809 749 731 
Vidurinis 1013 953 882 876 
Nebaigtas vidurinis 133 119 110 91 

 
 

35.Investicij� politika (	mon�s, kuri� 	statiniame kapitale emitento dalis 
sudaro daugiau kaip 30%)  
 
35.1. 
 
UAB ”Rokiškio pienas”, �mon�s kodas 300561844, Pramon�s g. 8, Utena, veiklos pob�dis -  švieži� 
pieno produkt� gamyba ir prekyba. �mon�s �statinis kapitalas 10 000 Lt, akcijos pilnai apmok�tos. 
UAB „ Rokiškio pienas“ yra dukterin� AB „Rokiškio s�ris“ �mon�, turinti 100% UAB “Rokiškio  
pienas“ akcij�. Dukterinei �monei priklausys Utenos ir Ukmerg�s filialai. UAB „Rokiškio pienas“ 
yra �steigta siekiant užtikrinti efektyvesn� švieži� pieno produkt� gamybos versl�, kuris orientuotas � 
vietin� rink�. Nepriklausomiems turto vertintojams �vertinus perduodam� turt�, šiuo metu vyksta 
nekilnojamojo turto perdavimo darbai. Ši �mon� per 2006 m. veiklos nevykd�. 
 
35.2.AB“Rokiškio s�ris“ nuosavyb�s teise priklauso: 
 
2006 m. balandžio m�n. AB „Rokiškio s�ris“ �steig� dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. AB 
„Rokiškio s�ris“, turi 100 % UAB “Rokiškio pienas” akcij�. 
 
35.4. Investiciniai projektai, 	gyvendinti per paskutinius 3 finansinius (�kinius) metus: 
 
  AB „Rokiškio s�ris“ vadovyb�s pagrindinis d�mesys yra skiriamas, kad gaminama 
produkcija b�t� su kuo modernesne �ranga, kad žaliava perdirbimui pristatoma moderniais, gerai 
izoliuotais, su apskaitos sistema pienovežiais. Siekiama , kad modernios �rangos d�ka b�t� išlaikoma 
aukšta produkto kokyb�, sauga ir atitikt� keliamus maisto kokyb�s ir veterinarijos reikalavimus, be 
to,  kad gaminami produktai b�t� gaminami kuo pažangesne pasaulinio lygio �ranga. 
Per paskutinius 3 finansinius metus pagrindin�s investicijos buvo skiriamos s�ri� gamybos 
rekonstrukcijai ir modernizavimui. 

2004m. Rokiškyje viena iš pagrindini� investicij� kryp�i� buvo kiet� s�ri� gamybos 
modernizavimas siekiant pagaminti vienodos kokyb�s ir parametr� s�r�.  
 Tuo pa�iu  metu buvo  užbaigta s�ri� s�dymo konteineri� plovyklos cecho statyba. Investicij� 
suma – 151 t�kst. lit�. 
 2004m. užbaigta s�ri� gamybos cecho priestato statyba. Investicij� suma 102 t�kst. lit�.  

2004 m. sumontuota Gojos s�ri� gamybos linija, kurios bendra investicij�  suma 9,1 mln. lit�.  
AB „Rokiškio s�ris“ tikslas, kad investicijos gamybai , transportui b�t� remiamos iš Europos 
S�jungos fond�. 

Tuo tikslu  per 2003-2005 metus AB „Rokiškio s�ris“ yra gavusi 12,5 mln. lit� param� 
investicijoms gamybos modernizavimui pagal SAPARD kaimo pl�tros programos krypt� „Žem�s 
�kio ir žuvininkyst�s produkt� perdirbimo ir marketingo tobulinimas“ pirm�j� prioritetin� sektori� 
„Pienas ir pieno produktai“. 
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Pagal Nacionalin�s mok�jimo agent�ros direktoriaus 2002 m. spalio 30 d. �sakym� Nr.221 „D�l 
SAPARD paramos suteikimo AB „Rokiškio s�ris, 2002 met� spalio 30 d. buvo pasirašyta Paramos 
sutartis Nr. SA 8 – P25020013. Šis modernizavimo projektas s�kmingai buvo baigtas �gyvendinti 
2004 metais.  
  
 
 2005 metais AB „Rokiškio s�rio“ � gamyba, logistik� bei paruošas investavo 17 mln. lit�. 
Pagrindin�s investicijos – 8,6 mln. gamybos  išpl�timui, iš j�  garintuv� �sigijimui. Pieno šaldytuv�  
bei pieno punkt�  �sigijimui buvo panaudota 2 mln. lit�. 
 
 2006 m.  AB “Rokiškio s�ris“ investicij� suma –  21 512 t�kst. lit�.  
Pagrindin� AB „Rokiškio s�ris“ 2006 met� investicija 15,5 mln. lit� numatoma � išr�g� surinkim� ir 
beatliekin� perdirbim�. Šios investicijoms buvo pateikta paraiška paramai pagal Lietuvos Bendr�j� 
programavimo dokument� (BPD) Europos S�jungos strukt�rini� fond� 3,4528 mln. lit� paramai 
gauti. 2006 met� gruodžio 8 dien� buvo pasirašyta sutartis tarp Nacionalin�s mok�jimo agent�ros ir 
Rokiškio s�rio 3,4528 mln.  
  Jau gauta pirmojo mok�jimo prašymo parama 2,2 mln. lit�. Pagal BPD pasinaudojant ES 
fond� parama Rokiškyje �sigyta išr�g� filtravimo   buvo �sigyta moderni išr�g� filtravimo sistema už 
4,4 mln. lit�, be to šios �rangos d�ka pager�s pieno cukraus kokyb�, nes sumaž�s pelen� kiekis. Be to 
pager�s melasos, kuri yra pieno cukraus gamybos atlieka, kokyb�. Filiale „Utenos pienas“ 
modernizuota permeato išgarintuvas ir  saus� pieno produkt� džiovykla už 1,2 mln. lit�. 
Išr�goms atšaldyti �sigytas amoniakinis ir susl�gto oro kompresoriai už 0,4 mln. lit�.  Pastatyta 
išr�g� produktams kaupti 8 talpos, kas leidžia efektyviau išnaudoti gamybinius paj�gumus. Šioms 
investicijoms skirta 1,5 mln. lit�. 
 
 �diegus šias modernias technologijas, pieno cukraus gamybos metu nebeliks produkt�, kurie 
išleidžiami � valymo �rengimus. Taip pat maksimalaus perdirbimo metu (vasaros sezonas) bus 
surenkamos ir perdirbamos s�ri� gamybos proceso metu susidariusios išr�gos. 
2 mln. lit�, kad užtikrinti žaliavos ir produkt� atšaldym�, skirta transformatorin�s ir kompresorin�s 
išpl�timui, taip pat 2 mln. skirta logistikai –moderni� pienoveži� �sigijimui. 
Gamtosauginei problemai d�l nuotek� problemai spr�sti �sigytas už 0,5 mln. lit� nuotek� dumblo 
sausinimui dekanteris. Atnaujinta ir modernizuota s�ri� saugojimo sand�li� šaldymo �ranga  - 0,3 
mln. lit�. 0,2 mln. skirta s�ri� plukdymo kanalo iš gamybos � s�dymo patalp� �rengimas. 
Apibendrinant galima padaryti išvad�, kad AB „Rokiškio s�ris“ investicijos yra nukreipiamos, kad 
žaliava gamybai, produkto gamyba ir produkto atkrovimas vartotojui b�t� vykdomas kuo saugesn�se 
maisto ir saugos reikalavimus atitinkan�iose s�lygose.  
Visos investicijos atliktos Lietuvoje: Rokiškyje ir Rokiškio grup�s �mon�se –Utenos bei Ukmerg�s 
filialuose. 
 
 
35.5 Numatomos investicijos   
 
 
2007 met� laikotarpiui numatomos investicijos 22,154 mln. lit�. Pagrindin�s investicij� kryptys: 

� S�ri� gamybos modernizavimas 
� S�ri� pakavimo modernizavimas 
� Laktoz�s gamybos modernizavimas 
� Ventiliacijos sistemos modernizavimas 
� Vidaus transporto modernizavimas 
� Energetikos �kio modernizavimas 
� Šaldymo �kio modernizavimas 
� Nuotek� valymo modernizavimas 
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� Švieži� pieno produkt� gamybos modernizavimas 
� Saus� pieno produkt� gamybos modernizavimas 
� Sviesto gamybos modernizavimas 
 
Taip pat numatoma �sigyti naujus pienovežius, priekabas cisternas pieno transportavimui bei 
modernizuoti pieno surinkim�. 

 

36.Konkurentai 
 
AB „Rokiškio s�ris“ yra ir didžiausia regiono fermentini� s�ri� eksportuotoja. Pagrindiniai 
konkurentai kietojo Fermentinio S�rio segmente – AB “Žemaitijos pienas”, o Pusiau kietojo – AB 
“Pieno žvaigžd�s”, AB “Žemaitijos pienas” ir AB “Vilkyški� pienin�”. S�kming� konkuravim� 
šiuose segmentuose lemia didesn� gamyba, kas leidžia tiek sumažinti produkto vieneto kaštus bei 
užtikrinti aukšt� kokyb�. 

37.Išmok�ti dividendai 
 
Priskaiiuoti dividendai pagal akcij� r�šis ir klases per pastaruosius 6 metus: 
 

2001m. 2002m. 2003m.  
Akcij�  r�šis Suma, Lt Vienai 

akcijai 
Suma, Lt 

 
Vienai 
akcijai 

Suma, Lt 
 

Vienai   
akcijai 

Paprastosios 
vardin�s 
akcijos 

Dividendai nebuvo mokami Dividendai nebuvo mokami 20.012.006,00    4,45 Lt 
(44,50%) 

Lentel�s t�sinys  
2004m. 2005 m. 2006 m.  

Akcij�  r�šis Suma, Lt Vienai 
akcijai 

Suma, Lt Vienai 
akcijai 

Suma, Lt Vienai 
akcijai 

Paprastosios 
vardin�s 
akcijos 

21.771.115,00 5,00 Lt 
(50,00%) 

10.275.966,28 2,,36 Lt 
(23,60%) 

10.081.101,08 2,36 
(23,60%) 
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V.FINANSIN� PAD�TIS 
(visos sumos yra t�kst. Lt., jei nenurodyta kitaip) 

38. Finansin�s ataskaitos, parengtos vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos 
standartais 
38.1. Konsoliduota balansin� ataskaita  

 Gruodžio 31 d. 
 2006 

(konsoliduoti 
duomenys) 

2005 
(konsoliduoti 

duomenys) 

2004 
(konsoliduoti 

duomenys) 

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    

Ilgalaikis materialus turtas 122 822 127 013 139 509 
Prestižas 547 1 135 670 
Ilgalaik�s gautinos sumos 13 167 15 165 14 364 
    
 _____________   
 136 536 143 313 154 543 
Trumpalaikis turtas    
Atsargos 102 703 71 115 54 940 
Gautinos sumos ir išankstiniai apmok�jimai  81 223 81 840 60 258 
Investicijos ________1 625 - 5 880 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai __________669 3 184 4 312 
    
 186 220 156 139 125 390 
    
Turtas iš viso _______322 756 299 452 279 933 
    
NUOSAVYB� IR �SIPAREIGOJIMAI    
Kapitalas ir rezervai    
Paprastosios akcijos 47 462 47 462 47 462 
Akcij� priedai 41 473 41 473 41 473 
Rezervas nuosavoms akcijoms �sigyti 30 000 10 000 10 000 
Nuosavos akcijos (20 352) (16 224) (16 224) 
Kiti rezervai ________69 805 69 805 69 805 
Nepaskirstytas pelnas ________24 645 41 900 41 844 
    
 193 033 194 416 194 360 
    
Mažumos interesai ____________- - 1.468 
 
 

194 416 194 416 195 828 

Ilgalaik�s gautos paskolos - 4 253 9 403 
Ateinani� laikotarpi� pajamos, susijusios su  6 703 6 551 10 690 
subsidija ilgalaikiam materialiajam turtui     
	sigyti _____________   
 12 983 12 983 20 093 
Trumpalaikiai 	sipareigojimai    
Trumpalaikiai mokestiniai �sipareigojimai  217 5 126 
Trumpalaik�s paskolos 
Ateinan�io laikotarpio pajamos 

76 337 
2 380 

50 701 
2 179 

28 457 
 

Prekybos ir kitos mok�tinos sumos ________44 303 41 135 30 429 
 123 020 94 232 64 012 
�sipareigojimai iš viso 129 723 105 036 84 105 
Nuosavyb� ir 	sipareigojimai, iš viso 322 756 299 452 279 933 
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38.2. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita 
(visos sumos yra t�kst. Lt., jei nenurodyta kitaip) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. (t�kst. Lt) 

 2006 2005 2004 

    

Pardavimai 

 

518 144 

 

473 118 

 

451 393 

 

Pardavim� savikaina (450 963) (399 707) (363 466) 

Bendrasis pelnas 67 181 73 411 87 927 

Pardavimo ir rinkodaros s�naudos (24 358) (25 920) (30 421) 

Bendrosios ir administracin�s s�naudos (21 936) (17 612) (20 231) 

Nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo (197) (2 269) (1 243) 

Veiklos pelnas 20 690 27 462 36 452 

Finansin�s veiklos grynosios s�naudos (2 452) (1 872) (2 627) 

Pelnas prieš apmokestinim� 18 238 25 590 33 825 

Pelno mokestis (5 217) (4 590) (6 095) 

Grynasis pelnas  13 021 21 000 27 730 

Paskirtinas:    

Bendrov�s savininkams 13 021 20 952 27 779 

Mažumos daliai - 48 (49) 

 13 021 21 000 27 730 

    

Pelnas (nuostolis)  vienai akcijai  (litais) 3,01 4,81 6,21 
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Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyi� ataskaita 2006 m.  
 

   Akcinink� 
kapitalas 

Akcij� 
priedai 

Rezervas  
nuosa- 
voms 
akcijoms  
�sigyti 

Nuosa- 
vos akci- 
jos 

Kiti 
rezervai 

Nepas-
kirstytas 
pelnas 

Iš viso Mažumos 
dalis 

Iš viso 

Likutis 2005 m. sausio 1 d.  47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 844 194 360 1  468 195 828 

Apskaitos politikos pakeitimas  - - - - - 875 875 - 875 

Grynasis pelnas 

Visos pripažintos pajamos per 

2005 m. 

 - 
 
              - 

- 
 
              - 

- 
 
 - 

- 
 
  - 

- 
 
                 - 

20 952 
 
        21 827 

20 952 
 
    21 827 

48 
 
               48 

21 000 
 
    21 875 

Dividendai už 2004 m.  - - - - - (21 771) (21 771) - (21 771) 

Grynasis pelnas  - - - - - 27 779 27 779 (49) 27 730 

Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.  47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 844 194 416 - 194 416 

          

Apskaitos politikos pakeitimas  - - - - - 875 875 - 875 

Dividendai už 2004 m.  - - - - - (21 771) (21 771) - (21 771) 

Grynasis pelnas  - - - - - 20 952 20 952 48 21 000 

Parduot� dukterini� 	moni� 
mažumos dalis  

 
- - - - - - - (1 516) (1 516) 

Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.  47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 900 194 416 - 194 416 

 
 
Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyi� ataskaita 2005 m. 
T�kst.. Lt. 

   Akcinink� 
kapitalas 

Akcij� 
priedai 

Rezervas  
nuosa- 
voms 
akcijoms  
�sigyti 

Nuosa- 
vos 
akci- 
jos 

Kiti 
rezervai 

Nepas-
kirstytas 
pelnas 

Iš viso Mažumos 
dalis 

Iš viso 

Likutis 2004 m. sausio 1 d. 47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 34 077 196 593 1 517 198 110 

Nuosav� akcij� �sigijimas - - - (10 000) - - (10 000) - (10 000) 

Dividendai už 2003 m. - - - - - (20 012) (20 012) - (20 012) 

Grynasis pelnas - - - - - 27 779 27 779 (49) 27 730 

Likutis 2004 m. gruodžio 31 d. 47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 844 194 360 1 468 195 828 

Apskaitos politikos pakeitimas - - - - - 875 875 - 875 

Dividendai už 2004 m. - - - - - (21 771) (21 771) - (21 771) 

Grynasis pelnas - - - - - 20 952 20 952 48 21 000 

Parduot� dukterini� 	moni� 
mažumos dalis  - - - - - - - (1 516) (1 516) 

Likutis 2005 m. gruodžio 31 d. 47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 900 194 416 - 194 416 
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Konsoliduota nuosavyb�s pasikeitimo ataskaita 2004m. 
T�kst. Lt 
 
 Akcini

nk� 
kapital
as 

Akcij� 
priedai 

Rezervas  
nuosa- 
voms 
akcijoms  
�sigyti 

Nuosa- 
vos akci- 
jos 

Kiti 
rezerv
ai 

Nepas-
kirstytas 
pelnas 

Iš viso Mažumo
s dalis 

Iš viso 

 
         

Likutis 2003 m. 

 sausio 1d. 

47.462 41.473 10.000 (6.224) 69.805 19.171 181.687 1.020 182.707 

Grynasis pelnas 
- - - - - 14.906 14.906 497 15.403 

Likutis 2003m. 

gruodžio 31d. 

 
47.462 

 
41.473 

 
10.000 

 
(6.224) 

 
69.805 

 
34.077 

 
196.593 

 
1.517 

 
198.110 

 
         

Nuosav� akcij� pirkimas 
 
- 

 
- 

 
- 

 
(10.000) 

 
- 

 
- 

 
(10.000) 

 
- 

 
(10.000) 

Išmok�ti dividendai už 
2003 m. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(20.012) 

 
(20.012) 

 
- 

 
(20.012) 

Grynasis pelnas 
- -  - - 27.779 27.779 (49) 27.730 

Likutis 2004m 

gruodžio 31d. 

 
47.462 

 
41.473 

 
10.000 

 
(16.224) 

 
69.805 

 
41.844 

 
194.360 

 
1.468 

 
195.828 
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38.3. Konsoliduota pinig� sraut� ataskaita 
(visos sumos yra t�kst. Lt., jei nenurodyta kitaip) 
 
 Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. 
 2006  

(konsoliduoti 
duomenys) 

2005  
(konsoliduoti 

duomenys) 

2004  
(konsoliduoti 

duomenys) 
    
Grup�s veikla    
Pinig� srautai iš Grup�s veiklos 17 822 14 953 70 322 
Sumok�tos pal�kanos (2 452) (1 872) (2 580) 
Sumok�tas pelno mokestis (6 970) (2 755) (1 300) 
    
Grynieji pinig� srautai iš veiklos 8 400 10 326 66 442 
    

Investicin� veikla    

Dukterini� �moni� �sigijimai - 45 - 
Ilgalaikio materialaus turto pirkimai (20 442) (12 366) (21 545) 
Nematerialiojo turto pirkimai (41) (34) (156) 
Galim� parduoti investicij� �sigijimai - (3) (2 315) 
Pajamos iš investicij� 
�kininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos 

 - 
(516) 

5 246 
(4 337) 

6 823 
(246) 

Kitos suteiktos paskolos (1 529) (9 961) (5 286) 
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto 
pardavimo 

134 1 855 737 

Gautos kapitalin� parama  300 - 6 254 
Kit� paskol� gr�žinimas 677 8 656 56 
�kininkams ir darbuotojams suteikt� paskol� 
gr�žinimas 

2 929 2 189 2 603 

Gautos pal�kanos 594 433 286 
    
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos (17 894) (8 277) (12 789) 
    

Finansin� veikla    

Išmok�ti dividendai (10 276) (20 047) (19 973) 
Nuosav� akcij� �sigijimas (4 128) - (10 000) 
Gautos paskolos 38 135 25 068 296 680 
Paskol� gr�žinimas (25 232) (14 253) (323 138) 
Finansinio lizingo �mok� mok�jimas (260) (301) (287) 
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos (1 761) (9 533) (56 718) 
    
Pinig� ir pinig� ekvivalent� padid�jimas 
(sumaž�jimas)  

(11 255) (7 484) (3 065) 

    
Pinig� ir pinig� ekvivalent� pasikeitimas    
    
Laikotarpio pradžioje 5 327 2 157 5 222 
    
Laikotarpio pabaigoje (16 582) (5 327) 2 157 
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39.- Finansini� ataskait� komentaras. 
39.1. Aiškinamasis raštas apie metines finansines ataskaitas už paskutinius finansinius metus. 
39.3. Svarbiausi pasikeitimai ir j� priežastis nuo paskutini� finansini� met� pabaigos. 

 
Pridedama audito �mon�s “PricewaterhouseCoopers“ konsoliduota audito ataskaita, atlikta 

pagal tarptautinius apskaitos standartus. 
 
 

39.2. Taikomi konsolidavimo principai. 
 
Rengimo pagrindas 
  
     Ši konsoliduota finansin� atskaitomyb� parengta pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s 
standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos S�jungoje. 
Konsoliduota finansin� atskaitomyb� parengta remiantis istorin�s �sigijimo savikainos samprata.  
 
     Žemiau pateikiami pagrindiniai paskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengta ši 
konsoliduota finansin� atskaitomyb�. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems met� 
laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip. 
  
    Rengiant finansin� atskaitomyb� pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, 
turin�iais �takos apskaitomo turto ir �sipareigojim� vert�ms bei neapibr�žtojo turto ir 
�sipareigojim� atskleidimui finansin�s atskaitomyb�s dien� bei per ataskaitin� laikotarp� 
apskaitytoms pajamoms ir s�naudoms. Nors šie vertinimai remiasi vadovyb�s turimomis žiniomis 
apie esam� pad�t� ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo ši� vertinim� (4 
pastaba). 
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40. Emitento valdybos parengtas metinis pranešimas 
 
Auditori� patikrintas AB “Rokiškio s�ris” grup�s 2006 m. metinis pranešimas 
 

Veiklos rezultatai 
 
AB „Rokiškio s�ris” bei jos dukterin�s �mon�s (toliau kartu - Grup�), gavo 518,144 mln. lit� pajam� 
ir uždirbo – 13,021 mln. lit� grynojo konsoliduoto audituoto pelno. Nors, palyginti su 2005 metais, 
Grup�s pelnas sumaž�jo 38,0 proc., pajamos išaugo 9,5 proc. (2005 metais bendrov� uždirbo 21,000 
mln. Lt pelno, o gavo 473,118 mln. Lt  pajam�.)  
 

Priskai�iuota darbo 
užmokes�io suma per 2006 
metus buvo 31 833 t�kst. Lt, 
t.y. 7 503 t�kst. Lt. mažiau nei 
2005 metais. Vidutinis 
priskai�iuotas atlyginimas per 
2006 metus buvo 1 492 Lt 
(�skaitant 432 pieno supirkimo 
punkt� ved�jas, kurios dirba 
nepiln� darbo dien�), o 2005 
metais – 1 325 Lt. Vidutinis 
darbuotoj� skai�ius 2006 
metais sumaž�jo iki 1 620 
darbuotoj�, 2005 m. grup�je 
dirbo 1 891 darbuotoj�.  
 
Objektyvi 	mon�s b�kl�s, veiklos vykdymo ir pl�tros apžvalga, pagrindini� rizikos r�ši� ir 
neapibr�žtum�, su kuriais 	mon� susiduria, apib�dinimas.  
 
Išanalizuotos galimos pl�tros kryptys, numatyti atskiri veiksm� planai vykdant pl�tr� užsienio 
valstyb�se.  
Pagrindin�s rizikos ir neapibr�žtumai - neaiški užsienio valstybi� konkurencijos tarnyb� pozicija 
Lietuvos �moni� pl�tros atžvilgiu. 
 
Finansin�s pad�ties pokyiai 
 
2005 m. spalio m�n. AB “Rokiškio s�ris“ pateik� paraišk� ES paramai 3,45 mln. lit� gauti, verslo 
planui „AB „Rokiškio s�ris“ išr�g� surinkimas ir perdirbimas“.2006 met� gruodžio m�n. pateiktas 
mok�jimo prašymas I etapo investicij� paramai gauti. Mok�jimo prašymo suma 2,23 mln. lit�. 
Antras mok�jimo prašymas bus pateiktas 2007 metais II ketvirtyje. 
Gauta parama pad�s �monei išspr�sti aplinkosaugos problemas, bei sustiprins konkurencingum� ES 
rinkoje, �galins pilniau perdirbti išr�gas, faktiškai �diegiant beatliekin� gamybos technologij� ir 
gaminti naujus produktus. 
 
2006 metais AB „Rokiškio s�ris“ filialas „Utenos pienas“ gavo 0,3 mln. lit� iš LAIF subsidij�  
gamtosaugos problem� gerinimui, garo tiekimo ir kondensato gr�žinimo sistemos patobulinimui. 
 
 2006 metais už privat� ilgo nokinimo s�ri� saugojim� gauta paramos suma 0,1 mln lit�. 
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Per 2006 m. Grup� už parduot� produkcij� gavo 21 040  t�kst. lit� subsidij� 
Per ataskaitinius finansinius metus Grup� �sigijo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 21 
553 t�kst. Lt (2005 m. – 12 400 t�kst. Lt, 2004 m. – 21 701 t�kst. Lt). 
 
2006 m. gruodžio 31 dienai Grup� tur�jo 74 048 t�kst. Lt trumpalaiki� paskol� ir 2 289 t�kst. Lt 
ilgalaiki� paskol�. Viso met� pabaigai AB „Rokiškio s�ris“ grup� tur�jo 76 337 t�kst. Lt. gaut� 
paskol�. 
 
Pagrindiniai 	mon�s veikl
 apib�dinantys rodikliai, j� dinamika 
 
Eil. 
Nr. 

Rodikliai  2004m. 2005m. 2006m. 

1. Grynasis pelningumas Grynasis pelnas 
Pardavimair paslaugos 

0,06 0,04 0,03 

2. Vidutinio turto gr�ža Grynasis pelnas 
Vidutinis turtas 

0,09 0,07 0,04 

3. Skolos koeficientas �sipareigojimai 
Turtas 

0,3 0,35 0,40 

4. Skolos-nuosavyb�s 
koeficientas 

�sipareigojimai 
Savinink� nuosavyb�  

0,43 0,54 0,66 

5. Bendras likvidumo 
koeficientas 

Trumpalaikis turtas 
Trumpalaikiai �sipareigojimai 

1,96 1,70 1,61 

6. Turto apyvartumas Pardavimai ir paslaugos 
Turtas 

1,61 1,58 1,61 

7. Akcijos buhalterin� vert�, Lt Savinink� nuosavyb�  
Paprast�j� akcij� skai�ius 

41,26 40,96 40,67 

8. Grynasis pelnas akcijai, Lt Grynasis pelnas 
Akcij� skai�ius 

6,21 4,81 3,05 

 
 
 
�mon�s akcij� vert� 
 
Per 2006 m. AB “Rokiškio s�ris“ akcij� kaina Vilniaus vertybini� popieri� biržoje svyravo nuo 
43,50 Lt iki 75,50 Lt. Bendra apyvarta per 2006 m. sudar� 59,60 mln. lit�. 
Finansini� met� pabaigai bendrov�s kapitalizacija sudar� 261,04 mln. lit�, paskutin� VP prekybos 
kaina 55,00 Lt.  
 
 
 
AB „Rokiškio s�ris“ Grup�s strukt�ra 
 
2006 met� pabaigoje AB „Rokiškio s�ris“ grup� sudar� Motinin� �mon� AB ,,Rokiškio s�ris”  du jos 
filialai: Utenos pienas ir Ukmerg�s pienin� ir dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. 
 
Pokyiai strukt�roje per 2006 finansinius metus: 
 
Nutraukus veikl� filiale Eišiški� pienin�, 2006 m. balandžio 5 d. AB „Rokiškio s�ris“ filialas 
Eišiški� pienin� buvo išregistruotas iš LR Juridini� asmen� registro. 
 
Siekiant atskirti švieži� pieno produkt� gamybos versl� nuo s�ri� gamybos verslo, 2006 m. 
balandžio 21 d. �kurta ir LR Juridini� asmen� registre �registruota dukterin� �mon� – UAB „Rokiškio 
pienas“. Dukterin�s �mon�s 100 % akcij� valdo AB “Rokiškio  s�ris“. 
 
2006 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo vien� dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. 
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Sav� akcij� 	sigijimas: 
 
Per 2006 finansinius metus AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 82 570 vnt. sav� paprast�j� vardini� akcij�. 
Akcijos buvo �sigytos oficialaus pasi�lymo metu Vilniaus vertybini� popieri� biržoje, už vien� 
paprast�j� vardin� akcij� mokant 50,00 Lt. Sav� akcij� apmok�jimui AB „Rokiškio s�ris“ naudojo 
nuosavas l�šas. 
Sav� akcij� �sigijimo tikslas – palaikyti ir didinti AB „Rokiškio s�ris“ akcij� kain�. 
 
2006 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigij�s 474 617 vnt. sav� supirkt� akcij�, kas 
sudaro 10% AB „Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo. Vienos akcijos nominali vert� 10 lit�.  
 
Pokyiai AB „Rokiškio s�ris“ grup�s valdyme 
 
2006 m. balandžio 28 d. �vykusiame AB „Rokiškio s�ris“ eiliniame visuotiniame akcinink� 
susirinkime buvo atšaukta visa valdyba ir išrinkta nauja. � nauj�j�  AB “Rokiškio s�ris“ valdyb� 
buvo išrinkti - Nerijus Dagilis, Dalius Trumpa, Antanas Kavaliauskas, Andrius Trumpa ir Ram�nas 
Vanagas. Valdybos pirmininku išrinktas Nerijus Dagilis. 
2006 m. liepos 5 d. atsistatydinus iš valdybos nario ir valdybos pirmininko pareig� Nerijui Dagiliui, 
naujuoju valdybos pirmininku išrinktas Dalius Trumpa. 
 
 
Žaliavos supirkimas 
 
Lietuvoje 2006 metais bazinio riebumo pieno supirkta 1 558,4 t�kst. ton�  arba 8,7 proc. daugiau 
negu 2005 metais. Vidutin� bazinio riebumo pieno kaina Lietuvoje 2006 m. lyginant su 2005 m. 
padid�jo 2 proc. ir sudar� 578 Lt/t. 
 
Grup� tiesiogiai iš pieno gamintoj� supirko 320 069 tonos bazinio riebumo pieno, vidutin� kaina – 
556 Lt/t. Iš to skai�iaus bazinio riebumo pieno, už kur� atsiskaitant netaikyta nuoskaita, supirkimo 
apimtys sudar� 95,6 proc. viso 2006 m. supirkto bazinio riebumo pieno kiekio. 
Iš kit� tiek�j� supirko – 212 758 tonos, vidutin� kaina – 691 Lt/t. Viso AB ,,Rokiškio s�ris“ grup�s 
�mon�s supirko 532 827 ton� bazinio riebumo pieno arba 6,0 proc. daugiau negu 2005 metais. 2006 
m. vidutin� pieno supirkimo kaina - 610 Lt už ton�, t.y. 26 Lt už ton� didesn� negu 2005 m. 
Žaliavos išpl�sta toliau Baltijos regione ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. 
 
 
Gamyba ir gamybini� paj�gum� 	sisavinimas 
 
AB „Rokiškio s�ris“ 
 
2006 m. AB „Rokiškio s�ris“ Rokiškyje pagamino 28 033 ton� fermentini� s�ri�, (12,8 % daugiau 
negu 2005 m), 7 446 ton� pieno cukraus, 51 576 ton�  9 proc.  IBK.(Išr�g� baltym� koncentratas)  
2006 m siekiant sumažinti gamybos s�naudas, išlaikyti aukšt� gamybos lyg�  buvo patobulinta 
,,Gojos“s�ri� bei ,,Cagliata“ produkt� gamybos technologija.  
Gamyboje pritaikyta šiuolaikin� maisto saugaus valdymo ir kokyb�s užtikrinimo sistema, kuri 
sertifikuota tarptautiniu mastu, sudaromos s�lygos gaminti saugius ir kokybiškus maisto produktus, 
atitinkan�ius vartotoj� keliamus reikalavimus.  
�mon� nuolat siekia mažinti neigiam� poveik� aplinkai bei užtikrina minimal� kenksming� medžiag� 
naudojim� ir atliek� generavim�. 
 
Vartotojai gerai vertina Rokiškyje gaminamus fermentinius s�rius, tai �sitikinama dalyvaujant 
organizuojamose parodose (Lietuvoje ir Rusijoje). 
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Filialas „Ukmerg�s pienin�“ 
 
Ukmerg�s pienin� yra viena moderniausi� varšk�s, varšk�s-s�ri� perdirbimo �moni� Lietuvoje. 
Spar�iai vystantis  pieno perdirbimo �mon�ms, stipr�jant konkurencijai, filialas Ukmerg�s pienin� 
specializuojasi varšk�s, varšk�s-s�ri�, glaistyt� varšk�s s�reli� gamyboje ir ple�ia jos asortiment�, 
�sisavinta lydyt� varšk�s gamini� gamyba.  
Filialo veiklos svarbiausias tikslas - rasti optimal� gamybos variant�, kuris patenkint� vartotoj� 
poreikius ir maksimaliai didint� �mon�s peln�. 
Moderniai �rengtas varšk�s, varšk�s-s�ri� gamybos cechas, didžiulis d�mesys skiriamas nauj� 
technologij� �diegimui ir  produkt� k�rimui leidžia pasiekti  ger�  rezultat�, išlaikyti aukšt� gamybos 
lyg�, užtikrinti saugaus produkto gamyb�. 
Per 2006 metus pagaminta 4 154 tonos produkcijos  (2,4% daugiau negu 2005 m.) tame tarpe  
varšk�s  -  2 760 t., varšk�s s�ri� - 427 t., glaistyt� varšk�s s�reli� - 789 t., vaisi� sul�i� g�rim� - 67 
t, lydyt� varšk�s gamini� – 111t. 
Kuriamos technologijos ir prad�ti gaminti nauji produktai: lydyti varšk�s produktai, naminis varšk�s s�ris, 
gardus varšk�s s�relis (dešryt�s), &JOY varškyt�s vaikams. 
Persertifikuota RVASVT sistema pagal standart� “Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai 
maisto gamybos grandin�s organizacijai keliami reikalavimai” ISO 22000:2005.  
Filialas Ukmerg�s pienin� su gaminama produkcija dalyvauja parodose ir yra pelniusi 
apdovanojim�. �mon�je gaminamas ir  puikiai  pirk�j� vertinamas Proginis varšk�s s�ris.  
 

 Filialas „Utenos pienas“ 
 

Per 2006 metus filiale “Utenos pienas” pagaminta 843 tonos saus� nugriebto pieno milt�, 9,7 tona 
saus� pasuk�, 4 550 tonos sauso išr�g� baltym� koncentrato, 3 907 tonos sviesto-tepi� riebal� 
mišini�, 56 512 tonos švieži� pieno produkt�, 10 603 tonos pagaminta ir eksportuota grietin�l�s. 
�sisavinti ir gaminami nauji gaminiai, tai jogurtai su apelsinais- morkomis, persik� skonio  pieno 
g�rimas, grietin� 20% riebumo, tepus riebal� mišinys “BIFIDO”. 
 
 
Pardavimai ir Rinkodara 
 
AB „Rokiškio s�ris“ �moni� grup� - viena didžiausi� bei stipriausi�  Lietuvos pieno perdirb�j�. Jos 
pardavimai pla�iai diversifikuoti – tiek  eksportas � Ryt� bei Vakar� rinkas, tiek vis� pilnas spektras 
švieži� pieno produkt�, kurie pirmiausiai skirti vidaus rinkos poreikiams patenkinti. 
 
2006 m. Grup�s pardavimai siek� 518 mln. Lt arba 9,4 % daugiau lyginant su 2005 metais. �mon� 
kasmet nuosekliai didina savo pardavimus ir 2007 m juos planuoja padidinti dar 18 % iki 610 mln. 
Lt. 
Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio s�ris“ grup� eksportuoja. Daugiausia, net 3/4 eksportini� 
produkt� dal� sudaro Fermentiniai S�riai. Grup� nuo seno orientuojasi � masin� j� gamyb� ir yra 
viena iš didžiausi� bei žinomiausi� j� gamintoj� Centrin�s ir Ryt� Europos regione. Išskirtinos dvi 
pagrindin�s Fermentini� S�ri� pardavimo kryptys, kurios yra panašaus svorio: Europos S�jungos 
(daugiausia Italijos,Olandijos) bei Rusijos. EU regione didži�j� pardavim� dal� sudaro kietojo bei 
nenokinto s�rio r�šys, tuo tarpu Rusijos rinkoje pagrindin� produkcija -  puskie�iai s�riai.  
Už Fermentinio S�rio pardavimus � Rusij� �mon� gauna EU subsidijas, tai leidžia konkuruoti su 
pigesne vietini� gamintoj� produkcija. Šios rinkos potencialas augantis, �ia �mon� parduoda 
produkcij� savo prek�s ženklais ir numato juos stiprinti, pl�sti pakavimo �vairov�.    
 Na, ir žinoma, Rokiškio s�riai gerai žinomi ir parduodami vietin�je rinkoje. Jie siejami su 
nepriekaištingu, aukš�iausios kokyb�s produktu. 
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Grup� šiuo metu yra atsisakiusi JAV rinkos, kur kainos d�l dolerio kurso kritimo neb�ra priimtinos 
kaip prieš kelerius metus. 
 
Taip pat Grup� eksporto rinkose prekiauja �prastiniais produktais – Sviestu, Grietin�le, Pieno Miltais 
bei papildomais produktais, kurie atsiranda S�ri� gamybos procese – IBK bei Laktoze. 
 
Grup� išlieka didžiausia Lietuvos pieno produkt� eksportuotoja – 2006 metais ji eksportavo virš 22 
t�kst. ton� fermentinio s�rio (8% daugiau nei 2005m.),  10,6 t�kst. ton� grietin�l�s (4% daugiau), 
5,4 t�kst. ton� laktoz�s (24% daugiau), 3,35 t�kst. ton� išr�g� baltyminio koncentrato (10% 
daugiau),  1,8 t�kst. ton� sviesto bei 0,9 t�kst. ton� pieno milt�. 
 
Kita svarbi Grup�s kryptis – švieži� pieno produkt� pardavimas Lietuvoje. Per pastaruosius metus 
Grup� vidaus rinkoje tapo vienu iš lyderi� ir dabar kartu su Pieno Žvaigžd�mis dalijasi 
pirmaujan�ias pozicijas. Grup�s veikla vidaus rinkoje per pastaruosius kelerius metus vidaus rinkoje 
kardinaliai pasikeit� – �ia siekiama aukštesn�s prid�tin�s vert�s, pardavimai skatinami per prek�s 
ženkl� pl�tojim�, nauj� produkt� k�rim�, inovacijas rinkoje (�mon�s pardavimai desertin�se, naujose 
preki� kategorijose per paskutinius 1,5 met� išaugo dvigubai). �mon�s rinkodaros funkcija kasmet 
stipr�ja. 
 
Grup�s tikslai vietin�je rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausi� produkt� krepšeliu bei 
išlaikyti ~ 25% rinkos dal�. Iki šiol šie uždaviniai s�kmingai �gyvendinami.   
 
Grup� ir toliau sieks pl�toti artimesn� ryš� su klientu, ypa� su prekybos tinklais, kuri� dalis 
pardavimuose nuolat auga ir viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos. Stiprinti kliento 
pasitik�jim� padeda ir vieninga logistikos sistema, leidžianti klientui gauti vis� �moni� produkcij� iš 
vienos vietos su vienu dokumentu. Tai skatina klient� nor� dirbti su �mone kaip patogia partnere. 
 
Grup� yra suformavusi stipr� savo prekini� ženkl� branduol�: tai ekonominis – VISIEMS, masinis – 
ŽALOSIOS KARVUT
S, Premium – ROKIŠKIO ir ROKIŠKIO NAMINIS, desertinis - &JOY, 
Horeca sektoriui - PROF, liesesnis, sveikesnis – VALGYK LENGVAI. Taip pat �mon� parduoda 
ekologin� produkcij�. 
 
Ypatingas d�mesys skiriamas produkto kokyb�s pastovumui užtikrinti, be ko neb�t� �manoma 
s�kmingai �gyvendinti rinkodaros strategijos. 
 
Grup� ruošiasi ir kitiems svarbiems projektams, susijusiems su kokyb�s gerinimu ir standart� 
atitikimu ES reikalavimams, gaunant ir �sisavinant ES teikiamas paramas ir strukt�rinius fondus. 
 
Informacija apie 	mon�s tyrim� ir pl�tros veikl
.  
 
Per konsultacines kompanijas atlikta užsienio perdirb�j� veiklos apžvalga. 
Atlikta preliminari apklausa d�l galimos konsolidacijos su užsienio pieno perdirb�jais. 
 
�mon�s veiklos planai ir prognoz�s 
 
�mon� planuoja 2007 m. pasiekti 610 mln. lit� pardavimus, t.y. 17,8 proc. daugiau negu per 2006 
metus ir ne mažesn� kaip 4,2 proc. gryn�j� pelningum�. 
Prognoz� - šiais ir sekan�iais metais �gyti kontrole vienos ar keli� �moni� ir per jas vykdyti veikl� 
užsienio teritorijose. 
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Pagrindiniai Grup�s tikslai yra: 
 

� Pardavim� ir marketingo srityje – rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis � naujas pelningas 
rinkas, nauj� gamini� ir paslaug� vystymas. 

� Gamybiniai – aukš�iausio lygio kokyb�s palaikymas, nauj� pieno produkt� gamyba ir 
asortimento atnaujinimas, pilnas esam� gamybini� paj�gum� išnaudojimas bei naujausi� 
technologij� diegimas. 

� Žaliavinio pieno supirkimas – išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno supirk�jo 
status� Lietuvoje ir pirkti pien� kaimynin�se šalyse. 

� Finansiniai – norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcinink� turto vert�s 
maksimizavimas. 

� Valdymo – funkcin�s valdymo sistemos tobulinimas, �diegiant valdym� ir pagal produktus. 
 
 
Priedas prie Konsoliduoto metinio pranešimo 
 
AB „Rokiškio s�ris“ pranešimas apie Vertybini� popieri� biržoje listinguojam� bendrovi� 
valdymo kodekso laikym
si pateikiama atskirame priede ir yra šio konsoliduoto metinio 
pranešimo dalis. 
 

41. Informacija apie audit
 
 

AB “Rokiškio s�ris” (Grup�) 2006 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusi� 
tuomet pasibaigusi� met� konsoliduot� pelno (nuostoli�), pinig� sraut� ir nuosavo kapitalo poky�i� 
ataskait� audit� atliko UAB “PricewaterhouseCoopers”. Auditoriaus ataskaita buvo pasirašyta 2006 
m. balandžio 16 dien�.  

Auditas buvo atliktas pagal Tarptautinius audito standartus, parengtus Tarptautin�s 
apskaitinink� federacijos. Šie standartai reikalauja planuoti ir atlikti audit� taip, kad auditorius gal�t� 
pagr�stai �sitikinti, jog finansin�se ataskaitose n�ra esmini� klaid�. Audito metu testais tikrinami 
duomenys, patvirtinantys konsoliduotoje finansin�je atskaitomyb�je pateiktas sumas ir j� 
paaiškinimus. Audito metu taip pat �vertinami naudojami apskaitos principai, vadovyb�s atlikti 
reikšmingi skai�iavimai ir visas konsoliduotos finansin�s atskaitomyb�s pateikimas. Auditoriaus 
nuomone, atliktas auditas suteikia tvirt� pagrind� jo nuomonei. 

Auditoriaus nuomone konsoliduotos finansin�s ataskaitos pateikia tikr� ir teising� Grup�s 2006 
m. gruodžio 31 d. finansin�s pad�ties bei tuomet pasibaigusi� met� veiklos rezultat� ir pinig� sraut� 
vaizd� pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus, priimtus taikymui Europos 
S�jungoje. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO 
ORGANUS 

42.Valdymo organ� nariai  
 ( Valdybos nariai – Dalius Trumpa, Andrius Trumpa, Antanas Kavaliauskas ir 

Ram�nas Vanagas išrinkti AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� susirinkime, 
	vykusiame 2006 m. balandžio 28 d.; Alvydas Mili�nas išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ 
visuotiniame akcinink� susirinkime, 	vykusiame 2007 m. balandžio 27 d.)  Valdybos kadencija 
4 metai.) 
 
 42.1. Valdyba: 

 
 
 
 
 
 
Dalius Trumpa   - valdybos pirmininkas. 
 

 
 

   
 
 
       
                                                                                                                            
Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas, AB 
„Rokiškio s�ris“  Finans� direktorius 

 
 

 
 
 
 
 
Alvydas Mili�nas – valdybos narys, Kubili� Ž�B valdybos pirmininkas 
 
 
 
 
 
 
 
Andrius Trumpa - valdybos narys, Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto d�stytojas  
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Ram�nas Vanagas  - valdybos narys, AB „Rokiškio s�ris“  Pl�tros ir 
audito direktorius.  
  

 
 
  
Bendrov�s vadovas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Antanas Trumpa  - AB „Rokiškio s�ris“ direktorius.  

 
 
 
 
42.1. Valdyba: 
 
Dalius Trumpa  - valdybos pirmininkas, turi 1,78%* AB “Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 
1,78 % als�. 
 
Antanas Kavaliauskas  – valdybos narys, AB “Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
 
Ram�nas Vanagas  – valdybos narys, AB “Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
 
Andrius Trumpa –  valdybos narys, turi 0,70%* AB“ Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 
0,70%* bals�. 
 
Alvydas Mili�nas – valdybos narys,   AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
 
 
Antanas Trumpa  - bendrov�s vadovas, turi 8,94 %* AB “Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 
8,94 % * bals�  
  
*  balsai skai�iuoti nuo sumažinto AB „Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo – 42 716 530 Lt. 
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42.2. 
 
Dalius Trumpa  - valdybos pirmininkas, AB „Rokiškio s�ris“ direktoriaus pavaduotojas. 1991 m. 
baig� Kauno Technologijos Universitet� ir �gijo maisto pramon�s mašin� ir aparat� specialyb�, 
inžinieriaus mechaniko kvalifikacij�, prad�jo dirbti AB „Rokiškio s�ris“. Pastoviai keldamas savo 
kvalifikacij� tiksliniuose kursuose, 1992 m. buvo paskirtas gamybos direktoriumi. Nuo 2006 m. 
balandžio m�n. �steigus UAB „Rokiškio pienas“, paskirtas šios bendrov�s direktoriumi. Šiuo metu  
yra paskirtas AB „Rokiškio s�ris“ direktoriaus pavaduotoju. 
 
Antanas Trumpa  – bendrov�s direktorius. Išsilavinimas aukštasis, specialyb�.- inžinierius 
mechanikas. 1979m. apgyn� kandidatin� disertacij�, �gydamas technikos moksl� daktaro vard�. 
�mon�je dirba nuo 1966m. Nuo 1971 m. yra AB “Rokiškio s�ris“ bendrov�s vadovas. 
 
 
Antanas Kavaliauskas – finans� direktorius, išsilavinimas aukštasis. Turi gamybos vadybos 
bakalauro laipsn�, finans� vadybos magistro laipsn�. Nuo 1997m. iki 2002m. dirbo UAB 
”PricewaterhouseCoopers” vyresniuoju auditoriumi. Nuo 2002m. geguž�s 1d. finans� direktorius. 
2002 m. balandžio m�n. baigus 4 met� moksl� kurs� ir gavus sertifikat�, priimtas � Sertifikuot� ir 
atestuot� apskaitinink� asociacij� ( ACCA).  
 
42.3. 
 
Dalius Trumpa  –   UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” 
Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcij�. 
 
Antanas Kavaliauskas – UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % 
UAB” Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcij�. 
 
Ram�nas Vanagas –  kit� �moni� veikloje ir kapitale nedalyvauja.  
 
Andrius Trumpa –   kit� �moni� veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
 
Alvydas Mili�nas – Kubili� žem�s �kio bendrov�s valdybos pirmininkas, turi 84 % paj�, Ž�K 
„Lietuviškas pienas“ valdybos pirmininkas. 
 
 
Antanas Trumpa – UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi  74,86 % 
UAB” Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcij�. 
 
 
Finans� direktorius: 
Antanas Kavaliauskas – UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi  3,91 % 
UAB” Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcij�. 
 
42.4. - 
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42.5. Duomenys apie valdybos kadencijos pradži
 ir pabaig
.  
 
 
Valdybos nariai: Dalius Trumpa, Antanas Kavaliauskas, Ram�nas Vanagas ir Andrius Trumpa  
išrinkti 2006 m. balandžio 28 d. �vykusiame visuotiniame akcinink� susirinkime. Alvydas Mili�nas 
išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� susirinkime �vykusiame 2007 m. balandžio 27 
d. Alvydas Mili�nas išrinktas vietoje atsistatydinusio valdybos nario Nerijaus Dagilio. Valdybos 
nari� kadencijos pabaiga – 2010 m. balandžio 28 d.) 
 

43.Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams: 
 
43.1. per ataskaitin� laikotarp� valdybai išmok�ta 4 200 000 Lt tantjem�. Vidutinis dydis tenkantis 
vienam asmeniui 840 t�kst. Lt. Atlyginim� valdybos nariams išmok�ta 122 235 Lt. Vidutinis dydis 
tenkantis vienam asmeniui 24 447 Lt. Bendra suma (bendrov�s vadovas ir Finans� direktorius) 
išmok�ta per ataskaitin� laikotarp� 296 461 Lt. Vidutinis dydis tenkantis vienam asmeniui (bendrov�s 
vadovas ir Finans� direktorius) – 148 231 Lt.  
 
43.2. per ataskaitin� laikotarp� valdybai ir administracijos nariams išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir 
kit� išmok� iš pelno, gaut� iš �moni�, kuriose AB “Rokiškio s�ris“ dalis �statiniame kapitale sudar� 
daugiau kaip 20 procent�, nebuvo. 
 
43.3. per ataskaitin� laikotarp� valdymo organ� nariams paskol� suteikta nebuvo. Kit� garantij� ar 
laidavim� nebuvo suteikta. 
 

44. Sand�riai su suinteresuotais asmenimis 
 
AB “Rokiškio s�ris“ per ataskaitin� laikotarp� pagrindinei veiklai neb�ding� sand�ri� su 
suinteresuotais asmenimis nebuvo sudaryta. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, 
JOS PERSPEKTYVOS 

 

45. Naujausi 	vykiai emitento veikloje 
 
2006 metai AB „Rokiškio s�ris” baig� pelningai. 2006 met� pelnas, apskai�iuotas pagal 

Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus, sudar� 13 021 t�kst. Lt. AB „Rokiškio s�ris“ 
apyvarta 2006 metais padid�jo 9,5 proc., lyginant su 2005 m., ir siek� 518 144t�kst. Lt, t.y. 45 026 
t�kst. Lt daugiau nei 2005 metais.  
 

2006 m. 6% sumaž�jo pardavimo rinkodaros s�naudos.: 2005 metais jos buvo 25 920 t�kst. 
Lt, o ataskaitiniais metais siek� 24 358 t�kst. Lt. 

  
2006 m. grup�s tikslas pasiekti  iki 502 mln. lit� pardavimus, buvo �ykdytas tai b�t� 6% 

didesni nei  2005 metais. Parduota eksportui produkcijos už 328,8 mln.lit�. Pagrindin� didesn�s 
apyvartos prielaida yra aukštesn�s fermentinio s�rio, sviesto, grietin�l�s, pieno cukraus, IBK ir kit� 
pieno produkt� kainos Europos S�jungos ir Rusijos rinkose, kurios pakilo Lietuvai �stojus � ES.  

Tad pagrindinis eksportas bus nukreiptas � ES šalis ir � Rusij�. Eksportuojant produktus, iš ES 
bus gautos subsidijos, kurios sudarys nemaž� pajam� dal�. Vidaus rinkoje �mon� planuoja išlaikyti 
apie 25% rinkos dal�, bei pasiekti  188 mln. lit� metin� apyvart�.  Numatoma pagaminti virš 25 t�kst. 
ton� s�rio. 

AB „Rokiškio s�ris“ numato stiprinti pozicijas Rusijos rinkoje: ketina stiprinti prek�s ženkl�, 
pl�sti produkcijos pakuot�s �vairov�. 
 2006 m. kovo m�n. �kurta dukterin� �mon� – uždaroji akcin� bendrov� “Rokiškio pienas”. Ši 
�mon� buvo �steigta siekiant užtikrinti efektyvesn� švieži� pieno produkt� gamybos versl�, kuris 
orientuotas � vietin� rink�. AB „Rokiškio s�ris“ vykdys s�ri� gamybos versl�, kuris orientuotas � 
masin� produkt� gamyb� ir daugiau � eksport�. 
 

2006 metais AB „Rokiškio s�ris“ grup�s veikloje �vyko šie svarbiausi �vykiai: 
Reorganizuota logistikos grup�, sujungiant pagrindin�s �mon�s ir jos filial� transport�. Apskaita 
vyksta vienoje vietoje, tai leido operatyviai gauti duomenis, pasteb�ti tr�kumus ir privalumus. 
Sutaupytos l�šos investuotos � nauj� technik�. 
 
 Išsipl�t� žaliavinio pieno supirkimo geografija. Prad�tas pirkti pienas iš Latvijos 
kooperatyv�. AB “Rokiškio s�ris“ viena pirm�j� prad�jo supirkti ir perdirbti ekologišk� pien�. 
 
 Grup� s�kmingai �vykd� pirmojo etapo investicijas pagal paraišk� 15,5 mln. Lt  projektui 
„AB „Rokiškio s�ris“ išr�g� surinkimas ir perdirbimas“ES strukt�rini� fond� paramai gauti..Jau 
gauta paramos suma 2,23 mln lit� . Viso paramos suma 3,450 mln. lit�. 
 
 2007 m. geguž�s 11 d. Juridini� asmen� registre �registruota nauja AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 
redakcija su sumažintu AB „Rokiškio s�ris“ �statiniu kapitalu. Po �registravimo AB „Rokiškio s�ris“ 
�statinis kapitalas yra 42 716 530 Lt (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� 
penki šimtai trisdešimt) lit�, padalintas � 4 271 653 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt 
vien� t�kstant� šešis šimtus penkiasdešimt tris) paprast�sias vardines akcijas, kuri� vienos akcijos 
nominali vert� yra 10 (dešimt) lit�. 
 Bendrov�s �statinis kapitalas buvo sumažintas anuliavus 474 617 vnt. sav� supirkt� akcij�. 
Po sav� akcij� anuliavimo, AB „Rokiškio s�ris“ sav� akcij� neturi. 
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2007 m. geguž�s 28 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 
Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� susirinkimo 
nutarimu  -  palaikyti ir didinti  AB ”Rokiškio s�ris” akcij� kain�,  �sigyti iki 333 000 (tris šimtus 
trisdešimt tris t�kstan�ius) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 10 (dešimt) lit� nominalios 
vert�s akcij�. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis – 1 000 (vienas t�kstantis) vnt. AB 
”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� akcij�.  
Sav� akcij� �sigijimo kain� nustatyti lygi�  60,00 Lt (šešiasdešimt) lit� už vien� paprast�j� vardin� 
akcij�.   
Sav� akcij� supirkimo trukm� – 30 dien�. 
Sav� akcij� supirkim� vykdyti pateikus savanorišk� oficial� si�lym�.  
Bendrov�s vadovai ir su jais susij� asmenys šiame oficialiame si�lyme nedalyvaus ir savo akcij� 
neparduos. 
 

46.Esminiai 	vykiai emitento veikloje 
 
1. Dukterin�s �mon�s �steigimas. 
 
Siekiant dar efektyvesn�s švieži� pieno produkt� gamybos veiklos, AB „Rokiškio s�ris“ 
valdyba pri�m� sprendim� atskirti s�ri� gamybos versl�, kuris orientuotas � eksport�, 
nuo švieži� pieno produkt� gamybos verslo, kuris orientuotas vietinei rinkai, ir tam tikslui 
�kurti dukterin� �mon�-uždar�j� akcin� bendrov�.  
 
2.Dukterin�s �mon�s �registravimas 
 
Vykdant valdybos sprendim�, atskirti švieži� pieno produkt� gamybos versl� nuo s�ri� gamybos 
verslo, 2006 m. balandžio 21 d. Juridini� asmen� registre �registruota dukterin� �mon� - UAB 
„Rokiškio pienas“. 
 
3. Filialo Eišiški� pienin� išregistravimas 
 
AB „Rokiškio s�ris“ filialui Eišiški� pienin� nutraukus veikl�, 2006.04.05 filialas išregistruotas iš 
LR Juridini� asmen� registro. 
 
4. AB „Rokiškio s�ris“ eilinio visuotinio akcinink� susirinkimo šaukimas 
 
Bendrov�s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2006 m. balandžio 28 d. 12.00 val. buvo sušauktas 
visuotinis AB ”Rokiškio s�ris” akcinink� susirinkimas, kuris �vyks AB ”Rokiškio s�ris” buvein�je ( 
Pramon�s g.3, Rokiškis, �mon�s kodas 173057512).  
Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val. 
Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 21 d. 

  
Susirinkimo darbotvark�: 

 
1. Bendrov�s 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
2. Audito pranešimas. 
3. Bendrov�s 2005 m. finansin�s atskaitomyb�s tvirtinimas. 
4. Bendrov�s 2005 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 
5. D�l bendrov�s ilgalaikio turto, kurio balansin� vert� didesn� kaip 1/20 �statinio  
kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos ir �keitimo. 
6.Audito �mon�s rinkimai ir audito paslaug� apmok�jimo s�lyg� nustatymas. 
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7. Valdybos atšaukimas. 
8. Valdybos rinkimai. 
 
5 . AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo, �vykusio 2006 m. balandžio 28 d. priimti 
sprendimai: 

1. Patvirtinti AB “Rokiškio s�ris“ veiklos ataskait� už 2005 finansinius metus. 
2. Patvirtinti audito pranešim�. 
3. Patvirtinti 2005 met� finansin� atskaitomyb�. 
4. Patvirtinti pelno paskirstym�. 

 Iš bendrov�s paskirstytino pelno skirti 10 276 t�kst. lit� (2 976 t�kst. eur�) 
 dividendams. Vienai paprastajai AB ”Rokiškio s�ris” 10 lit� nominalios vert�s akcijai 
 paskirti 2,36 lit� (0,684 euro).  

5. Leisti valdybai investuoti, perleisti, nuomoti, �keisti AB “Rokiškio s�ris“  ilgalaikio turto, 
kurio balansin� vert� didesn� kaip 1/20 bendrov�s �statinio kapitalo. 

6. AB “Rokiškio s�ris“ auditoriumi išrinkti UAB „PriceWaterhouseCoopers“ . 
 Auditui už atlikt� darb� atlyginim� �galioti nustatyti valdybai. Sutart� su audito �mone �galioti 
pasirašyti bendrov�s vadov�. 
7. Atšaukti vis� valdyb�. 
8. AB „Rokiškio s�ris“ valdybos nariais išrinkti: Nerij� Dagil�, Antan� Kavaliausk�, Andri� 

Trump�, Dali� Trump�, Ram�n� Vanag�. 
  
2006 m. balandžio 28 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdybos pos�dyje valdybos pirmininku išrinktas 
Nerijus Dagilis. 

 
6. Valdybos nario atsistatydinimas 
 
Nuo 2006 m. liepos 5 dienos d�l didelio užimtumo ir laiko stokos, Nerijus Dagilis atsistatydino iš 
AB „Rokiškio s�ris“ valdybos pirmininko ir nario pareig�.  
 
7.Valdybos pirmininko išrinkimas 
 
Atsistatydinus AB „Rokiškio s�ris“ valdybos pirmininkui Nerijui Dagiliui, nauju valdybos 
pirmininku išrinktas Dalius Trumpa.  

 
8.D�l sav� akcij� supirkimo 
 
AB „Rokiškio s�ris“ valdyba, vadovaujantis visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimu, nutar� 
paskelbti savanorišk� oficial� pasi�lym� supirkti savas akcijas ir mok�ti už vien� AB „Rokiškio 
s�ris“ akcij� 50 lit�. 
Per savanorišk� oficial� supirkim� AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 82 570 vnt. sav� paprast�j� vardini� 
akcij�. Sav� akcij� apmok�jimui AB „Rokiškio s�ris“ naudojo nuosavas l�šas. �vykdžius š� oficial� 
akcij� supirkim�, AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigijusi 10% nuosav� akcij�. 
 

 
9. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo šaukimas 
 
Bendrov�s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2006 m. gruodžio 22 d. 12.00 val. buvo sušauktas 
visuotinis AB ”Rokiškio s�ris” akcinink� susirinkimas, kuris �vyko AB ”Rokiškio s�ris” buvein�je ( 
Pramon�s g.3, Rokiškis, �mon�s kodas 173057512).  
Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val. 
Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. gruodžio 15 d. 
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Susirinkimo darbotvark�: 

 
1. D�l bendrov�s �statinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas. 
2. Bendrov�s �stat� pakeitimai, d�l �statinio kapitalo sumažinimo. 
3. D�l sav� akcij� supirkimo. 
4. D�l rezervo sudarymo savoms akcijoms �sigyti. 

 
AB „Rokiškio s�ris“ turi supirkusi 10 % sav� akcij�. Kadangi pagal AB �statym� bendrov� daugiau 
sav� akcij� supirkti negali, ji anuliuoja savas supirktas akcijas ta dalimi mažindama bendrov�s 
�statin� kapital�.   
Tod�l Bendrov�s �statinio kapitalo mažinimo tikslas yra anuliuoti turimas supirktas akcijas ir tur�ti 
galimyb� pagal AB �statymo nuostatas supirkti sav� akcij�, kuri� nominali vert� b�t� ne didesn� 
kaip 1/10 �statinio kapitalo.  
�statinis kapitalas bus mažinamas tik anuliuojant savas supirktas akcijas. Bendrov� turi �sigijusi 474 
617 vnt. sav� akcij�. Bendrov�s akcininkams turimas akcij� skai�ius bei akcij� nominali vert� 
nesikeis. 
 
10. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo, �vykusio 2006 m. gruodžio 22 d. priimti 
sprendimai: 
 
1.D�l bendrov�s �statinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas: 
Sumažinti AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� 4 746 170 Lt (keturiais milijonais septyniais šimtais 
keturiasdešimt šešiais t�kstan�iais vienu šimtu septyniasdešimt) lit�, anuliuojant 474 617 (keturis 
šimtus septyniasdešimt keturis t�kstan�ius šešis šimtus septyniolika) paprast�j� vardini� akcij�, 
kuri� vienos akcijos nominali vert� 10 (dešimt) lit�.  
Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� sudarys 42 716 530 Lt 
(keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�, 
padalint� � 4 271 653 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt vien� t�kstant� šešis šimtus 
penkiasdešimt tris) paprast�sias vardines akcijas, kuri� vienos akcijos nominali vert� yra 10 (dešimt) 
lit�. 
 
2.Bendrov�s �stat� pakeitimai, d�l �statinio kapitalo sumažinimo: 
1. Patvirtinti d�l �statinio kapitalo sumažinimo pakeist� AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 3.1. punkt�, 
išd�stant sekan�iai: 
„Bendrov�s �statinis kapitalas yra 42 716 530 Lt (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika 
t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�. �statinis kapitalas yra padalintas � 4 271 653 (keturis 
milijonus du šimtus septyniasdešimt vien� t�kstant� šešis šimtus penkiasdešimt tris) paprast�sias 
vardines akcijas, kuri� vienos akcijos nominali vert� yra 10 (dešimt) lit�.“ 
2.�galioti direktori� Antan� Trump� pasirašyti bendrov�s �stat� pakeitimus ir atlikti visus kitus su 
�stat� pakeitimu bei j� �registravimu Juridini� asmen� registre, susijusius veiksmus. 
 
3.D�l sav� akcij� supirkimo: 
3.1. Supirkti iki 10 procent� bendrov�s akcij�. 
3.2. Sav� akcij� �sigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain�.   
3.3. Laikotarpis per kur� bendrov� gali �sigyti savas akcijas – 18 m�n. nuo sprendimo pri�mimo. 
3.4. Nustatyti �sigyjam�  sav� akcij� maksimali� vienos akcijos kain� –116 Lt,  
o minimali� vienos akcijos �sigijimo kain� nustatyti lygi� vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 10 Lt. 
3.5. Minimali� sav� akcij� pardavimo kain� nustatyti lygi� �sigyt� akcij� kainai.  
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams �sigyti bendrov�s 
akcij�. Bendrov�s �sigytos savos akcijos bus parduodamos Vilniaus vertybini� popieri� biržoje.  
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3.6. Pavesti valdybai organizuoti sav� akcij�  supirkim� ir pardavim�, nustatyti  akcij� supirkimo bei 
pardavimo tvark�, akcij� skai�i� ir kain�, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis 
šiame nutarime nustatyt� s�lyg� ir LR Akcini� bendrovi� �statymo nustatyt� reikalavim�. 
 
4.D�l rezervo sudarymo savoms akcijoms �sigyti: 
Sav� akcij� �sigijimui  suformuoti 20 (dvidešimties) milijon� lit� rezerv�. 
 
11. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2006 m. biudžetas ir planuojami 2005 m. veiklos rezultatai 
 
AB “Rokiškio s�ris“ valdyba patvirtino „Rokiškio s�ris“ grup�s 2006 m. biudžet�, pagal kur� grup� 
2006 m. planuoja  pasiekti 502 mln. lit� (145 mln. EUR) apyvart� ir uždirbti 30,5 mln. lit� (8,8 mln. 
EUR) grynojo pelno. 
AB “Rokiškio s�ris“ grup� už 2005 metus planuoja pasiekti 460 mln. lit� (133,2 mln. EUR) 
apyvart�, bei gauti 23,5 mln. lit� (6,8 mln. EUR) konsoliduoto grynojo pelno.  
 
12. AB „Rokiškio s�ris“ ilgalaikio turto perleidimas 
 
Vykdant švieži� pieno produkt� gamybos verslo atskyrim� nuo s�ri� gamybos verslo, 2007 m. 
sausio 2 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba, vadovaujantis AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� 
susirinkimo, �vykusio 2006 m. balandžio 28 d. sprendimu, nutar� perleisti uždarajai akcinei 
bendrovei „Rokiškio pienas“, kurios steig�ja ir 100 proc.akcij� tur�toja yra AB „Rokiškio s�ris“, 
ilgalaikio turto už  26 848 700 lit� (7 775 921 EUR). Turtas buvo �vertintas nepriklausom� turto 
vertintoj� teis�s akt�, reglamentuojan�i� turto vertinim�, nustatyta tvarka.  
AB „Rokiškio s�ris“ perleidžiam� turt� sudaro Filial� Utenos pienas, bei Ukmerg�s pienin� 
gamybiniai pastatai bei �rengimai,  kurie bus reikalingi švieži� pieno produkt� gamybos vystymui. 
AB „Rokiškio s�ris“, kaip vienintelis UAB „Rokiškio pienas“ akcininkas 2007 m. sausio 2 d. pri�m� 
sprendim� padidinti UAB „Rokiškio pienas“ �statin� kapital� nuo 10 000 (dešimties t�kstan�i�) lit� 
(2 896,20 EUR) iki 26 858 700 (dvidešimt šeši� milijon� aštuoni� šimt� penkiasdešimt aštuoni� 
t�kstan�i� septyni� šimt�) lit� (7 778 817,19 EUR) akcininko papildomu nepiniginiu �našu, 
išleidžiant 2 684 870 vnt. paprast�j� vardini� akcij�, kuri� vienos akcijos nominali vert� 10 lit�. AB 
„Rokiškio s�ris“ tur�s 100 proc. UAB „Rokiškio pienas“ akcij� ir bals�. 
 
13. Investicijos 2007 metams 
 
AB „Rokiškio s�ris“ valdyba patvirtino investicij� plan� 2007 metams. Bendrov� numato 
investicijoms skirti 22,154 mln. lit�, kurios bus skirtos gamybos modernizavimui. 
 
14. Bendrov�s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2007 m. balandžio 27 d. 12.00 val. buvo sušauktas 
visuotinis AB ”Rokiškio s�ris” akcinink� susirinkimas, kuris �vyko AB ”Rokiškio s�ris” buvein�je 
(Pramon�s g.3, Rokiškis, �mon�s kodas 173057512).  
Susirinkimo apskaitos diena – 2007 m. balandžio 20 d. 
  
Susirinkimo darbotvark�: 
1. Bendrov�s 2006 m. metinis pranešimas. 
2. Audito pranešimas. 
3. Bendrov�s 2006 m. finansin�s atskaitomyb�s tvirtinimas. 
4. Bendrov�s 2006 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 
5. Audito �mon�s rinkimai ir audito paslaug� apmok�jimo s�lyg� nustatymas. 
6. Bendrov�s �stat� pakeitimai. 
7. Valdybos nario rinkimai. 
 
Valdyba visuotiniam akcinink� susirinkimui si�l� paskirti 2,36 lit� (0,68 EUR) dividend� vienai 
paprastajai vardinei akcijai.  
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15. 2007 m. balandžio m�n. 27 d. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimai: 
 

1. Pritarta AB “Rokiškio s�ris“ 2006 m. metiniam pranešimui. 
2. Pritarta audito pranešimui. 
3. Patvirtinta 2006 met� finansin� atskaitomyb�. 
4. Patvirtintas 2006 m. pelno paskirstymas: 

1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini�  
met� pradžioje                              41 900 t�kst. lit� (12 135 t�kst. EUR) 
2) Akcinink� patvirtinti dividendai už 2005 metus    (10 276) t�kst. lit� (2 976 t�kst. EUR) 
3) Pervesta � rezerv� nuosav� akcij� �sigijimui   (20 000) t�kst. lit� (5 792 t�kst. EUR) 
4) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini� 
 met� pradžioje  po dividend� išmok�jimo ir  
pervedimo � rezervus                         11 624 t�kst. lit� (3 367 t�kst. EUR) 
5) Grynasis ataskaitini� met� pelnas (nuostoliai)         13 021 t�kst. lit� (3 771 t�kst. EUR) 
6) Pervedimai iš paskirstytin� rezerv�      65 091 t�kst. lit� (18 852 t�kst. EUR) 
7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)                  89 736 t�kst. lit� (25 989 t�kst. EUR) 
8) Pelno dalis, paskirta � privalom�j� rezerv�                           651 t�kst. lit� (189 t�kst. EUR) 
9) Pelno dalis, paskirta � rezerv� savoms akcijoms �sigyti                - 
10) Pelno dalis, paskirta � kitus rezervus                   - 
11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmok�ti        10 081 t�kst. lit� (2 920 t�kst. EUR) 
12) Pelno dalis, paskirta metin�ms išmokoms (tantjemoms)  
valdybos nariams, darbuotoj� premijoms ir kitiems tikslams 2 600 t�kst. lit� (753 t�kst. EUR)  
13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini� finansini�  
met� pabaigoje                                   76 404 t�kst. lit� (22 128 t�kst. EUR) 
 
 
Dividendams paskirta 2,36 Lt (0,68 EUR) vienai paprastajai AB ”Rokiškio s�ris” 10 lit� nominalios 
vert�s akcijai. Viso dividendams paskirta 10.081.101,08 lit�. (2.919.688,68 EUR) 
 
 

5. AB “Rokiškio s�ris“ auditoriumi išrinkta UAB “PricewaterhouseCoopers“. Auditui už 
atlikt� darb� atlyginim� �galiota nustatyti valdybai. Sutart� su audito �mone �galiotas pasirašyti 
bendrov�s vadovas. 

 
6. Pakeistas AB “Rokiškio s�ris“ �stat� 6.5. punktas j� išd�stant taip: 

„6.5. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, nustatytos LR Akcini� 
bendrovi� �statyme“. 
Pakeistas AB “Rokiškio s�ris“ �stat� 6.8. punktas j� išd�stant taip: 
„6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos pos�dis laikomas �vykusiu, kai jame dalyvauja daugiau 
kaip 2/3 valdybos nari�. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už j� gauta daugiau bals� už negu 
prieš.“ 
Pakeistas AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 7.4. punktas j� išd�stant taip: 
„7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrov�s vadovo kompetencijos, nustatytos LR 
Akcini� bendrovi� �statyme.“ 
AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 7.5.punkt� laikyti negaliojan�iu. 
Pakeistas AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 10.1.punktas j� išd�stant taip: 
„10.1. Bendrov�s reglamentuojama informacija LR Vertybini� popieri� �statymo 28 str. nustatyta 
tvarka yra skelbiama viešai ir �dedama � Centrin� reglamentuojamos informacijos baz�. Pranešimas 
apie visuotinio akcinink� susirinkimo sušaukim� yra skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 
regioniniame laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Kiti �statym� nustatytais atvejais bendrov�s vieši 
pranešimai akcininkams, kreditoriams ar kitiems asmenims, gali b�ti skelbiami dienraštyje „Lietuvos  
rytas“, �teikiami pasirašytinai ar išsi�sti registruotu laišku.“ 
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�galiotas Direktorius Antanas Trumpa pasirašyti �stat� pakeitimus ir pateikti juos �registruoti 
Juridini� asmen� registrui.  
 
7. Valdybos nario rinkimai: 
AB „Rokiškio s�ris“ valdybos nariu išrinktas Kubili� žem�s �kio bendrov�s pirmininkas Alvydas 
Mili�nas. 
 
Visi bendrov�s pranešimai apie esminius �vykius pateikiami Lietuvos Respublikos �statym�    
nustatyta forma ir yra viešai skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.  
 

 
 
Visi bendrov�s pranešimai apie esminius �vykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybini� 

popieri� �statymo 28 str. nustatyta tvarka. 
 
 

47.Veiklos strategija ir numatomi jos pokyiai per artimiausius finansinius 
(�kinius) metus 
 
 
Esmin�s vertyb�s: 

� Geriausias klient� poreiki� tenkinimas ir profesionalumas tarp konkurent�.  
� Pagarba kiekvienam darbuotojui. 
� Nuolatinis preki� ir paslaug� kokyb�s tobulinimas ir efektyvumo gerinimas. 
� Kuo geriausias didžiausi� verslo dalinink� aptarnavimas, pieno gamintoj�, klient�, akcinink� 

ir konkurent� tarpe. 
 
Misija: 

� Pasiekti, kad AB “Rokiškio s�ris” tapt� ir likt� pieno perdirbimo lyder� Lietuvoje ir 
pirmaujanti s�rio gamintoja Pabaltijyje. Einant šiuo keliu siekti, kad visas pieno perdirbimas 
Lietuvoje prilygt� geriausiems ES standartams. 

� B�ti stipria, finansiškai paj�gia ir techniškai modernia �mone, kurian�ia ir maksimaliai 
didinan�ia vertingum� akcininkams. 

 
 
 
Ilgalaikiai tikslai: 

� Sukurti svari� ir pelning� rink� Europos S�jungoje AB “Rokiškio s�ris” prek�ms ir 
paslaugoms. 

� Konsoliduoti sukurti ir užtikrinti saugi� ilgalaik� rink� �mon�s s�riui ES šalyse. 
� Per nauj� produkt� k�rimo ir efektyvaus marketingo veikl� pl�sti s�ri� asortiment�, 

atitinkant Europos S�jungos ir pasaulio rink� poreikius. 
� Tapti ir likti pieno pramon�s lyderiu Baltijos šalyse.  
� Modernizuoti ir racionalizuoti žem�s �kio produkt� perdirbim� ir rinkodar�, pagerinti j� 

konkurencingum� ir padidinti prid�tin� vert�. 
� Užtikrinti stabili� suderint� beatliekin� gamybos program�. 
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Pagrindiniai Grup�s tikslai yra: 
 

� Pardavim� ir marketingo srityje – rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis � naujas pelningas 
rinkas, nauj� gamini� ir paslaug� vystymas. 

�  
� Gamybiniai – aukš�iausio lygio kokyb�s palaikymas, nauj� pieno produkt� gamyba ir 

asortimento atnaujinimas, pilnas esam� gamybini� paj�gum� išnaudojimas bei naujausi� 
technologij� diegimas. 

� Žaliavinio pieno supirkimas – išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno supirk�jo 
status� Lietuvoje ir pirkti pien� kaimynin�se šalyse. 

� Finansiniai – norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcinink� turto vert�s 
maksimizavimas. 

� Valdymo – funkcin�s valdymo sistemos tobulinimas, �diegiant valdym� ir pagal produktus. 
 
 


