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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas pranešimas 
 
Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 2008 met� pirm�j� pusmet�. 
 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitent� 
 
Emitento pavadinimas- akcin� bendrov� "Rokiškio s�ris". 
Teisin� 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 yra  42 716 530 lit�. 
Akcij� skai�ius  42 716 530.Vienos akcijos nominali vert� 1 litas. 
 
 

3. Informacija apie emitento dukterines �mones ir filialus 
 
 
2008 m. birželio m�n.30 d. konsoliduot� AB „Rokiškio s�ris“ Grup� (toliau – Grup�) sudaro 
pagrindin� �mon� „Rokiškio s�ris“ , du jos filialai bei šešios dukterin�s �mon�s ir dvi bendrai 
kontroliuojamos �mon�s. Toliau pateikiami filialai ir dukterin�s �mon�s, kurios yra �trauktos � 
konsoliduot� finansin� atskaitomyb�: 
 
 Vykdantys 

veikl� 2008 m. 

birželio 30 d. 

  Grup�s dalis 

(%) 2008 m. 

birželio 30 d. 

Filialai   Dukterin�s �mon�s  

Utenos pienas Taip  UAB „Rokiškio pienas“ 100,00 

Ukmerg�s pienin� Taip  PK „Žalmarg�“ 100,00 

    UAB „Skeberdis ir partneriai“ 100,00 

    UAB „Skirpstas“ 100,00 

    UAB „Bat�nai“ 100,00 

    UAB „Pe�up�“ 100,00 

    Bendrai kontroliuojama �mon�  

    UAB „Pieno up�s“ 50,00 

    SIA Jekabpils piena kombinats 50,05 
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UAB „Rokiškio pienas“ buvein�s adresas Pramon�s g. 8, LT - 28216 Utena. �mon�s kodas 

300561844. AB „Rokiškio s�ris“ yra steig�ja ir vienintel� UAB “Rokiškio pienas” akcinink�, 
turinti 100 proc. akcij�. 

UAB „Pieno up�s“ buvein�s adresas Sand�li� g. 9, Kaunas. �mon�s kodas 135027862. 
UAB „Skeberdis ir partneriai“ buvein�s adresas Maironio g.32, Ariogala LT-60001 Raseini� 

raj. �mon�s kodas 172396552. 
UAB “Skirpstas“ buvein�s adresas Mindaugo g.38, LT-82001 Radviliškis. �mon�s kodas 

171344353. 
UAB „Bat�nai“ buvein�s adresas Videniški� km. LT-33295 Mol�t� raj. �mon�s kodas 

167543723. 
UAB „Pe�up�“ buvein�s adresas Dubysos g.8, Ariogala LT-60001 Raseini� raj. �mon�s 

kodas 172258722. 
Pienininkyst�s kooperatyvas „Žalmarg�“ buvein�s adresas Kalnalaukio g.1, Širvintos. 

�mon�s kodas 178301073. 
 AB „Rokiškio s�ris“ filialo Utenos pienas (�mon�s kodas 110856741, Pramon�s g. 8, LT-
28216 Utena) ir AB „Rokiškio s�ris“ filialo Ukmerg�s pienin�( �mon�s kodas 182848454, Kauno 
g. 51, LT-20119, Ukmerg�) pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
Latvijos �mon� SIA Jekabpils piena kombinats (�mon�s kodas 45402008851, buvein�s adresas 
Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201.  

4. Pagrindin�s veiklos pob�dis 
 

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

� Pienini� veikla ir s�ri� gamyba (EVRK 10.51);  
 

AB „Rokiškio s�ris“ pagrindin� veikla yra fermentini� s�ri�, išr�gini� produkt�, lieso pieno 
milt� gamyba ir prekyba. 

Dukterin�s �mon�s: 
UAB „Rokiškio pienas“ pagrindin� veikla yra švieži� pieno produkt� (pienas, kefyras, 

r�gpienis, sviestas, varšk�, varšk�s s�ris, grietin�, glaistyti s�reliai, desertai) gamyba ir prekyba. 
UAB „Pieno up�s“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas.  
UAB „Skeberdis ir partneriai“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas.  
UAB “Skirpstas“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
UAB „Bat�nai“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
UAB „Pe�up�“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
KB „Žalmarg�“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
SIA Jekabpils piena kombinats veikla - fermentini� s�ri� gamyba bei žaliavinio pieno 

pardavimas. 
 

5. Emitento sutartys su finans� maklerio �mon�mis  
 
 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“ (A.Tum�no g. 4 , LT-01109 Vilnius). 
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6. Duomenys apie prekyb� emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose 
rinkose  

 
 AB “Rokiškio s�ris” 42 716 530 vnt. paprast�j� vardini� akcij�  (VVPB simbolis RSU1L ; 
ISIN kodas LT0000100372), kuri� bendra nominali vert� yra 42 716 530 lit�, yra �trauktos � 
Vilniaus vertybini� popieri� biržos Oficial�j� s�raš�.  
 

7. Emitento �statinis kapitalas 
 

 
2008 m. birželio 30 d. AB “Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� sudar�:          
 

Akcij� r�šis Akcij� skai�ius 
(vnt.) 

Nominali vert� 
(Lt) 

Bendra nominali 
vert� (Lt) 

�statinio kapitalo 
dalis (%) 

1 2 3 4 5 

Paprastosios vardin�s 
akcijos 

42 716 530 1 42 716 530 100,00 

 
Visos AB “Rokiškio s�ris“ akcijos yra pilnai apmok�tos ir joms netaikomi jokie vertybini� 

popieri� perleidimo apribojimai. 

8.Akcininkai.  
 
Bendras akcinink� skai�ius (2008.06.30)   – 5.589 akcininkai. 
Akcininkai, nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento 

�statinio kapitalo (2008.06.30): 
 

Nuosavyb�s teise prikl. Su kartu 
veikian	iais 
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 

15 938 900 37,31 39,88 53,81  57,51  

Antanas Trumpa 
 

Sod� 41a, Rokiškis 
Lietuva 

4 928 370 11,54 12,33 53,81 57,51 

Skandinaviska Enskilda 
Banken AB clients 
 

Sergels Torg 2, 
10640 Stockholm, 
Sweden 

5 082 293 11,90 12,72 - - 

AB „Rokiškio s�ris“ 
 

Pramon�s g.3 
Rokiškis 

2 755 036 6,45 - - - 
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9. Informacija apie emitento turimas savas akcijas  
 
2007 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigijus 783 650 vnt. sav� akcij�. 
 
2008 m. vasario m�n. 20 d. – 2008 m. kovo 4 d. AB “Rokiškio s�ris“ �gyvendinus savanorišk� 
nekonkurencin� oficial� si�lym� supirko 674 000 vnt. sav� akcij�, tai sudar� 1,58 % Bendrov�s 
�statinio kapitalo. Sav� akcij� �sigijimo kain� buvo nustatyta 6 (šeši) litai už vien� paprast�j� 
vardin� akcij�. 
 
2008 m. birželio m�n. 10 d.- 2008 m. birželio 25 d. AB “Rokiškio s�ris“ �gyvendinus savanorišk� 
nekonkurencin� oficial� si�lym� supirko 1 297 386  vnt. sav� akcij�, tai sudar� 3,04 % Bendrov�s 
�statinio kapitalo. Savos akcijos buvo �sigytos mokant 5,20 Lt už vien� paprast�j� vardin� akcij�. 
 
2008 m. birželio m�n. 30 d. ir šio metinio pranešimo pasirašymo dien� (2008.08.28) AB 
„Rokiškio s�ris“ turi �sigijusi 2 755 036 vnt. sav� akcij�, tai sudaro 6,45 % Bendrov�s �statinio 
kapitalo. Šios savos supirktos akcijos neturi balso teis�s. 
 

10. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognoz�s 
 
AB „Rokiškio s�ris“ �moni� grup� - viena didžiausi� bei stipriausi�  Lietuvos pieno perdirb�j�. 
Jos pardavimai pla�iai išskaidyti – tiek eksportas � Ryt� bei Vakar� rinkas, tiek pilnas spektras 
švieži� pieno produkt�, kurie skirti tiek vidaus rinkos, tiek kaimynini� šali� poreikiams patenkinti. 
 2007 m. Grup�s pardavimai siek� 665 mln. Lt arba 30,3 % daugiau lyginant su 2006 
metais (510mln.Lt). �mon� kasmet nuosekliai didina savo pardavimus ir 2008 m I pusmet� jau 
siekia 316,8 mln. Lt.   
 2007m. eksporto rinkose pieno produkt� kainos buvo kaip niekada aukštame lygyje ir tai 
nemaža dalimi �takojo apyvartos augim�. Kita vertus �mon� ple�ia ir gamybinius paj�gumus. 
2008 m. eksporto kainos krito lyginant su 2007 m. d�l pasaulio rinkose sumaž�jusi� eksporto 
kain�, tai �takojo eksportin�s dalies lyg� bendruose grup�s pardavimuose. 
 Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio s�ris“ grup� eksportuoja. Didži�j� eksporto 
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.  
 Nors Fermentinio S�rio pardavimams � Rusij� �mon� nebegauna EU subsidij�, ji 
s�kmingai sugeba konkuruoti su pigesne vietini� gamintoj� produkcija. Šios rinkos potencialas 
augantis, �ia �mon� parduoda produkcij� savo prek�s ženklais, juos stiprina, ple�ia 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�s vidaus rinkos pardavimai sudaro apie 
ketvirtadal� Lietuvos rinkos pardavim�. 
 Grup� jau kelis metus yra atsisakiusi JAV rinkos, kur kainos d�l dolerio kurso kritimo 
neb�ra priimtinos. 
 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 – 2007 metais ji 
eksportavo 22,3 t�kst. ton� fermentinio s�rio, 11,1 t�kst. ton� grietin�l�s, 6,0 t�kst. ton� laktoz�s, 
3,8 t�kst. ton� išr�g� baltyminio koncentrato, 2,1 t�kst. ton� sviesto bei 4 t�kst. ton� pieno milt�. 
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 Per 2008 m. 6 m�nesius grup� pardav� jau 13,2 t�kst. ton� fermentini� s�ri�, 4,2 t�kst. 
ton� pieno cukraus (laktoz�s), 1,2 t�kst. ton� pieno milt�, 2,8 t�kst. ton� išr�g� baltyminio 
koncentrato, 2,8 t�kst. ton� sviesto bei 2,4 t�kst. ton� grietin�l�s. 
 Labiausiai, net 4 kartus, lyginant su 2006m. padid�jo pieno milteli� pardavimai, k� l�m� 
vasaros metu rinkose nusistov�jusi didel� j� kaina. 2008 m. d�l ženkliai sumaž�jusi� pasaulio 
rinkose pieno milteli� kain�, sumažinta pieno milteli� gamyba ir pardavimai. 

Kita svarbi Grup�s kryptis – švieži� pieno produkt� pardavimas Lietuvoje. Ši� veikl� nuo 
2007 m. sausio 1d. atlieka �kurta dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. Per pastaruosius 
kelerius 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 
rinkodaros funkcija kasmet stipr�ja. 
 Pardavimai vidaus rinkoje 2007m. sudar� 179 mln. Lt., kas yra apie 20% daugiau nei 2006 
metais. 2008 m. per 6 m�nesius pardavimai vidaus rinkoje sudaro 132 mln. lit�, tai rodo kad 
grup�s pardavimai vietin�je rinkoje ženkliai auga. 
 Grup�s tikslai vietin�je rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausi� produkt� 
krepšeliu bei išlaikyti 20- 25% rinkos dal�. Iki šiol šie uždaviniai s�kmingai �gyvendinami.  
�mon�s pardavimai vidaus rinkoje orientuoti � darb� per prekybos tinklus, kuri� dalis yra nuolat 
auganti ir šiai dienai viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos.  
 

Pardavimai 2007 metais ir 2008 m. 01 - 06 m�n. tonomis ir t�kst. Lt 
 

Parduota Produkto 
pavadinimas 2007m 2008m 01-06 m�n. 

t 25334 13206 Fermentiniai 
s�riai t�kst. Lt 289435 159229 

t 48313 28780 Švieži pieno 
produktai t�kst. Lt 126511 83412 

t 4291 2805 Sviestas 
t�kst. Lt 45573 26386 

t 5965 4245 Pieno cukrus 
t�kst. Lt 32417 8053 

t 3874 1199  Pieno miltai 
t�kst. Lt 43325 9819 

t 3781 2810 IBK 
t�kst. Lt 30838 14878 

 
 

 
Pardavimo rinkos 2007 m. ir 2008 m. 01-06 m�n. 

 
 

Parduota 
2007 m. 2008 m. 01 -06 m�n. 

Šali� 
pavadinimai 

t�kst. Lt % t�kst. Lt % 
Lietuva 185 263 27,8 132009 41,7 
Eksportas 480 285 72,2 184833 58,3 
Viso 665 548 100 316842 100  
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AB „Rokiškio s�ris“ per 2008 m. pirm� pusmet� pagamino 14640 t fermentini� s�ri�,  400 t lydyt� 
s�ri� (tame skai�iuje 68 t r�kyt� ),  4736 t pieno cukraus, 3079 t  sauso išr�g� baltym� 
koncentrato, 1471 t  nenugriebto pieno milt�, 107 t nugriebto pieno milt�, 2540 t sviesto ir tepi� 
riebal� mišini�, eksportavo 2390 t 40%rieb. grietin�l�s.  
 2008m. planuojama pagaminti 31385 t fermentini� s�ri�,  773 t lydyt� s�ri� (t. sk 173t  
r�kyt� ),  9229 t pieno cukraus, 6744 t  sauso išr�g� baltyminio koncentrato, 1470t nenugriebto 
pieno milt�, 996t nugriebto pieno milt�, 4736 t sviesto ir tepi� riebal� mišini�, numatoma 
eksportuoti 8797 t 40%rieb. grietin�l�s. 

 Dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“ bei jos filialas  „Ukmerg�s pienin�“ per 2008 m. pirm� 
pusmet� pagamino 29110 t  švieži� pieno produkt� , o iki met� pabaigos planuojama j� pagaminti 
53409 ton�. 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2008 met� skelbtos prognoz�s buvo pasiekti 700 mln. Lit� (202,7 
mln. EUR) pardavimus, bei pasiekti 3 proc. pelningum�, ta�iau pasikeitus pad��iai rinkoje t.y. d�l 
stipriai išaugusi� žaliavinio pieno kain�, bei sumaž�jusi� eksportini� produkt� kain�, AB 
“Rokiškio s�ris” valdyba š.m. rugs�jo m�n. dar kart� svarstys 2008 m. numatomus veiklos 
rezultatus ir paskelbs patikslintas prognozes. 
 
 2008 m. Grup� numato skirti 35,4 mln. lit� (10,25 mln. EUR) investicijoms, kurios bus 
panaudotos gamybos modernizavimui. Pagrindin�s investicij� kryptys: 
 

� Pieno perdirbimo (s�ri� gamybos linij�, s�ri� pakavimo, sv�rimo etiketavimo, sviesto, 
švieži� pieno, saus� pieno produkt� gamybos �ranga); 

� Gamyb� aptarnaujan�i� bar� (ventiliacijos sistem�, kompresorin�s, transformatorin�s, 
minkšto vandens ruošimo, automatikos �ranga);  

� Išr�g� perdirbimo � IBK 35% ir maistin� laktoz� �rengimams; 
� Pieno atliek� perdirbimo ir tvarkymo; 
� Laboratorin�-žaliav�, technologinio proceso ir produkcijos kokyb�s kontrol�s 

(analizatoriai) 
� Kompiuterin� ir programin� �ranga; 
� Speciali pieno, jo produkt� ir pieno atliek� transportavimo �ranga ir transportavimo 

priemon�s; 
� Tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu. 

 
 
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. 
 
 
Žaliavos supirkimas 
 
      Žem�s �kio ministerijos duomenimis Lietuvoje per šešis 2008m. m�nesius supirkta 633,52 
t�kst.t. nat�ralaus pieno, t.y. 4,6 proc. daugiau negu pra�jusi� met� t� pat� laikotarp� (605,63 
t�kst.t).Vidutin� nat�ralaus pieno kaina yra 944,8 Lt/t, t.y. 27,6 proc. didesn� už 2007m. to 
laikotarpio vidutin� nat�ralaus pieno kain� (740,5 Lt/t). 
     Grup� (Rokiškio, Utenos ir Ukmerg�s paruoš� skyriai) tiesiogiai iš pieno gamintoj� per 
2008m.  pirm� pusmet� supirko 142,4 t�kst. ton� bazinio pieno (3,4 proc. riebumo ir 3,0 proc. 
baltymingumo) ,t.y. 2,7 proc. daugiau negu pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�  (138,7 t�kst. t.). Viso 
supirkta 271,6 t�kst. ton� bazinio riebumo arba 16,3 proc. daugiau nei 2007m. Per šešis ši� met� 
m�nesius pieno nupirkta 16,6 proc. daugiau  negu numatyta 2008m. biudžete.   
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      Analizuojamu laikotarpiu išpl�sta žaliavinio pieno supirkimo zona Latvijos respublikoje. Per 
pirm� 2008m. pusmet� iš Latvijos respublikos nat�ralaus pieno buvo supirkta  63,6 t�kst. t., o 
2007m. atitinkamu laikotarpiu  29,6 t�kst. t.  
 

11. Aplinkosauga 
 

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. 

Ataskaitiniu laikotarpiu AB “Rokiškio s�ris“ s�kmingai vykd� 2008 m Aplinkosaugos 
veiklos programoje iškeltus tikslusis ir uždavinius, pasiekti geri rezultatai ištekli� sunaudojime. 
�mon� galimam poveikiui aplinkai steb�ti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos steb�jimo 
programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta. 

 
Energetini� resurs� sunaudojimas 2008 m. pirm� pusmet�, lyginant su 2007 m. 1 tonai žaliavos: 
  

Šilumin�s energijos Elektros energijos Vanduo Nuotekos 

-12% -7% -8% -18% 

 
Taikant mišri� nuotek� valymo technologij�, nuotek� valymo �rengimuose pagaminta 595.130 m3 
bioduj� ir 2,5 karto daugiau „žaliosios“ elektros energijos negu atitinkamu 2007 m. laikotarpiu.  
 
2008 m. pirm� pusmet� sunaudota 353.962 m3 vandens, kurio 54% išgauname dviem savo 
gr�žiniais. 
Išleist� teršal� kiekis su nuotekom pagal BDS7 0,53 kg/ tonai žaliavos t.y. 21% mažiau negu 
atitinkamu 2007 m. laikotarpiu. Dal� nuotek� 20% perduota valyti miesto valymo �renginiam UAB 
„Rokiškio vandenys“. 
 
AB “Rokiškio s�ris“ eksploatavo 340 transporto priemoni�. 12% iš j� atitinka Euro 4 ar 5 
reikalavimus, 16% Euro 3 reikalavimus. Vidutinis  transporto priemoni� amžius 9,5 met�. 
Daugiau automobili� naudoja dyzelin�. 
 
Susidaran�ias atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 
2008 m. pirm� pusmet� susidar� 229 t. komunalini� atliek�, 4,6 t. pavojing� atliek�, 4666 t. 
nuotek� valymo dumblo panaudota žemdirbyst�s lauk� tr�šimui. Surinkta antrini� žaliav�: 
popierius 0,5 t., stiklas, 1,8 t, plastikai 0,25 t. 
 
AB ”Rokiškio s�ris” 2005.12.31 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s 
leidimas(TIPK). 2008 m. atliktas koregavimas, d�l planuojamo išvalyti vandens išleidimo. 
 

12. Emitento �stat� keitimo tvarka 
 
Pagal AB „Rokiškio s�ris“ �status, bendrov�s �status turi išimtin� teis� keisti tik AB „Rokiškio 
s�ris“ visuotinis akcinink� susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� 
�statyme numatytus atvejus. Priimant sprendim� d�l �stat� keitimo reikalinga visuotinio akcinink� 
susirinkimo 2/3 bals�, vis� dalyvaujan�i� akcinink� susirinkime, dauguma. 
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13. Valdymo organ� nariai 
 
Pagal AB ”Rokiškio s�ris“ �status, bendrov�s valdymo organai yra Visuotinis akcinink� 
susirinkimas, valdyba ir bendrov�s vadovas (direktorius). 
 
Visuotinio akcinink� susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio 
akcinink� susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcini� bendrovi� �statyme. 
 
Valdyba yra kolegialus bendrov�s valdymo organas, kur� sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos 
narius renka ir atšaukia visuotinis akcinink� susirinkimas Akcini� bendrovi� �statymo nustatyta 
tvarka.  
 
Bendrov�s vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrov�s valdymo organas, kuris organizuoja 
kasdien� bendrov�s �kin� veikl�, svarsto ir sprendžia bendrov�s ilgalaikio strateginio plano ir 
verslo plano klausimus. Bendrov�s santykiuose su kitais asmenimis bendrov�s vardu vienvaldiškai 
veikia direktorius. 
 
 
Valdybos nariai:  
 
Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, (išrinktas 2008.04.25) turi 759 740 vnt., t.y. 1,78% AB 
“Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 1,90 %  bals�. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�;  
UAB „Rokiškio pienas“ direktorius, akcij� neturi; 
UAB „Rokvalda“ direktorius, akcij� neturi; 
UAB „Minedi“ akcininkas, turi 100 % akcij� ir bals�. 
 
 
Antanas Kavaliauskas - valdybos pirmininko pavaduotojas, (išrinktas 2008.04.25)  AB 
“Rokiškio s�ris“ Finans� direktorius, AB “Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�;  
 
Antanas Trumpa - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio s�ris“ Direktorius, 
turi 4 928 370 vnt. AB „Rokiškio s�ris“ akcij�, t.y. 11,54 % AB “Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo 
ir 12,33 %  bals�. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB” Pieno 
pramon�s investicij� valdymas” akcij� ir bals�. 
 
Andrius Trumpa - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto d�stytojas, turi 298 820 vnt., t.y. 0,70% AB “Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 
0,75% bals�. 
Kit� �moni� veikloje nedalyvauja. 
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Ram�nas Vanagas - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio s�ris“  Pl�tros ir 
audito direktorius, AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB „Skirpstas“ valdybos narys, akcij� neturi. 
Latvijos �mon�s SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcij� neturi. 
 
Jonas Kvedaravi	ius– valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio s�ris“ 
Vindikacijos direktorius, turi 24 630 vnt. AB „Rokiškio s�ris“ akcij�, t.y. 0,06 % AB “Rokiškio 
s�ris“ �statinio kapitalo ir 0,06 %  bals�. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�; yra UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” 
direktorius. 
Jonas Kubilius– valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio s�ris“ Logistikos 
direktorius, turi 19 930 vnt. AB „Rokiškio s�ris“ akcij�, t.y. 0,05 % AB “Rokiškio s�ris“ �statinio 
kapitalo ir 0,05 %  bals�. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�. 
 
Evaldas Dikmonas - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio s�ris“ Paruoš� 
direktorius, turi 90 vnt. AB „Rokiškio s�ris“ akcij�, t.y. 0,0002 % AB “Rokiškio s�ris“ �statinio 
kapitalo ir 0,0002 %  bals�. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�; 
UAB „Skirpstas“ valdybos pirmininkas, akcij� neturi. 
Latvijos �mon�s SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcij� neturi. 
 
Darius Norkus - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio s�ris“ Pardavim� ir 
marketingo direktorius, AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�. 
 
Valdybos nari� kadencija 4 metai. Kadencija baigiasi 2012 m. balandžio 25 d.  
 
Bendrov�s vadovas: 
Antanas Trumpa – turi 4 928 370 vnt. AB „Rokiškio s�ris“ akcij�, t.y. 11,54 % AB “Rokiškio 
s�ris“ �statinio kapitalo ir 12,33 %  bals�. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB” Pieno 
pramon�s investicij� valdymas” akcij� ir bals�. 
 
Finans� direktorius: 
Antanas Kavaliauskas - AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
Dalyvavimas kit� �moni� veikloje: 
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UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” akcij� ir bals�;  
 

14. Darbuotojai 
 
2008 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio s�ris“ Grup�je dirbo 1772  darbuotojai.(s�rašinis darbuotoj� 
skai�ius) 
 
Lentel�je pateiktas Rokiškio s�ris grup�s vid. darbuotoj� skai�iaus, bei vid. m�nesinio atlyginimo 

kitimas per 2008 m. šešis m�nesius: 
 

Vidutinis darbuotoj� skai�ius 2008.01.01. 2008.06.30.  
Viso: 1574 1568 
Tame sk. Vadovai 10 10 
                Specialistai 168 166 
                Darbininkai 1396 1392 
   

Vidutinis m�nesinis atlyginimas, Lt 1994 2275 
          vadov� 9730 9561 
          specialist� 2633 2788 
          darbinink� 1880 2167 

 
 

Rokiškio s�ris grup�s darbuotoj� išsilavinimas 

 
 
Išsilavinimas 

2008.01.01 2008.06.30 

Aukštasis 128 128 
Spec.vidurinis (aukštesnysis) 656 656 
Vidurinis 715 702 
Nebaigtas vidurinis 75 82 

 
Bendrov�je yra sudaryta kolektyvin� sutartis, bei veikia maistinink� profesin�s s�jungos AB 
„Rokiškio s�ris“ profkomitetas. 
 

15. Esminiai ir naujausi �vykiai emitento veikloje 
 
 
1. 2008 m. vasario 11 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 

1. Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� 
susirinkimo nutarimu - �sigyti iki 1.355.000 (vieno milijono trij� šimt� penkiasdešimt 
penki� t�kstan�i�) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 1 (vieno) lito nominalios 
vert�s akcij�. Tai sudarys 3,17 % bendrov�s �statinio kapitalo. 

2. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis – 10 000 (dešimt t�kstan�i�) akcij�.  
3. Sav� akcij� �sigijimo kain� nustatyti 6,00 Lt (šešis) litus už vien� paprast�j� vardin� 

akcij�.   
4. Sav� akcij� supirkimo trukm� – 14 dien�. 
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5. Sav� akcij� supirkimas bus vykdomas pateikus savanorišk� oficial� si�lym�.  
 
 
2. AB „Rokiškio s�ris“ sav� akcij� �sigijimas 
 
AB „Rokiškio s�ris“ savanoriško oficialaus si�lymo metu 2008.02.20-2008.03.04 supirko 674 000 
vnt. sav� akcij�, tai sudaro 1,58 % bendrov�s �statinio kapitalo. �gyvendinus š� oficial� si�lym�, 
�mon� iš viso turi �sigijusi 1 457 650 vnt. vieno lito nominalios vert�s akcij�, tai sudaro 3,41 proc. 
�statinio kapitalo. Šioms akcijoms balso teis� nesuteikiama. 
 
3. D�l Konkurencijos tarybos sprendimo 
 
2008 m. vasario 28 d. LR Konkurencijos taryba paskelb� sprendim� d�l kartelinio susitarimo tarp 
pieno perdirbimo �moni�. Bendrovei paskirta bauda už statistin�s informacijos gavim� iš Lietuvos 
pieninink� asociacijos „Pieno centras“. Baudos dydis 824 800 lit�, t.y. 0,12 proc. nuo 2007 m.  
grup�s pardavim�.  

 
4. AB ”Rokiškio s�ris” teismui apskund� Konkurencijos tarybos sprendim� 
 
AB „Rokiškio s�ris“ teismui apskund� Konkurencijos tarybos sprendim� d�l bendrovei paskirtos 
baudos už keitim�si informacija. 
 
5. 2008 m. balandžio m�n. 25 d. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo 
sprendimai: 
 
 5.1. Pritarta audito pranešimui. 
 5.2. Pritarta AB “Rokiškio s�ris“ 2007 m. metiniam pranešimui. 
 5.3. Patvirtinta 2007 met� finansin� atskaitomyb�. 
 5.4. Patvirtintas 2007 m. pelno paskirstymas: 
1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini�  
met� pradžioje                                     24 645 t�kst. lit� (7 138 t�kst. EUR) 
2) Akcinink� patvirtinti dividendai už 2006 metus       (10 081) t�kst. lit� (2 920 t�kst. EUR) 
3) Pervesta � �statymo numatyt� rezerv�                (651) t�kst. lit� (189 t�kst. EUR) 
4) Pervesta iš kit� rezerv�                      65 094 t�kst. lit� (18 853 t�kst. EUR) 
5) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini� 
 met� pradžioje  po dividend� išmok�jimo ir  
pervedimo � rezervus                           79 007 t�kst. lit� (22 882 t�kst. EUR) 
6) Grynasis ataskaitini� met� pelnas (nuostoliai)          3  4 238 t�kst. lit� (9 916 t�kst. EUR) 
7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)                   113 245 t�kst. lit� (32 798 t�kst. EUR) 
8) Pelno dalis, paskirta � privalom�j� rezerv�                           1 712 t�kst. lit� (496 t�kst. EUR) 
9) Pelno dalis, paskirta � rezerv� savoms akcijoms �sigyti  14 352 t�kst. lit� (4 157 t�kst. EUR) 
10) Pelno dalis, paskirta � kitus rezervus    
11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmok�ti            9 902 t�kst. lit� (2 868 t�kst. EUR) 
12) Pelno dalis, paskirta metin�ms išmokoms (tantjemoms)   
valdybos nariams, darbuotoj� premijoms ir kt. tikslams       6 847 t�kst. lit� (1 983 t�kst. EUR) 
13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini� finansini�  
met� pabaigoje                                    87 279 t�kst. lit� (25 278 t�kst. EUR) 
 
Dividendams paskirta 0,24 Lt (0,070 EUR) vienai paprastajai AB ”Rokiškio s�ris” 1 lito 
nominalios vert�s akcijai. Viso dividendams paskirta 9 902 131,20 lit�. ( 2 867 855,42 EUR) 
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     5.5. AB “Rokiškio s�ris“ auditoriumi išrinkta UAB “PricewaterhouseCoopers“. Auditui už 
atlikt� darb� atlyginim� �galioti nustatyti valdybai. Sutart� su audito �mone �galioti pasirašyti 
bendrov�s vadov�. 
 
     5.6. D�l sav� akcij� supirkimo: 
      5. 6.1.Supirkti iki 10 procent� bendrov�s akcij�. 
      5.6.2. Sav� akcij� �sigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrov�s akcij� kain�.   
      5.6.3.Laikotarpis per kur� bendrov� gali �sigyti savas akcijas – 18 m�n. nuo sprendimo 
pri�mimo. 
      5.6.4. Nustatyti �sigyjam�  sav� akcij� maksimali� vienos akcijos kain� –12 Lt, o minimali� 
vienos akcijos �sigijimo kain� nustatyti lygi� vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 1 Lt. 
      5.6.5. 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.  
     5.6.6.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�. 
 
      5.7. Sav� akcij� �sigijimui suformuotas 28 746 t�kst. (dvidešimt aštuoni� milijon� septyni� 
šimt� keturiasdešimt šeši� t�kstan�i�) lit� rezervas. 
 
     5. 8.  Pakeisti AB “Rokiškio s�ris“ �stat� 6.1. punkt� ir j� išd�styti taip: 
„6.1. Valdyba yra kolegialus bendrov�s valdymo organas, kur� sudaro 9 (devyni) nariai. Valdybos 
narius renka ir atšaukia visuotinis akcinink� susirinkimas Akcini� bendrovi� �statymo nustatyta 
tvarka.“ 
AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 10.2. punkt� laikyti negaliojan�iu. 
�galioti Direktori� Antan� Trump� pasirašyti �stat� pakeitimus ir pateikti juos �registruoti Juridini� 
asmen� registrui.  
 
    5. 9.  Atšaukti visi valdybos nariai. 
 
    5.10. � AB “Rokiškio s�ris“ valdyb� išrinkti: Evaldas Dikmonas, Antanas Kavaliauskas, Jonas 
Kubilius, Jonas Kvedaravi�ius, Darius Norkus, Andrius Trumpa, Antanas Trumpa, Dalius 
Trumpa, Ram�nas Vanagas. 
Valdybos pirmininku išrinktas Dalius Trumpa, valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas 
Antanas Kavaliauskas. 
 
6. 2008 m. geguž�s 27 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 

1. Vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� 
susirinkimo nutarimu  - �sigyti iki 2 810 000 (dviej� milijon� aštuoni� šimt� dešimt 
t�kstan�i� ) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 1 (vieno) lito nominalios vert�s 
akcij�. (6,58 proc. �statinio kapitalo).  

2. Sav� akcij� �sigijimo kain� nustatyti 5,20 Lt (penki litai, 20 ct.) už vien� paprast�j� 
vardin� akcij�.  

3. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis – 10 000 (dešimt t�kstan�i�) paprast�j� 
vardini� akcij�.  
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4. Sav� akcij� supirkimo trukm� - 14 dien�. 
5. Sav� akcij� supirkimas bus vykdomas LR Vertybini� popieri� komisijoje �registravus 

savanorišk� oficial� si�lym�.  
 
7. AB „Rokiškio s�ris“ sav� akcij� paketo �sigijimas 
 
AB „Rokiškio s�ris“ savanoriško oficialaus si�lymo metu 2008.06.10-2008.06.25 (2008.06.28 
atsiskaitymo data) supirko 1.297.386 vnt. sav� akcij�, tai sudaro 3,04 % bendrov�s �statinio 
kapitalo. �gyvendinus š� oficial� si�lym�, su anks�iau �sigytomis savomis akcijomis, �mon� iš viso 
turi 2.755.036 vnt. vieno lito nominalios vert�s sav� akcij�, tai sudaro 6,45 proc. �statinio kapitalo. 
Šioms akcijoms balso teis� nesuteikiama. 
 
8. D�l laikino apribojimo �vežti bendrov�s produkcij� � Rusij� 
 
 M�s� turima informacija LR valstybin� maisto ir veterinarijos tarnyba gavo Rusijos 
veterinarijos ir sanitarin�s prieži�ros federalin�s tarnybos rašt�, kuriuo pranešama, kad Rusijos 
veterinarijos tarnybai pa�mus AB Rokiškio s�ris importuojamos produkcijos m�ginius, viename iš 
keleto m�gini� buvo rasta neleistin� medžiag�. Tod�l nuo š.m. birželio 16 dienos �vedamas 
laikinas apribojimas �vežti bendrov�s produkcij� � Rusij�. Prekyba bendrov�s produkcija Rusijos 
teritorijoje n�ra sustabdyta ir tuoj pat buvo atšaukta.  
 
9. AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2008 met� I pusme�io patikslinti rezultatai 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2008 m. šeši� m�nesi� konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 
316,842 mln. lit� (91,764 mln. EUR), t.y. 1,2 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� 
laikotarp�. 2007 m. šeši� m�nesi� konsoliduoti pardavimai sudar� 313,113 mln. lit� (90,684 mln. 
EUR).  
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2008 m. I pusme�io konsoliduotas neaudituotas grynasis nuostolis 
sudar� 15,550 mln. Lt (4,504 mln. EUR). 2007 m. I pusme�io konsoliduotas neaudituotas grynasis 
pelnas siek� 13,201 mln. Lt (3,823 mln. EUR).  
Ši� met� pirmas pusmetis buvo nuostolingas d�l keli� priežas�i�: pirmiausia, d�l stipriai išaugusi� 
žaliavinio pieno kain� ir, antra, d�l sumaž�jusi� eksportini� produkt� kain�.  
AB „Rokiškio s�ris“ Valdyba š.m. rugs�jo m�nes� dar kart� svarstys 2008 met� numatomus 
veiklos rezultatus ir paskelbs patikslintas prognozes.  
 

Visi bendrov�s pranešimai apie esminius �vykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybini� 
popieri� �statymo 28 str. nustatyta tvarka. 
Bendrov� vieš� informacij� skelbia viešai �dedama � Centrin� reglamentuojamos informacijos 
baz�, Vilniaus vertybini� popieri� biržos tinklapyje http://www.baltic.omxnordicexchange.com 
bei informacij� patalpina � Bendrov�s interneto tinklap� www.rokiskio.com 

16. Informacija apie Valdymo kodekso laikym�si 
   
AB „Rokiškio s�ris“ iš esm�s ir toliau laikosi rekomendacinio pob�džio 2006 m. rugpj��io 21 d. 
Vilniaus Vertybini� popieri� biržoje patvirtinto listinguojam� bendrovi� valdymo kodekso. 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTA FINANSIN� ATSKAITOMYB� 2008 M. BIRŽELIO 30 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus) 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 

Konsoliduotas balansas 

 
 Birželio 30 d. 2008 Gruodžio 31 d.2007 Birželio 30 d. 2007 

       
       
TURTAS       

Ilgalaikis turtas       

Ilgalaikis materialus turtas 119 308  113 451  114 880  
Nematerialus turtas  3 756  3 815  395  
Po vieneri� met� gautinos sumos 14 911  21 952  13 774  

  137 975  139 218  129 049 
       
Trumpalaikis turtas       
Atsargos 112 422  104 195  63 903  
Gautinos sumos ir išankstiniai 
apmok�jimai  

108 600  59 923  87 037  

Suteiktos paskolos 22 541  25 985  19 721  
Pinigai ir pinig� ekvivalentai 1 560  4 623  3 127  

  245 123  194 726  173 788 

Turtas iš viso  383 098  333 944  302 837 
       
NUOSAVYB� IR 
�SIPAREIGOJIMAI 

      

Kapitalas ir rezervai       
Paprastosios akcijos 42 716  42 716  42 716  
Akcij� priedas 41 473  41 473  41 473  
Rezervas nuosavoms akcijoms 
�sigyti 

28 746  14 394  14 394  

Nuosavos akcijos (15 492)  (4 702)  -  
Perkainojimo ir kiti rezervai 7 074  5 362  69 805  
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 71 729  113 245  27 765  

  176 246  212 488  196 153 
       
Ilgalaikiai �sipareigojimai       
Ilgalaik�s paskolos 504  504    
Ateinan�i� laikotarpi� pajamos 6 978  5 946  10 269  

  7 482  6 450  10 269 
Trumpalaikiai �sipareigojimai       
Prekybos ir kitos mok�tinos sumos 60 228  67 455  38 196  
Pelno mokes�io �sipareigojimas 7 061  8 413  -  
Ateinan�io laikotarpio pajamos 1 461  2 160  6 132  
Atid�jiniai -  824  -  
Finansin�s skolos 130 620  36 154  52 087  

  199 370  115 006  96 415 

Nuosavyb� ir �sipareigojimai iš 
viso 

 383 098  333 944  302 837 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTA FINANSIN� ATSKAITOMYB� 2008 M. BIRŽELIO 30 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus) 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 

Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita  
 

  6 m�nesiai pasibaig	 

birželio 30 d. 

 

3 m�nesiai pasibaig	 

birželio 30 d. 

  2008 2007 2008 2007 

      

Pardavimai  316 842 313 113 177 977 169 069 

Parduot� preki� savikaina  (303 986) (265 551) (169 158) (138 361) 

Bendrasis pelnas  12 856 47 562 8 819 30 708 

Veiklos s�naudos  (25 530) (28 525) (12 716) (17 486) 

Veiklos pelnas/(nuostolis)  (12 674) 19 037 (3 897) 13 222 

Finansin�s veiklos 
pajamos/(s�naudos) 

 (1 639) (1 335) (1 286) (701) 

Pelnas prieš mokes�ius  (14 313) 17 702 (5 183) 12 521 

Pelno mokestis (kaupimas)  (1 237) (4 501) (875) (2 834) 

�prastin�s veiklos 
pelnas/(nuostolis) 

 (15 550) 13 201 (6 058) 9 687 

Mažumos interesai      

Grynasis pelnas/(nuostolis)  (15 550) 13 201 (6 058) 9 687 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTA FINANSIN� ATSKAITOMYB� 2008 M. BIRŽELIO 30 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus) 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 
 
 
 

Konsoliduota pinig� sraut� ataskaita 
 
 

 
Birželio 30 d. pasibaig	s 6 m�n. 

laikotarpis 
�prastin� veikla 2008 2007 
   
Pelnas prieš apmokestinim� ir mažumos dal� (14 313) 17 702 
Koregavimai:   
– nusid�v�jimas 12 519 12 598 
– amortizacija  (ne�skaitant neigiamo prestižo amortizacijos) 233 241 
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas 34 29 
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 13 9 
– pal�kan� s�naudos 2 276 1 615 
– pal�kan� pajamos (276) (148) 
– nerealizuotas grynasis valiutos kurs� pasikeitimo pelnas (27) 321 
– gautos eksporto subsidijos - (12 966) 
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija (1 128) (1 046) 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   
- atsargos (8 227) 38 801 
- mok�tinos sumos (7 227) 25 
- gautinos sumos ir išankstiniai apmok�jimai (42 608) (17 284) 
Pinig� srautai iš �prastin�s veiklos (58 731) 39 897 
Sumok�tos pal�kanos (2 276) (1 615) 
Sumok�tas pelno mokestis (2 589) (2 907) 
   
Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos (63 596) 35 375 
   
Investicin� veikla   
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai (16 997) (7 652) 
Nematerialiojo turto pirkimai (112) (26) 
Galim� parduoti investicij� pirkimas - - 
	kininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos (765) (2 158) 
�plaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 232 601 
	kininkams ir darbuotojams suteikt� paskol� gr�žinimas 3 370 1 501 
Gautos pal�kanos 276 148 
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui  - 2 232 
   
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos (13 996) (5 354) 
   
Finansin� veikla    
Nuosav� akcij� pirkimas  (10 790)  
Lizingo (finansin�s nuomos) �mok� mok�jimas  (82)  
Gautos paskolos  286 924 86 032 
Sugr�žintos paskolos  (191 621) (103 514) 
Akcininkams išmok�ti dividendai  (9 902) (10 081) 
    
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos  74 529 (27 563) 
    
Pinig� ir pinig� ekvivalent� grynasis padid�jimas  (3 063) 2 458 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pradžioje  4 623 669 
    
Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  1 560 3 127 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTA FINANSIN� ATSKAITOMYB� 2008 M. BIRŽELIO 30 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus) 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 
 
Konsoliduota nuosavo kapitalo poky
i� ataskaita  

 

 
 

Akcinis 
kapitalas 

Akcij� 
priedai 

Rezervas 
nuosavoms 
akcijoms 
�sigyti 

Nuosavos 
akcijos 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirs-
tytas  

pelnas 
Iš viso 

        

Likutis 2006 m. gruodžio 31 d. 47 462 41 473 30 000 (20 352) 69 805 24 645 193 033 

        

�statinio kapitalo mažinimas (4 746)  (15 606) 20 352    

Nuosav� akcij� pirkimas  -      

Išmok�ti dividendai už 2006 m. - - -   (10 081) (10 081) 

Grynasis pelnas - - - - - 13 201 13 201 

Likutis 2007 m. birželio 30 d. 42 716 41 473 14 394 - 69 805 27 765 196 153 

Likutis 2007 m. gruodžio 31 d. 42 716 41 473 14 394 (4 702) 5 362 113 245 212 488 

        

Pelno paskirstymas   14 352  1 712 (16 064)  

Nuosav� akcij� pirkimas  -  (10 790)   (10 790) 

Išmok�ti dividendai už 2007 m. - - -   (9 902) (9 902) 

Grynasis pelnas - - - - - (15 550) (15 550) 

Likutis 2008 m. birželio 30 d. 42 716 41 473 28 746 (15 492) 7 074 71 729 176 246 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTA FINANSIN� ATSKAITOMYB� 2008 M. BIRŽELIO 30 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus) 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 
 
Paaiškinamasis raštas 
 
1. Bendroji informacija  

 
AB „Rokiškio s�ris” (toliau – Bendrov�) yra listinguojama akcin� bendrov�, �sik�rusi Rokiškyje. 
 
AB „Rokiškio s�ris” akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybini� popieri� biržoje ir jos �trauktos � 
Baltijos Oficial�j� prekybos s�raš� (VVPB simbolis – RSU1L). 
 
Konsoliduot� Grup� (toliau – Grup�) sudaro Bendrov�, du jos filialai, šešios dukterin�s �mon�s ir 
dvi pagal jungtin�s veiklos (partneryst�s) sutart� kontroliuojama �mon� (angl. joint venture) (toliau 
– jungtin�s veiklos �mon�) (2007 06 30: du filialai ir viena dukterin� �mon�). Informacija apie 
grup�s �mones ir filialus pateikiama žemiau: 
. 
 Vykdantys 

veikl� birželio 
30 d. 

  Grup�s dalis (%) 
birželio 30 d. 

Filialai 2008 2007  Dukterin�s �mon�s 2008 2007 
Utenos pienas Taip Taip  UAB „Rokiškio pienas“ 100,00 100,00 
Ukmerg�s pienin� Taip Taip  UAB „Skeberdis ir 

partneriai“ 
100,00 - 

    UAB „Skirpstas“ 100,00 - 
    KB „Žalmarg�“ 100,00 - 
    UAB „Bat�nai“ * 100,00 - 
    UAB „Pe�up�“ * 100,00 - 
 
    Jungtin�s veiklos �mon�   
    UAB „Pieno up�s“ 50,00 - 
    SIA Jekabpils piena 

kombinats 
50,05 - 

 
* Šios dukterin�s �mon�s nebuvo konsoliduojamos Grup�s atskaitomyb�je d�l j� nereikšmingumo. 
 
Visos aukš�iau nurodytos dukterin�s �mon�s (išskyrus vien�, kuri yra Latvijoje) ir filialai �steigti 
Lietuvoje. 
 
Pagrindin� Grup�s veikla yra fermentini� s�ri� ir kit� pieno produkt� gamyba. 2008 m. birželio 30 
d. Grup�je dirbo 1 643 darbuotojai (2007 m. birželio 30 d. – 1 672 darbuotojai). 
 
2. Apskaitos principai 
 
Ši konsoliduota finansin� atskaitomyb� parengta pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s 
standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos S�jungoje. 
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Finansin� atskaitomyb� parengta remiantis istorin�s �sigijimo savikainos samprata.  
Dukterin�s �mon�s – tai �mon�s, kuriose Grup� gali kontroliuoti j� finans� bei veiklos politik�. 
Paprastai tokia kontrol� užtikrinama turint daugiau nei pus� balsavimo teis� turin�i� akcij�. 
Dukterin�s �mon�s pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grup� �gyja ši� �moni� kontrol� ir 
nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrol� prarandama. 
Sandoriai tarp Grup�s �moni�, liku�iai bei nerealizuotas pelnas iš sandori� tarp Grup�s �moni� yra 
eliminuojami. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, ta�iau laikomas perduoto turto vert�s 
sumaž�jimo požymiu. Kur buvo b�tina, dukterini� �moni� apskaitos principai buvo pakeisti, kad b�t� 
užtikrintas nuoseklumas su Grup�s taikomais apskaitos principais. 
 
Grup� vadovaujasi politika, pagal kuri� traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip 
sandorius su šalimis, nesusijusiomis su Grupe. Iš pardavim� mažumos dalies akcininkams Grup� 
gauna peln� ar nuostol�, kurie apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje.  
 
Grup�s dalys bendrai kontroliuojamose �mon�se (jungtin�s veikos �mon�se) apskaitomos naudojant 
proporcingo konsolidavimo metod�. Grup� sudeda savo bendrai kontroliuojam� �moni� pajam� ir 
išlaid�, turto ir �sipareigojim� ir pinig� sraut� dali� sumas su panašiomis grup�s finansin�s 
atskaitomyb�s straipsni� sumomis. Grup� pripaž�sta tik t� pelno ir nuostolio, patirto grupei 
pardavus turt� bendrai �monei, dal�, kuri priskirtina kitiems �mon�s dalinininkams. Grup� 
nepripaž�sta savo pelno arba nuostolio dalies, atsiradusios grupei iš jungtin�s veiklos �mon�s 
�sigijus turto, bendroje �mon�je, kol grup� neperparduoda turto nepriklausomai šaliai. Ta�iau d�l 
tokio sandorio susidar�s nuostolis yra pripaž�statmas nedelsiant, jeigu nuostolis parodo, kad 
sumaž�jo trumpalaikio turto grynoji galimo realizavimo vert� arba susidar� nuostolis d�l turto 
vert�s sumž�jimo. 
 
Ši konsoliduota finansin� atskaitomyb� pateikta Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrov�s (ir 
kiekvienos Grup�s �mon�s) funkcin� ir pateikimo valiuta. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas istorine �sigijimo savikaina, sumažinta sukaupto 
nusid�v�jimo suma.  
V�liau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitin�s vert�s arba pripaž�stamos kaip atskiras 
turtas tik tuo atveju, jeigu tik�tina, kad ateityje Grup� iš šio turto gaus ekonomin�s naudos ir šio 
turto savikaina gali b�ti patikimai �vertinta. Visos kitos remonto ir prieži�ros s�naudos 
pripaž�stamos s�naudomis pelno (nuostoli�) ataskaitoje per t� finansin� laikotarp�, kuomet jos buvo 
patirtos. 
 
Turto nusid�v�jimas apskai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod�, nurašant turto 
�sigijimo vert� iki likutin�s vert�s per šiuos nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius: 

 
Pastatai 25 - 55 met� 
Mašinos ir �rengimai 5 - 15 metai 
Transporto priemon�s 3 - 5 metai 
�ranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 - 8 metai 
 
Turto likutin�s vert�s ir naudingo tarnavimo laikotarpiai perži�rimi ir prireikus koreguojami 
kasmet, kiekvien� met� pabaigoje.  
 
Programin� �ranga, iš kurios Grup� tikisi gauti ekonomin�s naudos ateityje, apskaitoma �sigijimo 
savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skai�iuojama taikant tiesiogiai 
proporcing� (tiesin�) metod� per naudingo tarnavimo laikotarp� nuo 1 iki 5 met�. 
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Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar apibr�žiami 
mok�jimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, 
išskyrus tuos atvejus, kuomet j� terminas yra ilgesnis nei 12 m�nesi� nuo balanso parengimo dienos. 
Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos 
balanso prekybos ir kit� gautin� sum� straipsnyje.  

 
Atsargos apskaitomos savikaina arba gryn�ja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš j� yra 
mažesn�. Savikaina apskai�iuojama FIFO metodu. Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikain� 
sudaro žaliavos, tiesiogin�s darbo ir kitos tiesiogin�s s�naudos bei susijusios netiesiogin�s gamybos 
s�naudos, at�mus skolinimosi išlaidas. Grynoji realizavimo vert� yra �vertinta pardavimo kaina, esant 
�prastoms verslo s�lygoms, at�mus produkcijos užbaigimo ir pardavimo s�naudas. 
 
Gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikr�ja verte, o v�liau amortizuota savikaina, taikant 
efektyviosios pal�kan� normos metod�, sumažinta vert�s sumaž�jimo suma. Gautin� sum� vert�s 
sumaž�jimas nustatomas tuomet, kai yra objektyvi� �rodym�, jog Grup� nesugeb�s atgauti vis� ši� 
sum� per iš anksto nustatytus terminus. Vert�s sumaž�jimo suma yra skirtumas tarp apskaitin�s 
vert�s ir �vertint� b�sim�j� pinig� sraut�, diskontuot� taikant efektyvi�j� pal�kan� norm�, 
dabartin�s vert�s. Vert�s sumaž�jimo suma pripaž�stama pelno (nuostoli�) ataskaitos bendr�j� ir 
administracini� s�naud� straipsnyje. Beviltiškos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais jos 
nustatomos kaip neatgautinos. 
 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Pinig� sraut� ataskaitos sudarymo 
tikslams pinigus ir pinig� ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko s�skaitos 
pereikvojimai (overdraftai). Banko s�skaitos pereikvojimai (overdraftai) balanse apskaitomi 
trumpalaiki� �sipareigojim� finansini� skol� straipsnyje.  
 
Paprastosios vardin�s akcijos apskaitomos j� nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, 
viršijanti j� nominali� vert�, apskaitoma kaip akcij� priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai 
priskiriamos nauj� akcij� emisijai, apskaitomos atimant jas iš akcij� pried�. 
 
Kai Bendrov� ar jos dukterin�s �mon�s �sigyja Bendrov�s akcij�, už jas sumok�ta suma, �skaitant 
visas priskiriamas papildomas išorines s�naudas, atimama iš akcinink� nuosavyb�s kaip nuosavos 
akcijos, kol jos n�ra parduodamos, naujai išleidžiamos ar anuliuojamos. Parduodant, išleidžiant ar 
anuliuojant nuosavas akcijas, joks pelnas ar nuostoliai nepripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 
Kai tokios akcijos v�liau parduodamos arba naujai išleidžiamos, gaunamos l�šos apskaitomos 
konsoliduotoje finansin�je atskaitomyb�je kaip akcinink� nuosavyb�s pasikeitimas. 
 
Kiti rezervai formuojami remiantis eilinio visuotinio akcinink� susirinkimo nutarimu d�l 
paskirstytino pelno paskirstymo.  
 
Paskolos pradžioje pripaž�stamos tikr�ja verte, at�mus patirtas sandorio s�naudas. V�liau gautos 
paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidar�s tarp pradžioje 
pripažintos sumos ir išpirkimo vert�s, pripaž�stamas pelno (nuostoli�) ataskaitoje per skolinimosi 
laikotarp�, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. 

Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2007 m. – 15 proc.) pelno mokes�io tarifu pagal Lietuvos 
Respublikos mokes�i� �statymus. 
 
Vadovaujantis priimtu LR laikinuoju socialinio mokes�io �statymu, apmokestinamam pelnui 
taikomas socialinis mokestis, kuris už 2007 metus sudar� 3 proc.  
 
Grup� už savo darbuotojus moka socialinio draudimo �mokas � Valstybin� socialinio draudimo 
fond� (toliau – Fondas) pagal nustatyt� �mok� plan�, vadovaujantis vietos teis�s akt� reikalavimais. 
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Socialinio draudimo �mokos pripaž�stamos s�naudomis pagal kaupimo princip� ir priskiriamos prie 
darbo užmokes�io s�naud�. 
Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei 
vykdant �prastin� veikl�, tikroji vert�. Pajamos apskaitomos at�mus prid�tin�s vert�s mokest�, 
sugr�žintas prekes ir kain� nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grup�s viduje. Pajamos iš preki� 
pardavimo pripaž�stamos tik tada, kai pirk�jui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavyb�s � 
prekes teis�s teikiama nauda. 
 
Pal�kan� pajamos pripaž�stamos proporcingai, taikant efektyvios pal�kan� normos metod�.  
 
Bendrov�s akcininkams paskirstomi dividendai Grup�s finansin�je atskaitomyb�je pripaž�stami 
�sipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrov�s akcinink�.   
 
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas apskai�iuojamas dalijant akcininkams tenkant� gryn�j� 
peln� iš išleist� paprast�j� vardini� akcij� skai�iaus svertinio vidurkio, ne�skaitant paprast�j� 
vardini� akcij�, kurias nusipirko Grup� ir kurios laikomos kaip nuosavos akcijos. 
 
Vienintelis Bendrov�s verslo segmentas – s�rio ir kit� pieno produkt� gamyba, tod�l informacija 
apie pagrindin� segment� n�ra pateikiama. Grup�s veikla suskirstyta � pagrindinius du verslo 
segmentus: Švieži pieno produktai ir s�riai bei kiti pieno produktai. Antriniai segmentai – 
geografiniai segmentai. Geografiniuose segmentuose gaminami produktai ar teikiamos paslaugos 
tam tikroje ekonomin�je aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi nuo kit� sudedam�j� dali�, 
veikian�i� kitoje ekonomin�je aplinkoje. 
 
Vyriausyb�s dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikr�ja verte tuomet, kai yra pakankamai 
�rodym�, jog subsidija bus gauta ir Grup� atitiks visas jai keliamas s�lygas. 
 
Eksporto subsidijos, Vyriausyb�s išmokamos už kiekvien� reikalavimus atitinkan�i� eksportuojam� 
produkt� ton�, �traukiamos � pardavimo pajamas. 
 
Vyriausyb�s dotacijos, gautos ilgalaikio materialiojo turto �sigijimui finansuoti, apskaitomos 
balanso ilgalaiki� ateinan�io laikotarpio pajam� straipsnyje. Jos pripaž�stamos pajamomis pagal 
tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� per susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo 
laikotarp�.  
 
Atid�jiniai �vertinami dabartine verte s�naud�, kuri� tik�tina, kad prireiks �sipareigojimui �vykdyti, 
naudojant ikimokestin� tarif�, kuris atspindi pinig� laiko vert�s ir konkre�iam �sipareigojimui 
b�ding� rizik� dabartinius rinkos vertinimus. Atid�jinio padid�jimas per laikotarp� pripaž�stamas 
pal�kan� s�naudomis.  
 
Prekybos mok�tinos sumos pradžioje pripaž�stamos tikr�j� verte, o v�liau vertinamos amortizuota 
savikaina, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. 
 
3. Informacija apie segmentus 
 
Pirminis segmentas – verslo segmentai 
 

Pagrindiniai du Grup�s verslo segmentai:  
- Švieži pieno produktai 
- S�ris ir kiti pieno produktai 
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Kit� grup�s veikl� pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segment� vykdomi 
normaliomis prekybin�s veiklos s�lygomis. 
 
Antrinis segmentas – geografiniai segmentai 
Visas Grup�s turtas yra Lietuvoje. Grup�s pardavimo pajam� analiz� pagal rinkas pateikta žemiau: 
 
Pardavimai 
 
 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 

(%) 
Lietuva 125 056 105 951 18,03 
Europos s�jungos šalys 130 243 145 543 -10,51 
NVS šalys 57 333 53 645 6,87 
Kitos (�skaitant JAV ir Japonij�) 4 210 7 974 -47,20 
Viso 316 842 313 113 1,19 

 
Grup�s pardavimo pajamos priskirtos geografiniams segmentams pagal pirk�j� buvimo viet�. 
 
Pajam� analiz� pagal grupes: 
 
 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 

(%) 
Preki� pardavimai 316 061 305 559 3,44 
Eksporto subsidijos - 6 750 -100,00 
Suteiktos paslaugos 781 804 -2,86 
 316 842 313 113 1,19 

 
Pagal Europos Komisijos Reglament� „D�l pieno ir pieno produkt� eksporto išlaid� padengimo 
nustatymo”, Bendrov� nuo 2004 m. geguž�s 1 d. turi teis� gauti subsidijas už s�r�, eksportuojam� � 
Reglamente numatytas šalis. Eksporto subsidijos išmokamos už kiekvien� eksportuojam� produkt�, 
atitinkan�i� prie min�to Reglamento prid�tuosius reikalavimus, ton�. Gautinos eksporto subsidijos 
apskaitomos prekybos ir kit� gautin� sum� straipsnyje  
 
4. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimo s�naudos yra apskaitytos pelno (nuostoli�) ataskaitos 
pardavimo ir rinkodaros s�naud�, bendr�j� ir administracini� s�naud� bei pardavim� savikainos 
straipsniuose, taip pat balanso nebaigtos gamybos bei pagamintos produkcijos straipsniuose. 
 
Programin�s �rangos ir kito nematerialiojo turto amortizacijos s�naudos yra apskaitytos pelno 
(nuostoli�) ataskaitos bendr�j� ir administracini� s�naud� straipsnyje. 
 
 
5. Kitos gautinos sumos 
 
2008 m. birželio 30 d. kitas gautinas sumas sudar�: 
 
 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 

(%) 
	kininkams suteiktos ilgalaik�s paskolos 10 286 11 814 -12,93 
Darbuotojams suteiktos ilgalaik�s paskolos 340 445 -24,44 
Investicijos 1 590 - 100,00 
Kitos 2 695 1 515 77,89 
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Viso 14 911 13 774 8,25 
 
 

	kininkams suteikt� paskol� gr�žinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 15 met�, o metin� pal�kan� 
norma – nuo 1 iki 10 proc. 
 
Darbuotojams suteikt� ilgalaiki� paskol� gr�žinimo terminai svyruoja nuo 5 iki 25 met�. Pal�kanos 
šioms paskoloms neskai�iuojamos. 
 
Bendrov�s vadovyb�s nuomone, ilgalaiki� gautin� sum� balansin�s vert�s atitinka j� tikr�sias 
vertes. 
 
6. Atsargos 
 
2008m. birželio 30 d. atsargas sudar�: 
 

 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 
(%) 

Žaliavos  11 916 9 718 22,62 
Nebaigta gamyba  15 180 12 073 25,74 
Pagaminta produkcija 85 326 42 112 102,62 
Viso 112 422 63 903 75,93 

 
7. Prekybos ir kitos gautinos sumos 
 
2008 m. birželio 30 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudar�: 
 
 

 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 
(%) 

Prekybos gautinos sumos 86 282 69 152 24,77 
Gautinos eksporto subsidijos - 5 928 -100,00 
Gautinas PVM 4 414 3 091 42,80 
Kitos gautinos sumos 7 310 3 882 88,30 
Išankstiniai apmok�jimai ir ateinan�io laikotarpio 
s�naudos 

10 594 4 984 112,56 

Viso 108 600 106 758 1,73 
 
8. Pinigai ir pinig� ekvivalentai 
 
 

 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 
(%) 

Pinigai banke ir kasoje 1 560 1 677 -6,98 
Banko s�skaitos kreditas - 1 450 -100,00 
Viso 1 560 3 127 -50,11 

 
 

9. Akcinis kapitalas 
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2007 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� sudar� 42 716 530 Lt (keturiasdešimt 
du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�, padalint� � 42 716 530 
(keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus šešiolika t�kstan�i� penkis šimtu trisdešimt) 
paprast�j� vardini� 1 (vieno) lito nominalios vert�s akcij�. 
 
AB „Rokiškio s�ris“ 2007 m. gruodžio 31 d. b�klei tur�jo 783 650 vnt. (septynis šimtus 
aštuoniasdešimt tris t�kstan�ius šešis šimtus penkiasdešimt) 1 Lt (vieno) lito nominalios vert�s sav� 
paprast�j� vardini� akcij�, kas sudaro 1, 83 % AB ”Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo.  
2008 m. sausio m�n.01 d.- 2008 m. birželio m�n. 30 d. AB „Rokiškio s�ris“ �gyvendinusi 
savanorišk� nekonkurencin� oficial� sav� akcij� supirkim� �sigijo 1 971 386 vnt. (vien� milijon� 
devynis šimtus septyniasdešimt vien� t�kstant� tris šimtus aštuoniasdešimt šešis) vienetus 1 Lt 
(vieno) lito nominalios vert�s sav� paprast�j� vardini� akcij�.  
AB „Rokiškio s�ris“ 2008 m. birželio 30 d. b�klei turi 2 755 036 vnt. (du milijonus septynis šimtus 
penkiasdešimt penkis t�kstan�ius trisdešimt šešis) 1 Lt (vieno) lito nominalios vert�s sav� 
paprast�j� vardini� akcij�, kas sudaro 6,45 % AB ”Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo. �sigytomis 
savomis akcijomis bendrov� neturi teis�s naudotis nustatytomis LR Akcini� bendrovi� �statyme 
suteikiamomis turtin�mis ir neturtin�mis teis�mis. 
 

2008 m. birželio 30 d. Grup� tur�jo 5 589 akcininkus.  
 
 
10. Finans� rodikliai 
 

 2008 06 30 2007 06 30 Pokytis 
(%) 

Pajamos (t�kst.lt) 316 842 313 113 1,19 
EBITDA (t�kst.lt) 715 32 156 -97,78 
EBITDA marža (%) 0,23 10,27 -97,76 
Veiklos pelnas (t�kst..lt) (12 674) 19 037 -166,58 
Veiklos pelno marža (%) (4,00) 6,08 -165,90 
Pelnas vienai akcijai (litais) - 3,09  
Akcij� skai�ius (vnt.) 42 716 530* 4 271 653** - 

 
 *- vienos akcijos nominali vert� 1 litas 
 ** - vienos akcijos nominali vert� 10 lit�. 
 

 11. Informacija apie audit� 
 
AB ”Rokiškio s�ris” audit� už 2008 m. finansinius metus atliks tarptautin� audito �mon� UAB 

„PricewaterhouseCoopers“. 


