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Akcin s bendrov s “Žemaitijos pienas”  2004 met  prospektas-ataskaitaė ė ų

I skyrius.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų  prospektas - ataskaita.

 Prospektas - ataskaita paruoštas už 2004 ūkinius metus. 


2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

Emitento pavadinimas - Akcinė bendrovė “Žemaitijos pienas”.
Buveinės adresas – Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai;

telefonas: (8-444) 22201;

faksas: (8-444) 74897;

elektroninis paštas:   info@zpienas.lt ;
interneto svetainė: http://www.zpienas.lt

Teisinė - organizacinė forma - juridinis asmuo, akcinė bendrovė.

AB įregistravimo įmonių rejestre duomenys:
įregistravimo data: 1993 m. birželio 23 d;
registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras;

įmonės rejestro kodas: 180240752.

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 37.000.000  Lt.
Įstatinis kapitalas padalintas į 3.700.000  paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų. 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis.

      Pagrindinės veiklos pobūdis: pieno produktų gamyba ir realizavimas. 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei  dokumentais,
kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės

pavadinimas.

Su  metiniu  prospektu  -  ataskaita,  finansinėmis  bei  auditoriaus  ataskaitomis  galima  susipažinti
AB”Žemaitijos pienas”,  Sedos g. 35, Telšiuose darbo valandomis.

Visuomenės informavimo priemonės yra laikraščiai “Valstiečių laikraštis”,  “Kalvotoji Žemaitija”.
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5.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

5.1. emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas

 . AB “Žemaitijos pienas” gen. direktorius Algirdas Pažemeckas, tel.: (444) 22201, faksas (444)
74897; vyr. finansinink  Dalia Gecien , tel.: (444) 22206, faksas (444) 74897.ė ė

5.2. konsultantai

Konsultantas  -  AB  Šiaulių  banko  FMS  finansų  makleris   Rimantas  Januševičius,  tel.:  (8-41)
595653,  595654,  fax.:  (8-41)  595687,   (AB Šiaulių  banko  finansų  maklerio  skyrius,  Tilžės  149,
Šiauliai). 

Visa ataskaita parengta pagal emitento atstovų pateiktą medžiagą. Konsultantas atsako už tinkamą
pateiktų  duomenų  išdėstymą.  Už  ataskaitoje  pateiktos  informacijos  teisingumą  atsakingi   AB
“Žemaitijos pienas”   atstovai.

6. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Asmenys,  atsakingi  už  ataskaitos  rengimą,  jį  pasirašydami  patvirtina,  kad  ataskaitoje  pateikta
informacija  atitinka  tikrovę  ir  nėra  nutylėtų  faktų,  galinčių  turėti  esminės  įtakos  investitorių
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei
jų vertinimui.

Gen. direktorius Algirdas Pažemeckas            ______________

Vyr.finansininkė Dalia Gecien      ė ______________

Finansų makleris Rimantas Januševičius ______________

Šiauliai, 2005 06 01
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II skyrius.

INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS
VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Emitento įstatinis kapitalas:

7.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas

Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas –37 000 000  Lt.  Kapitalas padalintas į  3 700 000
paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų.

7.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas
išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius.

_______________

8. Akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo dienai (2005-04-29 ) bendrovėje buvo 3031 akcininkas. 

Daugiau kaip 5 procentus bendrovės kapitalo ir balsų turėjo akcininkai:

Eil
.

Nr.

Vardas, pavardė
(pavadinimas), kodas

adresas

Nuosavybės
teise prikl.

akcijų skaičius

Nuosavybės teise
prikl. akcinio kapi-

talo dalis, %

Balsų dalis,  su
kartu veikiančiais

asmenimis, %

1 Algirdas Pažemeckas
a.k. 35111120012

998264 26,98 38,88

2 Skandinaviska Enskilda
Banken klientai,
į/k. 50203290810, Sergebs
Torg 2,  10640 Stockholm

403.680 10,91 10,91
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9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.

Bendrovė yra išleidusi į viešąją apyvartą 3 700 000 paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės
akcijų (VP ISIN kodas LT0000121865), kurių bendra nominali vertė – 37 000 000 litų.

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas.

______________

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus.

______________

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės
charakteristikos.

______________

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

______________

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos

vertybinius popierius.

________________
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III skyrius.

DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ
ANTRINĘ APYVARTĄ 

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus.

Bendrovės išleistos akcijos yra įtrauktos į Vilniaus  vertybini  popieri  biržosų ų  Einamąjį  prekybos
sąrašą. 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose

AB  “Žemaitijos  pienas”  akcijomis  prekiaujama  AB  “Vilniaus  vertybini  popieri  birža”ų ų
Einamajame  prekybos  s raše.  Kitose  organizuotose  rinkose  AB  “Žemaitijos  pienas”  akcijomisą
neprekiaujama. Emitentas neketina išleistų vertybinių popierių įtraukti į kitų  biržų prekybos sąrašus. 

16.1. prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje:

16.1.1. centrinėje rinkoje kotiruojamų VP kaina

Ataskaitinis periodas Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) Data Bendra apyvarta

nuo iki
maks

.
min.

pask.
sesijos

maks. min.
pask. pask.
sesijos sesijos

(vnt.) (Lt)

2003.01.01
2003.03.3

1 10.20 9.45 10.00 124 169 0 0
2003.03.3

1 33 109 328 563

2003.04.01
2003.06.3

0 13.20 10.00 13.10 99 191 0 3 275
2003.06.3

0 47 730 559 406

2003.07.01
2003.09.3

0 16.55 12.50 14.41 124 682
0

0
2003.09.3

0 48 140 726 057

2003.10.01
2003.12.3

1 20.50 14.41 20.50 541 311
0

215 065
2003.12.3

1 173 188 2 989 511

2004.01.01
2004.03.3

1 36.50 19.90 34.50 651 983
0

42 325
2004.03.3

1 213 532 6 284 758

2004.04.01
2004.06.3

0 37.00 20.99 22.50 512 377
0

630
2004.06.3

0 127 182 4 031 163

2004.07.01
2004.09.3

0 25.49 21.00 23.50 1 708 559
0

41 013
2004.09.3

0 178 523 4 410 880

2004.10.01
2004.12.3

1 27.00 22.61 27.00 176 813
0

0
2004.12.3

1 135 893 3 411 080
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16.1.2. tiesioginiais sandoriais parduotų VP kaina

Ataskaitinis periodas Vidutinė Apyvarta

nuo iki
kaina 
(Lt) (vnt.) (Lt)

2003.01.01 2003.03.31 10.00 60 825 60 8234
2003.04.01 2003.06.30 10.41 25 047 26 0620
2003.07.01 2003.09.30 13.73 104 363 1 432 866
2003.10.01 2003.12.31 16.75 384 032 6 433 465
2004.01.01 2004.03.31 18.81 344 959 6 489 677
2004.01.01 2004.06.30 30.98 212 318 6 577 208
2004.07.01 2004.09.30 24.36 157 822 3 844 063
2004.10.01 2004.12.31 22.29 11 793 262 870

17.  Vertybinių popierių kapitalizacija.

Ataskaitinis periodas Paskutinės Kapitalizacija

nuo iki
sesijos
data

(Lt)

2004.01.01 2004.03.31 2004.03.31 127 650 000
2004.04.01 2003.06.30 2004.06.30 83 250 000
2004.07.01 2004.09.30 2004.09.30 86 950 000
2004.10.01 2004.12.31 2004.12.31 99 900 000
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18.  Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų.

Ataskaitinis periodas Kaina (Lt) Bendra

nuo iki min. maks.
apyvarta

(vnt.)
2003.01.01 2003.03.31 - - -
2003.04.01 2003.06.30 - - -
2003.07.01 2003.09.30 - - -
2003.10.01 2003.12.31 - - -
2004.01.01 2004.03.31 43.00 10.91 190 085
2004.04.01 2004.06.30 24.55 11.04 102 987
2004.07.01 2004.09.30 24.91 17.00 2 862
2004.10.01 2004.12.31 19.00 16.00 20 811

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą.

AB “Žemaitijos pienas” visuotinis akcinink  susirinkimas 2001 m. geguž s 18 d. pri m  nutarimų ė ė ė ą
supirkti iki 10% sav  akcij . Supirkimas vyko nuo 2001 m. birželio 5 d. iki 2001ų ų  m. birželio 30 d.
Nacionalin s vertybini  popieri  biržos centrin je rinkoje supirkta 480 vnt. paprast j  vardini  akcijė ų ų ė ų ų ų ų
už vidutin  7.32 Lt kain , tiesioginiais sandoriais – 169886 vnt. paprast j  vardini  akcij  mokant poę ą ų ų ų ų
6.56  Lt,  už biržos  rib  –  2935 vnt.  žem s kio produkcijos  gamintoj  paprast j  vardini  akcijų ė ū ų ų ų ų ų
mokant po 6.56 Lt. Viso AB “Žemaitijos pienas” buvo supirkusi 173 301 paprast j  vardin  akciją ą ę ą
arba 4.68% statinio kapitalo už 1,137 t kst. Lit . 2004 m. balandžio m n. pab. pardav  savas akcijasį ū ų ė ė
tuometine rinkos kaina- po 31.80 Lt dukterinei monei AB “Klaip dos pienas”. į ė

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas.

________________

21.  Emitento mokėjimo agentai.

________________

22.  Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

1) AB “Žemaitijos  pienas” yra sudariusi  maklerinio aptarnavimo sutartį  su UAB FMĮ “Baltijos
vertybiniai popieriai”, Gedimino pr. 60, Vilnius.

2) 2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB Šiaulių banko FMS (Tilžės 149, Šiauliai),
pagal  kurią  bendrovės  išleistų  vertybinių  popierių  sąskaitų  tvarkymas  nuo  2004  m.  liepos  23  d.
perduotas AB Šiaulių banko FMS. 
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IV skyrius.

DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai.

Akcinių bendrovių įstatymas.
Vertybinių popierių rinkos įstatymas.
LR Civilinis kodeksas.
Kiti LR įstatymai ir norminiai aktai.
Bendrovės įstatai.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms.

AB “Žemaitijos pienas” priklauso Lietuvos pieninink  asociacijai “Pieno centras”, kuri veikia pagalų
savo status ir yra registruota Saltoniški  9, Vilniuje, bei Lietuvos pieno ki  asociacijai, kuri veikiaį ų ū ų
pagal savo status ir yra registruota Luok s 73, Telšiuose.į ė

25. Trumpa emitento istorija.

1924 m. Telšiuose buvo kurta pienin . 1984-1986 m. pastatyta nauja s ri  gamykla, kuri buvoį ė ū ų
privatizuota 1993 m. ir jos vietoje kurta AB “Žemaitijos pienas”. Nuo to laiko mon  tapo viena išį į ė
didžiausi  pieno produkt  gamintoj  Lietuvoje, buvo didinamas jos statinis kapitalas. 1995 m. ABų ų ų į
“Žemaitijos pienas” sigijo kontrolin  AB “Klaip dos pienas”, o 1997 m. spalio m n. ABF “Šilut sį į ė ė ė
Rambynas” akcij  paket .ų ą

26. Gamybos (paslaugų) charakteristika.  

AB “Žemaitijos  pienas” pagrindiniai  produktai:  fermentiniai,  lydyti  ir  varšk s s riai; varšk  beiė ū ė
varšk s s reliai,  nat ralus  pienas  bei  pienas  su  priedais;  kefyras;  r gpienis;  jogurtas;  grietin  irė ū ū ū ė
grietin l ; nat ralus sviestas  ir  sviestas  su priedais;  sausi  pieno produktai;  mineralinis  vanduo beiė ė ū
limonadai.  Pilnas  AB  “Žemaitijos  pienas”  produkt  spektras  yra  labai  platus  –  siekia  apie  60ų
pavadinim  – ir yra nuolat besikei iantis atsižvelgiant  kintan ius vartotoj  poreikius. Paskutini  3ų č į č ų ų
met  gamyba nat rine ir vertine išraiška:ų ū

Pagaminta produkcija
Pagrindiniai produktai 2002 m. 2003 m. 2004 m.

t tūkst. Lt % t tūkst. Lt % t tūkst. Lt %
Sviestas 4847 27967 15.9 4286 24025 15.9 3422 20828 8.5
Pienas 14898 13855 7.9 14521 9495 6.3 15929 11577 4.7
Rūgštaus pieno produktai 10972 12618 7.2 7045 6274 4.2 7917 6818 2.8
Grietinėlė 173 1104 0.6 186 613 0.4 302 686 0.3
Grietinė 5092 21590 12.3 6282 16470 10.9 6155 16108 6.6
Fermentinis ir lydytas sūris 6135 62209 35.4 6889 60953 40.3 14625 140461 57.2
Varškė ir varškės sūreliai 653 5590 3.2 1217 7223 4.8 4047 19198 7.8
Jogurtai 1785 7872 4.5 2773 5612 3.7 2967 5009 2
Sausi pieno produktai 5450 14116 8.0 5830 14946 9.9 5713 5182 2.1
Gaivieji gėrimai 9282 8912 5.1 10016 5508 3.6 11703 7067 2.9
Ledai 2467 11887 4.8
Valgyklos produkcija 128 858 0.3
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Viso: 59287 175833 100.0 59045 151119 100.0 75375 245679 100
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Pagrindinių produktų vidutinės kainos per pastaruosius 3 metus:

Pagrindiniai produktai Mato vnt. 2002 m. 2003 m. 2004 m.
Sviestas Lt/kg  5.77  5.61 7.54
Pienas Lt/kg  0.93  0.65 1.12
Rūgštaus pieno produktai Lt/kg  1.15  0.89 1.34
Grietinėlė Lt/kg  6.38  3.30 5.68
Grietinė Lt/kg  4.24  2.62 3.99
Fermentinis ir lydytas sūris Lt/kg 10.14  8.85 9.16
Varškė Lt/kg  8.56  5.94 8.57
Jogurtai Lt/kg  4.41  2.02 2.54
Sausi pieno produktai Lt/kg  2.59  2.56 2.09
Gaivieji gėrimai Lt/kg  0.96  0.55 0.95
Ledai Lt/kg 5.99

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas 2002 m. 2003 m. 2004 m.
Grynasis pelningumas 0.00 0.02 0.03

Vidutinio turto grąža 0.01 0.03 0.07

Skolos koeficientas 0.49 0.53 0.61

Skolos-nuosavybės koeficientas 0.95 1.14 1.56

Bendrasis likvidumo koeficientas 1.33 1.32 3.32

Turto apyvartumas 1.49 1.39 2.50

Akcijos buhalterinė vertė (Lt) 20.95 22.39 14.34

Grynasis pelnas akcijai (Lt) 0.26 1.59 3.02

27. Realizavimo rinkos.

Lietuvoje AB “Žemaitijos pienas” produkcija yra realizuojama per didžiuosius prekybos tinklus,
smulkius  prekybos taškus  ir  nuosavą prekybos tinklą.  AB “Žemaitijos  pienas” paskirstymo tinklas
apima visą Lietuvos teritoriją. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra įkurti paskirstymo punktai, kurie
įmonės produktais aprūpina visą savo aptarnaujamą regioną. Lietuvoje AB “Žemaitijos pienas” turi
platų savo parduotuvių bei  platintojų  tinklą.  Įmonė taip  pat  turi  savo platintoją  Latvijoje,  Rygoje.
Paskutinių trijų metų realizavimo rinkos:

Šalis
Realizuota

2002 m. 2003 m. 2004 m.
tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt %

Lietuva 160628 71.1 164887 66.7 195717 57.73
Rusija, Latvija, Estija ir
kt.

  25980 11.5   33468 13.6 49583 14.63

Vakarų šalys   39310 17.4   48790 19.7 63532 18.75
Kitos 30142 8.89

Viso: 225918 100.0 247145 100.0 338974 100.0
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28. Tiekimas.

Pagrindin  gamyboje naudojam  žaliav  – pien  – superka pati AB “Žemaitijos pienas”.     2004 m.ę ą ą ą
supirkta 280 215 t žaliavinio pieno.

Komplektavimo detali , energetini  ištekli  ir paslaug  tiek jai:ų ų ų ų ė

Tiekėjas
Tiekimų apimtys 2004 m.
Natūriniais

vienetais
Vertine

išraiška, Lt
Ryšių pobūdis

ADM (Noble) (maistinės medžiagos)  1043925 kg. 2799200 Ilgalaikė sutartis
AB “Lietuvos dujos” firma “Šiaurės
dujos” 5776470 m3 2247088 Ilgalaikė sutartis

AB “Lietuvos energija” 16257831 kWh 4160773 Ilgalaikė sutartis
AB “Telšių vandenys” (vanduo ir
nuotekos)

  125388 m3

ir 571246 m3 994527 Ilgalaikė sutartis

CRYOVAC Sealed Air Corporation   1750970 vnt. 1634429 Ilgalaikė sutartis
Antomin Ltd ( cukrus )    328300 kg 787213 Ilgalaikė sutartis

Viso:

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės.

AB “Žemaitijos  pienas” priklausantys  pastatai  ir  statiniai  išd styti keliuose  Lietuvos rajonuose:ė
Telši , Vilniaus,  Šiauli  ir  Šilut s. Iš  Valstyb s nuomojamo žem s sklypo  dydis  28,32  ha,  tameų ų ė ė ė
skai iuje Telšiuose, Sedos g.35 – 19,28 ha, Šilal s raj. Laukuvoje, Šilal s g.29 – 2,35 ha, Plung s raj.č ė ė ė
Dariaus  ir  Gir no  g.8  –  6,69  ha.  Dauguma  pastat  išd styta  Telši  miesto  šiaurin je  dalyje,ė ų ė ų ė
pramoniniame  rajone.  Bendrov s teritorija  šiaur je  ribojasi  su  daržovi  baze,  pietry iuose  –  suė ė ų č
elektromechanikos gamykla, pietuose ir vakaruose – ariama žem .ė

Pagrindini  pastat  ir statini  aprašymas:ų ų ų

Eil.
Nr.

Pavadinimas Likutinė vertė, Lt
Eksploatacijos

pradžia
Būklė

1. 2. 3. 4. 5.

1 Pagrindinis korpusas 4606163.25 84-12-02 Gera
2 Taros sandėlis 711419.74 96-12-30 Gera
3 Pagalbinis korpusas 1312922.06 84-12-02 Gera
4 Katilinė 170088.24 84-12-02 Gera
5 Administracinis pastatas 223880.28 93-12-02 Gera
6 Naujos katilinės pastatas 12338.79 94-12-02 Gera
7 Nokinimo kamera Šilutėje 1375471.59 98-10-21 Gera
8 Kiti pastatai 5298115.29 Gera

Viso: 13710399.24
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Informacija apie nebaigtas statybas:

Eil.
Nr.

Pavadinimas Įsisavinta dalis, Lt

1. Pieno supirkimo punktų ir kiti remonto
darbai

142256

2. Mineralinio vandens gamybos ir pilstymo
cecho rangos darbai

366847

3. Kiti 509103
Viso: 152392.64

Pieno supirkimo punktų ir kiti remonto darbai vykdomi nuolat.

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Ekonominiai: Po Lietuvos stojimo  ES iš esm s kei iasi ekonomin  aplinka, kurioje veikia mon .į ė č ė į ė
D l laukiamo  Lietuvoje  pieno  žaliavos  kainos  augimo  ir  jo  kiekio  kritimo  gali  sumaž ti mon sė ė į ė
konkurencingumas.  Did janti  konkurencija  Lietuvos  pieno  produkt  rinkoje  ir  pasikeitimasė ų
produkcijos eksporto s lyg   tradicines bendroves rinkas. ą ųį

Politiniai:  Po Lietuvos stojimo  ES kei iasi visas Lietuvos pieno sektoriaus reguliavimas, tameį č
tarpe ir eksporto subsidijavimas. Deryb  su ES metu liko nesuderinta daug konkre i  pieno sektoriausų č ų
reguliavimo klausim , d l ko Lietuvos pieno perdirbimo mon s gali tur ti blogesnes s lygas, nei kitų ė į ė ė ą ų
šali  pieno perdirbimo mon s.ų į ė

Techniniai-technologiniai,  socialiniai  bei  ekologiniai  rizikos  veiksniai  šiuo  metu  takos mon sį į ė
veiklai nedaro.

Bendras paskol , paimt  iš AB banko “NORD/LB Lietuva” ir AB Vilniaus bankas, likutis 2004-12-ų ų
31 sudar  48, 746 mln. Lt. Iš bendro paskol  portfelio ilgalaik s paskolos litais sudaro 16,000 mln. Lt,ė ų ė
eurais – 32,746 mln. Lt. Vis  paskol  metini  pal kan  svertinis vidurkis 2004-12-31 sudar  4,07 %.ų ų ų ū ų ė

Kiti rizikos veiksniai: n ra.ė

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur j s ar turintis esmin s takos emitentoė ę ė į
veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius ( kinius) metus.ū

_______________
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32. Patentai, licencijos, kontraktai.

AB  “Žemaitijos  pienas”  turi  užpatentavusi  logotipus  “Žemaitijos  pienas”  ir  “Baltoji  varnel ”,ė
piešin  “Baltoji varnel ”, keturis reklaminius š kius, fermentinio s rio gamybos ir formavimo b dus,į ė ū ū ū
virš 50 vard . Paduotos paraiškos virš 20 vard  patentavimui Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje irų ų
Ukrainoje.

AB  “Žemaitijos  pienas”  turi  licencijas  krovini  pervežimui  tarptautiniais  maršrutais,  prekybaių
alkoholiu  ir  tabako gaminiais.  AB “Žemaitijos  pienas” kaip veterinarijos  reikalavimus atitinkan iaič
pieno perdirbimo monei 1995 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Valstybin s maisto ir veterinarijosį ė
tarnybos sakymu Nr. 4-104 suteiktas valstybin s veterinarijos prieži ros Nr. LT 78-01 P.į ė ū

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.

_______________

34. Darbuotojai.

AB “Šiaulių komercija” vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, grupės ir vidutinis darbo užmokestis
per pastaruosius 3 finansinius (ūkinius) metus: 

2002 m. 2003 m. 2004 m.
Darbuotojų
grupės

Darbuotojų
skaičius

Vidut.darb
o  užmok.,
Lt

Darbuotoj
ų skaičius

Vidut.darbo
užmok., Lt

Darbuotojų
skaičius

Vidut.darbo
užmok., Lt

Vadovaujantis
personalas

4 14003       4 16083 5 15124

Specialistai  ir
tarnautojai

129 1695   160   1792 165 2140

Darbininkai 1480 869 1934     875 1902 895

Vidutinis
sąrašinis
darbuotojų sk.

1613 2098 2072

2004 metais vidutinis s raše esan i  darbuotoj  skai ius sumaž jo 1,24 proc.  ą č ų ų č ė Darbuotojų skaičius
sumažėjo, kadangi dalis jų buvo pervesta dirbti į UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompaniją“.
Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą:

Darbuotojų grupė
Išsilavinimas

Aukštasis Spec. vidurinis Kitas
Vadovai 5 - -

Specialistai 83 70 8
Darbininkai 111 538 1257
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35. Investicijų politika:

35.1. įmonės, į kurias investuota daugiau kaip 30 proc. savo įstatinio kapitalo ir kurių
įstatiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau kaip 30 procentų

UAB  “Telši  autoservisas”,  Mažeiki  4,  Telšiai,  automobili  remontas,  prekyba  atsargin misų ų ų ė
dalimis, statinis kapitalas 689 605 Lt. Grup s valdom  akcij  dalis 37,49 %.į ė ų ų

UAB  “Žemaitijos  pieno  žaliava”,  Sedos  35,  Telšiai,  pieno  supirkimas,  įstatinis  kapitalas
1 000 000 Lt. Grup s valdom  akcij  dalis 100,00 %.ė ų ų

Ž K  “Tarpu i  pienas”,  Klaip dos  g.  3,  Šilut , pieno  žaliavos  surinkimo  paslaugos,  pajinisŪ č ų ė ė
kapitalas 495 837 Lt. Grup s valdoma  dalis 10,08 %.ė

Ž K  “Sodžiaus pienas”, Šilal s g. 35, Laukuva, Šilal s raj., pieno žaliavos surinkimo paslaugos,Ū ė ė
pajinis kapitalas 695 540 Lt. Grup s valdoma  dalis 15,09 %.ė

UAB  “Telši  autoservisas”,  Ž K  “Tarpu i  pienas”  ir  Ž K  “Sodžiaus  pienas”  yra  laikomosų Ū č ų Ū
dukterin mis mon mis, nes AB “Žemaitijos  pienas” kontroliuoja dukterini  moni  veikl , nors irė į ė ų į ų ą
valdo mažiau nei 50 % akcij . UAB “Telši  autoservisas” 2003, 2004 m. veiklos nevykd .ų ų ė

 Smulkiau metinio prospekto-ataskaitos priede.

35.2.  emitentui  priklausančių  akcijų  rūšis  ir  klasė,  akcijų  skaičius,  nominalioji
vertė,  emitento nuosavybės teise turimų ar valdomų balsų šių bendrovių visuotiniuose
akcininkų susirinkimuose procentas;

Įmonė Akcijų rūšis ir
klasė

Kiekis,
vnt.

Nominalioji
akcijų vertė, Lt 

Valdomų balsų proc. visuot.
akcin. susirinkimuose

UAB “Telšių
autoservisas”

paprastosios
vardinės akcijos

15 205 17 37,49

UAB
“Žemaitijos

pieno žaliava”

paprastosios
vardinės akcijos

100 000 10 100

Ž K  “SodžiausŪ
pienas”

paprastosios
vardinės akcijos

1 10 15,09

35.3. emitentui išmokėtų dividendų dydis, emitento per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
įmonei ir gautų iš įmonės paskolų dydis, emitento įsigytų įmonės skolos vertybinių

popierių charakteristika ir jų bendra nominalioji vertė;

_______________
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35.4. stambūs, sudarantys daugiau kaip 10 procentų emitento įstatinio kapitalo,
investicijų projektai, įgyvendinti per paskutinius 3 finansinius (ūkinius) metus;

2002-2003 m. AB “Žemaitijos pienas” gyvendino 17.5 mln. Lt mon s modernizavimo projektį į ė ą
pagal  SAPARD  program . Šis  projektas  buvo  finansuojamas  iš  vidini  šaltini , ilgalaik s bankoą ų ų ė
paskolos ir negr žinamos SAPARD paramos. ą

Per 2004 metus  buvo sigyta moderni  varšk s gamybos linija,  bei  pažangi  mineralinio vandensį ė
pilstymo linija.

35.5. informacija apie numatomas investicijas

_______________

36. Konkurentai.

Pagrindiniai konkurentai vidaus rinkoje yra kitos didel s Lietuvos pieno perdirbimo mon s: ABė į ė
“Pieno žvaigžd s”, AB “Rokiškio  s ris”,  UAB “Vilkyški  pienin ”, ABė ū ų ė  “Panev žio pienas” ir  kt.ė
Eksporto rinkose pagrindiniai  konkurentai yra stambios ir  vidutin s JAV ir Vakar  Europos pienoė ų
perdirbimo mon s.į ė

37. Išmokėti dividendai.

Už kuriuos
metus

Vienai
akcijai, Lt

Proc.nuo
nominalios

vertės

Bendra
priskaičiuotų

dividendų suma, Lt

Bendra
išmokamų

dividendų suma, Lt

1999

2000

2001

2002

2003* 0,15 1,5 529 005 449 654
2004.12.31 d.  buvo neatsiimta 26 344,96Lt  dividend .ų
2003*- AB “Žemaitijos pienas” buvo supirkusi 173 301 sav  akcij  arba 4.68% statinio kapitalo.ą ą į
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V skyrius.

FINANSINĖ PADĖTIS

       Finansin  atskaitomyb  yra parengta pagal 2004 m. gruodžio 31 d. galiojus  LR Buhalterin sė ė į ė
apskaitos statym , LR moni  finansin s atskaitomyb s statym  LR moni  konsoliduotos finansin sį ą Į ų ė ė į ą Į ų ė
atskaitomyb s statym  bei galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus irė į ą
metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas LR apskaitos instituto.

38. 1. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų balansai.

*       tūkst. (Lt)

Eil.
Nr. Turtas Pastabos

Grupė Bendrovė

2004-12-31d. 2003-12-31d. 2004-12-31d. 2003-12-31d.

A. Ilgalaikis turtas
I. Ilgalaikis nematerialusis turtas 5 240 396 233 715
II. Ilgalaikis materialusis turtas 6 43722 84566 41496 67047
III. Investicinis turtas 7 4924 - 4924 -
IV. Ilgalaikis finansinis turtas
IV.1 Investicijos, skirtos perpardavimui 20 148 20 96
IV.2 Investicijos, į dukterines įmones 1 - - 438 31589
IV.3 Ilgalaikes gautinos sumos iš dukterinių

įmonių
- - 507 507

IV.4 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 8 2188 2664 2188 2518
ilgalaikis finansinis turtas, iš viso 2208 2812 3153 34710

V. Atidėto pelno mokesčio turtas 21 104 466 104 381
Ilgalaikis turtas iš viso 51198 88240 49910 102853

Trumpalaikis turtas

I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir
ne-
baigtos vykdyti sutartys

I.1. Atsargos 9 52780 56512 52771 49094
I.2. Išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos

vykdyti sutartys
1430 1381 1402 1106

Atsargos, Išankstiniai apmokėjimai ir
nebaigtos vykdyti sutartys iš viso:

54210 57893 54173 50200

II. Per vienerius metus gautinos sumos
II.1 Iš pirkėjų gautinos sumos 10 12922 10069 12922 10108
II.2 Iš dukterinių įmonių gautinos sumos - - 20 206
II.3 Iš susijusių šalių gautinos sumos 24 2807 - 2738 -
II.4 Kitos gautinos sumos 3134 4383 3135 3750

Per vienerius metus gautinos sumos iš
viso

18863 14452 18815 14064

III. Kitas trumpalaikis turtas
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 12934 16141 12733 14704
B. Trumpalaikis turtas, iš viso 86007 88486 85721 78968

Turtas iš viso 137205 176726 135631 181821
*Pagal VAS
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*       tūkst. (Lt)

  
Eil.
Nr. Turtas Pastabos

Grupė Bendrovė

2004-12-31d. 2003-12-31d. 2004-12-31d. 2003-12-31d.
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

C. Nuosavas kapitalas
I. Kapitalas
I.1 Įstatinis (pasirašytas) 1 37000 37000 37000 37000
I.2 Akcijų priedai 12 2760 2760 2760 2760
I.3 Savos akcijos 12 - (1137) - (1137)

Kapitalas, iš viso 39760 38623 39760 38623
II. Privalomasis rezervas (rezultatai) 12 3700 - 3700 -
III Kiti rezervai 12 3540 2874 3540 2874
IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 6075 40759 6075 40759

Nuosavas kapitalas, iš viso 53075 82256 53075 82256

Mažumos dalis 1037 4791 - -
D. Dotacijos ir subsidijos 13 5834 7677 4831 6384

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikės paskolos 14 46550 27889 46550 27889
I.2 Ilgalaikės paskolos iš susijusių šalių 24 2040 - - -
I.3 Lizingo (finansinės nuomos)

įsipareigojimai
15 1787 1505 1787 1505

I.4 Kitos po vienerių metų mokėtinos
sumos ir įsipareigojimai

901 1155 901 1155

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir
įsipareigojimai

51278 30549 49238 30549

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai

II.1 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 14 2196 21953 2196 21600
II.2 Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos)

įsipareigojimų einamųjų metų dalis 15 758 945 758 786
II.3 Prekybos skolos 15452 20257 14642 19865
II.4 Susijusioms šalims mokėtinos sumos 24 3135 - 3105 -
II.5 Dukterinėms įmonėms mokėtinos

sumos
- - 3625 14851

II.6 Mokėtinas pelno mokestis 1131 1718 1110 1079
II.7 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 17 3309 6580 3051 4451

Per vienerius metus mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai,iš viso 25981 51543 28487 62632
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
iš viso

137205 176726 135631 181821

*Pagal VAS
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                                                                                                                      (Lt)
Turtas 03-12-31 02-12-31

1 2 3

A. Ilgalaikis turtas 99899487 89570171
I.    Formavimo savikaina 4 102739
  I.1.   Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo 4 102739
  I.2.   Obligacijų išleidimo
II.   Nematerialusis turtas 441903 307763
  II.1.  Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina
  II.2.  Įsigytos teisės 441903 307763
  II.3.  Prestižas
  II.4.  Iš anksto apmokėtos sąnaudos
III.  Materialusis turtas 64443941 53983778
  III.1.   Žemė 57310
  III.2.   Pastatai 16990307 12834371
  III.3.   Statiniai ir mašinos 30824586 19260232
  III.4.   Transporto priemonės 4488503 3135808
  III.5.   Kiti įrenginiai ir įrankiai 2221787 10856561
  III.6.   Išperkamosios nuomos ir panašios teisės 1862241 2083495
  III.7.   Kitas materialusis turtas 6670567 4109522
  III.8.   Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 1328639 1703789
IV.  Ilgalaikis finansinis turtas 30026840 29650720
  IV.1.  Dalyvavimas kitose įmonėse 28889621 28513501
     IV.1.1. Investicijos 28889621 28513501
     IV.1.2. Gautinos sumos
  IV.2.  Kitas ilgalaikis finansinis turtas 1137219 1137219
     IV.2.1. Nuosavos akcijos 1137219 1137219
     IV.2.2. Kitos investicijos
     IV.2.3. Kitos gautinos sumos
V.  Po vienerių metų gautinos sumos 4986800 5525171
  V.1.   Pirkėjų įsiskolinimas
  V.2.   Kitos gautinos sumos 4986800 5525171
B. Trumpalaikis turtas 76909549 61427456
I.  Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 50861751 46564909
  I.1.     Atsargos 50861751 46564909
     I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 12871278 12793250
     I.1.2. Nebaigta gamyba
     I.1.3. Pagaminta produkcija 35971376 30261447
     I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti 1958350 3510212
     I.1.5. Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti 60747
  I.2.     Nebaigtos vykdyti sutartys
II.  Per vienerius metus gautinos sumos 11697165 7868673
  II.1.   Pirkėjų įsiskolinimas 9581291 7752516
  II.2.   Kitos gautinos sumos 2115874 116157
     II.2.1. Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas
     II.2.2. Kitos skolos 2115874 116157
III.  Investicijos ir terminuoti indėliai
IV.  Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 14350633 6993874
C. Sukauptos (gautinos) pajamos ir atein. laikot. sąnaudos 691922 407031

Turtas iš viso 177500959 151404658
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                                                                                                                                   (Lt)
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 03-12-31 02-12-31

1 2 3

A. Kapitalas ir rezervai 82854048 77504871
I.     Kapitalas 37000000 37000000
  I.1.     Įstatinis (pasirašytasis) 37000000 37000000
  I.2.     Nepareikalautas įmokėti (-)
II.    Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas) 2760000 2760000
III.   Perkainojimo rezervas
IV.   Rezervai 43094048 37744871
  IV.1.   Įstatymo numatyti 3700000 2874209
  IV.2.   Nepaskirstytini 12461703
  IV.3.   Paskirstytini 39394048 22408959
V.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
  V.1.   Ataskaitinių metų
  V.2.   Ankstesniųjų metų
B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) 6384577 2179116
C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai
I.  Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai
  I.1.   Pensijų ir panašių įsipareigojimų
  I.2.   Mokesčių
  I.3.   Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų
  I.4.   Kiti
II.    Atidėti mokesčiai
D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 88262334 71720671
I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 29394262 25155760
  I.1.    Finansinės skolos 29394262 25155760
     I.1.1. Antraeilės
     I.1.2. Neantraeilės
     I.1.3. Išperkamosios nuomos ir panašūs įsipareigojimai 1505443 2449942
     I.1.4. Kreditinėms institucijoms 27888819 22705818

     I.1.5. Kitos
  I.2.    Prekybos skolos
     I.2.1. Tiekėjams
  I.3.    Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis
  I.4.    Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Per 1 metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 58868072 46564911
  II.1.   Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  II.2.   Finansinės skolos 22386281 20068639
     II.2.1. Kreditinėms institucijoms 21599999 18825309
     II.2.2. Kitos (išperkamosios nuomos skolos) 786281 1243330
  II.3.   Prekybos skolos 31273230 23315929
     II.3.1. Tiekėjams 31273230 23315929
     II.3.2. Apmokėtini vekseliai
  II.4.   Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis
  II.5.   Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 3662079 2416565
     II.5.1. Mokesčiai 1630718 738874
     II.5.2. Atlyginimai 1362384 1126618
     II.5.3. Socialinis draudimas 668978 551073
  II.6.  Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 1546482 763778
E. Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso 177500959 151404658
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38.2. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų pelno (nuostolio) ataskaitos.

* tūkst.  (Lt)

Eil.
Nr. Pastabos Grupė Bendrovė

2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m.
I. Pardavimo pajamos 4 337867 254576 338974 289131
II. Pardavimo savikaina (259696) (194266) (269468) (237103)
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai) 78171 60310 69506 52028
IV. Veiklos sąnaudos 18 (60396) (50014) (54645) (45160)
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17775 10296 14861 6868
VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) –

grynasis rezultatas 
19 (3595) (1871) (3514) (1573)

VII. Finansinės ir investicinės veiklos
pajamos (sąnaudos) grynasis rezultatas 20 (31) 1111 1967 3088

VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14149 9536 13314 8383
IX. Pagautė - - - -
X. Netekimai - - - -
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš

apmokestinimą
14149 9536 13314 8383

XII. Pelno mokestis 21 (2718) (2253) (2124) (1291)
XIII. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį 11431 7283 11190 7092
XIV. Mažumos dalis (241) (191) - -
XV. Grynasis pelnas (nuostoliai) 11190 7092 11190 7092

*Pagal VAS

                                                                                                                                                         (Lt)
Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt 03-12-31 02-12-31
I.      PARDAVIMAI IR PASLAUGOS 247145340 225918078
  I.1.   Pajamos už parduotas prekes 247145340 225918078
  I.2.   Pajamos už atliktas paslaugas
II. PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA 214899066 197517167
  II.1. Žaliavų, komplektavimo gaminių ir perparduoti skirtų prekių 214899066 197517167
  II.2. Paslaugų, darbų ir tyrimų
III.    BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 32246274 28400911
IV.     VEIKLOS SĄNAUDOS 44719739 38071816
  IV.1. Pardavimų 22105459 20891574
  IV.2. Bendrosios ir administracinės 22614280 17180242
V.    VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) -12473465 -9670905
VI.     KITA VEIKLA 5930297 3476635
  VI.1.     Pajamos 50849880 38369907
  VI.2.     Sąnaudos 44919583 34893272
VII.    FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 13901151 7658827
  VII.1.    Pajamos 20442561 10880106
  VII.2.    Sąnaudos 6541410 3221279
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 7357983 1464557
IX.     PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas) 102 806
X.      NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)
XI. ATASK. LAIKOT. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
(NUOSTOLIS)

7358085 1465363

XII.    PELNO MOKESTIS 1479903 489557
XIII. GRYNASIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS
(NUOSTOLIS)

5878182 975806
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38.3. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų)
ataskaitos.

*Pagal VAS                                                                                                                  tūkst.  (Lt)
Eil.
Nr. Straipsniai Grupė Bendrovė

2004-12-31d. 2003-12-31d. 2004-12-31d. 2003-12-31d.
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 11190 7092 11190 7092

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
I.2. Nusidėvėjimas ir amortizacija 15256 16412 13154 12718
I.3. Gautos paramos amortizacija (1843) (1624) (1553) (1300)
I.4. Ilgalaikio materialaus turto sumažėjimas 157 (638) - -
I.5. Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo

(nuostolis)/pelnas ir ilgalaikio materialiojo turto
nurašymai

62 2109 42 (23)

I.6. Gautinų sumų vertės sumažėjimas 80 1272 81 388
I.7. Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo

(atstatymas)/padidėjimas
(1617) 1015 (1619) 1186

I.8. Mažumos dalis 241 225 - -
I.9. Kitos nepiniginės (pajamos)/sąnaudos (207) 1351 (2158) (1593)

23319 27214 19137 18468
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

I.10. Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) 3938 (1571) (2058) (4148)
I.11. Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas (8315) (2781) (4630) (5814)
I.12. Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio

turto (padidėjimas) sumažėjimas
(391) (402) (296) (60)

I.13. Prekybos skolų, susijusioms šalims ir
dukterinėms įmonėms mokėtinų sumų
(sumažėjimas)/ padidėjimas

(591) (3580) 4940 8726

I.14. Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių
įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas) 1080 1181 (166) 2823
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 19040 20061 16927 19995

II. Investicinės veiklos pinigų srautai
II.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto

(įsigijimas)
(13879) (23929) (13504) (23711)

II.2. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas - 268 - 307
II.3. Investicijų pardavimai 83 - 83 -
II.4. Paskolų susigrąžinimas 2659 2894 2659 2959
II.5. Ilgalaikių paskolų (išdavimas) (3455) (2221) (3220) (2221)
II.6. Gautos palūkanos 212 103 212 53

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (14380) (22885) (13770) (22613)
III. Finansinės veiklos pinigų srautai 
III.1. Dividendų (išmokėjimas) (529) - (529) -
III.2. Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu (2227) - - -
III.3. Paskolų gavimas 8142 25793 8142 16000
III.4. Paskolų (grąžinimas) (9238) (18259) (8885) (8042)
III.5. Gauta parama - 7122 - 5506
III.6 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (1624) (1792) (1465) (1402)
III.7. Ilgalaikės už akcijas mokėtinos sumos

(apmokėjimas)
(385) - (385) -

III.8. (Sumokėtos) palūkanos (2006) (1785) (2006) (1734)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (7867) 11079 (5128) 10328

IV. Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)
padidėjimas

(3207) 8255 (1971) 7710

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio
pradžioje

16141 7886 14704 6994

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio
pabaigoje

12934 16141 12733 14704
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                                                                                                                           (Lt)
Straipsniai 03-12-31 02-12-31

1 2 3
I.      Pinigų srautai iš įmonės veiklos

   Grynasis pelnas (nuostolis) 5878182 975806
   Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5805403 -6822454
   Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) įtaka -2658358 -6657598
   Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė) -7130 -290547
   Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas) -1828775 2694496
   Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) 6517456 16749590
   Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas) 607370 -3405516
   Įsiskolinimo biudžetui padidėjimas (sumažėjimas) 870343 230130
   Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas) -284891 -
   Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas) -13901152 -1001229

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos (+/-) 998448 2472678

II.     Pinigų srautai iš investicinės veiklos

   Iš ilgalaikio turto perleidimo (įsigijimo) -20593813 -14990349
   Iš investicijų perleidimo (įsigijimo) -376120 -1328981

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (+/-) -20969933 -16319330

III.     Pinigų srautai iš finansinės veiklos

   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų išleidimas - -
   Savo akcijų supirkimas (-), rezervų sumažėjimas (-) - -
   Obligacijų išleidimas - -
   Išperkamosios nuomos įsipareigojimų apmokėjimai (-) -1401548 -
   Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas) 7957691 3085614
   Kitos įmonės: - -
   Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) 5063279 -
   Gautinų skolų sumažėjimas (padidėjimas) - -
   Išmokėti dividendai (-) - -
   Kiti pinigų gavimai (išmokėjimai) 15709526 7949374

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (+/-) 27328948 11034988

IV.    Pinigų srautai iš ypatingosios veiklos

   Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas) -704 -
Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos (+/-) -704 -

V.     Grynųjų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 7356055 -2811664

VI.   Pinigai laikotarpio pradžioje 6993874 9805538
VII.  Pinigai laikotarpio pabaigoje 14350633 6993874
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38.4. 2003, 2002 metų pelno paskirstymas.
                                                                                                          (Lt)

Straipsniai 2003 2002
I.      Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas
         (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje
         Įstatinio kapitalo mažinimas
II.     Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas - pelnas 5878182 975806
         (nuostolis)
III.    Paskirstytinas rezultatas – pelnas 975806
         (nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
IV.    Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
V.     Pervedimai iš rezervų 37744871
VI.    Paskirstytinas pelnas 43623053 975806
VII.   Pelno paskirstymas: 43623053 975806
  VII.1.    į įstatymo numatytus rezervus 3700000
  VII.2.    į kitus rezervus 39394048 975806
  VII.3.    dividendai 529005
  VII.4.    kiti
VIII.  Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas
         (nuostolis) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos  

                                                                                                                                  tūkst.   (Lt)
Pastabos Akcinis

kapitalas
Akcijų
priedai

Privalomasis
rezervas

(rezultatai)

Kiti
rezervai

Savos
akcijos

Nepask.
pelnas

(nuostoliai)

Iš viso

2002 m. gruodžio 31 d
likutis

37000 2760 2874 - - 34870 77504

Apskaitos politikos
keitimas

3 - - - - (1137) (1203) (2340)

2002 m. gruodžio 31 d.
likutis (pertvarkytas)

37000 2760 2874 - (1137) 33667 75164

Grynasis metų pelnas - - - - - 7092 7092
2003 m. gruodžio 31 d
likutis

37000 2760 2874 - (1137) 40759 82256

Išmokėti dividendai - - - - - (529) (529)
Pervesta į rezervus - - 826 39394 - (40220) -
Perleista reorganizacijos
metu  

1 - - - (35854) - (5125) (40979)

Savų akcijų pardavimas - - - - 1137 - 1137
Grynasis metų pelnas - - - - - 11190 11190
2004 m. gruodžio 31
d.likutis

37000 2760 3700 3540 - 6075 53075

*Pagal VAS

AB “Žemaitijos pienas” paskutinių 2002, 2003 finansinių (ūkinių) metų konsoliduotos finansinės
ataskaitos:
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2002, 2003  finansinių (ūkinių) metų konsoliduoti balansai (tūkst. Lt):
Turtas 2003 2002

1 2 3
   ILGALAIKIS TURTAS
   Ilgalaikis nematerialus turtas 396 -585
   Ilgalaikis materialus turtas 84566 75447
   Investicijos, skirtos pardavimui 148 1329
   Ilgalaikės gautinos sumos 2664 6809
   Atidėto pelno mokesčio turtas 466 475
   Ilgalaikis turtas iš viso 88240 83475
   TRUMPALAIKIS TURTAS
   Atsargos 56512 55954
   Gautinos sumos 14452 12177
   Išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas 1381 958
   Pinigai ir jų ekvivalentai 16141 7886
   Trumpalaikis turtas iš viso 88486 76975
TURTAS IS VISO 176726 160450

Įsipareigojimai, akcininkų nuosavybė ir mažumos dalis 2003 2002
1 2 3

   AKCININKŲ NUOSAVYBĖ
   Akcinis kapitalas 37000 37000
   Akcijų priedai 2760 2760
   Įstatymo numatyti rezervai 2874 2874
   Nuosavos akcijos -1137 -1137
   Nepaskirstytas pelnas 40759 33667

   Akcininkų nuosavybė iš viso 82256 75164

   MAŽUMOS DALIS 4791 4566

   ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
   Ilgalaikės paskolos ir išperkamoji nuoma 29394 25562
   Gauta parama 7677 2179
   Ilgalaikės mokėtinos sumos 1155

   Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso 38226 27741

   TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
   Ilgalaikių paskolų ir išperkamosios nuomos einamųjų metų dalis 22898 14365
   Trumpalaikė paskola - 6623
   Prekybos skolos 20257 23757
   Mokėtini atlyginimai ir socialinis draudimas 2293 2837
   Mokėtini mokesčiai 3406 1765
   Avansu gautos sumos 916 72
   Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1683 3560

   Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 51453 52979
   Įsipareigojimai iš viso 89679 80720
Įsipareigojimai, akcininkų nuosavybė ir mažumos dalis iš viso 176726 160450
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2002, 2003 finansinių (ūkinių) metų konsoliduotos pelno (nuostolio) ataskaitos (tūkst. Lt):

2003 2002
1 2 3

   PARDAVIMAI 254576 240641
   PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINA -194266 -193115
   BENDRASIS PELNAS 60310 47526
   VEIKLOS SĄNAUDOS -50014 -49666
   KITOS (SĄNAUDOS) GRYNĄJA VERTE -1871 -1634
   VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 8425 -3774
   FINANSINĖS PAJAMOS GRYNĄJA VERTE 1111 4893
   GRYNASIS PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 9536 1119
   PELNO MOKESTIS -2253 -521
   GRYNASIS PELNAS PRIEŠ MAŽUMOS DALĮ 7283 598
   MAŽUMOS DALIS -191 590
   GRYNASIS METŲ PELNAS 7092 1188

 2002, 2003 finansinių (ūkinių) metų konsoliduotos pinigų srautų ataskaitos (tūkst. Lt):
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Straipsniai 2003 2002
1 2 3

   Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (veiklai)
   Grynasis metų pelnas 7092 1188
   Pataisos, suderinančios grynąjį pelną su pinigų srautais iš
įprastinės veiklos:
   Nusidėvėjimas ir amortizacija 16412 11651
   Gautos paramos amortizacija -1624 -37
   Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimas -638 644
   Ilgalaikio materialaus turto pardavimo nuostolis/(pelnas) 853 -535
   Ilgalaikio materialaus turto nurašymai 1256 143
   Gautinų sumų realizacinės vertės sumažėjimo (atstatymas) 1272 -819
   Blogų gautinų sumų nurašymas - -
   Pasenusių atsargų realizacinės vertės (sumažėjimas)/padidėjimas 1015 -7
   Investicijų nurašymas 117 -
   Mažumos dalis 225 -590
   Palūkanų pajamos -306 -83
   Palūkanų sąnaudos 1785 2068
   Dukterinių įmonių konsolidacijos įtaka -206 -
   Perkainavimo rezervo mažinimas - -
 Ilgalaikių gautinų sumų realizacinės vertės sumažėjimo(atstatymas) -48
   Atidėto pelno mokesčio turto pokytis 9 28
   Diskontavimo poveikis - -

27214 13651
   Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimai:
   Atsargų (padidėjimas) -1571 -7150
   Gautinų sumų (sumažėjimas)/padidėjimas -2781 7547
   Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas)/
sumažėjimas

-402 -97

   Mokėtinų sumų (sumažėjimas)/padidėjimas -3580 7993
   Mokėtinų atlyginimų ir soc. draudimo (sumažėjimas)/padidėjimas -544 -384
   Mokėtinų mokesčių, avansu gautų sumų ir kitų trumpalaikių
įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas) 2186 -829

   Sumokėtas pelno mokestis -461 -179
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 20061 20552
   Pinigų srautai iš investicinės veiklos (veiklai):

1 2 3

   Ilgalaikio materialaus turto (įsigijimai) -23372 -26623
   Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimų 268 6618
   Ilgalaikio nematerialaus turto (įsigijimai) -557 -295
   Investicijų, skirtų pardavimui, (įsigijimas)/pardavimas - -1181
   Dukterinių įmonių akcijų (įsigijimas) - -534
   Dukterinių įmonių akcijų pardavimas - 15
   Atgautos ilgalaikės gautinos sumos 2894 3682
   Ilgalaikių paskolų (išdavimas) -2221 -11397
   Gautos palūkanos 103 75

Grynieji pinigų srautai investicinei veiklai -22885 -29640
   Pinigų srautai iš finansinės veiklos (veiklai):
   (Sumokėtos) palūkanos -1785 -2068
   Gauta trumpalaikė paskola 5500 6623
   Gautos ilgalaikės paskolos 20293 10702
   (Grąžintos) trumpalaikės paskolos -12123 -
   (Grąžintos) ilgalaikės paskolos ir išperkamoji nuoma -7928 -11842
   Gauta parama 7122 2216
   Nuosavų akcijų (įsigijimas) - -

Grynieji pinigų srautai finansinei (veiklai) 11079 5631
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   Pinigų ir jų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas 8255 -3457

   Pinigai ir jų ekvivalentai metų pradžioje 7886 11343

   Pinigai ir jų ekvivalentai metų pabaigoje 16141 7886

39. Paaiškinamasis raštas

 AB “Žemaitijos pienas” paaiškinamasis raštas prie finansinės atskaitomybės pateikiamas kaip šio
metinio prospekto - ataskaitos priedas.
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40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio
valdymo organo parengta ataskaita.

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITA 

UŽ 2004 METUS

Telšiai 

          

AB „Žemaitijos  pienas“   yra  Lietuvos  Respublikoje  registruota  akcinė  bendrovė.  Jos
buveinės adresas yra Sedos 35, Telšiai. 
                     Bendrovė gamina pieno produktus ir parduoda juos Lietuvos ir užsienio rinkose.
Bendrovė yra sukūrusi  nuosavą prekybos tinklą  su 110 prekybos taškų,  taip  pat turi  keletą
didmeninės  prekybos  padalinių  su  sandėliais  ir  transportavimo  priemonėmis  didžiausiuose
Lietuvos miestuose.
                    2004 metai buvo reikšmingi bendrovės kolektyvui. Be kasdieninių darbinių rūpesčių
ir problemų, buvo nemaža malonių akimirkų, kurios visiems mums yra svarbios ir įsimintinos.
2004  metai  bendrovei  jubiliejiniai  metai  –  Telšių  pieninei  sukako  80  –  dešimt  metų  ir
AB“Žemaitijos pienas“ sukako 20-dešimt metų. Kryptingas ir nuoseklus bendrovės kolektyvo
darbas  eilę  metų  planus  vertė  realybe,  žymiai  gerėjo  gaminamų  produktų  kokybė.  Mūsų
bendrovės istoriją kuria žmonės, kurie savo turimomis žiniomis, atkaklumu ir nuoširdžiu darbu
siekia, kad įmonė augtų, tobulėtų, joje būtų diegiamos naujos gamybos technologijos.
                    2004 metais bendrovės fermentinis sūris JOVARAS Vokietijos DLG (Deutsche
Landwirtschafts - Gesellschaft e.V) rengtame tarptautiniame konkurse pelnė aukštą įvertinimą –
sidabrą. Gautas tai liudijantis sertifikatas. Rusijos federacijos VMVT patvirtino bendrovę tiekti
produkciją  į  Rusijos  Federaciją.  Rusijos  rinkai  sertifikuotas  natūralus  mineralinis  vanduo
TICHĖ.
Bendrovėje gaminami produktai naujai sertifikuoti bei pratęstas buvusių sertifikatų galiojimo
laikas Kaliningrado Sertifikavimo ir metrologijos centre:
          sūrių : Permesansan,  Žementalis, Romano, Fontal, Regatino, Germantas, Svaja, fasuoti
sūriai  (Palanga,  Vilnius,  Gouda,  Edam,  Tauras,  Gintaras,  Neringa,  Šilutės  Picarela,  Šilutės
mėlynasis)  bei varškės.
                    Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 13-osios
tarptautinės  AgroBalt  2004  metu organizuotoje  profesionalioje  degustacijoje  DEGUSTALIT,
kurios šūkis „SKONIS LEMIA PASIRINKIMĄ“ pripažinta:
           Varškės sūrių grupėje- skaniausias glaistytas varškės sūrelis MAGIJA
            Lydytų sūrių grupėje –skaniausias lydytas tepamas sūrelis MILDUTĖ
            Jogurtų grupėje –antra vieta Jogurtas MAGIJA su karamele ir kalciu.
            Šviežių pieno produktų ceche sumontuota nauja firmos ALPMA varškės gamybos linija
ir pradėta liesos ir 9% riebumo varškės gamyba. Našumas 6 t varškės per parą. Sumontuotas
dar vienas  10  t  talpos  garintuvas  Gamybinis  pajėgumas  padidintas  iki  9t  varškės  per  parą.
Pradėta eksploatuoti nauja 10000 vnt./val.  našumo glaistytų sūrelių gamybos linija. 
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 Sviesto  –sūrių  ceche,  siekiant  praplėsti  gaminamų  sūrių  asortimentą,  padedant  italų
technologui, įdiegtos naujos, sūrių “Rigatino” ir “Cagliata”, technologijos. Šiuo metu sėkmingai
vykdoma šių sūrių gamyba.
                   Lydytų sūrių ceche paleistas lydytų tepamų sūrių fasavimo įrenginys FILLPACK,
fasuojantis  sūrius po 175 g į  polipropileno indelius su užlydomu folijos dangteliu ir skaidriu
polistireno dangteliu. Lyginant su 2003 metais, šių sūrių gamyba nuo 16 t/mėnesį išaugo iki 29,2
t/mėnesį  2004 metais.  Lydytiems sūriams gautas  VĮ Lietuvos žemės ūkio  ir  maisto produktų
rinkos  reguliavimo  agentūros  leidimas  kazeinų  ir  kazeinatų  naudojimui,  bandyta  pritaikyti
rūgštinį kazeiną gamyboje. Siekiant praplėsti asortimentą, paruoštos receptūros varškės užtepų
gamybai (su nesaldžiais priedais), lydyto dešrinio sūrio gamybai, numatomas įvairesnis tepamų
sūrelių  asortimentas.  Ruošiamasi  naujos  fermentinių  sūrių  pakavimo,  slaiseriavimo linijos  (į
flow-pack ir termoforminio tipo pakuotes) pirkimui/paleidimui.

                  Per 2004 metus AB “Žemaitijos pienas“ pagamino:

                       Sviesto                                           3422 tonas
                       Fermentinių sūrių                                       13310 tonų
                       Lydytų sūrių                                        1244 tonas
                       Sausų pieno produktų                                    5708 tonas      
                       Nenugriebto pieno produktų ( pienas, kefyras ir t.t. )      7324 tonas
                       Mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų              11703 tonas
                       Ledų                                     2268 tonas

                   2004 metais eksportas sudarė virš 40 % nuo visų pardavimų. Daugiausia bendrovė
eksportavo į Europos šalis, Rusiją, JAV.
                   Sąrašinis darbuotojų skaičius nuo 2212 darbuotojų 2004 metų pradžioje padidėjo iki
2253 darbuotojų 2004 metų gruodžio 31 d. Per metus jiems priskaičiuota 30614 tūkst.litų darbo
užmokesčio.
                   2004 metų bendrovės apyvarta ( kartu su mažmenine prekyba ) – 339 mln.litų, tai 17
% daugiau nei 2003 metais. Išaugus pardavimo apimtims išaugo ir galutinis rezultatas, gauta
11,2 mln.litų audituoto pelno.
                  Per 2004 metus bendrovė supirko 280214,8 tonų pieno. Lyginant su 2003 metais 8,7 %
supirkta daugiau. Vidutinė metinė 1 tonos bazinio riebumo kaina buvo 504,3 Lt arba 421,3 Lt
(16,45%) daugiau negu 2003 m.
                  AB“Žemaitijos pienas“ 2004 metais pagal LR Akcinių bendrovių 71 str. nuostatas
atliko  reorganizavimą, kurios  metu padalijimo būdu buvo atskirta dalis  bendrovės turto bei
įsipareigojimų  ir  perduota  naujai  sukurtai  bendrovei  AB“Žemaitijos  pieno  investicija“.
Reorganizacijos  metu  naujai  įmonei  perduotos  investicijos  į  bendrovės  dukterines  įmones
AB“Klaipėdos  pienas“,  ABF“Šilutės  Rambynas“,  UAB  “Baltijos  mineralinių  vandenų
kompanija“,  UAB“Žemaitijos  prekyba‘  ir  UAB“Gimtinės  pienas“.  Dėl  reorganizacijos
bendrovės pajamos reikšmingai nesumažėjo.

 

                2004 m. gruodžio 31 d. AB “Žemaitijos pienas“ dukterinės įmonės buvo šios:
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Įmonė Įmonės
buveinės
adresas 

Akcijų
skaičius 

Nominali
akcijos
vertė, Lt

Grupės
valdomų
akcijų
dalis 

Investicijos 
suma, Lt 

                        
Sumokėta           

  už akcijas
AB “Telšių
autoservisas“

Mažeikių  g.  4,
Telšiai 

15205 17 37,48 392698,38

UAB“Žemaitijos
pieno žaliava“

Sedos  g.  35,
Telšiai 

100000 10 100 1000000

ŽŪK“Tarpučių
pienas“

Klaipėdos g. 3,
Šilutė 

10,08 50000

ŽŪK“ Sodžiaus
pienas“

Šilalės  g.  35,
Laukuva,
Šilalės raj. 

1 10 15,09 105000

AB “Telšių autoservisas“, ŽŪK“Tarpučių pienas“ ir ŽŪK“Sodžiaus pienas“ yra laikomos
dukterinėmis įmonėmis, nes AB“Žemaitijos pienas“ kontroliuoja šių įmonių veiklą, nors ir valdo
mažiau nei 50 %  akcijų.  AB“Telšių autoservisas“ 2002, 2003, 2004 m. veiklos nevykdė. 
                      2004 m. bendrovė pardavė savas AB „Žemaitijos pienas“ ( 173 301 vnt.) akcijas tuo
metu  buvusia  rinkos  verte  dukterinei  įmonei  AB“Klaipėdos  pienas“.  AB“Klaipėdos  pienas“
vėliau vykusios reorganizacijos metu buvo perduota naujai įsteigtai įmonei AB“Žemaitijos pieno
investicija“.

AB“Žemaitijos pienas“ turi savo filialus įvairiuose Lietuvos miestuose:
1. Vilniaus filialas, Algirdo 40/13, Vilnius;
2. Kauno filialas, Taikos pr.96, Kaunas;
3. Anykščių filialas, Vilties 4A, Anykščiai;
4. Alytaus filialas, Putinų 23, Alytus;
5. Laukuvos pieninė, Šilalės 35, Laukuva, Šilalės raj.;
6. Plungės pieninė, Dariaus ir Girėno 8, Plungė;
7. Klaipėdos filialas, Šilutės plentas 33, Klaipėda;

                      8. Panevėžio filialas, Elektros g.11, Panevėžys.

 Šiais metais bendrovė ruošiasi supirkti 316650 tonų  pieno ir (be UAB „Baltijos
mineralinių  vandenų kompanija“) pasiekti  330 mln. Lt pardavimus ir  pagaminti  13500 tonų
įvairių rūšių sūrių, 5000 tonų sviesto, 6569 tonas sausų pieno produktų, 40000 tonų šviežių pieno
produktų.
                      Kasmet žingsnis po žingsnio bendrovė eina į priekį. Šiais metais žadame ruošti
įmonės  modernizavimo  projektą,  kuris  bus  finansuojamas  iš  ES  struktūrinių  fondų.
Suprantame, kad bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo gaminamų produktų kokybės, todėl
visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą. Aukščiausias įvertinimas mums
– tai produktų kokybe ir patikimumu patenkinti vartotojai.

Ataskaita 2005 m. kovo 16 d. (protokolo Nr. 3) apsvarstyta ir patvirtinta AB „Žemaitijos
pienas“ valdybos posėdyje. 

Valdybos pirmininkas Algirdas Pažemeckas 
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41. Informacija apie auditą.

UAB “Ernst  & Young Baltic”,  Subačiaus  g.  7,  LT-01008  Vilnius,  audito  įmonės  pažymėjimo
Nr. 000514,  atliko AB “Žemaitijos  pienas” (Lietuvos Respublikos  įregistruotos  akcinės  bendrovės,
toliau  „Bendrovė“)  ir  konsoliduotų  AB  „Žemaitijos  pienas“  ir  dukterinių  įmonių  AB  „Telšių
autoservisas“,  UAB „Žemaitijos  pieno  žaliava“,  ŽŪK “Tarpučių  pienas“,  ŽŪK „Sodžiaus  pienas“
(toliau „Grupė“)  2004 m. gruodžio 31 d. balansų ir susijusių 2004 m. pelno (nuostolių),  nuosavo
kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų auditą.

 Auditas atliktas pagal Tarptautiniais audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė apskaitininkų
federacija. Auditas buvo baigtas 2005 m. kovo 1 d. Nepriklausomo auditoriaus išvados ir ataskaitos
pateikiamos šio metinio prospekto - ataskaitos priede.
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VI skyrius

INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

42. Valdymo organų nariai.

42.1. pareigos, vardai ir pavardės, dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale:

Eil
Nr

Pareigos Vardas, pavardė
Kapitalo ir
balsų dalis,

proc.

Dalyvavimas 
kitų įm. veikloje ir kapitale (%)

Stebėtojų taryba
1. Tarybos pirmininkė Asta Kiguolienė

a.k. 46107230021
1,87 UAB “Žemaitijos pieno žaliava”

direktorė
2. Tarybos narė Gražina

Norkevičienė
a.k. 45305110083

0,15 -

3. Tarybos narys Algirdas Stulpinas
 a/k. 34507240122

- AB“Žemaitijos pienas” direktorius
transportui,      
 AB “Žemaitijos pieno investicija”
steb toj  tarybos narys, ė ų
UAB “Telši  autoservisas”ų
valdybos narys

Valdyba
1. Valdybos pirmininkas Algirdas Pažemeckas

a.k. 35111120012
26,98 AB “Klaip dos pienas” valdybosė

pirmininkas, AB “Žemaitijos pieno
investicija” valdybos pirmininkas

2. Valdybos narys Romusas Jarulaitis
 a/k. 35409280017

2,53 ABF “Šilut s Rambynas” valdybosė
pirmininkas,
 AB”Žemaitijos pieno investicija”
gen.direktorius ir valdybos narys,
UAB “Telšių autoservisas”
direktorius ir valdybos narys,
AB “Žemaitijos pieno investicija” –
5,32

3. Valdybos narė Irena Baltrušaitienė
a/k. 45302010018

0,25 AB”Žemaitijos pieno investicija”
valdybos narė, 
AB”Klaip dos pienas” ė valdybos
narė
AB “Žemaitijos pieno investicija” –
0,26

4. Valdybos narė Dalia Gecienė
 a/k. 34507240122

1,37 AB”Klaip dos pienas” ė valdybos
narė

5. Valdybos narys Algirdas
Bladžinauskas

a/k 36010270809

_ AB “Žemaitijos pieno investicija”
valdybos narys
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Eil
Nr

Pareigos Vardas, pavardė
Kapitalo ir
balsų dalis,

proc.

Dalyvavimas 
kitų įm. veikloje ir kapitale (%)

Administracija
1. Gen.direktorius Algirdas Pažemeckas

a.k. 35111120012
26,98 AB “Klaipėdos pienas”

valdybos pirmininkas,
AB “Žemaitijos pieno
investicija” valdybos 

2. Vyr.finansininkė Dalia Gecienė
 a/k. 34507240122

1,37 AB”Klaip dos pienas” ė valdybos
narė

42.2. papildomi duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą
 ir vyr. finansininką;

Algirdas  Pažemeckas  –  generalinis  direktorius,  valdybos  pirmininkas,  išsilavinimas  aukštasis,
specialyb  – inžinierius-mechanikas. Darboviet s per paskutinius 10 met  ir pareigos jose:ė ė ų

    nuo 1993-06 - AB “Žemaitijos pienas” generalinis direktorius;

Dalia Gecien  ė – vyr. finansinink , valdybos nar , išsilavinimas aukštasis, specialyb  – inžinier -ė ė ė ė
ekonomist , darboviet s per paskutinius 10 met  ir pareigos jose:ė ė ų

    nuo 1994-04 - AB “Žemaitijos pienas” vyr. finansinink .ė

42.4. duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus
nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai , finansams;

_______________

42.5. duomenys apie valdymo organų narių kadencijos pradžią ir pabaigą.

Stebėtojų  taryba,  valdyba išrinkta  4  metų laikotarpiui.  AB “Žemaitijos  pienas”  steb toj  tarybaė ų
išrinkta 2003-12-22 visuotiniame akcinink  susirinkime. Jos kadencijos pabaiga 2007 m..  Valdybaų
išrinkta steb toj  tarybos pos dyje 2004-01-30. Jos kadencijos pabaiga 2008 m..ė ų ė
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43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams:

43.1. informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų
ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui;

Asmen  kategorijaų Žmonių
skai iusč

Vidutinis
atlyginimas, Lt
per metus

Vidutin sė
tantjemos, Lt

Steb toj  tarybos nariaiė ų 3 61356 20667

Valdybos nariai 5 181490 39600

43.2. emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų
atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos per ataskaitinį laikotarpį (kiekvienai

aukščiau minėtai asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis
įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų;

_______________

43.3. per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos
garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

_______________

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis:

44.1. sandėrių rūšys (nekilnojamojo turto, pagrindinių priemonių perleidimas, nebūdingi
pirkimo-pardavimo kontraktai, išduotos paskolos, suteiktos garantijos ar laidavimai,

kuriais užtikrintas jų prievolių vykdymas);
_______________

44.2. sandėrių sąlygos 

_______________
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VII skyrius

NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI  EMITENTO VEIKLOJE, 
JOS PERSPEKTYVOS

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje.

Preliminarus  AB  „Žemaitijos  pienas“  grup s 2005  m.  I  ketvir io  konsoliduotas  neaudituotasė č
ikimokestinis  pelnas  –  0,8  mln.  Lt,  konsoliduota  apyvarta  –  74,3  mln.  Lt.  Bendrov s valdybosė
sprendimu  2005  m.  birželio  m n.  22  d  šaukiamas  AB  “Žemaitijos  pienas”  neeilinis  visuotinisė
akcinink  susirinkimas.  Darbotvark :1) statinio  kapitalo  didinimas  iš  bendrov s  l š  išleidžiantų ė Į ė ė ų
papildomas akcijas; 2)Bendrov s stat  pakeitimas.ė į ų

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

2004 m. sausio 30 d. AB “Žemaitijos pienas” steb toj  taryba išrinko 5 valdybos narius. Valdybosė ų
nariais išrinkti: Algirdas Pažemeckas, Dalia Gecien , Irena Baltrušaitien , Romusas Jarulaitis, Borisasė ė
Seminogovas.

2004 m. vasario 9 d. Remiantis pateikta Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos informacija,
t.  y.  2004-01-09  nutarimu  Nr.  1S-5,  AB “Žemaitijos  pienas”  valdyba  valdybos  pos dyje svarstė ė
galimyb  bei  tikslingum  sigyti kontrolin  AB “Kelm s pienin ” akcij  paket  ir  nutar  kreiptis  ę ą į į ė ė ų ą ė į
Lietuvos  Respublikos  Konkurencijos  Taryb  d l leidimo  sigyti 100  proc.  AB  “Kelm s pienin ”ą ė į ė ė
akcij .ų

2004 m. kovo 26 d. Parengtos AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo s lygos. Reorganizavimeą
dalyvaujanti bendrov  – akcin  bendrov  „Žemaitijos pienas“, teisin  forma akcin  bendrov , buveinė ė ė ė ė ė ė
Sedos g. 35, Telšiai, juridinio asmens kodas 8024075, PVM mok tojo kodas LT802407515, juridiniė ų
asmen  registras,  statinis  kapitalas  37000000  Lt,  visas  statinis  kapitalas  pilnai  apmok tas.ų į į ė
Reorganizavimo  b das  –  atskyrimas  pagal  Lietuvos  Respublikos  akcini  bendrovi  statymo 71ū ų ų į
straipsn . Iš  akcin s bendrov s „Žemaitijos  pienas“,  kuri  po  reorganizavimo t sia savo pagrindinį ė ė ę ę
veikl  (pieno produkt  gamyb  ir  realizavim ), atskiriama dalis,  kurios  pagrindu sukuriama naujaą ų ą ą
bendrov  – akcin  bendrov  „Žemaitijos pieno investicija“ (teisin  forma akcin  bendrov , buveinė ė ė ė ė ė ė
Sedos g. 35, Telšiai), vykdysianti veikl , nesusijusi  su pieno produkt  gamyba. Po reorganizavimoą ą ų
pasibaigian i  bendrovi  n ra. Parengtose reorganizavimo s lygose numatyta,  kad AB „Žemaitijosč ų ų ė ą
pienas“ statinis kapitalas ir  akcij  nominali  vert  nesumaž s. Kiekvienas AB „Žemaitijos  pienas“į ų ė ė
akcininkas  papildomai  nemokamai  gaus  atskiriamos  naujos  bendrov s  AB  „Žemaitijos  pienoė
investicija“ paprast j  vardini  akcij  tiek,  kiek tur s AB „Žemaitijos  pienas“ paprast j  vardinių ų ų ų ė ų ų ų
akcij  šaukiamo neeilinio visuotinio akcinink  susirinkimo dien . AB „Žemaitijos pienas“ buvein jeų ų ą ė
Sedos 35, Telšiuose, darbo dienomis 15.00 – 17.00 val. galima susipažinti su:

AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo s lygomis;ą

AB „Žemaitijos  pienas“ pakeist  stat  ir  po reorganizavimo sukuriamos ABų į ų  „Žemaitijos  pieno
investicija“ stat  projektais;į ų

AB „Žemaitijos pienas“ 3 paskutini  met  metine finansine atskaitomybe;ų ų

Audito mon s parengta AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo s lyg  vertinimo ataskaita;į ė ą ų
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AB „Žemaitijos pienas“ valdybos parengta ataskaita apie numatom  reorganizavim .ą ą

41



Akcin s bendrov s “Žemaitijos pienas”  2004 met  prospektas-ataskaitaė ė ų

2004 m. balandžio 30 d. vyko visuotinis akcinink  susirinkimas.į ų

Nutarta:

Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ 2003 m. bendrov s veiklos ataskait .ė ą

Pritarti auditori  ataskaitai už 2003 metus.ų

Patvirtinti 2003 m. finansin  atskaitomyb , sudaryt  pagal LR apskait  reglamentuojan ius teis sę ę ą ą č ė
aktus.  Patvirtinti  2003  m.  finansin  atskaitomyb ,  sudaryt  pagal  Tarptautinius  finansin sę ę ą ė
atskaitomyb s standartus.ė

Priimti  sprendim  d l 2003  m.  pelno  paskirstymo,  tame  tarpe  išmok ti dividendus  bendrov są ė ė ė
akcininkams – 0,15 Lt vienai 10 lit  nominalios vert s paprastajai vardinei akcijai.ų ė

Pritarti  AB „Žemaitijos  pienas“  valdybos  sprendimams d l paskol  pa mimo ir  turto  bankamsė ų ė
keitimo.į

2004 m. geguž s 1 d. vyko AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis akcinink  susirinkimas.ė į ų
Susirinkime nutarta:

Pagal  Lietuvos  Respublikos  akcini  bendrovi  71  straipsnio  nuostatas  reorganizuoti  ABų ų
„Žemaitijos  pienas“,  kuri  t sia  veikl , atskiriant  nuo  jos  dal , kurios  pagrindu  sukuriama  naujaę ą į
bendrov  –  AB „Žemaitijos  pieno  investicija“.  Patvirtinti  ABė  „Žemaitijos  pienas“  reorganizavimo
s lygas, atsižvelgiant  turto, teisi  ir prievoli  pasikeitimus laikotarpiu tarp reorganizavimo s lygą į ų ų ą ų
sudarymo ir šio neeilinio visuotinio akcinink  susirinkimo.ų

Patvirtinti  po  reorganizavimo  veiksian i  AB  „Žemaitijos  pienas“  ir  AB  „Žemaitijos  pienoč ų
investicija“ status.į

galioti AB „Žemaitijos pienas“ valdyb  atlikti galutin  stat  redakcij , vertinus pastabas pateiktasĮ ą ęį ų ą į
susirinkime. galioti AB „Žemaitijos pienas“ generalin  direktori  Algird  Pažemeck , suteikiant jamĮ į ų ą ą
teis  galioti  kit  asmen , pateikti  dokument ,  patvirtinant  šio  neeilinio  visuotinio  akcininkę į ą į ą į ų
susirinkimo  sprendim  reorganizuoti  bendrov ,  juridini  asmen  registrui  bei  pasirašyti  poą ę ų ų
reorganizavimo veiksian i  ABč ų  „Žemaitijos  pienas“ ir  AB „Žemaitijos  pieno investicija“ status irį

registruoti juos juridini  asmen  registre.į ų ų

2004 m. geguž s 3 d. Preliminarus 2004 met  I ketv. AB „Žemaitijos pienas“ nekonsoliduotas irė ų
neaudituotas veiklos rezultatas yra 2 mln. Lt pelno.

2004 m. birželio 07 d. AB „Žemaitijos pienas“ steb toj  tarybos pos dyje atšauktas iš valdybosė ų ė
nari  Borisas Seminogovas, jam pa iam prašant.ų č

2004 m. birželio 10 d. VPK registruotos AB „Žemaitijos pieno investicija“ paprastosios vardin sį ė
akcijos (skai ius – 3526699, 1 akcijos nominali vert  – 3 Lt, bendra nominali vert  – 10580097 Lt),č ė ė
atskiriant  dal  AB  „Žemaitijos  pienas“  ir  jos  pagrindu  sukuriant  nauj  AB  „Žemaitijos  pienoį ą
investicija“. Su AB „Žemaitijos pieno investicija“ akcij  emisijos prospektu galima susipažinti ABų
„Žemaitijos pienas“ buvein je Sedos 35, Telšiuose, darbo dienomis 14.00 – 17.00 val.ė

2004 m. birželio 11 d. AB „Žemaitijos pienas“ steb toj  tarybos pos dyje bendrov s valdybos nariuė ų ė ė
išrinktas Algirdas Bladžinauskas.
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2004 m. birželio 21 d. vyko AB “Žemaitijos pieno investicija” visuotinis akcinink  susirinkimas.į ų
Susirinkime nutarta:

išrinkti steb toj  taryb  iš trij  nari : Asta Kiguolien , Gražina Norkevi ien , Algirdas Stulpinas;ė ų ą ų ų ė č ė

pareigoti bendrov s valdyb  apklausos b du parinkti audito mon  iš Lietuvoje veikian i  auditoį ė ą ū į ę č ų
moni ;į ų

patvirtinti  sutarties  projekt  su  AB “Žemaitijos  pienas”  d l turto,  gauto  reorganizavimo  metu,ą ė
trumpalaik s nuomos iš AB “Žemaitijos pieno investicija”.ė

2004 m. birželio 21 d. AB „Žemaitijos pieno investicija“ steb toj  taryba išrinko steb toj  tarybosė ų ė ų
pirminink  Asta  Kiguolien  ir  išrinko  penkis  valdybos  narius.  Valdybos  nariais  išrinkti:  Algirdasę ę
Pažemeckas, Dalia Gecien , Irena Baltrušaitien , Romusas Jarulaitis, Algirdas Bladžinauskas.ė ė

2004 m. birželio  29 d.  AB „Žemaitijos  pieno investicija“ valdybos pos dyje išrinktas valdybosė
pirmininkas – Algirdas Pažemeckas ir administracijos vadovas (generalinis  direktorius) – Romusas
Jarulaitis.

Apie visus esminius vykius, vykusius 2004 m. I pusmetyje, AB “Žemaitijos pienas” jos statuoseį į į
ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka informavo Vertybini  popieri  komisij ,ų ų ą
Nacionalin  vertybini  popieri  birž ,  Lietuvos  centrin  vertybini  popieri  depozitorium  irę ų ų ą į ų ų ą
žiniasklaid .ą

2004 m.: Birželio mėn. atsistatydino valdybos narys Borisas Seminogovas. Liepos mėn. neeiliniame
visuotiniame  akcininkų  susirinkime  išrinkta  nauja  bendrovės  valdyba.  Gruodžio  mėn.  vykusiame
akcininkų susirinkime nutarta  imti  5 mln.  Lt paskolą iš  AB“Žemaitijos  pienas” pirminiam įmonės
gamybos rekonstrukcijos projekto finansavimui, taip pat patvirtintas naujas auditorius –TŪB “Audito
tikslas”. 

2005 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta 2004
m. bendrovės veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė bei paskirstytas pelnas.

Pranešimai apie esminius vykius emitento veikloje pateikiami LR Vertybini  popieri  komisijai,į ų ų
Vilniaus vertybini  popieri  biržai,  laikraš iuose “Valstie i  laikraštis”, “Kalvotoji Žemaitija”.ų ų č č ų

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius)
metus.

Šiais metais bendrovė ruošiasi supirkti 316 650 tonų pieno ir pasiekti 330 mln. Lt pardavimus (be
UAB”Baltijos mineralinių vandenų kompanija”) ir  pagaminti  13 500 t.  įvairių rūšių sūrių,  5000 t.
sviesto, 6569 t. sausų pieno produktų, 40 000 t. šviežių pieno produktų. Šiais metais ruošiamas įmonės
modernizavimo  projektas, kuris bus finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. 

       

AB “Žemaitijos pienas” gen. direktorius                  Algirdas Pažemeckas

AB “Žemaitijos pienas” vyr. finansininkė                       Dalia Gecienė
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A.V.

44


