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I skyrius. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų  prospektas - ataskaita. 
 
  Prospektas - ataskaita paruoštas už 2006 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 48.375.000 Lt. 

Įstatinis kapitalas padalintas į 4.837.500   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. finansininkė Dalia Gecienė, tel.: (444) 22206, faksas (444) 74897. 

 
5.2. konsultantai 

 

Konsultantas - AB Šiaulių banko Vertybinių popierių prekybos skyriaus viršininkas  Rimantas 
Januševičius, tel.: (8-41) 595654,   fax.: (8-41) 595687,  (AB Šiaulių banko VP prekybos 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 Gecienė                                            ______________ 

 
AB Šiaulių banko VP prekybos sk. viršininkas Rimantas Januševičius     ______________ 

  

 
Šiauliai, 2007 05 24 
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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 –48 375 000 Lt.  Kapitalas padalintas į 4 837 500  
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 (2007-04-27 ) bendrovėje buvo 2914 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 ir balsų dalis, %

Kapitalo ir balsų 
dalis,  su kartu 

veikiančiais 
asmenimis, % 

1 Algirdas Pažemeckas 
a.k. 35111120012 

1.970.587 40,74 48,85 

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

537.027 11,10 11,10 

3 AB „Klaipėdos pienas“ 
į/k. 240026930  
 Šilutės pl. 33, Klaipėda  

327.562 6,77 6,77 
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9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos. 
 

Bendrovė yra išleidusi į viešąją apyvartą  4 837 500  paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės 
akcijų (VP ISIN kodas LT0000121865), kurių bendra nominali vertė – 48 375 000  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. 

Bendrovė yra išleidusi į viešąją apyvartą  4 837 500  paprastųjų vardinių 10 litų nominalios vertės 
akcijų (VP ISIN kodas LT0000121865), kurių bendra nominali vertė – 48 375 000  litų. 

Akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį  prekybos sąrašą.  
 
 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 
 

AB “Žemaitijos pienas” akcijomis prekiaujama AB “Vilniaus vertybinių popierių birža” 
Einamajame prekybos sąraše. Kitose organizuotose rinkose AB “Žemaitijos pienas” akcijomis 
neprekiaujama. Emitentas neketina išleistų vertybinių popierių įtraukti į kitų  biržų prekybos sąrašus.  

 

prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje: 

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

pask. pask. pask. 
nuo iki 

maks
. 

min. 
sesijos 

maks. min. 
sesijos sesijos 

(vnt.) (Lt) 

2004.01.01 2004.03.31 36.50 19.90 34.50 651 983 0 42 325 2004.03.31 213 532 6 284 758
2004.04.01 2004.06.30 37.00 20.99 22.50 512 377 0 630 2004.06.30 127 182 4 031 163
2004.07.01 2004.09.30 25.49 21.00 23.50 1 708 559 0 41 013 2004.09.30 178 523 4 410 880
2004.10.01 2004.12.31 27.00 22.61 27.00 176 813 0 0 2004.12.31 135 893 3 411 080
2005.01.01 2005.03.31 27.00 24.80 25.70 2 612 899 995 14 854 2005.03.31 275 361 7 031 546
2005.04.01 2005.06.30 36.00 24.50 29.95 496 489 0 1 198 2005.06.30 173 413 5 163 653
2005.07.01 2005.09.30 29.00 20.50 20.81 209 878 0 3 057 2005.09.30 65 028 1 631 986
2005.10.01 2005.12.31 24.00 19.50 19.50 679 412 0 2 925 2005.12.29 73 663 1 531 203
2006.01.01 2006.03.31 20.90 18.15 20.50 388 131 0 20 455 2006.03.31 70 621 1 355 512
2006.04.01 2006.06.30 21.15 18.02 19.51 469 989 0 3 878 2006.06.30 72 122 1 487 329
2006.07.01 2006.09.30 19.49 16.30 18.36 211 180 0 0 2006.09.29 32 366 603 871
2006.10.01 2006.12.31 27.21 18.00 25.25 994 132 0 21 424 2006.12.29 126 904 2 811 010

 

17. Vertybinių popierių kapitalizacija. 
 

Ataskaitinis periodas Paskutinės Kapitalizacija 

nuo iki 
sesijos 
data 

(Lt) 

2006.01.01 2006.03.31 2006.03.31 99 168 750 
2006.04.01 2006.06.30 2006.06.30 94 379 625 
2006.07.01 2006.09.30 2006.09.29 88 816 500 
2006.10.01 2006.12.31 2006.12.29 122 146 875 
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18.  Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų. 
 

Ataskaitinis periodas Kaina (Lt) Bendra 

nuo iki min. maks. 
apyvarta 

(vnt.) 
2005.01.01 2005.03.31 16.29 26.38 9 532 
2005.04.01 2005.06.30 16.86 23.80 13 904 
2005.07.01 2005.09.30 12.10 24.24 10 787 
2005.10.01 2005.12.31 12.30 23.32 10 911 
2006.01.01 2006.03.31 - - - 
2006.04.01 2006.06.30 - - - 
2006.07.01 2006.09.30 11.56 18.28 67 304 
2006.10.01 2006.12.31 9.37 17.89 27 507 

 

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą. 
 

AB “Žemaitijos pienas” visuotinis akcininkų susirinkimas 2001 m. gegužės 18 d. priėmė nutarimą 
supirkti iki 10% savų akcijų. Supirkimas vyko nuo 2001 m. birželio 5 d. iki 2001 m. birželio 30 d. 
Nacionalinės vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje supirkta 480 vnt. paprastųjų vardinių 
akcijų už vidutinę 7.32 Lt kainą, tiesioginiais sandoriais – 169886 vnt. paprastųjų vardinių akcijų 
mokant po 6.56 Lt, už biržos ribų – 2935 vnt. žemės ūkio produkcijos gamintojų paprastųjų vardinių 
akcijų mokant po 6.56 Lt. Viso AB “Žemaitijos pienas” buvo supirkusi 173 301 paprastąją vardinę 
akciją arba 4.68% įstatinio kapitalo už 1,137 tūkst. Litų. 2004 m. balandžio mėn. pab. pardavė savas 
akcijas tuometine rinkos kaina- po 31.80 Lt dukterinei įmonei AB “Klaipėdos pienas”.  

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas. 
 
     2006 m. sausio 4 d. Vertybinių popierių komisija įregistravo Algirdo Pažemecko pateiktą 
privalomą oficialų pasiūlymą supirkti AB „Žemaitijos pienas“ likusias paprastąsias vardines akcijas. 
Oficialaus pasiūlymo kaina:  18,00 Lt. Superkamų emitento VP kiekis: likusios PVA – 2 901 987 
(59,99%). Oficialiojo pasiūlymo metu buvo supirkta 35 074 vnt. 
 

 

21.  Emitento mokėjimo agentai. 
 

________________ 
 
 

22.  Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais. 
 

1) AB “Žemaitijos pienas” yra sudariusi maklerinio aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion 
Securities“ adr. A. Tumėno g. 4, B korpusas, 9 aukštas, Vilnius  (ankstesnis pavadinimas UAB FMĮ 
“Baltijos vertybiniai popieriai”, adr. Gedimino pr. 60, Vilnius). 

2) 2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB Šiaulių banku  (Tilžės 149, Šiauliai), pagal 
kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas  
AB Šiaulių bankui.  
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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 pienininkų asociacijai “Pieno centras”- adr. 
Saltoniškių 9, Vilniuje, bei Lietuvos pieno ūkių asociacijai- adr. Luokės 73, Telšiuose,- kurių veiklą 
reglamentuoja LR Asociacijų įstatymas ir asociacijos įstatai. Priklausymas asociacijoms padeda 
spręsti  bendras pieno sektoriaus problemas, operatyviau gauti informaciją būtiną perdirbėjams, yra 
ginami narių interesai valstybinėse ir kitose institucijose.   Asociacijų valdyme bendrovė nedalyvauja.  

25. Trumpa emitento istorija. 

1924 m. Telšiuose buvo įkurta pieninė. 1984-1986 m. pastatyta nauja sūrių gamykla, kuri buvo 
privatizuota 1993 m. ir jos vietoje įkurta AB “Žemaitijos pienas”. Nuo to laiko įmonė tapo viena iš 
didžiausių pieno produktų gamintojų Lietuvoje, buvo didinamas jos įstatinis kapitalas. 1995 m. AB 
“Žemaitijos pienas” įsigijo kontrolinį AB “Klaipėdos pienas”, o 1997 m. spalio mėn. ABF “Šilutės 
Rambynas” akcijų paketą. 

26. Gamybos (paslaugų) charakteristika.   

AB “Žemaitijos pienas” pagrindiniai produktai: fermentiniai, lydyti ir varškės sūriai, varškė bei 
varškės sūreliai, pienas, kefyras, rūgpienis, jogurtas, grietinė ir grietinėlė, natūralus sviestas ir 
sviestas su priedais, sausi pieno produktai. Pilnas AB “Žemaitijos pienas” produktų spektras yra labai 
platus – siekia apie 50 pavadinimų – ir yra nuolat besikeičiantis atsižvelgiant į kintančius vartotojų 
poreikius. Paskutinių 3 metų gamyba natūrine ir vertine išraiška: 

  Pagaminta produkcija 
Pagrindiniai produktai 2004 m. 2005 m. 2006 m. 

 t tūkst. Lt % t tūkst. Lt % t tūkst. Lt % 

Sviestas 3422 20828 8.5 3320 25967 10.6 2822 23603 10.5 
Pienas 15929 11577 4.7 16860 15591 6.35 14090 13259 5.9 
Rūgštaus pieno produktai 7917 6818 2.8 8077 7732 3.15 7633 8236 3.7 
Grietinėlė 302 686 0.3 283 1186 0.48 335 1552 0.7 
Grietinė 6155 16108 6.6 4622 11607 4.72 4411 11760 5.3 
Fermentinis ir lydytas sūris 14625 140461 57.2 15600 135138 55.08 12591 106104 47.4 
Varškė ir varškės sūreliai 4047 19198 7.8 4873 22612 9.22 5615 31685 14.1 
Jogurtai 2967 5009 2 2723 4681 1.91 2597 4337 1.9 
Sausi pieno produktai 5713 5182 2.1 6335 8456 3.45 6964 15516 6.9 
Gaivieji gėrimai 11703 7067 2.9 3003 2027 0.83 0 0 0 
Ledai 2467 11887 4.8 2261 9781 3.98 1877 6832 3.1 
Valgyklos produkcija 128 858 0.3 172 572 0.23 185 1041 0.5 

Viso: 75375 245679 100 68129 245350 100 59078 223925 100 
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Pagrindinių produktų vidutinės kainos per pastaruosius 3 metus: 
 

Pagrindiniai produktai Mato vnt. 2004 m. 2005 m. 2006m. 
Sviestas Lt/kg 7.54 8.98 9.49 
Pienas Lt/kg 1.12 1.25 1.35 
Rūgštaus pieno produktai Lt/kg 1.34 1.49 1.55 
Grietinėlė Lt/kg 5.68 5.86 5.90 
Grietinė Lt/kg 3.99 4.29 4.10 
Fermentinis ir lydytas sūris Lt/kg 9.16 10.38 9.95 
Varškė Lt/kg 8.57 8.95 8.32 
Jogurtai Lt/kg 2.54 2.90 3.02 
Sausi pieno produktai Lt/kg 2.09 2.18 2.33 
Ledai Lt/kg 5.99 6.36 7.30 

 
 
 

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai:  

 

Rodiklio pavadinimas 2004 m. 2005 m. 2006 m. 

Grynasis pelningumas  0.03 0.03 0.03 

Vidutinio turto grąža  0.07 0.07 0.08 

Skolos koeficientas 0.61 0.59 0.55 

Skolos-nuosavybės koeficientas 1.56 1.44 1.22 

Bendrasis likvidumo koeficientas 3.32 1.79 1.80 

Turto apyvartumas 2.50 2.40 2.37 

Akcijos buhalterinė vertė (Lt) 14.34 13.01 15.01 

Grynasis pelnas akcijai (Lt) 3.02 2.03 2.60 

27. Realizavimo rinkos. 

Lietuvoje AB “Žemaitijos pienas” produkcija yra realizuojama pagal ilgalaikes ir trumpalaikes 
sutartis 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: 

 
Realizuota 

2004 m. 2005 m. 2006 m. Šalis 
tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt % 

Lietuva 195717 57.73 217066 58.80 206235 53.81 
Rusija, Latvija, Estija ir kt. 49583 14.63 62435 16.91 89108 23.25 
Vakarų šalys 63532 18.75 75452 20.44 86034 22.45 

Kitos 30142 8.89 14200 3.85 1863 0.49 

Viso: 338974 100.0 369153 100.0 383240 100 
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28. Tiekimas. 

 Pagrindinę gamyboje naudojamą žaliavą – pieną – superka pati AB “Žemaitijos pienas”.  2006 m. 
supirkta  322 976 t. žaliavinio pieno. 
 
Komplektavimo detalių, energetinių išteklių ir paslaugų tiekėjai: 
 

Tiekimų apimtys 2006 m. 
Tiekėjas Natūriniais 

vienetais 
Vertine 

išraiška, Lt 
Ryšių pobūdis 

ADM (Noble) (maistinės medžiagos) 2283358 889117 Ilgalaikė sutartis 
AB “Lietuvos dujos” firma “Šiaurės dujos” 5.800.842 3118958 Ilgalaikė sutartis 
AB „VST“  16.365879 4629224 Ilgalaikė sutartis 
AB “Telšių vandenys” (vanduo ir 
nuotekos) 

340.333 m3 

ir 455.551 m3 
2400091 

Ilgalaikė sutartis 

UAB „Vilkmeda“ 1313432 3574785 Ilgalaikė sutartis 
Bang&Bonsomer 1796781 700725 Ilgalaikė sutartis 

Viso:    
 
 

 

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės. 

AB “Žemaitijos pienas” priklausantys pastatai ir statiniai išdėstyti keliuose Lietuvos rajonuose: 
Telšių, Vilniaus, Šiaulių ir Šilutės. Iš Valstybės nuomojamo žemės sklypo dydis 28,32 ha, tame 
skaičiuje Telšiuose, Sedos g.35 – 19,28 ha, Šilalės raj. Laukuvoje, Šilalės g.29 – 2,35 ha, Plungės raj. 
Dariaus ir Girėno g.8 – 6,69 ha. Dauguma pastatų yra Telšių miesto šiaurinėje dalyje, pramoniniame 
rajone. Bendrovės teritorija šiaurėje ribojasi su daržovių baze, pietryčiuose – su elektromechanikos 
gamykla, pietuose ir vakaruose – ariama žemė.  

Pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas: 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Likutinė vertė, Lt 
Eksploatacijos 

pradžia 
Būklė 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Pagrindinis korpusas 4654401 84-12-02 Gera 

2 Taros sandėlis 667631 96-12-30 Gera 

3 Pagalbinis korpusas 2093377 84-12-02 Gera 

4 Katilinė 199225 84-12-02 Gera 

5 Administracinis pastatas 207441 93-12-02 Gera 

6 Nokinimo kamera Šilutėje 932966 98-10-21 Gera 

7 Kiti pastatai 6480664  Gera 
     

     

 Viso: 15235705   
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Informacija apie nebaigtas statybas: 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Įsisavinta 
dalis, Lt 

Sąmatinė 
vertė 

Užbaigimo data 
(ekspl.pradžia) 

1. Maisto pr.pardt. su 
automobil.stovėj.aikštele Stot.g.8b techninis 
projektas 

20000 20000 Iki 2007 12 mėn. 

2. Labardžių p.s.p. rem.d-bai. 10785 10785 Iki 2007 12 mėn. 

3. Gruzdžių p.s.p.kanaliz.reng.d-bai. 6602 6602 Iki 2007 12 mėn. 

4. Pieno sup.punkto įrengimo dokumentacija 220 220 Iki 2007 12 mėn. 

5. Topografinė nuotrauka, Vilniaus g. 30 600 600 Iki 2007 12 mėn. 

 Viso: 38207 38207  
 
 
Pieno supirkimo punktų ir kiti remonto darbai vykdomi nuolat. 
 
 

 

 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla. 

Ekonominiai:  Toliau didėjo žaliavinio pieno supirkimo kainos, bet didesnės įtakos finansiniams 
rezultatams tai neturėjo, kadangi augo ir parduodamos produkcijos kainos.  

Politiniai, techniniai-technologiniai, socialiniai bei ekologiniai rizikos veiksniai šiuo metu įtakos 
įmonės veiklai nedaro. 

Bendras paskolų, paimtų iš AB banko “NORD/LB Lietuva” ir AB Vilniaus bankas, likutis       
2006-12-31 sudarė 46,09mln. Lt. Iš bendro paskolų portfelio ilgalaikės paskolos litais sudaro 7,50 
mln. Lt, eurais – 38,59 mln. Lt. Visų paskolų metinių palūkanų svertinis vidurkis 2006-12-31 buvo 
4.3%. 

 
Kiti rizikos veiksniai: nėra. 

 

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento 
veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus. 

_______________ 
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32. Patentai, licencijos, kontraktai. 

AB “Žemaitijos pienas” turi užpatentavusi logotipus “Žemaitijos pienas” ir “Baltoji varnelė”, 
piešinį “Baltoji varnelė”, keturis reklaminius šūkius, fermentinio sūrio gamybos ir formavimo būdus, 
virš 50 vardų. Pateiktos paraiškos virš 21 vardų patentavimui Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje 
ir Ukrainoje. 
 AB “Žemaitijos pienas” turi licencijas krovinių pervežimui tarptautiniais maršrutais. VMVT  
patvirtintas įmonės atitikimas naujų higienos reglamentų reikalavimams, suteikiant patvirtinimo 
numerį 78-01P (LR VMVT 2006 12 13  direktoriaus įsakymas Nr. B1-800). 

Vokietijos akreditavimo įstaiga DAR atliko akredituotos bendrovės laboratorijos pagal DIN EN 
ISO/IEC 17025:2000 pieno ir pieno produktų bei vandens tyrimams, auditą bei patvirtino atitiktį 
(DAR registracijos numeris DAP-PL-3977.00) 

Pratęstas buvusių sertifikatų galiojimo laikas Kaliningrado Sertifikavimo ir metrologijos centre bei 
Baltarusijos sertifikavimo centre BELGIM. 

 

 

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai. 

_______________ 

34. Darbuotojai. 

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

 2004 m. 2005 m. 2006 m. 

Darbuotojų 
grupės 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidut.darbo 
užmok., Lt 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidut.darbo 
užmok., Lt 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidut.darbo 
užmok., Lt 

Vadovaujantis 
personalas 

5 15124 5 18274 5 19443 

Specialistai ir 
tarnautojai 

165 2140 174 2238 167 2526 

Darbininkai 1902 895 1842 1091 1627 1364 

Vidutinis 
sąrašinis 
darbuotojų sk. 

2072 2021 1799 

 

2006 metais vidutinis sąraše esančių darbuotojų skaičius sumažėjo 10,98 proc. Darbuotojų 
skaičius sumažėjo dėl prekybos tinklo perdavimo UAB „Žemaitijos prekyba“, AB „Žemaitijos pieno 
investicija“ dukterinei įmonei. 
 

Išsilavinimas 
Darbuotojų grupė 

Aukštasis Spec. vidurinis Kitas 
Vadovai 5 - - 

Specialistai 90 67 10 
Darbininkai 81 416 1130 

 
Kolektyvinė darbo sutartis su darbuotojais bendrovėje nėra sudaryta. 



Akcinės bendrovės “Žemaitijos pienas”  2006 metų prospektas-ataskaita 

 13 

 

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 “Telšių autoservisas”, Mažeikių 4, Telšiai, automobilių remontas, prekyba atsarginėmis 
dalimis, įstatinis kapitalas 689 605 Lt. Grupės valdomų akcijų dalis 37,49 %. 
    UAB “Žemaitijos pieno žaliava”, Sedos 35, Telšiai, pieno supirkimas, įstatinis kapitalas              1 
000 000 Lt. Grynasis pelnas (nuostolis) 2006m. gruodžio 31d. – (9509) Lt; trumpalaikio turto ir 
trumpalaikių įsipareigojimų santykis – 15.68; visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0.05. Grupės 
valdomų akcijų dalis 100,00 %. 
    ŽŪK “Tarpučių pienas”, Klaipėdos g. 3, Šilutė, pieno žaliavos surinkimo paslaugos, pajinis 
kapitalas 496 027 Lt. Grynasis pelnas 2006m. gruodžio 31d. – 24582 Lt.; trumpalaikio turto ir 
trumpalaikių įsipareigojimų santykis – 1.08; visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0.75. Grupės 
valdoma  dalis 10,08 %. 
    ŽŪK “Sodžiaus pienas”, Šilalės g. 35, Laukuva, Šilalės raj., pieno žaliavos surinkimo paslaugos, 
pajinis kapitalas 694 570 Lt. Grynasis pelnas 2006m. gruodžio 31d. – 140 642 Lt.; trumpalaikio turto 
ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis – 1.08; visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0.64. 
Grupės valdoma  dalis 15,09 %. 

UAB “Telšių autoservisas”, ŽŪK “Tarpučių pienas” ir ŽŪK “Sodžiaus pienas” yra laikomos 
dukterinėmis įmonėmis, nes AB “Žemaitijos pienas” kontroliuoja dukterinių įmonių veiklą, nors ir 
valdo mažiau nei 50 % akcijų. UAB “Telšių autoservisas” 2003, 2004, 2005, 2006 m. veiklos 
nevykdė. 

 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  

Nuosavybės teise 
prikl.  kapitalo ir 

balsų dalis, % 

Kapitalo ir balsų dalis,  
su kartu veikiančiais 

asmenimis, % 

UAB “Telšių 
autoservisas” 

paprastosios 
vardinės 
akcijos 

15 205 17  37,49 37,49 

UAB 
“Žemaitijos 

pieno žaliava” 

paprastosios 
vardinės 
akcijos 

100 000 10 100 100 

ŽŪK “Sodžiaus 
pienas” 

pajai 1 10 0,01 15,09 

ŽŪK“Tarpučių 
pienas“ 

pajai - 10 - 10,08 

 

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; 

 

Per 2004 m. buvo įsigyta moderni varškės gamybos linija, bei pažangi mineralinio vandens 
pilstymo linija. 
     2005 m. įsigytas automatinio pieno analizatoriaus ir automatinio paketų sudėjimas ant paketų, 
įrengimų vertė 1.2 mln. Lt. Dalis įrengimų įsigyta lizingo būdu , kitos investicijos atliktos iš nuosavų 
lėšų. 
     2006 m. įsigytas Sraigtinis oro kompresorius, Horizontalaus pakavimo įrenginys, Maišyklė, 
Grietinės ir kefyro fasavimo į indelius, Kefyro aušintuvai, Automatizuota katilinių technologinių, 
Pasterizatorius grietinėlei, Plokštelinis pasterizatorius, Sviesto fasavimo į foliją įrenginys, Sausų 
pieno produktų fasavimo linija, Pieno priėmimo linijos (4vnt.), Pieno pašildymo įrenginys, Sūrių 
gamybos duomenų sekimo ir kaupimo. Visi šie įrengimai įsigyti pagal BPD projektą Šie įrengimai 
įsigyti iš skolintų lėšų, kurių dalis bus kompensuota iš Europos Sąjungos lėšų. 

 

 

 
 

35.5. informacija apie numatomas investicijas 
 

     2007 m. planuoja investuoti  apie 20 mln.Lt. Planuojama įsigyti varškės gamintuvą, Sūrių įvilkimo 
įrenginį, sūrio pjaustymo – slaiseriavimo liniją ir kt.. Investicijas planuojama finansuoti iš nuosavų 
lėšų. 

 

36. Konkurentai. 

Pagrindiniai konkurentai vidaus rinkoje yra kitos didelės Lietuvos pieno perdirbimo įmonės:         
AB “Pieno žvaigždės”, AB “Rokiškio sūris”, AB “Vilkyškių pieninė” ir kt. Eksporto rinkose 
pagrindiniai konkurentai yra stambios ir vidutinės JAV ir Vakarų Europos pieno perdirbimo įmonės. 

37. Išmokėti dividendai. 

 

Metai 

Vienai 
akcijai, Lt 

Proc. nuo 
nominalios 

vertės 

Bendra 
priskaičiuotų 

dividendų suma, Lt 

Bendra 
išmokamų 

dividendų suma, Lt 

2000     

2001     

2002     

2003* 0,15 1,5 529 005 449 654 

2004 0,20 2,0 740 000 629 000 

2005 0,60 6,0 2 902 500 2 468 949 

2006 0,20 2,0 967 500 823 718 
2006.12.31 d.  buvo neatsiimta 168 303,46Lt  dividendų. 
2003* - AB „Žemaitijos pienas“ buvo supirkusi  173 301 savą akciją arba 4.68% įstatinio kapitalo. 
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V skyrius. 

FINANSINĖ PADĖTIS 

 

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

                                                                                                                                       tūkst. (Lt) 

   Grupė    Bendrovė  
   

2006 m.  
gruodžio 
31 d. 

2005 m.  
gruodžio 
31 d. 

2004 m.  
gruodžio 
31 d. 

  
2006 m.  
gruodžio 
31 d. 

2005 m.  
gruodžio 
31 d. 

                    
2004 m.  
gruodžio          
31d. 

 TURTAS        
 Ilgalaikis turtas        
 Ilgalaikis nematerialusis turtas 518 424 240  517 420 233 
 Ilgalaikis materialusis turtas 46.833 48.459 43.722  44.280 46.853 41.496 
 Investicinis turtas  - 4.924  6.921 - 4.924 
 Investicijos, skirtos pardavimui 14 20 20  14 20 20 
 Investicijos į dukterines įmones - - -  1.000 1.000 1.000 
 Ilgalaikės gautinos sumos 1.906 2.543 2.188  1.906 2.543 2.188 
 Atidėtojo mokesčio turtas  298 197 104  298 197 104 
 Ilgalaikio turto iš viso 54.876 51.643 51.198  54.936 51.033 49.965 
         
 Trumpalaikis turtas        
 Atsargos 39.077 48.608 52.780  39.076 48.601 52.771 
 Išankstiniai apmokėjimai  859 1.259 1.430  859 1.257 1.402 
 Iš pirkėjų gautinos sumos 31.549 23.145 12.922  31.549 23.131 12.922 
 Iš dukterinių įmonių gautinos sumos - - -  - 527 527 
 Iš kitų susijusių šalių gautinos sumos 15.378 7.787 2.807  15.378 7.633 2.738 
 Kitos gautinos sumos 5.544 8.762 3.134  5.496 8.753 3.135 
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14.534 13.097 12.934 14.140 12.652 12.733
 Trumpalaikio turto iš viso 106.941 102.658 86.007  106.498 102.554 86.228 
         

 
 
Turto iš viso 

 
 

161.817 154.301 137.205 

  
 

161.434 153.587 136.193 
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                                                                                                                                      tūkst. (Lt) 

   Grupė    Bendrovė  
   

2006 m.  
gruodžio 
31 d. 

2005 m.  
gruodžio 
31 d. 

2004 m.  
gruodžio 
31 d. 

  
2006 m. 
gruodžio 
31 d. 

2005 m.  
gruodžio 
31 d. 

                    
2004 m.  
gruodžio          
31d. 

 ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS 
KAPITALAS     

  
  

 Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės 
akcininkams 

   
  

  
 Įstatinis kapitalas 48.375 48.375 37.000  48.375 48.375 37.000 
 Akcijų priedai - - 2.760  - - 2.760 
 Privalomasis rezervas 4.838 3.700 3.700   4.838                                                                                    3.700 3.700 
 Kiti rezervai - - 3.540  - - 3.540 

 Nepaskirstytasis pelnas 19.400 10.541 6.075  19.380 10.837 6.813 
  72.613 62.616 53.075  72.593 62.912 53.813 

 Mažumos dalis 1.037 1.037 1.037  - - - 
 Nuosavo kapitalo iš viso 73.650 63.653 54.112  72.593 62.912 53.813 
         
 Ilgalaikiai įsipareigojimai        
 Gauta parama 2.073 3.941 5.834  1.724 3.277 4.831 
 Ilgalaikės paskolos 23.173 26.214 46.550  23.173 26.214 46.550 
 Ilgalaikės paskolos iš susijusių šalių - - 2.040  - - - 
 Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 4.599 3.820 1.787  4.599 3.820 1.787 
 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 124 91 901  124 91 901 
 Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 29.969 34.066 57.112  29.620 33.402 54.069 
        
 Trumpalaikiai įsipareigojimai       
 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 22.913 23.497 2.196  22.913 23.497 2.196 
 Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) 

įsipareigojimų einamųjų metų dalis 1.727 1.615 758 
  

1.727 1.615 758 
 Prekybos skolos 22.536 18.393 15.452  21.763 17.623 14.642 
 Dukterinėms įmonėms mokėtinos sumos - - -  4.387 4.165 3.625 
 Kitoms susijusioms šalims mokėtinos sumos 6.856 9.208 3.135  4.739 7.116 3.105 
 Mokėtinas pelno mokestis 763 465 1.131  738 452 1.110 
 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos 3.403 3.404 3.309  2.954 2.805 2.875 
 Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso 59.198 56.582 25.981   59.221 57.273 28.311 
         
 Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo iš viso 161.817 154.301 137.205  161.434 153.587 136.193 
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38.2. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų pelno (nuostolio) ataskaitos. 
 

                                                                                                                                              tūkst. (Lt) 
   Grupė    Bendrovė  
 

 
 

2006 m. 2005 m. 2004 m.  
   
2006 m. 2005 m. 2004 m.  

       
 Pardavimo pajamos 383.258 369.258 338.278  383.240 369.153 339.385 
 Pardavimo savikaina (310.818) (306.068) (264.798)  (311.303) (306.581) (274.570)
 Bendrasis pelnas 

72.440 63.190 73.480 
 

71.937 62.572 64.815
 Veiklos sąnaudos (61.897) (57.666) (60.396)  (61.856) (57.701) (54.645)
 Kitos veiklos pajamos – grynasis 
rezultatas 

 
7.610 7.175 1.096 

  
7.701 7.373 1.177 

 Veiklos pelnas 18.153 12.699 14.180  17.782 12.244 11.347 
 Finansinės ir investicinės veiklos 

(sąnaudos) – grynasis rezultatas (2.007) (481) (3.573) 
 

(1.985) (480) (3.578)
 Pelnas prieš apmokestinimą 16.146 12.218 10.607  15.797 11.764 7.769 
 Pelno mokestis (3.46) (1.937) (2.062)  (3.213) (1.925) (1.468)
 Grynasis pelnas 12.900 10.281 8.545  12.584 9.839 6.301 
         
 Priskirtinas:        
 Bendrovės akcininkams 12.900 10.281 8.190  12.584 9.839 6.301 
 Mažumai - - 355  - - - 
        
 Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai, 
litais 

 
2,67 2,13 1,72 
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38.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos. 
                                                                                                                              tūkst.   (Lt) 

Grupė  Priskirtinas Bendrovės akcininkams  
Mažumo

s dalis Iš viso 

 
Pasta-

bos 
Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privaloma-
sis rezervas 

Kiti 
rezervai 

Savos 
akcijos 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas Iš viso   

           

2003 m. 
gruodžio  
31 d. likutis 

 

37.000 2.760 2.874 - (1.137) 40.759 82.256 4.791 87.047 
      
Išmokėti 

dividendai 23 - - 
- - 

- (529) (529) - (529)
Pervesta į 

rezervus  - - 826 39.394  (40.220) - - - 
Perleista 

reorganizacijos 
metu 1 - - - (35.854) - (5.125) (40.979) (3.995) (44.974)

Savų akcijų 
pardavimas 1 - - - - 1.137 - 1.137 - 1.137 

Pelnas iš 
parduotų savų 
akcijų atėmus 
pelno mokestį 3 - - - - - 3.000 3.000 (114) 2.886 

Grynasis metų 
pelnas 
(pertvarkytas)  - - - - - 8.190 8.190 355 8.545 

2004 m. 
gruodžio 31 d. 
likutis 

 

37.000 2.760 3.700 3.540 - 6.075 53.075 1.037 54.112 
           
Pervesta į įstatinį 

kapitalą 12 11.375 (2.760) - (3.540) - (5.075) - - - 
Išmokėti 

dividendai 23 - - - - - (740) (740) - (740)
Grynasis metų 

pelnas  - - - - - 10.281 10.281 - 10.281 
2005 m. 

gruodžio 31 d. 
likutis  48.375 - 3.700 - - 10.541 62.616 1.037 63.653 

Patvirtinti 
dividendai 23 - - - - - (2.903) 

 
(2.903) - (2.903) 

Pervesta į 
privalomąjį 
rezervą 12 - - 1.138 - - (1.138) - - - 

Grynasis metų 
pelnas  - - - - - 12.900 12.900 - 12.900 

2006 m. 
gruodžio 31 d. 
likutis  48.375 - 4.838 - - 19.400 72.613 1.037 73.650 
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       tūkst. (Lt) 

 Pastabos 
Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privaloma-
sis rezervas 

Kiti 
rezervai 

Savos 
akcijos 

Nepaskir-
stytasis 
pelnas Iš viso 

         
2003 m. gruodžio 31 d. 

likutis  
 

37.000 2.760 2.874 - (1.137) 42.668 84.165 
     

Išmokėti dividendai 23 - - - - - (529) (529)

Pervesta į rezervus  - - 826 39.394  (40.220) - 

Perleista reorganizacijos metu 1 - - - (35.854) - (5.125) (40.979)

Savų akcijų pardavimas 12 - - - - 1.137 - 1.137 
Pelnas iš parduotų savų akcijų 

atėmus pelno mokestį  - - - - - 3.718 3.718 
Grynasis metų pelnas 

(pertvarkytas) 
3 

- - - - - 6.301 6.301 
2004 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

 
37.000 2.760 3.700 3.540 - 6.813 53.813 

         

Pervesta į įstatinį kapitalą 12 11.375 (2.760) - (3.540) - (5.075) - 

Išmokėti dividendai 23 - - - - - (740) (740)

Grynasis metų pelnas  - - - - - 9.839 9.839 
2005 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

 
48.375 - 3.700 - - 10.837 62.912 

Patvirtinti dividendai 23 - - - - - (2.903) (2.903) 

Pervesta į privalomąjį rezervą 12 - - 1.138 - - (1.138) - 

Grynasis metų pelnas  - - - - - 12.584 12.584 
2006 m. gruodžio 31 d. 

likutis  48.375 - 4.838 - - 19.380 72.593  
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38.4. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) 
ataskaitos. 

                                                                                                                                                    tūkst. (Lt) 
   Grupė    Bendrovė  
  

2006 m. 2005 m.  2004 m.  
  

2006 m. 2005 m.  2004 m.  
 Pagrindinės veiklos pinigų srautai        
 Grynasis pelnas 12.900 10.281 8.545  12.584 9.839 6.301 
 Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:        
 Nusidėvėjimas ir amortizacija 14.674 13.391 15.256  14.026 12.733 13.154 
 Gautos paramos amortizacija (1.868) (1.893) (1.843)  (1.553) (1.554) (1.554) 
  

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
pardavimo (pelnas) 

 
 

(502) (183) 62 

  
 

(502) (183) 42 
 Gautinų sumų vertės sumažėjimas (99) - 80  (99) - 81 
 Pelno mokesčio sąnaudos 3.246 1.937 2.062  3.213 1.925 1.468 
 Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo (atstatymas) - 48 (1.617)  - 45 (1.619) 
 Žalos atlyginimas - (5.338) -  - (5.338) - 
 Kitos nepiniginės sąnaudos  1.806 1.433 3.159  1.806 1.432 3.112 
   19.676 25.704  29.475 18.899 20.985 
 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:        
 Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)  9.531 4.124 3.938  9.525 4.125 (2.058) 
 Gautinų sumų (padidėjimas) (15.822) (17.243) (8.315)  (15.457) (15.104) (4.630) 
 Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto 

sumažėjimas (padidėjimas) 
 

400 171 (391) 
  

398 145 (296) 
 Kitų gautinų sumų sumažėjimas 3.144 716 -  3.177 727 - 
 Prekybos skolų, susijusioms šalims ir dukterinėms 

įmonėms mokėtinų sumų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

 
 

1.791 9.014 (591) 

  
 

1.985 7.532 4.940 
 (Sumokėtas) pelno mokestis (2.948) (2.701) (2.972)  (2.927) (2.681) (1.816) 
 Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų 

(sumažėjimas) padidėjimas 
 

100 (747) 1.667 
  

234 (912) (198) 
 Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 26.353 13.010 19.040  26.410 12.731 16.927 
 Investicinės veiklos pinigų srautai        
 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

(įsigijimas) (11.415) (8.885) (13.879) 
 

(11.412) (8.850) (13.504) 
 Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas 3.449 75 -  3.424 75 - 
 Investicijų pardavimai - - 83  - - 83 
 Paskolų susigrąžinimas 3.753 3.937 2.659  3.753 3.937 2.659 
 Ilgalaikių paskolų (išdavimas) (3.116) (3.959) (3.455)  (3.116) (3.959) (3.220) 
 Gautos palūkanos 333 245 212  332 245 212 
 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (6.996) (8.587) (14.380)  (7.019) (8.552) (13.770) 
 Finansinės veiklos pinigų srautai        
 Dividendų (išmokėjimas) (2.903) (712) (529)  (2.903) (712) (529) 
 Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu - - (2.227)  - - - 
 Paskolų gavimas - 3.108 8.142  - 3.108 8.142 
 Paskolų (grąžinimas)  (10.744) (2.196) (9.238)  (10.744) (2.196) (8.885) 
 Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) (1.971) (2.383) (1.624)  (1.971) (2.383) (1.465) 
 Ilgalaikės už akcijas mokėtinos sumos 

(apmokėjimas) 
 

- - (385) 
  

- - (385) 
 (Sumokėtos) palūkanos (2.302) (2.077) (2.006)  (2.285) (2.077) (2.006) 
 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (17.920) (4.260) (7.867)  (17.903) (4.260) (5.128) 
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 Grynasis pinigų srautų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

 
1.437 163 (3.207) 

 
1.488 (81) (1.971) 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 

 
13.097 12.934 16.141 

 
12.652 12.733 14.704 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 14.534 13.097 12.934 

 
14.140 12.652 12.733 
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39. Paaiškinamasis raštas 
 

 AB “Žemaitijos pienas” paaiškinamasis raštas prie finansinės atskaitomybės pateikiamas kaip šio 
metinio prospekto - ataskaitos priedas. 
 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio 
valdymo organo parengta ataskaita. 

 

  
 

               AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ 
2006 m. 

 

KONSOLIDUOTAS    METINIS   PRANEŠIMAS  
 
 
 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 
turi keletą didmeninės prekybos padalinių su sandėliais ir transportavimo priemonėmis didžiausiuose 
Lietuvos miestuose. Bendrovė pradėjo veiklą 1984 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus 
vertybinių popierių biržos Einamajame sąraše. 
               2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 48.375 tūkst. litų, kurį 
sudarė 4.837.500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 10 litų. Visos akcijos yra išleistos, 
pasirašytos ir apmokėtos. 2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrovės dukterinės įmonės Bendrovės 
akcijų neturėjo, Bendrovė taip pat neturėjo savų akcijų. 
                Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus metinę ataskaitą, įskaitant ir finansinę atskaitomybę, 
paruoštą Bendrovės vadovybės, tvirtina metinis Visuotinis akcininkų susirinkimas.                       
                    Iki 2006 m. balandžio mėn. Bendrovė valdė mažmeninės prekybos tinklą, kuris vykdė 
AB „Žemaitijos pienas“ produktų mažmeninę prekybą. Nuo 2006 m. balandžio mėn. mažmeninės 
prekybos paslaugos buvo perleistos susijusiai šaliai UAB „Žemaitijos prekyba“, AB „Žemaitijos 
pieno investicija“ grupės įmonei. 1.854 tūkst. litų mažmeninės prekybos atsargų ir dalis ilgalaikio 
materialiojo turto, kurio likutinė vertė yra 968 tūkst. litų, buvo parduota UAB „Žemaitijos prekyba“ 
atitinkamai už 1.854 tūkst. litų ir 1.031 tūkst. litų. 
                  Iki 2006 m. balandžio mėn. Bendrovė pirko sūrio gamybos paslaugas iš susijusios šalies 
ABF „Šilutės Rambynas“. Nuo 2006 m. balandžio mėn. dėl pasikeitusio sandorių pobūdžio Bendrovė 
parduoda pieną ir įsigyja pagamintą produkciją iš ABF „Šilutės Rambynas“. 
                  Per 2006 metus: 

• VMVT  patvirtintas įmonės atitikimas naujų higienos reglamentų reikalavimams, suteikiant 
patvirtinimo numerį 78-01P (LR VMVT 2006 12 13  direktoriaus įsakymas Nr. B1-800). 

• Vokietijos akreditavimo įstaiga DAR atliko akreduotos bendrovės laboratorijos pagal DIN EN 
ISO/IEC 17025:2000 pieno ir pieno produktų bei vandens tyrimams, auditą bei patvirtino 
atitiktį (DAR registracijos numeris DAP-PL-3977.00) 

• Pratęstas buvusių sertifikatų galiojimo laikas Kaliningrado Sertifikavimo ir metrologijos 
centre bei Baltarusijos sertifikavimo centre BELGIM. 

• Žurnalas „Geras skonis“ bendrovėje gaminamiems  produktams skyrė sekančias nominacijas: 
- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ sūriui 

DŽIUGAS 
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- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ už žiūrovų simpatijas AB 
„Žemaitijos pienas“ sūriui DŽIUGAS 

- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ varškei 
ŽEMAIJOS SOTI 

- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ sūreliui 
MAGIJA 

- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ 
plėšomoms sūrio lazdelėm PIK-NIK 

- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ sūriui 
ŠILUTĖS PICARELA 

- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ sūriui 
PALANGA 

- Nominacija „ Žurnalas geras skonis rekomenduoja“ AB „Žemaitijos pienas“ sūriui 
VILNIUS 

• Sviesto –sūrių ceche: 
- Įsisavintas naujas pieno sūriams pašildytojas ir naujas grietinėlės pasterizatorius. 
- Paleistas sūrio automatinio įvilkimo bei vakuumavimo įrenginys.  
- Atliktas pieno priėmimo linijų automatizavimas ir vizualizacija. 
- Toliau sėkmingai vykdomas privatus sūrių saugojimas pagal ES komisijos reglamentą 

(EB) Nr. 734/ 2006. 
 

• Šviežių pieno produktų ceche:  
Išplėstas varškių asortimentas:  
         5 % riebumo LIEKNA varškė su obuoliais kivi ir vynuogėmis 
         20 %  riebumo SOTI  varškė su braškėmis 
         20 %  riebumo SOTI  varškė plombyro skonio  
         20 %  riebumo SOTI  varškė su razinomis  
 

• Lydytų sūrių ceche: 
- Paleistas naujas sūrių giluminio formavimo pakavimo įrenginys VS-30. 
- Įvykdytas pirmas Lydymo cecho rekonstrukcijos  etapas. 

 
 
         Per 2006 metus transporto skyrius nupirko 3 vnt. MB 1835 markės pienovežius , kurių vieno 
keliamoji  galia 12000 litrų pieno ir 1 vnt  puspriekabę , kurios keliamoji galia 12000 ltr.  Pakeistos 
nusidėvėjusios dvi 14000 ltr. puspriekabės į dvi 20000 ltr. puspriekabes. Produktų išvežimui 
nupirktas vienas automobilis Scania, kurio keliamoji galia  11 t. Siekiant sustiprinti superkamo pieno 
kontrolę žaliavos skyriui nupirki  4 vnt. VW Caddy. Vadybininkams ir administracijai nupirkta 9 vnt. 
lengvųjų automobilių. AB“Žemaitijos pienas“  sunkusis krovininis transportas pervežė 65613 t pieno 
poduktų ir mineralinio vandens į filialus ir prekybos centrų centrinius sandėlius. Išvežiojantis 
transportas  iš filialo sandėlių nuvežė pirkėjams 74688 t pieno ir mineralinio vandens. AB“Žemaitijos 
pienas“ ir ABF „Šilutės Rambynas“ pienovežiai pervežė  286536  tonų žalio pieno ir pieno išrūgų. 
Taip pat pervežta 2862 t ledų.  
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          2006 metų grupės apyvarta  – 383 mln.litų, tai 3,8 % daugiau nei 2005 metais. Gauta  12, 9 
mln.litų audituoto grynojo pelno.  
2005 m. ir 2006 m. bendrovės pardavimų litais pagal produktų grupes       
palyginimas 
      

Produkto grupės 2005m. 2006m. 
Pasikeitimas %-

tais   
Pieno produktai 320307 366265 14,35%   
Ledai  14268 15137 6,09%   
Šaldyta produkcija 1385 1838 32,71%   
Vandens produktai 13551 428 -96,84%   
Kitų įmonių produkcija 19642 5231 -73,37%   
Iš viso: 369153 383240 3,8%   
      

                   2006 metais eksportas sudarė virš 46 % nuo visų pardavimų. Daugiausia bendrovė 
eksportavo į Europos šalis, Rusiją. Fermentinių sūrių eksportas sudarė 69%  nuo viso eksporto, 
grietinėlės – 19 %, išrūgų miltų – 6 %, kitų prekių – 6 %. 
                   Sąrašinis grupės darbuotojų skaičius  2006 metų gruodžio 31 d. buvo 1941. Per metus 
jiems priskaičiuota 50744 tūkst.litų darbo užmokesčio. Vidutinis atlyginimas buvo 2179 Lt/mėn. ir 
lyginant su 2005 m. padidėjo 19,3 % arba 352 Lt/mėn. 
                     Per 2006 metus grupė supirko 322986 tonų pieno ( pagal R+B ). Lyginant su 2005 
metais 10,95 % supirkta daugiau, nors Lietuvos pieno gamyba 2006 m. vidutiniškai padidėjo 8,7 %. 
Vidutinė metinė 1 tonos ( R+B ) pieno kaina buvo 599 Lt arba  1,2 %   ( 7,08 Lt/toną ) didesnė negu 
2005 m. ir 21 Lt/toną didesnė už bendrą Lietuvos vidutinę kainą. Tai lėmė didėjanti stambių pieno 
gamintojų dalis. 
                  Šiais metais grupė ruošiasi supirkti 339654 tonų  pieno arba 5,2 % daugiau negu 2006 m. 
Planuojama vidutinė 1- nos tonos kaina  635 Lt. 
 
                2006 m. gruodžio 31 d. AB “Žemaitijos pienas“ dukterinės įmonės buvo šios: 
 

Įmonė  Įmonės buveinės 
adresas  

Akcijų 
skaičius  

Nominali 
akcijos vertė, 

Lt 

Grupės valdomų 
akcijų dalis  

AB“Telšių 
autoservisas“ 

Mažeikių g. 4, 
Telšiai  

15205 17 37,48 

UAB“Žemaitijos 
pieno žaliava“ 

Sedos g. 35, Telšiai  100000 10 100 

ŽŪK“Tarpučių 
pienas“ 

Klaipėdos g. 3, 
Šilutė  

1 10 10,08 

ŽŪK“Sodžiaus 
pienas“ 

Šilalės g. 35, 
Laukuva, Šilalės 
raj.  

1 10 15,09 

 
 
 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“ nuo 2000 m. liepos mėn. iki 2006 m. gruodžio 
mėn. 31 d. veiklos nevykdė.  
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 AB “Žemaitijos pienas“ turi 6- sis 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. 
 

              Filialų vidutinė metinė vienos tonos produkcijos pardavimo išlaidos sudarė –353 Lt/t., 
atitinkamai 2005 m. buvo 332 Lt/t, skirtumas 21 Lt/t  arba 6,3 %. 
                   AB “Žemaitijos pienas“ pieno supirkimui turi 2–u filialus: 

1. Laukuvos pieninė, Šilalės 35, Laukuva, Šilalės raj.; 
2. Plungės pieninė, Dariaus ir Girėno 8, Plungė. 

  
 2006 m. kovo 9 d. bendrovė su Nacionaline mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos pasirašė sutartį susijusią su bendrovės modernizacijos projektu. Pagal šią sutartį 
bendrovės projektui bus suteikta 3,4mln. litų parama. Bendra projekto vertė 8,3 mln.litų. Sausio 
mėnesį 2007 m. AB „Žemaitijos pienas“ iš bendrojo finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų ir nuosavomis lėšomis, įgyvendino projektą „AB „Žemaitijos pienas“ gamybinių linijų 
modernizavimas“ antrąjį etapą. Per du projekto etapus modernizuotas grietinės fasavimas - nuo šiol 
vartotojas galės įsigyti  norimo kiekio produktų. Įsigijus įrangą kefyrui atšaldyti prieš fasuojant, 
pagerinta produkto kokybė. Planuojami pardavimai prieš perkant įrangą pasiteisino. Modernizuotos ir 
pieno priėmimo bei grietinėlės gamybos linijos, įsigyta varškės maišyklė bei sraigtinis oro 
kompresorius. Įmonėje įgyvendintas katilinės automatizavimas bei kompiuterizuotų darbo vietų 
sukūrimas, sumontuoti nauji sviesto, sūrio bei sausų pieno produktų fasavimo įrenginiai. Veiklos 
buvo pasirinktos atsižvelgiant į įmonės poreikius, ilgą laiką detaliai analizavus teikiamus pasiūlymus 
ir koreguojant besiformuojančią firmos plėtimosi viziją. 
 AB „Žemaitijos pienas“ sudarytos sąlygos gamybos plėtrai, kokybiškesnės produkcijos 
gamybai bei pagerintos darbo sąlygos. 
               2006 m. kovo 9 d. bendrovė su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartį 
dėl paramos skyrimo projektui „AB “Žemaitijos pienas“ darbuotojų bendrųjų gebėjimų ir įgūdžių 
ugdymas“. Pagal šią sutartį bus suteikta iki 810 523 litų parama. Visa projekto išlaidų suma 1 365 
437 Lt, per 2006 m. įsisavinta 39 517 Lt arba 2,9 %. 
               AB “Žemaitijos pienas“ ilgalaikiai tikslai - tapti stipria, techniškai modernia, patikima, 
patrauklia investitoriams bendrove; savo gamybos produktams susikurti pelningą rinką Europos 
Sąjungoje ir Pabaltijyje; išlaikyti aukščiausią lygį produktų kokybės; pilnai išnaudoti esamus 
gamybinius pajėgumus; sistemingai kaupti intelektualinį kapitalą; 30 % siaurinti produktų 
asortimentą, atsisakyti mažų kiekių ir rankinio darbo.  

             Bendrovės pagrindiniai einamieji tikslai: 
 - pirkti pieną rinkos sąlygomis, bet ne brangiau negu žaliavinį pieną Lietuvoje perka kiti rinkos 
dalyviai; 
 - išlaikyti turimą pieno gamintojų skaičių ir supirkti pieno nors 5 % daugiau negu bus 2007 m. 
vidutinis pieno gamybos augimo vidurkis; 
 - pardavimus didinti bendrovei palankiomis kainomis. Koncentruotis ties pagrindiniu stipriausių 
produktų krepšeliu bei išlaikyti ne mažesnę kaip 20 proc. vidaus rinkos dalį.  
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Eksporto rinkose orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos pardavimus; 
- stiprinti rinkodaros funkciją bei bendrovės vardą; 
- kuo sėkmingiau užbaigti informacinės kompiuterinės sistemos diegimą visose grupės įmonėse; 
įdiegti planavimo - biudžetavimo sistemą; 
- mažinti gamybos sąnaudas ir produktų savikainą; 
- kaip galima greičiau atsisakyti ekonomiškai nenaudingos gamybos; 
- pasiekti  grynąjį pelningumą ne mažesnį kaip 3,5 %; 
- mažinti paskirstymo išlaidas; 
- darbuotojus skatinti tik už galutinį rezultatą ir už prisiimtų planų vykdymą. 

                
 Ataskaita  apsvarstyta ir patvirtinta AB „Žemaitijos pienas“ valdybos posėdyje.  

 
 

 
 
 
 

41. Informacija apie auditą. 
 

Bendrovės auditoriai - UAB “Ernst & Young Baltic”, Subačiaus g. 7, LT-01008 Vilnius, audito 
įmonės pažymėjimo Nr.000514.  

Buvo atliktas AB “Žemaitijos pienas” ir konsoliduotų AB „Žemaitijos pienas“ bei dukterinių 
įmonių: AB „Telšių autoservisas“, UAB „Žemaitijos pieno žaliava“, ŽŪK “Tarpučių pienas“, ŽŪK 
„Sodžiaus pienas“ (toliau „Grupė“) 2006 m. gruodžio 31 d. balansų ir susijusių 2006 m. pelno 
(nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų auditas. Auditas buvo baigtas    2007 
m. vasario 23 d.. Auditas atliktas pagal Tarptautiniais audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė 
apskaitininkų federacija.  

Audito kompanija peržiūrėjo AB „Žemaitijos pienas“ 2006 finansinių metų Bendrovės veiklos 
ataskaitą ir 2007 m. vasario 23 d. pateikė ataskaitą. 

Nepriklausomo auditoriaus išvados ir ataskaitos pridedamos prie šio prospekto – ataskaitos. 
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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 
0,69 UAB “Žemaitijos pieno žaliava” 

direktorė, AB “Žemaitijos pieno 
investicija” –1,96 

2. Tarybos narė Gražina 
Norkevičienė 
a.k. 45305110083 

0,15 AB “Žemaitijos pieno investicija” 
– 0,16 

3. Tarybos narys Algirdas Stulpinas 
 a/k. 34507240122 

- 
 

AB“Žemaitijos pienas” direktorius 
transportui,       
 UAB “Telšių autoservisas” valdybos 
narys 

     
 Valdyba    
1. Valdybos pirmininkas Algirdas Pažemeckas 

a.k. 35111120012 
40,74 AB “Klaipėdos pienas” valdybos 

pirmininkas, AB “Žemaitijos pieno 
investicija” –52,40, ABF „Šilutės 
rambynas“ -0,34 

2. Valdybos narys 
 

Romusas Jarulaitis 
 a/k. 35409280017 

2,29 AB”Žemaitijos pieno investicija” 
gen.direktorius ir valdybos pirminkas,                  
UAB “Telšių autoservisas” direktorius 
ir valdybos narys, 
AB “Žemaitijos pieno investicija” –
5,32 

3. Valdybos narė Irena Baltrušaitienė 
a/k. 45302010018 

1,19 AB”Žemaitijos pieno investicija” 
valdybos narė,  
AB”Klaipėdos pienas” valdybos  narė 
AB “Žemaitijos pieno investicija” –
0,26 
 

4. Valdybos narė Dalia Gecienė 
 a/k. 34507240122 

1,38 AB”Klaipėdos pienas” valdybos  narė, 
AB “Žemaitijos pieno investicija” 
valdybos narė-1,44 

5. Valdybos narys Algirdas 
Bladžinauskas           

a/k 36010270809 

_ _ 
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Eil 
Nr 

 
 
Pareigos 

 
 
Vardas, pavardė 
 

 
Kapitalo ir  
balsų dalis, 

proc. 

 
Dalyvavimas  

kitų įm. veikloje ir kapitale (%) 

 Administracija    
1. Gen.direktorius 

 
Giedrius Kaukas 
a.k. 36812120824 

_ _ 

2. Vyr.finansininkė 
 

Dalia Gecienė 
 a/k. 34507240122 

1,38 AB”Klaipėdos pienas” valdybos  
narė, AB “Žemaitijos pieno 
investicija” valdybos narė-1,44 

 
 
 

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

 

Giedrius Kaukas – generalinis direktorius,  išsilavinimas aukštasis, specialybė – informatikos 
organizavimo vadybininkas, verslo administravimas. 

    nuo 2006-09-16 d. iki  2007-01-26 d. - AB “Žemaitijos pienas” generalinis direktorius; 

Algirdas Pažemeckas – generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, išsilavinimas aukštasis, 
specialybė – inžinierius-mechanikas. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos jose: 

    nuo 1993-06 iki 2006-09-16 d. ir nuo 2007-01-29 d. - AB “Žemaitijos pienas” generalinis 
direktorius; 

Dalia Gecienė – vyr. finansininkė, valdybos narė, išsilavinimas aukštasis, specialybė – inžinierė-
ekonomistė, darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos jose: 

    nuo 1994-04   - AB “Žemaitijos pienas” vyr. finansininkė. 
 
 

 

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” stebėtojų taryba 
išrinkta 2003-12-22 visuotiniame akcininkų susirinkime. Jos kadencijos pabaiga 2007 m.. Valdyba 
išrinkta stebėtojų tarybos posėdyje 2004-01-30. Jos kadencijos pabaiga 2008 m.. 
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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; 

 
 

Asmenų kategorija Žmonių 
skaičius 

Vidutinis 
atlyginimas, 

Lt /mėn 

Vidutinės 
tantjemos,Lt/mėn 

Bendros 

sumos, Lt 

Stebėtojų tarybos nariai 3 6 306 - 227 004 

Valdybos nariai  5 22 529 - 1 351 752 

 

 

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. 
 

 

2007-05-16   

AB “Žemaitijos pienas“ neaudituotas konsoliduotos 2007 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamos -  
100,3 mln. Lt ( 29 mln. EUR), palyginus su 2006 m. I ketvirčiu pardavimai padidėjo   13,5 % .  2007 
m. pirmo ketvirčio konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas - 1,2 mln. Lt. ( 0,35 mln. EUR), 
palyginus su 2006 m. I ketvirčiu pelnas padidėjo 4,3 % .  

 

2007-04-27 
     AB“Žemaitijos pienas“ eilinio akcininkų susirinkimo nutarimai. 
 
1.Patvirtinti AB “Žemaitijos pienas“ valdybos 2006 m. metinį pranešimą 
2. Patvirtinti AB “Žemaitijos pienas“ 2006 m. auditorių ataskaitą. 
3. Patvirtinti AB “Žemaitijos pienas“ 2006 m. finansinę atskaitomybę 
4. Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ 2006 m. pelno paskirstymą : 
 
1) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 
 metų pradžioje       6796 (tūkst. LT)  1968 (tūkst. EUR) 
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų   
pelnas (nuostoliai)           12584(tūkst. LT)  3645 (tūkst. EUR) 
3) pervedimai iš rezervų                      - 
4) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  
(jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)  - 
5) paskirstytinas pelnas (nuostoliai ) iš viso  
                                              19380(tūkst. LT)  5613 (tūkst. EUR) 
6) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą   - 
7) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms  
akcijoms įsigyti                        - 
8) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus             - 
9) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 
                              967,5(tūkst. LT)  280,2 (tūkst. EUR) 
Dividendams skirti po 0,20 lito (0,058 euro) vienai akcijai 
10) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)  
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų  
premijoms ir kitiems tikslams     - 
11) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių  
finansinių  metų pabaigoje, perkeliamas į kitus 
finansinius metus                    18412,5(tūkst.LT)  5332,6(tūkst. EUR) 
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5.Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti auditorių įmonę 2007 - 2008 metams, kuri pasiūlys geriausias 
bendradarbiavimo sąlygas ir suderinti auditoriaus kandidatūrą su Vertybinių popierių komisija. 
Audito paslaugų mokestis už auditą kiekvienais kalendoriniais metais neturi viršyti      120 000 Lt.  
 
2007-01-29 
     Dėl AB "Žemaitijos pienas" generalinio direktoriaus atsistatydinimo (pataisytas) 
AB "Žemaitijos pienas" valdyba pritarė generalinio direktoriaus Giedriaus Kauko prašymui dėl jo 
atsistatydinimo nuo 2007 m. sausio 26 d. iš AB "Žemaitijos pienas" generalinio direktoriaus pareigų. 
Nuo 2007 m. sausio 29 d. AB "Žemaitijos pienas" generaliniu direktoriumi paskirtas 
Algirdas Pažemeckas, kuris lieka ir valdybos pirmininku. 
 
 

 
 

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje. 
 
2006.01.13 
     Lietuvos  Vyriausiojo administracinio  teismo sprendimas 
Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas priteisė iš Lietuvos Valstybės AB “Žemaitijos penas“ 
5,3 mln. žalos atlyginimo dėl neteisėtų „Paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti tiekimo 
perdirbimo įmonėms taisyklių „ nuostatų. 
 
2006.02.02 
     AB“Žemaitijos pienas“ 2005m. pardavimai (neaudituoti duomenys) 
AB „Žemaitijos pienas“ neaudituotos 2005m. pardavimų pajamos buvo 369 mln. LTL (106,87 mln. 
EUR), palyginus su 2004 metais išaugo 9%.  
 
2006.02.28 
     AB Žemaitijos pienas 2005 metų veiklos rezultatas 
AB „Žemaitijos pienas“ neaudituotas 2005m. grynasis  pelnas yra 9,5 mln. LTL (2,75 mln. EUR). 
 
2006.03.06 
     Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo 
Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas AB “Žemaitijos pienas” eilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas, kuris įvyks 2006 m. balandžio 14 d. 15 val. bendrovės salėje adresu Sedos g. 35, 
Telšiai. Registracijos pradžia 14 val. 
Darbotvarkė: 
1) Bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
2) Bendrovės auditoriaus išvados. 
3) 2005 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4) Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 
5) Audito įmonės rinkimai. 
Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. balandžio 7 d. 
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali 
susipažinti bendrovės buveinėje (Sedos g. 35, Telšiai) nuo 2006 m. balandžio 3 d. 
 
2006.03.28 
     Dėl dividendų skyrimo 
AB „Žemaitijos pienas“ valdyba 2006-03-28 priėmė nutarimą siūlyti susirinkimui priimti sprendimą 
išmokėti akcininkams dividendus, po 0.6 lito už akciją. 
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2006.04.03 
    2006 m. balandžio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės Valdybos siūlomi sprendimų 
projektai 
 
AB „Žemaitijos pienas“,  įm.k. 180240752,  adr. Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai. Šis pranešimas 
pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai,  Vilniaus vertybinių popierių biržai, laikraščiui 
“Valstiečių laikraštis”. 
2006 m. balandžio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės Valdybos siūlomi sprendimų 
projektai 
1. AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: 
Patvirtinti AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. veiklos ataskaitą. 
2. Auditorių ataskaita už 2005 metus. 
SPRENDIMAS: 
Patvirtinti AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. auditorių ataskaitą. 
3. 2005 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: 
Patvirtinti AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. finansinę atskaitomybę. 
4. Pelno ( nuostolio ) paskirstymo tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: 
Patvirtinti sekantį pelno ( nuostolio ) paskirstymą: 
Pelno paskirstymo ataskaita, tūkst.Lt. 
Nepaskirstytasis pelnas metų pradžioje                              8615 
2005 m. tantjemos, apskaitytos per pelno ( nuostolių ) ataskaitą     260 
Įstatinio kapitalo didinimas                                     (8.615) 
Pervedimai iš rezervų                                             (nėra) 
Grynasis metų pelnas                                               9.839 
Nepaskirstyto pelno pasikeitimas dėl apskaitos politikos keitimo     738 
Nepaskirstytas pelnas skirstymui                                  10.837 
 
Pervedimai į privalomąjį rezervą                                   1.138 
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti                       2.902,5 
Pelno dalis, paskirta  metinėms išmokoms ( tantjemoms ) valdybos ir 
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams(nėra) 
Nepaskirstytas pelnas                                            6.796,5 
5. Audito įmonės rinkimai. 
SPRENDIMAS: 
Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti auditorių įmonę, kuri pasiūlys geriausias bendradarbiavimo 
sąlygas ir suderinti auditoriaus kandidatūrą su Vertybinių popierių komisija. Darbo užmokestis už 
auditą kiekvienais kalendoriniais metais neturi viršyti 120000 Lt. 
 
2006.04.14 
     Visuotinio AB“Žemaitijos pienas“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai 
AB „Žemaitijos pienas“,  įm.k. 180240752,  adr. Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai. Šis pranešimas 
pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, laikraščiui 
“Valstiečių laikraštis”. 
2006 m. balandžio 14 d.įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:  
1. Patvirtinti AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. veiklos ataskaitą. 
2. Patvirtinti AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. auditorių ataskaitą. 
3. Patvirtinti AB“Žemaitijos pienas“ 2005 m. finansinę atskaitomybę. 
4. Patvirtinti sekantį pelno ( nuostolio ) paskirstymą: 
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Pelno paskirstymo ataskaita, tūkst. Lt.(tūkst. EUR) 
Nepaskirstytasis pelnas metų pradžioje                     8.615(2,495 EUR) 
2005 m. tantjemos, apskaitytos per pelno (nuostolių) ataskaitą  260(75 EUR) 
Įstatinio kapitalo didinimas                             (8.615)(2,495 EUR) 
Pervedimai iš rezervų                                           nėra 
Grynasis metų pelnas                                    9.839 (2,849.6 EUR) 
Nepaskirstyto pelno pasikeitimas dėl apskaitos politikos keitimo 738(213.7EUR) 
Nepaskirstytas pelnas skirstymui                       10.837 (3,138.6 EUR) 
 
Pervedimai į privalomąjį rezervą                          1.138 (329.6 EUR) 
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti              2.902,5 (840.6 EUR) 
Pelno dalis, paskirta  metinėms išmokoms ( tantjemoms ) valdybos ir 
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams nėra 
Nepaskirstytas pelnas                                  6.796,5 (1,968.4 EUR) 
5. Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti auditorių įmonę, kuri pasiūlys  
geriausias bendradarbiavimo sąlygas ir suderinti auditoriaus  
kandidatūrą su Vertybinių popierių komisija. Darbo užmokestis už auditą  
kiekvienais kalendoriniais metais neturi viršyti 120000 Lt. 
 
2006.04.28 
     Preliminarus AB Žemaitijos pienas 2006 metų I ketv. veiklos rezultatas 
AB „Žemaitijos pienas“ neaudituotos 2006m. pirmo ketvirčio pardavimų pajamos – 88,3 mln. 
LTL (25,6 mln. EUR). 2006m. pirmo ketvirčio neaudituotas  likutinis pelnas yra 1,2 mln.  
LTL (0,35 mln. EUR). 
 
2006.07.31 
     Preliminarus 2006 metų I pusmečio veiklos rezultatas 
Preliminarus AB „Žemaitijos pienas“ 2006 m. I pusmečio konsoliduotas neaudituotas kimokestinis 
pelnas – 3.9 mln. Lt (1,13 mln. EUR),  konsoliduota apyvarta 207  mln. Lt (59,95 mln. EUR). 
 
2006.09.19 
     Pranešimas dėl generalinio direktoriaus pasikeitimo 
Nuo 2006 m. spalio mėn. 01 d. AB  „Žemaitijos pienas“ valdybos sprendimu, siekiant efektyvesnės 
bendrovės veiklos bei remiantis akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, atskiriamos generalinio 
direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigybės. Valdybos pirmininku lieka Algirdas Pažemeckas, o 
eiti AB “Žemaitijos pienas“  generalinio direktoriaus pareigas nuo 2006 m. rugsėjo mėn.18 d. 
paskiriamas Giedrius Kaukas. Pareigų perdavimas nuo 2006-09-18 iki 2006-09-30 ). 
 
2006.10.25 
     Preliminarus 2006 metų devynių mėn. veiklos rezultatas 
AB „Žemaitijos pienas“ konsoliduotos  2006m. devynių mėn. pardavimų pajamos – 323,5  mln. LTL 
(93,7  mln. EUR). Lyginant su praėjusių metų  pajamomis, pardavimai išaugo 15,8 %.  2006 m. 
devynių mėn. neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas 8,78 mln. LTL (2,54  mln. EUR). 
 

Pranešimai apie esminius įvykius emitento veikloje pateikiami LR Vertybinių popierių komisijai, 
Vilniaus vertybinių popierių biržai,  laikraščiuose “Valstiečių laikraštis”, “Kalvotoji Žemaitija”. 
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47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) 
metus. 

 

AB “Žemaitijos pienas“ pagrindinis tikslas – rinkos dalies išlaikymas; naujų kokybiškų gaminių 
pateikimas vartotojui; pilnas gamybinių pajėgumų išnaudojimas; naujausių technologijų diegimas; 
būti vienai iš stipresnių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje. 2007 metais bendrovė ruošiasi supirkti          
339 654 tonų pieno ir pasiekti 455 mln. Lt pardavimus ir pagaminti 10 153 t. įvairių rūšių sūrių,        
2 789 t. sviesto, 7 615 t. sausų pieno produktų, 47 073 t. šviežių pieno produktų.  

 

            

AB “Žemaitijos pienas” gen. direktorius                   Algirdas Pažemeckas 

 

 

AB “Žemaitijos pienas” vyr. finansininkė                        Dalia Gecienė 
 
 
 

A.V. 


