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SANTRAUKA

SP JIMAS: Ši santrauka yra vadas Prospekt ir turi b ti skaitoma kartu su kita šiame Prospekte
pateikta išsamesne informacija ir Finansine atskaitomybe, bei yra ribojama šios informacijos ir
Finansin s atskaitomyb s apimtimi. Prieš priimdamas sprendim investuoti
Si lomas akcijas,
investuotojas tur t susipažinti su visu Prospektu. Jei investuotojas d l Prospekte esan ios informacijos
pateikia ieškin teismui, ieškovui gali tekti, remiantis nacionaliniais valstybi nari teis s aktais, padengti
Prospekto vertimo išlaidas prieš teisminio proceso pradži . Civilin atsakomyb už santraukoje ( skaitant
ir santraukos vertim ) pateikt informacij taikoma asmenims, parengusiems santrauk , bet tik tuo
atveju, kai santraukos duomenys yra klaidinantys, neteisingi arba prieštaringi, palyginti su kitomis
Prospekto dalimis.
VERSLO APŽVALGA
UAB „Vilkyški pienin ” (toliau – Emitentas) steigta 1993 m. geguž s 10 d. Emitentas sik r
Vilkyškiuose (Taurag s apskritis, Pag gi savivaldyb ), 1934 m. statytos pienin s, kurioje gamyba vyko
iki 1985 m., patalpose. UAB „Vilkyški pienin “ pertvarkyta iš uždarosios akcin s bendrov s akcin
bendrov 2005 m. gruodžio 30 d.
Emitentas specializuojasi fermentini s ri gamyboje – gamina 10 tip ir 29 pavadinim s rius (pvz.
„Pr sija”, „Memel Blue”). mon je taip pat gaminamas sviestas, sviesto mišiniai, lydyti s riai ir s rio
produktai. Bendrame gaminamos produkcijos kiekyje s ris sudaro apie 90 proc., sviestas – apie 10
procent . Per 2005 m. Emitentas supirko 94,9 t kst. ton bazinio riebumo pieno (7, 7 proc. daugiau nei
2004 m.) ir pagamino 8 024 tonas vairi r ši fermentinio s rio (9,6 proc. daugiau nei 2004 m.).
Emitentas yra ketvirta pagal dyd fermentinius s rius gaminanti bendrov Lietuvoje. 2005 m. mon je
dirbo vidutiniškai 470 darbuotoj .
mon sudaro trys gamybos objektai Taurag s apskrityje: Vilkyški pienin , Eržvilko cechas (pieno
surinkimas ir suvežimas) bei Taurag s cechas (pieno surinkimas, suvežimas ir s rio gamyba). 2006 m.
sausio m nes Emitentas sigijo 80,25 procent pieno perdirbimo mon s UAB „Modest” akcij (UAB
„Modest” 2005 m. pajamos siek 5,5 mln. lit ).
Bendrov s pardavimai 2005 m. buvo 91,7 mln. lit (22,1 proc. didesni nei 2004 m.). Bendrov
orientuojasi eksporto rinkas – ia pajamos 2005 m. siek 60,6 mln. lit . Daugiausiai produkcijos
eksportuojama Baltijos šali , NVS šali ir Europos S jungos šali rinkas.
RIZIKOS VEIKSNIAI
Prieš priimdami sprendim d l investavimo Si lomas akcijas, potencial s investuotojai tur t atidžiai
vertinti šio Prospekto skyriuje „Rizikos veiksniai“aprašomus rizikos veiksnius bei kit informacij ,
traukt š Prospekt . Papildoma rizika ir abejon s, apie kurias Emitentas šiuo metu nežino arba kurie
šiuo metu laikomi nereikšmingais, taip pat gali neigiamai paveikti Emitento versl , finansin
pad t ,likvidum ar veiklos rezultatus.. D l ši ar kit rizikos veiksni gali sumaž ti Akcij pardavimo
kaina ir investuotojai gali netekti vis ar dalies savo investicij .
AKCIJOS IR AKCININKAI
2005 m. gruodžio 31 d. Emitento akcinis kapitalas buvo išskaidytas 9.353.000 vienetus 1,00 Lt
nominalo paprast j vardini nemateriali j akcij (toliau – Akcijos). D l vis (100 proc.) Akcij
traukimo Einam j prekybos s raš bus kreiptasi Vilniaus vertybini popieri birž . Akcijoms
suteiktas ISIN kodas: LT0000127508.
2005 m. gruodžio 31 d. Emitentas tur jo keturis akcininkus – pagrindinis emitento akcininkas, mon s
k r jas ir generalinis direktorius Gintaras Bertašius vald 93,19 proc. Emitento akcij . Jis kartu su
susijusiais asmenimis Rita Domeikiene (1,13 proc.) ir Aleksandru Bertašiumi (1,13 proc.) iš viso vald
95,45 proc. Emitento akcij . Likusius 4,55 proc. akcij vald vienas iš mon s k r j , technikos
direktorius Sigitas Trijonis.
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VALDYMO ORGAN STRUKT RA
Pagal galiojan i Emitento stat redakcij , Emitentas turi šiuos valdymo organus: visuotin akcinink
susirinkim , valdyb , susidedan i iš 4 nari , ir Emitento vadov (Generalin direktori ). Valdyba, kaip
Emitento valdymo organas, sukurta pagal paskutin Emitento stat redakcij , atsižvelgiant tai, kad
Emitentas buvo pertvarkytas akcin bendrov .
Vadovaujantis 2006 m. sausio 30 d. Emitento akcinink susirinkimo protokolu, Emitento valdybos nariais
ketveri met kadencijai išrinkti Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevi ius ir Vaidotas
Juškys.
Valdyba
Išsilavinimas,
specialyb

Pareigos Emitente

Kadencijos
pradžia

Kadencijos
pabaiga

Gintaras Bertašius

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius

2006 01 30

2010 01 30

Sigitas Trijonis

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos narys,
technikos direktorius

2006 01 30

2010 01 30

Rimantas Jancevi ius

Aukštesnysis,
zootechnikas

Valdybos narys,
žaliavos direktorius

2006 01 30

2010 01 30

Vaidotas Juškys

Aukštasis, informatikos
inžinierius

Valdybos narys,
prekybos direktorius

2006 01 30

2010 01 30

Vardas, Pavard

Administracijos vadovaujantys darbuotojai
Vardas, Pavard

Išsilavinimas, specialyb

Pareigos Emitente

Gintaras Bertašius

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos pirmininkas, generalinis
direktorius

Birut Bazilien

Aukštasis, buhalterin s apskaitos
ekonomist

Vyr. buhalter

1994 06 27

R ta Žiliut

Aukštasis, finans vadyba

Vyr. buhalter s pavaduotoja

2000 05 01

Rimantas Jancevi ius

Aukštesnysis, zootechnikas

Žaliavos direktorius

1996 01 02

Sigitas Trijonis

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos narys, technikos
direktorius

1993 09 01

Vaidotas Juškys

Aukštasis, informatikos
inžinierius

Prekybos direktorius

2002 06 25

Vilija Milaševi iut

Aukštasis, ekonomist

Ekonomist - analitik

2000 05 01

Rita Juodikien

Aukštasis, informatikos vadybos
inžinier

IT inžinier - programuotoja

2002 09 23

Asta Aukštakalnien

Aukštasis, teis

Jurist

2000 09 21

* Nei vieno administracijai vadovaujan io darbuotojo darbo sutartis n ra terminuota.
** Iš naujo paskirtas, pertvarkius Emitent akcin bendrov , nors Emitento direktoriumi dirba nuo 1993 05 10.

Darbo pradžia*
2006 01 01**
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SI LYMO S LYGOS

Si lymas

Si loma sigyti 935.300 paprast j vardini Emitento akcij (toliau –
“Si lomos akcijos”). Si lomos akcijos sudaro 10 proc. Emitento
statinio kapitalo. Šiuo Si lymu parduodamos egzistuojan ios akcijos;
naujos Emitento akcijos šiuo tikslu nebus leidžiamos. Visos Akcijos,
skaitant Si lomas akcijas, akcinink turtini ir neturtini teisi
atžvilgiu yra lygiavert s. Viešas si lymas bus atliekamas naudojantis
visuomen s informavimo priemon mis.
Si lymas suprantamas kaip kvietimas potencialiems investuotojams
pateikti paraiškas sigyti Si lom akcij šiame Prospekte išd stytomis
s lygomis. Paraiškos pateikimas dar nereiškia, kad potencialiam
investuotojui bus parduotas jo prašom Si lom akcij kiekis.
Si lom akcij pirkimo–pardavimo sutartis su asmeniu, pateikusiu šio
Prospekto reikalavimus tenkinan i paraišk sigyti Si lom akcij
(toliau – “Investuotojas”), laikoma sudaryta Si lom akcij pervedimu
jo asmenin vertybini popieri s skait po to, kai yra paskelbta
Si lom
akcij
kaina ir Si lomos akcijos yra paskirstytos
Investuotojams.

Si lymo tikslas

Viešu si lymu yra siekiama prapl sti Emitento akcinink skai i ir
sudaryti galimybes Listingavimui. Tai tur t padidinti Emitento akcij
likvidum ir sukurti papildom
galimybi
Emitento pl tros
finansavimui, išleidžiant naujas akcijas ir si lant jas tiek Emitento
akcininkams, tiek viešai.

Listingavimas

Patvirtinus š Prospekt Vertybini popieri komisijoje, Emitentas
kreipsis
Vilniaus vertybini popieri birž d l vis paprast j
vardini Emitento Akcij traukimo biržos Einam j s raš (toliau –
Listingavimas). Si lymas, paraišk surinkimas, Si lom akcij
paskirstymas Investuotojams bei atsiskaitymas už Akcijas vyks prieš
planuojam prekybos pradži Vilniaus vertybini popieri biržoje.

Investuotoj kategorijos

Viešai Akcijos bus si lomos fiziniams ir juridiniams asmenims
Lietuvoje. Asmuo laikomas esan iu Lietuvoje, jeigu jis turi vertybini
popieri s skait Lietuvoje.
Šio Si lymo tikslu Investuotojai pagal paraiškas skirstomi Stambius
investuotojus ir Smulkius investuotojus. Stambiais investuotojais
laikomi visi Investuotojai, kurie pateiks paraiškas sigyti Si lom
akcij už didesn nei 10 000 Lt sum (toliau – “Stamb s
investuotojai”). Smulkiais investuotojais laikomi visi Investuotojai,
kurie pateiks paraiškas sigyti Si lom akcij už 10 000 Lt arba
mažesn sum (toliau – “Smulk s investuotojai”). Si lomos akcijos
neviešu b du taip pat bus pasi lytos instituciniams (profesionaliems)
investuotojams, esantiems ne Lietuvoje. Emitento darbuotojai skirstant
Si lomas akcijas investuotojams bus laikomi Smulkiais investuotojais.

Parduodantys akcininkai

Akcijas parduoda Gintaras Bertašius (8,87 proc. Emitento akcij ) ir su
juo susij s asmuo - Aleksandras Bertašius (1,13 proc.) (toliau –
Parduodantys akcininkai).
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Si lymo galiojimo laikotarpis

Viešas akcij si lymas galios nuo 2006 m. balandžio 24 d. iki 2006 m.
geguž s 4 d. (toliau – Si lymo galiojimo laikotarpis).

Si lymo kainos intervalas

Si lomas Akcij kain intervalas yra nuo 5,00 Lt iki 6,50 Lt už vien
akcij (toliau – Kainos intervalas). Stamb s investuotojai savo
paraiškoje sigyti Si lom akcij tur t nurodyti savo si lom akcij
kain , esan i Kainos intervale. Smulk s investuotojai paraiškoje
tur t nurodyti viršutin Kain intervalo rib , arba 6,50 Lt už akcij .
Galutin Si lymo kaina (toliau – Si lymo kaina) bus nustatyta
pasibaigus Si lymo galiojimo laikotarpiui po to, kai bus vertinta
Si lom akcij paklausa. Si lymo kaina bus vienoda visiems
Investuotojams.

Atsiskaitymas

Vertybiniai popieriai bus pervesti Investuotoj vertybini popieri
s skaitas bei pinigai už akcijas nurašomi atsiskaitymo dien .
Planuojama, kad tai vyks 2006 m. geguž s 12 d. (toliau –
Atsiskaitymo diena).

Kapitalo šaldymas

Išskyrus Si lom akcij pardavim pagal š Prospekt , Parduodantys
akcininkai susitar 365 dienas nuo akcij traukimo
Vilniaus
vertybini popieri biržos Einam j s raš : a) nesi lyti, neparduoti,
neperleisti, neskolinti, ne keisti Akcij ir nesudaryti susitarim d l
toki sandori ( skaitant pasirinkimo sandorius); b) nepriimti
sprendimo d l nauj Emitento akcij išleidimo.
Šis susitarimas negalioja iš rezerv išleidžiamoms naujoms Emitento
akcijoms. Viešo si lymo metu Si lomas akcijas sigijusiems
Investuotojams apribojim laisvai perleisti akcijas n ra.

Paskirstymo planas

Esant mažesniam Si lom akcij skai iui nei vis Investuotoj
paraiškose nurodyt akcij bendras skai ius, Smulki investuotoj
paraiškos bus pildomos pilnai, o likusios Si lomos akcijos bus
paskirstytos Stambiems investuotojams pagal 6.1.5 dalyje numatytas
taisykles.

Koordinatorius

Šio Si lymo Koordinatorius yra UAB FM „Baltijos Vertybiniai
Popieriai”, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius (toliau –
Koordinatorius), tel. (8 5) 2313833, faks. (8 5) 2313840.
Investuotojai, norintys sigyti Si lom akcij , tur t užpildyti
paraiškas Koordinatoriaus b stin je Si lymo galiojimo laikotarpiu,
darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 valandos.
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FINANSIN S INFORMACIJOS SANTRAUKA
Žemiau esan ioje lentel je pateikiama finansin s informacijos santrauk . Informacija yra paimta iš
naujausi m s turim finansini ataskait , kurios yra prid tos šiame dokumente. Ši informacija tur t
b ti skaitoma kartu su ir atsižvelgiant min tas finansines ataskaitas bei susijusias pastabas.
Žemiau esan ioje lentel je 2004 – 2005 m. finansiniai duomenys bei finansiniai rodikliai yra paimti iš
2005 m. audito ataskaitos ir yra parengti pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. 2003 m.
finansiniai duomenys yra paimti iš 2004 m. audito ataskaitos ir yra parengti pagal Lietuvos Verslo
apskaitos standartus. 2001 – 2002 m. duomenys yra parengti pagal tuo metu galiojusius Lietuvos
Respublikos finansin ataskait reglamentuojan ius teis s aktus.
Finansin s informacijos santrauka,
t kst. Lt

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Pelno (nuostolio) ataskaita
Pajamos
EBITDA
Tipin s veiklos pelnas
EBIT
Pelnas prieš mokes ius ir mažumos dal
Grynasis pelnas

59.831,2
2.098,2
4.003,6
189.2
-822,7
-822,7

46.562,9
-1.540,8
-4.987,2
-3,780.4
-5.305,3
-5.305,3

53.997,8
8.417,1
5.036,1
4.923,9
3.576,1
3.576,1

75.101,9
9.319,7
5.819,2
5.997,9
5.210,7
4.570,7

91.708,8
9,548.7
5.769,1
5,766.7
5.197,1
4.282,6

Balansas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinig ekvivalentai
Visas turtas
Finansin s skolos (ilgal. ir trumpal.)
Investuotas kapitalas
Akcinink nuosavyb
Trumpalaikiai sipareigojimai
Visi sipareigojimai

19.367,1
16.095,9
68,7
35.560,2
14.433,4
23.430,1
8.996,7
23.043,7
26.526,7

19.155,9
12.701,7
1.020,3
31.938,7
17.268,3
20.959,7
3.691,4
18.769,6
28.210,4

19.456,0
10.014,3
723,6
29.470,3
13.760,0
20.613,8
6.853,8
16.063,7
22.579,7

21.326,2
9.889,1
105,1
31.215,3
12.266,5
23.004,5
10.738,0
7.272,2
20.477,3

22.145,2
16.236,3
1.041,2
38.381,5
15.785,2
29.628,8
13.843,6
10.024,1
24.537,9

2.455,1
-11.101,2
8.656,3

648,5
-1.711,4
2.014,5

7.194,4
-2.142,7
-5.313,7

6.962,9
-4.326,5
-3.254,9

4.474,2
-4.079,3
541,2

9.353
-0,088
-

9.353
-0,567
-

9.353
0,382
-

9.353
0,489
0,126

9.353
0,458
0,267

4%
7%
-1%
1%
13%
-9%
12%

-3%
-11%
-11%
-17%
-15%
-84%
3%

16%
9%
7%
24%
16%
68%
35%

12%
8%
6%
28%
19%
54%
32%

10%
6%
5%
22%
17%
35%
17%

0,25

0,12

0,23

0,34

0,36

Pinig srautai
Pagrindin s veiklos pinig srautai
Investicin s veiklos pinig srautai
Finansin s veiklos pinig srautai
Akcij rodikli informacija (pagal
2005.12.31 akcij skai i )
Akcij skai ius, t kst. vnt. (2005.12.31)
Pelnas akcijai, Lt.
Dividendai akcijai, Lt.
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža, %
Tipin s veiklos pelno marža, %
Grynojo pelno marža, %
Investuoto kapitalo gr ža, %
Turto gr ža, %
Akcinink nuosavyb s gr ža, %
Pagrindin s veiklos pinig sraut ir
investuoto kapitalo rodiklis, %
Kapitalo santykis, %

EBITDA = Pelnas prieš pal kanas, mokes ius ir nusid v jim
EBIT = Pelnas prieš pal kanas ir mokes ius
EBITDA marža = EBITDA / Pajamos
Tipin s veiklos pelno marža = Tipin s veiklos pelnas / Pajamos
Grynojo pelno marža = Grynasis pelnas / Pajamos
Investuoto kapitalo gr ža = Pelnas prieš pal kanas ir mokes ius / (Vidutinis visas turtas - Vidutiniai ne-finansiniai sipareigojimai)
Turto gr ža = Tipin s veiklos pelnas / Vidutinis visas turtas
Akcinink nuosavyb s gr ža = Grynasis pelnas / Vidutinis kapitalas
Pagrindin s veiklos pinig sraut ir investuoto kapitalo rodiklis = Pagrindin s veiklos pinig srautai / Vidutinis investuotas kapitalas
Kapitalo santykis = Kapitalas / Visas turtas
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ASMENYS, ATSAKINGI UŽ PROSPEKTE PATEIKTUS DUOMENIS IR
FINANSINI ATASKAIT AUDIT

1. Asmenys, reng Prospekt ir atsakingi už jame pateikt informacij
AB „Vilkyški Pienin generalinis direktorius Gintaras Bertašius,
tel. (8 441) 55330,
faksas (8 441) 55242;
AB „Vilkyški Pienin vyr. buhalter Birut Bazilien ,
tel. (8 441) 70423,
faksas (8 441) 55242;
Prospekt pagal Emitento atstov pateikt informacij pareng :
UAB FM „Baltijos Vertybiniai Popieriai, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius,
tel. (8 5) 2313833,
faksas (8 5) 2313840;
Atstovai:
moni finans padalinio vadovas Justas Jurkuv nas tel. (8 5) 260 3969;
moni finans padalinio projekt vadovas Emilis Kašauskas, tel. (8 5) 260 3969.

2. Informacija apie audit
2001 m. Emitento finansini ataskait audit atliko nepriklausoma audito mon UAB “Moore Stephens
Vilnius”. Audito mon s buvein yra registruota adresu Trak g. 3/2, LT – 01132 Vilnius, mon s kodas
yra 1239 03963, tel. (8 5) 268 5929, faks. (8 5) 268 5930. monei suteikto audito mon s leidimo Nr.
000408. 2004 m. audit atliko auditor Danguol Pranck nien ; auditor s licencijos Nr. 000345.
2003 m. Emitento finansini ataskait audit atliko nepriklausoma I. Vasilenko, V. Salduko ir Dž.
Cibauskait s audito mon T B „Audito tikslas”. Audito mon s buvein yra registruota adresu
Lietuvinink 25-5, Šilut ; mon s kodas yra 1773 19474, tel.: (8-441) 77100, faks.: (8-441) 53200.
monei suteikto audito mon s leidimo Nr. 000495. 2003 m. audit atliko auditor Irena Vasilenko;
auditoriaus licencijos Nr. 000315. 2003 m. finansin s atskaitomyb s auditas buvo atliktas 2006 m. kovo
m nes , siekiant atitikti Vertybini popieri komisijos reikalavimus viešam akcij si lymui bei Emitento
akcij traukimui Vilniaus vertybini popieri biržos prekybos s raš .
2004 m. Emitento finansini ataskait audit atliko nepriklausoma audito mon UAB „Moore Stephens
Vilnius”. Audito mon s buvein yra registruota adresu Trak g. 3/2, LT – 01132 Vilnius, mon s kodas
yra 1239 03963, tel. (8 5) 268 5929, faks. (8 5) 268 5930. monei suteikto audito mon s leidimo Nr.
000408. 2004 m. audit atliko auditor Danguol Pranck nien ; auditor s licencijos Nr. 000345.
2005 m. Emitento finansini ataskait audit atliko nepriklausomos audito bendrov s UAB „KPMG
Baltics” Klaip dos filialas. Audito mon s filialo buvein yra registruota adresu Šauli g. 19, Klaip da
mon s kodas yra 1116 16158, tel.: (8-46) 480012, faks.: (8-46) 480013. monei suteikto audito mon s
leidimo Nr. 001281. 2005 m. audit atliko auditorius Rokas Kasperavi ius; auditoriaus licencijos Nr.
000119. 2005 m. audito mon buvo pakeista, nes AB „Vilkyški pienin “ akcininkams pri mus
sprendim traukti Emitento Akcijas Vilniaus vertybini popieri biržos prekybos s raš ,buvo nuspr sta

AB “Vilkyški pienin ” akcij prospektas

p. 7

pasirinkti KPMG – vien iš didžiausi tarptautini audito bendrovi , su kuria pasirašyta sutartis trejiems
metams.
Prie šio Prospekto pridedama:
-

2001 m. nepriklausomo auditoriaus ataskaita ir finansin atskaitomyb ;

-

2002 m. finansin atskaitomyb ;

-

2003 m. nepriklausomo auditoriaus ataskaita ir finansin atskaitomyb ;

-

2004 m. nepriklausomo auditoriaus ataskaita ir finansin atskaitomyb ;

-

2005 m. nepriklausomo auditoriaus ataskaita ir finansin atskaitomyb ;
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3. Patvirtinimas, kad informacija atitinka faktus
Pasirašydami patvirtiname, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek mums yra žinoma,
atitinka faktus. Joje n ra praleista nieko, kas gali tur ti takos jos prasmei, ir kad m m s vis pagr st
priemoni tam užtikrinti.

Emitento vardu:
Generalinis direktorius

Gintaras Bertašius

Vyr. buhalter

Birut Bazilien

Prospekt rengusio Koordinatoriaus UAB FM „Baltijos vertybiniai popieriai” vardu patvirtiname, kad
Prospekte pateikta tiksli informacija, kuri UAB FM „Baltijos vertybiniai popieriai” pateik AB
„Vilkyški pienin ” darbuotojai ir vadovai. UAB FM „Baltijos vertybiniai popieriai” atsako už pateiktos
informacijos tinkam forminim .

Generalinis direktorius

Alius Jakub lis
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RIZIKOS VEIKSNIAI

Prieš priimdami sprendim d l investavimo Si lomas akcijas, potencial s investuotojai tur t atidžiai
vertinti žemiau aprašomus rizikos veiksnius ir kit informacij , traukt š Prospekt . Papildoma rizika
ir abejon s, apie kurias Emitentas šiuo metu nežino arba kurie šiuo metu laikomi nereikšmingais, taip pat
gali neigiamai paveikti Emitento versl , finansin pad t , likvidum ar veiklos rezultatus. vykus kuriam
nors iš žemiau nurodyt galim vyki , gali b ti iš esm s neigiamai paveiktas Emitento verslas, finansin
pad tis, likvidumas ar veiklos rezultatai. D l ši ar kit rizikos veiksni gali sumaž ti Akcij pardavimo
kaina ir investuotojai gali netekti vis ar dalies savo investicij .
Rizikos veiksniai, susij su Emitento verslu
-

Emitentas užsiima pieno perdirbimu (fermentinio s rio gamyba). Šis verslas yra rizikingas d l
galim poky i žaliavos ir produkt rinkose, konkurencijos, taip pat galim teisini , politini ,
technologini bei socialini poky i , tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Emitento verslu, kas
gali neigiamai paveikti Emitento pinig srautus ir veiklos rezultatus.

-

Emitentas specializuojasi s ri gamyboje, didži j dal jo pajam sudaro pajamos, gautos už
s rio ir s rio produkt pardavim . D l šios priežasties Emitento pajamos, pelnas ir bendra
finansin b kl yra jautri neigiamiems s rio paklausos ir (arba) kainos poky iams s ri rinkoje
(rinkos rizika). S rio paklausos poky iams neigiam tak gali daryti pasikeit s vartotoj
poži ris s r ir jo produktus, sumaž jusi pirk j perkamoji galia, konkurencing alternatyvi
produkt atsiradimas. Neigiamai s rio produkt kain gali veikti ir konkurencija tarptautin je
bei vietin je s rio rinkoje.

-

Emitento pagrindin žaliava yra karvi pienas, kurio pardavimo perdirbimui kiekis Europos
S jungos pieno gamintojams yra apribotas nacionalin mis pieno kvotomis. Žaliavos tiekimo
apribojimas gali takoti žaliavos tr kum bei žaliavos kain kilim . Šie poky iai gali neigiamai
paveikti Emitento pinig srautus ir veikos rezultatus.

-

Brandinto s rio gamyba yra ilgas procesas, kuris gali užtrukti nuo vieno iki trij m nesi . Ši
gamybos specifika neleidžia greitai sureaguoti staigius poky ius s ri rinkoje, o tai gali
neigiamai paveikti Emitento pinig srautus ir veikos rezultatus.

-

Emitento verslas (ypatingai pieno surinkimas ir suvežimas) yra daug darbo j gos reikalaujanti
veikla. Darbuotoj tr kumas ir j atlyginim did jimas gali neigiamai paveikti Emitento augimo
potencial ir veiklos rezultatus.

-

Emitento veiklos rezultatai yra priklausomi nuo vadovaujan i darbuotoj . Tik generalinis
direktorius Gintaras Bertašius bei technikos direktorius Sigitas Trijonis yra Emitento akcininkai.
Nepaisant to, nei vienam administracijos darbuotojui n ra apribota teis išeiti iš darbo.
Vadovaujan i darbuotoj darbo santyki su Emitentu nutraukimas gali daryti neigiam tak
Emitento veiklos rezultatus.

-

Emitento antrin bendrov UAB „Modest“ yra padavusi paraišk l šoms iš Europos S jungos
(ES) fond
gauti, kurios bus panaudotos ES reikalavimams gyvendinti bei gamybai
modernizuoti. Jeigu šios l šos nebus suteiktos, tai gali apriboti Emitento antrin s bendrov s
investicij plan gyvendinim , o tai gali sumažinti Emitento pajam augimo potencial ateityje.

-

Emitentas yra sudar s sandori su mone, susijusia su pagrindiniu Emitento akcininku. N ra
garantuota, kad gyvendinant šiuos sandorius nekils interes konfliktas, kuris gali neigiamai
takoti Emitento pinig srautus ir veiklos rezultatus (žr. taip pat „Sandoriai su susijusiomis
šalimis“).

-

Jei bet kurio Emitento sandorio kaina žymiai skiriasi nuo rinkos kainos, Lietuvoje galiojan ios
taisykl s d l sandori vert s koregavimo suteikia teis mokes i inspekcijai perži r ti ir
koreguoti sandorius bei užd ti papildomas mokestines prievoles susijusi moni sandoriams ir
tam tikriems sandoriams tarp nesusijusi asmen . Lietuvoje galiojan ios taisykl s d l sandori
vert s koregavimo yra surašytos neaiškiai, galimos vairios j interpretacijos. D l neaiškum ,
susijusi su sandori vert s koregavim reguliuojan i teis s akt interpretavimu, mokes i
inspekcija gali užgin yti kai kuri Emitento sandori vertes ir pasi lyti korekcijas. Jei tokios
ver i korekcijos b t patvirtintos teismine tvarka ir gyvendintos, Emitentui taikomas mokes io

AB “Vilkyški pienin ” akcij prospektas

p. 10

tarifas gali padid ti ir tai tur s neigiamos takos b simiems veiklos rezultatams. Be to, Emitentas
gali patirti nuostoli , susijusi su ankstesn mis mokes i nepriemokomis kartu su
priskai iuotomis pal kanomis ir delspinigiais, ir tai gali tur ti neigiamos takos Emitento
finansinei b klei ir veiklos rezultatams.
-

Emitento kredito rizika yra susijusi su prekybos gautinomis sumomis. Rizika, kad partneriai
ne vykdys sipareigojim yra kontroliuojama nustatant kontrol s proced ras. Kredito rizika
susijusi su l šomis bankuose yra ribota, nes Emitentas dirba tik su stambiausiais Lietuvos
bankais (daugiausia – su AB “SEB Vilniaus bankas”). 2005 m. gruodžio 31 d. vis
sipareigojim ir viso turto santykis buvo 0,64. Vis stambiausi skol pal kanos yra susietos su
EUR LIBOR pal kan norma. Finansini paskol likutis 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 15 785
t kst. lit . Paskolos vertintos eurais. Paskol gr žinimas vyksta pagal grafik , uždelst
mok jim n ra. Daugiau informacijos apie Emitento finansinius sipareigojimus pateikta
Prospekto 20.3 dalyje. Emitentas savo ilgalaik turt , kurio likutin vert sudar 13 251 t kst.
lit (arba 60 proc. viso ilgalaikio turto) 2005 m. gruodžio 31 d. buvo keit s bankui už paskolas.

-

Užsienio valiutos rizika. Operacijos užsienio valiuta yra vertinamos litais operacijos dien
esan iu valiutos kursu. Pinigin s l šos ir sipareigojimai užsienio valiuta vertinami litais
balansin s ataskaitos dien esan iu valiutos keitimo kursu. Pelnas ir nuostoliai iš užsienio
valiutos kurso pasikeitimo yra apskaitomi pelno (nuostoli ) ataskaitoje. Pagrindines pajamas
bendrov gauna eurais. Atsiskaitym valiutomis, kuri kitimas gal t daryti esmin tak
Emitento finansiniams rezultatams n ra.

-

Dalis Gintarui Bertašiui ir su juo susijusiems asmenims priklausan i Emitento akcij
(Prospekto parengimo dienai - 83,19 proc. viso statinio kapitalo) yra keistos AB SEB Vilniaus
bankas, užtikrinant Gintaro Bertašiaus ir Emitento kreditorini sipareigojim , kylan i iš dviej
kreditavimo sutar i , vykdym . Išieškojimo pagal šiuos keitimus atveju, keistos akcijos gali
b ti parduotos tretiesiems asmenims, kurie gali gyti Emitento kontrol . Šiuo Prospektu
Si lomos akcijos n ra keistos.

-

Emitentas pabaig UAB “Modest” 80,25 proc. akcij paketo sigijim tik 2006 m. pradžioje.
Tod l ateityje konsoliduotos Emitento finansin s ataskaitos gali skirtis nuo nekonsoliduot .

Rizikos veiksniai, susij su Emitento verslo šaka
-

Žem s kis Europos S jungos šalyse ( skaitant ir pieno gamyb ) yra stipriai reguliuojamas
sektorius. Žaliavinio pieno kain lygis yra palaikomas, ribojant jo tiekim perdirbimui bei
vartojimui, naudojant intervencinius pieno produkt pirkimus, bei taikant pieno produkt
importo iš ne ES šali muitus, pieno produkt eksporto ne ES šalis subsidijas bei naudojant
kitas intervencines priemones. Pasaulin prekybos organizacija bei kitos laisv prekyb
palaikan ios organizacijos ragina sumažinti žem s kio sektoriaus reguliavim ES. Pieno
sektoriaus liberalizavimas gali sumažinti žaliavinio pieno kain , pieno produkt eksporto
subsidijas ir pieno produkt kainas bei padidinti pieno produkt import ir ne ES šali
konkurencij pieno produkt rinkoje. Šie pasikeitimai gali neigiamai takoti Emitento pinig
srautus ir veiklos rezultatus.

-

Pieno produktai yra gaminami iš gyv nin s kilm s žaliav . Galvij lig epidemijos (pvz.,
kempinlig ) gali neigiamai takoti žaliavos tiekim pieno produkt gamybai bei sumažinti pieno
produkt paklaus d l lig baim s. Šie pasikeitimai gali neigiamai takoti Emitento pinig
srautus ir veiklos rezultatus.

Rizikos veiksniai, susij su Emitento akcijomis
-

Tik po šio Prospekto patvirtinimo LR Vertybini popieri komisijoje, bus kreiptasi Vilniaus
vertybini popieri birž d l vis Emitento Akcij traukimo
biržos prekybos s rašus.
Pabr žiame, kad Vilniaus vertybini popieri birž d l Akcij traukimo Einam j prekybos
s raš gali b ti kreiptasi jau po Si lymo galiojimo pradžios. N ra garantuota, kad Vilniaus
vertybini popieri biržos valdyba priims teigiam sprendim d l Akcij traukimo biržos
s rašus.

-

Net ir išplatinus Si lomas akcijas, Emitentas neatitiks vieno iš Vilniaus vertybini popieri
biržos prekybos taisykli (6.4 punkto) kriterijaus, apib dinan io pakankam viešai išplatint
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akcij skai i . Taisykli 6.4.1 punktas reikalauja, kad akcijos, d l kuri paduota paraiška traukti
Einam j prekybos s raš , tur t b ti viešai išplatintos tiek, kad tai sudaro ne mažiau kaip 25%
statinio kapitalo dalies, kuri sudaro tos klas s akcijos. Ta iau taisykl s tai pat apibr žia, kad
nepaisant 6.4.1 punkto b t laikoma, kad yra išplatintas pakankamas akcij skai ius, jeigu
atsižvelgiant didel tos pa ios klas s akcij skai i ir j viešo išplatinimo mast , rinka gali
tinkamai funkcionuoti ir esant mažesniam j procentui; arba yra pagrindas manyti, kad
artimiausiu metu per Vilniaus vertybini popieri birž bus išplatintas pirmiau nurodytas
pakankamas akcij skai ius.
-

Emitento akcij kaina gali kristi. Tai gali takoti neigiami poky iai Emitento bei kit pieno
perdirbimo moni versle, bendros akcij rinkos tendencijos, skaitant šalies bei regiono
patrauklum užsienio investuotojams ir kitos priežastys.

-

Dividend Emitento akcininkams mok jimas n ra garantuotas ir priklausys nuo Emitento
pelningumo, investicini plan bei bendros finansin s situacijos.

-

Emitento akcij likvidumas n ra garantuotas. D l s lyginai nedidelio Emitento dydžio bei riboto
viešai planuojam platinti akcij skai iaus gali b ti, kad, investuotojui norint skubiai parduoti
Emitento vertybinius popierius (ypa didesn j skai i ), biržoje nebus atitinkamos paklausos.
D l to Akcij pardavimas gali užtrukti arba Investuotojas gali b ti priverstas parduoti Akcijas
žemesne kaina.

-

Pasibaigus Emitento akcij viešajam si lymui, Gintaras Bertašius ir toliau kontroliuos Emitent
bei darys lemiam tak klausim , teikiam Emitento akcininkams balsuoti, sprendimui. Tod l,
jeigu Gintaro Bertašiaus interesai skirt si nuo Emitento ir (arba) kit jo akcinink interes ,
pastarieji tur t ribotas galimybes daryti lemiam tak priimamiems sprendimams.

-

Iki atsiskaitymo už Si lomas akcijas ir ši akcij nuosavyb s per jimo Investuotojams dienos
Parduodantys akcininkai gali bet kuriuo metu nutraukti Si lym . Tuo atveju jeigu Parduodantys
akcininkai nutraukt Si lym – visa pinig suma skirta Si lom arkcij sigijimui likt
Investuotoj s skaitose.
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INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Pagrindin informacija
4.1. Pareiškimas d l apyvartinio kapitalo
Atsižvelgiant
Emitento turim trumpalaik turt bei sipareigojimus, Emitento manymu, jis turi
pakankam apyvartin kapital , kuris leist verslui normaliai funkcionuoti 12 m nesi nuo šio Prospekto
patvirtinimo Vertybini popieri komisijoje datos.

Likvidumo rodikliai

2004.12.31

2005.12.31

Mokumo rodiklis

1,36

1,62

Greitojo mokumo rodiklis

0,43

0,60

2.616,9

6.212,2

0,52

0,56

2004.12.31

2005.12.31

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI

105,1

1.041,2

TRUMPALAIK S FINANSIN S SKOLOS

535,9

2.574,9

11.730,7

13.210,3

-

-

11.730,7

11.730,7

-

-

10.738,0

13.843,6

9.353,0

9.353,0

-

-

465,6

705,0

919,4

3.785,5

22.468,7

27.053,9

Apyvartin s l šos, t kst. Lt
Bendrasis likvidumo koeficientas
Mokumo rodiklis = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai sipareigojimai

Greitojo mokumo rodiklis = (Trumpalaikis turtas - Atsargos) / Trumpalaikiai sipareigojimai
Apyvartin s l šos = Trumpalaikis turtas - Trumpalaikiai sipareigojimai
Bendrasis likvidumo koeficientas = nuosavas kapitalas / visi sipareigojimai

4.2. Kapitalizacija ir siskolinimas

Emitento kapitalo ištekliai, t kst. Lt

ILGALAIK S FINANSIN S SKOLOS
Garantuotos
Užtikrintos turtu
Negarantuotos / neužtikrintos
NUOSAVAS KAPITALAS
statinis kapitalas
Perkainojimo rezervas
Privalomas rezervas
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Ilgalaikiai kapitalo ištekliai (ilgalaik s finansin s
skolos ir nuosavas kapitalas)

Kadangi Si lymo metu naujos akcijos nebus išleistos – viešas egzistuojan i akcij platinimas ne takos
poky i Emitento kapitalo ištekli strukt roje.
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4.3. Su emisija (si lymu) susijusi fizini ir juridini asmen interesai
Vienas iš Parduodan i akcinink (visi Parduodantys akcininkai yra išvardinti dalyje „Parduodam
vertybini popieri savininkai”), Gintaras Bertašius yra Emitento administracijos vadovas bei j
kontroliuojantis akcininkas. Gintaras Bertašius yra suinteresuotas Si lom akcij pardavimu bei j
traukimu Vilniaus vertybini popieri biržos Einam j s raš .
UAB FM „Baltijos Vertybiniai Popieriai” su Emitentu bei Parduodan iais akcininkais yra sudar s
konsultavimo sutart , kuria Koordinatorius yra sipareigoj s konsultuoti Emitent Listingavimo
klausimais bei atstovauti Parduodan ius akcininkus, organizuojant Si lym . Nei Koordinatorius, nei jo
darbuotojai neturi Emitento ar jo kontroliuojam moni akcij .

4.4. Si lymo priežastys ir pajam panaudojimas
Viešu si lymu yra siekiama prapl sti Emitento akcinink skai i ir sudaryti galimybes Listingavimui. Tai
tur t padidinti Emitento akcij likvidum bei sukurti papildomas galimybes Emitento pl tros
finansavimui, išleidžiant naujas akcijas ir si lant jas tiek Emitento akcininkams, tiek ir viešai. Kadangi
bus parduodamos jau egzistuojan ios akcijos, Emitentas negaus pajam iš Si lom akcij pardavimo.

5. Informacija apie vertybinius popierius
5.1. Vertybini popieri apib dinimas
Si lomos akcijos, kaip ir visos Akcijos, yra paprastosios vardin s nematerialios Emitento akcijos. Apie j
nuosavyb , sigijim ar perleidim pažymima atitinkamais rašais j savinink asmenin se vertybini
popieri s skaitose. Už raš tvarkym yra atsakinga UAB FM „Baltijos Vertybiniai Popieriai”,
Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius. Si lom akcij valiuta – Lietuvos litai.
Si lomos akcijos buvo sudarytos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Akcini
bendrovi statymu ir Vertybini popieri rinkos statymu. Šiuo Viešu akcij si lymu nauja emisija n ra
išleidžiama.

5.2. Vertybini popieri suteikiamos teis s ir naudojimasis jomis
Visos Akcijos, skaitant Si lomas akcijas, akcinink turtini ir neturtini teisi atžvilgiu yra lygiavert s.
Be kit galiojan iuose statymuose numatyt
Emitento akcininkas turi tokias turtines teises:

teisi , pagal Akcini

bendrovi

statym

kiekvienas

-

gauti Emitento pelno dal (dividend );

-

gauti likviduojamos Emitento turto dal ;

-

nemokamai gauti akcij , jei statinis kapitalas didinamas iš Emitento l š ;

-

pirmumo teise sigyti Emitento išleidžiam akcij ar konvertuojam obligacij , išskyrus atvej , kai
visuotinis akcinink susirinkimas Akcini bendrovi statymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo
teis visiems akcininkams atšaukti;

-

skolinti Emitentui teis s akt nustatyta tvarka.

Emitento akcinink neturtin s teis s apima (ta iau jomis neapsiriboja):
-

teis dalyvauti visuotiniuose akcinink susirinkimuose;

-

teis pagal akcij suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcinink susirinkimuose;

-

teis gauti informacij apie Emitento kin veikl Akcini bendrovi

-

teis kreiptis teism su ieškiniu, prašant atlyginti Emitentui žal , kuri susidar d l Emitento vadovo
ir valdybos nari pareig , nustatyt statymuose ir Emitento statuose, nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, taip pat kitais statym nustatytais atvejais.

statymo nustatyta tvarka;
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Naudojimasis Emitento akcij suteikiamomis teis mis negali b ti apribotas kitaip, kaip tik statym
nustatytu pagrindu ir tvarka. Emitento statai nenumato joki šios taisykl s išim i .
Teis perleisti akcijas
Emitento akcijos gali b ti laisvai perleidžiamos kit asmen nuosavyb n Akcini bendrovi statymo,
Vertybini popieri rinkos statymo ir kit teis s akt nustatyta tvarka. Asmeniui sigyjant naujai
išleidžiam akcij statinio kapitalo padidinimo metu, toks asmuo neturi teis s perleisti pasirašyt akcij
tol, kol Emitento statinio kapitalo padidinimas nebus registruotas teis s akt nustatyta tvarka. Be to,
akcininkas neturi teis s perleisti ne visiškai apmok t Emitento akcij , taip pat akcininko teis perleisti
akcijas gali b ti apribota teismo sprendimu.
Asmuo, sigij s visas Emitento akcijas, taip pat vis Emitento akcij savininkas, perleid s dal turim
akcij , privalo apie tai pranešti Emitentui pagal Akcini bendrovi statymo nustatyt tvark .
Akcinink pirmumo teis išleidžiam akcij atžvilgiu
Emitentas, kuris išleidžia naujas akcijas didindamas statin kapital ne iš nuosav l š arba išleisdamas
konvertuojam sias obligacijas, privalo suteikti pirmenyb sigyti šiuos vertybinius popierius esamiems
akcininkams. Pagal Akcini bendrovi statym , akcininkai turi pirmumo teis pasirašyti naujai
išleidžiamus vertybinius popierius proporcingai turimam akcij skai iui. Termin , per kur gali b ti
pasinaudojama šia teise ir kuris privalo atitikti Akcini bendrovi statyme numatytus reikalavimus,
nustato Emitento visuotinis akcinink susirinkimas, sprendžiantis klausim d l vertybini popieri
išleidimo. Apie pasi lym pasinaudoti pirmumo teise sigyti išleidžiam vertybini popieri , Emitentas
privalo atskleisti Akcini bendrovi statymo nustatyta tvarka.
Akcininkai turi teis normini akt nustatyta tvarka perleisti pirmumo teises sigyti vertybinius popierius
kitiems asmenims. Be to, šios teis s gali b ti trauktos Vilniaus vertybini popieri biržos prekybos
s raš .
Pagal Akcini bendrovi statym , pirmumo teis pasirašyti tam tikros emisijos akcijas gali b ti atšaukta
(žr. skyri „Emitento statai – Emitento organai”). Pirmumo teis gali b ti atšaukta tik vis Emitento
akcinink atžvilgiu. Rašytin pasi lym d l pirmumo teis s pasirašyti vertybinius popierius atšaukimo
turi pateikti Emitento valdyba, nurodydama atšaukimo priežastis, motyvus ir asmenis, kuriems si loma
sigyti išleidžiam vertybini popieri . Visuotinis akcinink susirinkimas, priimdamas sprendim d l
pirmumo teis s atšaukimo, turi pagr sti tokios teis s atšaukimo b tinum bei konkre iai nurodyti asmen
ar asmenis, kuriems suteikiama teis pasirašyti išleidžiamus vertybinius popierius.
Akcinink teis nemokamai gauti išleidžiam akcij
Emitento statinis kapitalas gali b ti didinamas iš jo nuosav l š . Tokiu atveju esami akcininkai turi teis
arba nemokamai gauti naujai išleidžiam akcij proporcingai turim akcij skai iui, arba vis Emitento
akcij nominalioji vert turi b ti padidinta.
Balsavimo teis s
Pagal Akcini bendrovi statym ir Emitento status, kiekviena Emitento akcija suteikia akcininkui vien
bals visuotiniame akcinink susirinkime. Paprastai visuotiniuose akcinink susirinkimuose gali
dalyvauti ir balsuoti akcininkai, tinkamai registrav ir visiškai apmok j savo akcijas. Akcininkas gali
pagal akcij suteikiamas teises balsuoti d l vis visuotiniame akcinink susirinkime svarstom klausim .
Ta iau akcininkas neturi teis s balsuoti priimant sprendim d l pirmumo teis s sigyti Emitento
išleidžiam vertybini popieri atšaukimo, jeigu pagal susirinkimo darbotvark teis sigyti ši vertybini
popieri suteikiama jam ar su juo susijusiems asmenims. Pla iau apie akcininkams suteikiamas balsavimo
teises žr. skyri „Emitento statai – Emitento organai”.
Informavimas
Pagal Emitento status, Emitentas, gav s raštišk akcininko prašym , per 7 dienas nuo prašymo gavimo
dienos privalo pateikti akcininkui susipažinti ar kopijuoti šiuos dokumentus: status, metin finansin
atskaitomyb , ataskaitas apie Emitento veikl , audito išvadas ir ataskaitas, visuotini akcinink
susirinkim protokolus ar kitus dokumentus, kuriuose užfiksuoti visuotini akcinink susirinkim
sprendimai, akcinink s rašus, valdybos nari s raš , kitus Emitento dokumentus, kurie yra vieši pagal
statymus, valdybos pos dži protokolus ar kitus dokumentus, kuriuose užfiksuoti valdybos sprendimai,
su s lyga, jei tuose dokumentuose n ra komercin s (verslo) paslapties. Akcininkas ar akcininkai, kuriems
nuosavyb s teise priklauso daugiau nei ½ Emitento akcij , pateik rašytin sipareigojim neatskleisti
komercin s paslapties, turi teis susipažinti su visais Emitento dokumentais. Už akcininkui pateikiam
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Emitento vadovas gali nustatyti mokest , neviršijant

Teis gauti dividendus ar pervirš Emitento likvidavimo atveju, ar kit Emitento pelno dal
Pagal Akcini bendrovi statym , Emitentas gali paskirstyti savo peln ar turt akcininkams tik (i)
mok damas dividendus; (ii) likviduojant Emitent ; ar (iii) mažinant Emitento statin kapital .
Dividendai ir kitu pagrindu akcininkams paskirstytinos l šos išmokamos asmenims, kurie buvo
registrav akcijas savo vardu dienos, kai visuotinis akcinink susirinkimas paskelbia dividendus ar kitas
paskirstytas l šas, pabaigoje arba asmenims, turintiems teis gauti dividendus ar kitas paskirstytinas l šas
kitu teisiniu pagrindu. Visos Emitento akcijos dividend ir kit akcininkams paskirstytin l š atžvilgiu
yra lygiavert s.
Dividendai
Dividendai gali b ti skelbiami visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu. Emitentas gali paskirti
dividendus iš paskirstytino pelno, kur sudaro grynasis ataskaitini met pelnas, prid jus ar at mus iš
ankstesni met perkelt peln (nuostol ) bei rezervus, kuriuos akcininkai, vadovaudamiesi statymais,
nusprendžia paskirstyti, bei at mus sumas, pagal Akcini bendrovi statymo reikalavimus akcinink
susirinkimo sprendimu paskiriamas kitiems tikslams.
Dividendai mokami akcininkams proporcingai j turim akcij nominali ver i sumai. Dividendai gali
b ti skelbiami kart per metus eilinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu ir išmokami tik
grynaisiais pinigais. Dividendai n ra kaupiamieji, nes Emitentas n ra išleid s privilegijuot j akcij su
kaupiamuoju dividendu, kuri savininkams b t garantuojama teis tokiose akcijose nurodyto dydžio
dividend . Dividendai apskai iuojami ir mokami tik už visiškai apmok tas Emitento akcijas.
Visuotinis akcinink susirinkimas neturi teis s priimti sprendimo d l dividend skelbimo ir išmok jimo,
jeigu (i) Emitentas yra nemokus ar išmok j s dividendus tapt nemokus; (ii) Emitento ataskaitini
finansini met paskirstytinas rezultatas yra neigiamas (t. y. patirti nuostoliai); arba (iii) Emitento
nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmok jus dividendus tapt mažesnis už statinio kapitalo,
privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo, skirto savoms akcijoms sigyti, sum .
Emitentas privalo išmok ti paskelbtus dividendus per vien m nes po to, kai visuotinis akcinink
susirinkimas priima sprendim išmok ti dividendus. Ieškinin s senaties terminas dividend išmok jimo
reikalavimui teisme pareikšti pasibaigia po 10 met nuo tos dienos, kuri dividendai tur jo b ti išmok ti,
o neišmok ta dividend suma atitenka Emitentui.
Tiek Lietuvos rezidentams, tiek nerezidentams taikomos vienodos dividend išmok jimo taisykl s,
išskyrus apmokestinimo klausimus, aprašytus skyriuje „Informacija apie vertybinius popierius - Lietuvos
mokestinis režimas”.
Emitento turto paskirstymas likvidavimo atveju
Likviduojant Emitent , lik s Emitento turtas paskirstomas akcininkams proporcingai j turim akcij
nominali j ver i sumai. Savanoriško Emitento likvidavimo atveju, lik s Emitento turtas gali b ti
paskirstytas akcininkams, tik Emitentui atsiskai ius su kreditoriais ir pra jus dviems m nesiams po viešo
paskelbimo apie likvidavim pagal statym reikalavimus. Kilus teisminiams gin ams d l Emitento
skolini sipareigojim vykdymo, lik s Emitento turtas paskirstomas akcininkams tik galutinai išsprendus
gin us ir atsiskai ius su kreditoriais.
Kiti Emitento kapitalo paskirstymo atvejai
Emitentas gali paskirstyti akcininkams l šas mažindamas savo statin kapital pagal Akcini bendrovi
statyme numatyt tvark . statinis kapitalas gali b ti mažinamas anuliuojant akcijas arba sumažinant
akcij nominalias vertes, ta iau sumažintas Emitento statinis kapitalas negali b ti mažesnis nei Akcini
bendrovi statyme numatytas minimalus statinio kapitalo dydis.
Sprendim d l statinio kapitalo mažinimo priima visuotinis akcinink susirinkimas. Toks sprendimas turi
b ti paskelbtas viešai ir atskleistas kitiems susiinteresuotiems asmenims teis s akt nustatyta tvarka.
statinis kapitalas gali b ti mažinamas tik tuomet, kai atliktos visos su statinio kapitalo mažinimu
susijusios proced ros, numatytos Akcini bendrovi statyme.
Mažinant statin kapital , akcij nominali vert ar akcij skai ius visiems akcininkams mažinamas
proporcingai jiems nuosavyb s teise priklausan i akcij nominali ver i sumai. Išskyrus, jeigu statinio
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kapitalo mažinimo tikslas yra Emitento nuostoli padengimas, po sumažinimo esan ios laisvos l šos gali
b ti išmokamos akcininkams proporcingai j valdom akcij nominali ver i sumai.
Privalomojo pirkimo ir pardavimo taisykl s
Vertybini popieri komisijai patvirtinus š Prospekt , Emitento akcininkai prival s teikti privalomus
oficialiuosius pasi lymus ir laikytis privalomojo akcij pirkimo ir pardavimo taisykli .
Pagal Lietuvos Respublikos vertybini popieri rinkos statym asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu
su kitais asmenimis sigij s daugiau kaip 40 proc. vis bals Emitento visuotiniame akcinink
susirinkime, per 30 dien privalo perleisti akcijas, viršijan ias ši rib , arba pateikti privalom oficial
pasi lym supirkti likusias Emitento akcijas, suteikian ias balsavimo teis ir vertybinius popierius,
patvirtinan ius teis sigyti balsavimo teis suteikian ias akcijas.
Asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, sigij s akcij , suteikian i ne mažiau nei
95 proc. vis bals Emitento visuotiniame akcinink susirinkime, turi teis reikalauti, kad likusieji
Emitento akcininkai parduot jiems priklausan ias akcijas, suteikian ias balsavimo teis , o likusieji
akcininkai privalo parduoti šias akcijas.
Paprastai privalom ja tvarka parduodam akcij kaina lygi (i) atsižvelgiant tam tikras s lygas, kainai,
mok tai už Emitento akcijas, pirktas pagal privalom ar savanorišk oficial pasi lym , vadovaujantis
Vertybini popieri rinkos statymo nuostatomis, arba (ii) teisingai kainai, nustatomai akcijas perkan io
asmens, gavus atitinkam Vertybini popieri komisijos pritarim . Mažum akcij turintys akcininkai turi
teis užgin yti si lom pirkimo kain teisme, jei, j nuomone, kaina pažeidžia teisingumo princip .
Be to, bet kuris mažumos akcininkas turi teis reikalauti, kad asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su
kitais asmenimis, sigij s akcij , suteikian i ne mažiau nei 95 proc. vis bals Emitento visuotiniame
akcinink susirinkime, nupirkt mažumos akcininko valdomas akcijas, suteikian ias balsavimo teises, ir
tas asmuo privalo nupirkti šias akcijas. Ši akcij kaina nustatoma pagal aukš iau nurodytas taisykles.
Emitentas neturi teis s reikalauti akcinink parduoti akcijas jam ir iš jo negali b ti reikalaujama išpirkti
akcijas.
Akcinink teisi pakeitimas
Emitento statai nenumato joki specifini s lyg d l akcinink
pakeitimas gali b ti vykdomas tik pagal Lietuvos statym nuostatas.

teisi

keitimo. Akcinink

teisi

Konvertavimo nuostatos
Nei Akcini bendrovi
kitos klas s akcijas.

statymas, nei Emitento statai nenumato galimyb s konvertuoti Emitento akcijas

Išpirkimo nuostatos
Pagal Akcini bendrovi statym , Emitentas turi teis išpirkti savo akcijas iš kit akcinink . Jeigu
bendras Emitento sigyt sav akcij skai ius viršija 10 proc. Emitento statinio kapitalo, Emitentas
privalo perleisti ši rib viršijant akcij skai i kitiems asmenims per 12 m nesi nuo toki akcij
sigijimo. sigij s sav akcij , Emitentas neturi teis s naudotis akcij suteikiamomis turtin mis ir
neturtin mis teis mis.
Detali sav akcij išpirkimo tvarka yra numatyta Akcini bendrovi statyme. Emitentas gali išpirkti savo
akcijas tik tuomet, jeigu Emitente yra sudarytas rezervas savoms akcijoms sigyti, kuris negali b ti
mažesnis nei bendra vis sigyjam akcij pirkimo kaina. Paprastai Emitentas negali išpirkti t akcij ,
kurios n ra visiškai apmok tos. Nor damas išpirkti savas akcijas, Emitentas privalo pateikti privalom
oficial pasi lym . Emitentas savas akcijas gali sigyti tik visuotinio akcinink susirinkimo sprendimo
pagrindu.

5.3. Vieši pasi lymai perimti emitento statin kapital
Per paskutinius bei einamuosius finansinius metus vieš pasi lym perimti Emitento statin kapital ,
kuriuos pateik tre iosios šalys, nebuvo.

5.4. Lietuvos mokestinis režimas
Šis mokestinio režimo Lietuvoje apib dinimas yra tik aprašomojo pob džio ir nepateikia išsamios
analiz s d l vis galim mokestini pasekmi , susijusi su Si lom akcij sigijimu, valdymu ar
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perleidimu. Toliau pateikiamas Lietuvos mokestini statym apib dinimas yra pagr stas šio dokumento
parengimo dien galiojan iais teis s aktais. Ta iau po šios dienos, teis s aktai gal jo b ti pakeisti ar
papildyti. Tod l potencial s investuotojai tur t pasitarti su savo konsultantais d l Si lom akcij
pasirašymo, pirkimo, valdymo ar perleidimo mokestini pasekmi .
Žemiau esantis tam tikr Si lom akcij valdymo ir perleidimo mokestini pasekmi apibendrinimas
pagr stas Pelno mokes io statymo, Gyventoj pajam mokes io statymo ir Prid tin s vert s mokes io
statymo nuostatomis.
Dividend apmokestinimas (mokestis prie pajam šaltinio)
Fiziniam asmeniui (Lietuvos rezidentui ar nerezidentui) išmok ti dividendai apmokestinami gyventoj
pajam mokes iu taikant 15 proc. mokes io tarif . Emitentas privalo išskai iuoti š mokest iš visos
asmeniui išmok tinos sumos ir sumok ti j Lietuvos valstybinei mokes i inspekcijai.
Lietuvos ar užsienio juridiniam asmeniui išmokami dividendai apmokestinami 15 proc. pelno mokes iu.
Išmok damas dividendus, Emitentas privalo išskai iuoti š mokest iš visos išmok tos sumos („mokestis
prie pajam šaltinio”).
Jei akcininkas (Lietuvos ar užsienio juridinis asmuo) turi Akcijas, suteikian ias daugiau kaip 10 proc.
vis bals Emitento visuotiniame akcinink susirinkime be pertrauk ir ne trumpiau nei 12 m nesi
( skaitant dividend paskirstymo moment ), tokiam akcininkui išmokami dividendai paprastai
neapmokestinami. Ši išimtis taikoma, jei pa iam Emitentui (jo apmokestinamam pelnui) taikomas
bendrasis pelno mokes io tarifas. Išimtis netaikoma juridiniams asmenims, registruotiems ar steigtiems
tikslin se teritorijose.
Kapitalo prieaugio apmokestinimas
Pajam (pelno) mokes iu paprastai apmokestinamos pajamos (pelnas), gautos perleidus Si lomas akcijas.
Tokiu atveju pelnas yra lygus skirtumui tarp Si lom akcij sigijimo kainos ir pardavimo kainos.
Fiziniai asmenys
Fizinio asmens (Lietuvos rezidento) pajamoms, gautoms iš Si lom akcij pardavimo, taikomos
skirtingos apmokestinimo taisykl s. Taikytin taisykli pob d iš esm s lemia Si lom akcij sigijimo
tikslas:
-

jeigu Si lom akcij fizinis asmuo nenaudoja individualios veiklos (prekybos vertybiniais
popieriais) tikslais, asmens pelnas, gautas perleidus Si lomas akcijas, apmokestinamas 15 proc.
gyventoj pajam mokes iu. Mokestis netaikomas, jeigu asmuo perleidžia akcijas ne anks iau
kaip pra jus 366 dienoms nuo Si lom akcij sigijimo dienos ir jei jis vald ne daugiau kaip 10
proc. Emitento akcij trejus metus iki kalendorini met , kuriais akcijos buvo perleistos,
pabaigos. Ši išimtis netaikoma, jei Si lom akcij pirk jas yra pats Emitentas arba jei pajamos
gaunamos d l Emitento likvidavimo;

-

jei asmuo perleidžia Si lomas akcijas vykdydamas individuali veikl , visos jo pajamos iš
tokio perleidimo gali b ti apmokestinamos 15 proc. gyventoj pajam mokes iu, arba, fizinio
asmens pasirinkimu, pelnas, gautas iš Si lom akcij perleidimo, gali b ti apmokestinamas 33
proc. gyventoj pajam mokes io tarifu.

Ne Lietuvos rezidento pelnas, gautas perleidus Si lomas akcijas, pajam mokes iu neapmokestinamas,
išskyrus jei toks asmuo veikia Lietuvoje per nuolatin baz .
Juridiniai asmenys
Iš Si lom akcij perleidimo gautas Lietuvos juridinio asmens pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno
mokes iu, o pelnas, gautas 2006 ir 2007 metais taip pat papildomai apmokestinamas socialiniu mokes iu,
kurio tarifas 2006 metais gautam apmokestinamajam pelnui yra 4 proc., o 2007 metais gautam
apmokestinamajam pelnui – 3 proc. Lietuvos juridinio asmens pajamos, gautos iš akcij pardavimo
Emitentui, taip pat pajamos, gautos d l Emitento likvidavimo, apmokestinamos pagal tokias pa ias
taisykles.
Užsienio juridinio asmens pelnas, gautas perleidus Si lomas akcijas, pelno, pajam ar kt. mokes iais
neapmokestinamas, išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo veikia Lietuvoje per nuolatin buvein .
Dovanojimo ir paveld jimo mokes iai
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Jeigu Emitento akcijos dovanojamos fiziniam asmeniui, paprastai akcij gijimas apmokestinamas
gyventoj pajam mokes iu, skai iuojamu nuo dovanojimo metu gaut pajam („Dovanojimo
mokestis”). Dovanojimo mokestis netaikomas, kai akcijas dovanoja sutuoktinis, vaikai ar t vai ar kai
akcijos dovanojamos ne Lietuvos rezidentui. Paveld tos Emitento akcijos apmokestinamos paveld jimo
mokes iu, išskyrus atvejus, kai paveldima iš artim giminai i , susijusi tam tikro laipsnio giminyst s
ryšiais arba kai akcijas paveldi ne Lietuvos rezidentas.
Prid tin s vert s mokestis
Paprastai, pagal galiojan ius statymus, Si lom akcij
prid tin s vert s mokes iu (PVM) neapmokestinami.

sigijimo ar perleidimo sandoriai Lietuvoje

Žyminis mokestis ir kiti perleidimo mokes iai
Šio dokumento parengimo dien Si lom akcij perleidimas žyminiu ar panašaus pob džio mokes iu
neapmokestinamas. Ta iau tam tikrus mokes ius gali taikyti vertybini popieri s skait tvarkytojai,
Lietuvos centrinis vertybini popieri depozitoriumas ir (arba) Vilniaus vertybini popieri birža.
Žyminis mokestis už šio Prospekto patvirtinim sudaro 3 000 lit . Šis mokestis turi b ti sumok tas prieš
patvirtinant Prospekt Vertybini popieri komisijoje.

6. Si lymo s lygos
6.1. S lygos, si lymo statistika, numatomas grafikas ir si lymo paraiškos pateikimo tvarka
6.1.1

Si lymo s lygos

Viešas si lymas suprantamas kaip kvietimas potencialiems investuotojams pateikti paraiškas sigyti
Si lom akcij šiame Prospekte išd stytomis s lygomis. Paraiškos pateikimas dar nereiškia, kad
potencialiam investuotojui bus parduotas jo prašom Si lom akcij kiekis. Si lom akcij pirkimopardavimo sutartis su asmeniu, pateikusiu šio Prospekto reikalavimus tenkinan i paraišk sigyti
Si lom akcij („Investuotojas”), laikoma sudaryta Si lom akcij pervedimu jo asmenin vertybini
popieri s skait , po to, kai yra paskelbta Si lom akcij kaina ir Si lomos akcijos yra paskirstytos
Investuotojams.
Viešas si lymas bus atliekamas naudojantis visuomen s informavimo priemon mis per prekybos
vertybiniais popieriais tarpininkus.
6.1.2

Bendra emisijos si lymo suma

Viešai si loma sigyti 935.300 (devynis šimtus trisdešimt penkis t kstan ius tris šimtus) paprast j
vardini Emitento akcij („Si lomos akcijos”). Si lomos akcijos sudaro 10 proc. Emitento statinio
kapitalo. Vis Si lom akcij pardav jais bus dabartiniai Emitento akcininkai; naujos Emitento akcijos
šiuo tikslu nebus leidžiamos.
Skai iuojant pagal Kainos intervalo vidur , bendra pasi lymo suma b t 5,4 mln. Lt. Tiksli si lymo suma
bus paskelbta nusta ius si lymo kain (svarbiausi Si lymo dat s rašas pateiktas 6.1.3 dalyje).
6.1.3

Si lymo galiojimo laikotarpis ir paraišk padavimo tvarka

Svarbiausios su Si lymu susijusios datos pateikiamos lentel je:
Data

Apib dinimas

2006 m. balandžio 24 d.

Si lymo galiojimo laikotarpio pradžia.

2006 m. geguž s 4 d.

Si lymo galiojimo laikotarpio pabaiga.

2006 m. geguž s 8 d.

Paskelbimo apie Si lymo kain bei akcij kiekio paskirstym Stambiems bei
Smulkiems investuotojams diena.

2006 m. geguž s 10 d.

Paskelbimo spaudoje apie Si lymo kain bei akcij kiekio paskirstym
Stambiems bei Smulkiems investuotojams diena.

2006 m. geguž s 12 d.

Planuojama atsiskaitymo už Si lomas akcijas bei Si lom akcij pervedimo
Investuotoj vertybini popieri s skaitas diena.
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Planuojama prekybos Emitento akcijomis Vilniaus vertybini popieri biržos
Einamajame s raše pradžia.

Paraiškas Investuotojai gali paduoti, anuliuoti bei papildyti Si lymo galiojimo laikotarpio metu UAB
FM “Baltijos vertybiniai popieriai” b stin je (Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius) darbo valandomis
nuo 9.30 iki 17.30..Investuotojai, norintys pateikti paraiškas sigyti Si lom akcij turi tur ti vertybini
popieri s skait laikom UAB FM “Baltijos vertybiniai popieriai”. Investuotojai norintys atsidaryti
vertybini popieri s skait UAB FM “Baltijos vertybiniai popieriai” turi pasirašyti investicini
paslaug teikimo sutart .
Paraišk kiekis neribojamas, ta iau kelios to paties Investuotojo paraiškos bus sumuojamos ir laikomos
viena paraiška.
Paraiškoje Investuotojai tur t nurodyti Investicij sum bei maksimali kain , kuri jie nori mok ti už
vien Si lom akcij . Paraiškoje nurodyta kaina tur t atitikti Prospekto 6.3.1 dalyje numatytus
apribojimus.
Šio si lymo s lygos gali b ti pakeistos bei papildytos iki Si lymo galiojimo laikotarpio pabaigos
pateikiant Vertybini popieri komisijai Prospekto papildymo pried .
6.1.4

Si lymo atšaukimas arba sustabdymas

Si lymas pasibaigia, Investuotojams apmok jus už jiems paskirtas Si lomas akcijas ir ši akcij
nuosavybei per jus Investuotojams. Iki to momento Parduodantys akcininkai gali bet kuriuo metu
nutraukti Si lym . Prasid jus prekybai Vilniaus vertybini popieri biržoje, Si lom akcij nuosavyb
bus per jusi Investuotojams ir atšaukti Si lymo nebus galima.
6.1.5

Galimyb s sumažinti pasirašyt vertybini popieri skai i

Jeigu Smulki investuotoj prašom sigyti akcij bendras kiekis neviršys viso Si lom akcij kiekio,
Smulki investuotoj paraiškos bus pildomos pilnai, o likusios akcijos bus paskirtos Stambiems
investuotojams.
Jeigu Smulki investuotoj prašom sigyti Si lom akcij bendras kiekis viršys vis Si lom akcij
kiek , vis paraiškas pateikusi Smulki investuotoj prašymai bus tenkinami proporcingai.
Esant mažesniam Stambiems investuotojams paskirt akcij kiekiui nei vis Stambi investuotoj
paraiškose prašom sigyti akcij bendras kiekis, Stambi investuotoj paraiškos sigyti vertybini
popieri bus patenkintos iš dalies. Remiantis Si lom akcij paklausa, Parduodantys akcininkai kartu su
Koordinatoriumi nustatys vien ar kelias ribas (pagal prašom sigyti Si lom akcij kiek ) bei skirtingas
atskiras kiekio ribas patenkan i paraišk patenkinimo proporcijas. Nustatant skirtingas paraišk
patenkinimo proporcijas, bus laikomasi principo, kad didesn investicij sum prašyme nurod
Investuotojai gaut daugiau akcij nei mažesn investicij sum nurod Investuotojai.
Emitento darbuotoj paraiškos Si lymo metu bus tenkinamos ta pa ia tvarka kaip ir Smulki
investuotoj , nepriklausomai nuo paraiškoje nurodytos investicij sumos. Emitento darbuotojais laikomi
tie darbuotojai, kurie 2006 m. kovo 1 d. tur jo su Emitentu galiojan i darbo sutart .
6.1.6

Mažiausia ir didžiausia sum nurodoma paraiškoje

Minimali paraiškoje nurodyta investicij suma negali b ti mažesn nei 1 (vienos) akcijos vert (6,50 Lt),
skai iuojant pagal viršutin Kainos intervalo rib (6,50 Lt). Maksimali paraiškoje nurodyta investicij
suma negali b ti didesn nei 935.300 (devyni šimt trisdešimt penki t kstan i trij šimt ) akcij vert
(6,1 mln. Lt), skai iuojant pagal viršutin Kainos intervalo rib (6,50 Lt).
6.1.7

Si lom akcij apmok jimo ir j pateikimo b das ir terminas

Si lymo laikotarpiu Investuotojai gali pateikti paraiškas sigyti Si lom akcij . Pateikdami paraiškas
Investuotojai turi b ti atsidar savo vertybini popieri s skait UAB FM “Baltijos Vertybiniai
Popieriai”.
Paraiškas padav Investuotojai iki paskutin s Si lymo galiojimo dienos (t.y. 2006 m. geguž s 4 d.)
pabaigos prival s sukaupti paraiškoje nurodyt investicij sum savo, UAB FM “Baltijos Vertybiniai

AB “Vilkyški pienin ” akcij prospektas

p. 20

Popieriai” patik jimo teise saugomoje, s skaitoje, atidarytoje banke AB “Hansabankas”; s skaitos
Nr.:LT177300010000177163, BIC: HABALT22. Vertybiniai popieriai bus pervedami Investuotoj
vertybini popieri s skaitas bei pinigai už Si lomas akcijas nurašomi atsiskaitymo dien (planuojama –
2006 m. geguž s 12 d.).
6.1.8

Si lymo rezultat viešo paskelbimo b das ir data

Si lymo kaina ir Stambiems bei Smulkiems investuotojams paskirti bendri Si lom akcij kiekiai bus
paskelbti per didžiausias Lietuvos naujien platinimo tarnybas, Emitento Interneto puslapyje ir per
Vilniaus vertybini popieri biržos informacin sistem bei dienraš iuose „Lietuvos rytas” ir
„Respublika”. Apie tai taip pat bus informuota Vertybini popieri komisija.
6.1.9

Pasinaudojimo pirmumo teise tvarka

Kadangi Si lomos akcijos yra egzistuojan ios Emitento akcijos, kiti akcininkai neturi pirmumo teis s j
sigyti. Si lom akcij paskirstymo Investuotojams taisykl s nurodytos 6.1.5 skyriuje.

6.2. Platinimo ir paskirstymo planas
6.2.1

Investuotoj kategorijos

Si lomos akcijos bus platinamos viešai fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje. Asmuo laikomas
esan iu Lietuvoje, jeigu jis turi vertybini popieri s skait Lietuvoje.
Visi Investuotojai pagal paraiškas skirstomi stambius investuotojus, kurie apib dinami kaip visi
Investuotojai, kurie pateiks paraiškas sigyti Si lom akcij už didesn nei 10 000 Lt sum („Stamb s
investuotojai”), ir smulkius investuotojus, kurie apib dinami kaip visi Investuotojai, kurie pateiks
paraiškas sigyti Si lom akcij už 10 000 Lt arba mažesn sum („Smulk s investuotojai”).
Si lomos akcijos neviešu b du bus taip pat pasi lytos instituciniams (profesionaliems) investuotojams,
esantiems ne Lietuvoje. Užsienio instituciniai investuotojai, šio si lymo metu pateik paraiškas sigyti
Si lom akcij , bus traktuojami taip pat, kaip Lietuvoje esantys Stamb s investuotojai.
6.2.2

Emitento stambi j akcinink , valdymo, prieži ros ar administravimo organ nari ketinimas
sigyti Si lom akcij

Emitentui n ra žinoma, kad kurie nors stambieji Emitento akcininkai arba jo valdymo, prieži ros ar
administravimo organ nariai rengiasi sigyti daugiau kaip penkis procentus Si lom akcij . Ta iau
Emitento darbuotojai bei valdybos nariai planuoja dalyvauti pasirašant iki penki procent Si lom
akcij .
6.2.3

Paskelbimas apie išankstin paskirstym

Iš anksto Si lom akcij paskirstymas dalis Stambiems ir Smulkiems investuotojams bei Emitento
darbuotojams, n ra numatytas. Akcij skirstymas dalis bus nustatytas po paraišk sigyti Si lomas
akcijas surinkimo, apskai iavus paklaus pagal skirtingas Investuotoj grupes.
Jeigu Smulki investuotoj prašom sigyti akcij bendras kiekis neviršys Si lom akcij kiekio,
Smulki investuotoj paraiškos bus pildomos pilnai, o likusios akcijos bus paskirstytos Stambiems
investuotojams pagal Si lom akcij paskirstymo principus, aprašytus 6.1.5 skyriuje.
Emitento darbuotoj prašymai sigyti akcij už didesn nei 10 000 Lt sum bus patenkinami ta pa ia
tvarka kaip ir Smulki Investuotoj (esant pakankamam Si lom akcij kiekiui – paraiškos bus
tenkinamos pilnai). Si lymo kaina visoms Investuotoj grup ms bus vienoda.
6.2.4

Informacijos apie Investuotojams paskirt akcij kiek pateikimo tvarka

Apie jiems paskirtas Si lomas akcijas Investuotojai gal s sužinoti po atsiskaitymo už Si lomas akcijas
bei Si lom akcij pervedimo Investuotoj vertybini popieri s skaitas dienos, gav išraš iš savo
vertybini popieri s skaitos.
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Paskirstymo perviršis ir „žaliojo bato” pasirinkimas

Paskirstymo perviršio galimyb s bei „žalio bato” pasirinkimas nenumatyti.

6.3. Kainos nustatymas
6.3.1

Si lom akcij kaina

Stambi j investuotoj paraiškoje nurodoma Si lom akcij kaina tur t b ti tarp 5,00 Lt bei 6,50 Lt už
vien akcij („Kainos intervalas”). Kainos intervalas buvo nustatytas Parduodan i akcinink remiantis
palyginam j kainos rodikli analize lyginant Emitento ir pajamas ir peln su panašaus pob džio
bendrov mis, trauktomis Vilniaus vertybini popieri birž . Žemiau pateikiama palyginimo lentel
(naudojant 2006 m. balandžio 13 d. duomenis). 25 proc. Kainos intervalas yra paliktas, kad galutin
Si lom akcij kain tiksliau atspind t Akcij paklaus .
Bendrov

Kaina, litais
už akcij

Kapitalizacijos / 2005 m.
grynojo pelno rodiklis

Kapitalizacijos / 2005 m.
pajam

70,50

14,2

0,72

AB “Pieno žvaigžd s”

4,45

15,6

0,54

AB “Vilkyški pienin ”

5,00

10,9

0,51

AB “Vilkyški pienin ”

6,50

14,2

0,66

AB “Rokiškio s ris”

Smulk s investuotojai gali pateikti paraiškas sigyti akcijas tik už viršutin Kainos intervalo rib , t.y. 6,50
Lt už vien akcij .
Galutin Si lom akcij kain (“Si lymo kaina”) pasibaigus Si lymo laikotarpiui nustatys Parduodantys
akcininkai, remdamiesi Stambi investuotoj pateiktais kainos si lymais, paraiškas pateikusi
Investuotoj skai iumi, Si lom akcij sumine paklausa bei paklausos elastingumu. Koordinatoriaus
galutin s kainos nustatymo procese veiks patar jo Parduodantiems akcininkams teis mis.
Nusta ius Si lymo kain , Si lomos akcijos bus paskirstomos visiems Investuotojams, nurodžiusiems
prašyme kain , lygi ar didesn už Si lymo kain . Si lymo kaina visiems Investuotojams bus vienoda.
Prašom sigyti Si lom akcij kiekis kiekvienam Investuotojui bus apskai iuojamas dalinant jo
paraiškoje nurodyt Investicij sum iš nustatytos Si lymo kainos bei apvalinant Si lom akcij kiek
žemyn. D l apvalinimo atlikusios Si lomos akcijos bus paskirstytos Investuotojams Koordinatoriaus
nuoži ra.
Investuotojai savo s skaita sumoka finans tarpininko komisinius mokes ius, susijusius su paraiškos
sigyti Si lomas akcijas pateikimu.
6.3.2

Si lymo kainos paskelbimo tvarka

Tiksli Si lymo kaina bus paskelbta pasibaigus Si lymo galiojimo laikotarpiui, 6.1.8 skyriuje nustatyta
tvarka.
6.3.3

Anks iau sudaryti sandoriai Si lomomis akcijomis

2005 m. birželio 23 d. Emitento generalinis direktorius ir pagrindinis akcininkas Gintaras Bertašius iš
Alvydo Vadeikos sigijo 29 402 Akcijas (arba 29,55 proc. statinio kapitalo), mok damas už akcij paket
iš viso 8,1 mln. Lt arba vidutiniškai 275,49 Lt už vien 94 Lt nominalo (kaip tuo metu buvo) akcij .
Perskai iavus kain vienai sumažinto (1 Lt) nominalo (kaip yra šio Prospekto datai) akcijai, pirkimo
kaina už vien Akcij buvo 2,93 Lt.

6.4. Platinimas ir garantavimas
Si lymo Koordinatorius, atsiskaitymo bei depozitoriumo tarpininkas yra UAB FM „Baltijos Vertybiniai
Popieriai”, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius. Investuotojai, norintys sigyti Si lom akcij , tur t
užpildyti paraiškas Koordinatoriaus b stin je Si lymo galiojimo laikotarpiu darbo dienomis nuo 8.30 iki
17.30. Akcij si lymo laikotarpiu, iš anksto paskelbtu metu, taip pat bus sudaryta galimyb pateikti
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paraiškas sigyti Akcijas Emitento patalpose Vilkyškiuose (Vilkiškiai, Pag gi
(Gaur s g. 23, Taurag ).

sav.) bei Taurag je

Koordinatorius UAB FM „Baltijos Vertybiniai Popieriai” organizuoja si lym pagal „didžiausi
pastang ” susitarim . Investicini paslaug teikimo sutartis tarp Parduodan iais akcininkais bei
Koordinatoriaus buvo sudaryta 2006 m. kovo 1 d.

7.

traukimas prekybos s raš ir platinimo tvarka

7.1. Planai pateikti paraišk traukti Akcijas vertybini popieri prekybos s raš
Patvirtinus š Prospekt Vertybini popieri
birž d l vis (100 proc.) Emitento Akcij
popieri traukimo biržos prekybos s raš
popieri biržos valdyba, atsižvelgdama
klausimu.

komisijoje, Emitentas kreipsis Vilniaus vertybini popieri
traukimo biržos Einam j s raš . Klausim d l vertybini
svarstys ir atitinkam sprendim priims Vilniaus vertybini
galiojan i teis s akt reikalavimus ir savo nuomon šiuo

Pabr žiame, kad Vilniaus vertybini popieri birž d l Akcij traukimo Einam j prekybos s raš gali
b ti kreiptasi jau po Si lymo galiojimo pradžios. Si lymas, paraišk surinkimas, Si lom akcij
paskirstymas Investuotojams bei atsiskaitymas už Akcijas vyks prieš planuojam prekybos Akcijomis
pradži Vilniaus vertybini popieri biržoje.
Tam, kad Emitentas visiškai atitikt pagrindin listingavimo Vilniaus vertybini popieri biržos
Einamajame prekybos s raše s lyga (t.y. kad ne mažiau kaip 25 proc. Emitento statinio kapitalo b t
išplatinta viešai), Parduodantys akcininkai ketina per proting laikotarp nuo kapitalo šaldymo
laikotarpio pabaigos (kaip apibr žta šio Prospekto 8.3 dalyje) viešai išplatinti tiek papildom Akcij , kad
visa viešai išplatint Akcij dalis sudaryt iki 30 proc. Emitento statinio kapitalo. Šio ketinimo
gyvendinimas priklausys nuo tuo metu egzistuojan i rinkos s lyg bei Vilniaus vertybini popieri
biržos keliam reikalavim .

7.2. Akcij

traukimas prekybos s rašus kitose reguliuojamose rinkose

Kiek Emitentui yra žinoma, Akcijos (ar j dalis) n ra trauktos prekybos s rašus jokiose reguliuojamose
ar lygiavert se rinkose.

7.3. Likvidumo užtikrinimas
Emitento žiniomis, subjekt , kurie b t tvirtai sipareigoj užtikrinti Akcij likvidum , n ra.

7.4. Stabilizavimas
Nei Emitentas, nei Parduodantys akcininkai n ra numat naudoti Akcij kain stabilizavimo priemones.

8. Parduodam vertybini popieri savininkai
8.1. Vertybinius popierius si lantys asmenys

Parduodantis akcininkas

Buvein s adresas

Pareigos Emitente

Gintaras Bertašius

Vilkyškiai,
Pag gi sav.

Generalinis direktorius ir
valdybos pirmininkas

Aleksandras Bertašius

Vilkyškiai,
Pag gi sav.

Garo katilo operatorius

Kiti ryšiai

Susij s giminyst s
ryšiais su Gintaru
Bertašiumi
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8.2. Vertybini popieri pardav j si lom vertybini popieri skai ius ir klas

Parduodantis akcininkas

Viso turimas
akcij skai ius

Turima kapitalo
dalis, %

Parduodam
akcij skai ius

Parduodama
kapitalo dalis, %

8 716 056

93,19

829 550

8,87

105 750

1,13

105 750

1,13

8 927 462

95,45

935 300

10,0

Gintaras Bertašius
Aleksandras Bertašius
Viso

Visos Si lomos akcijos yra paprastos vardines nematerialios Emitento akcijos. Akcijoms suteiktas ISIN
kodas - LT0000127508.

8.3. Susitarimai d l kapitalo šaldymo
Išskyrus Si lom akcij pardavim pagal š Prospekt , Parduodantys akcininkai susitar 365 dienas nuo
akcij traukimo Vilniaus vertybini popieri biržos Einam j s raš :
a)

nesi lyti, neparduoti, neperleisti, neskolinti, ne keisti Akcij ir nesudaryti susitarim d l toki
sandori ( skaitant pasirinkimo sandorius);

b) nepriimti sprendimo d l nauj Emitento akcij išleidimo.
Aukš iau išd stytas susitarimas negalioja iš rezerv išleidžiam nauj Emitento akcij atžvilgiu.
Viešo si lymo metu Si lomas akcijas sigijusiems Investuotojams apribojim laisvai perleisti Akcijas
n ra.

9. Emitento išlaidos
Planuojamos Emitento akcij traukimo
Vilniaus vertybini popieri birž išlaidos (Prospekto
parengimo išlaidos, traukimo prekybos s raš moka, kitos galimos išlaidos) netur t viršyti 80 t kst.
Lt.Tame tarpe 24 t kst. lit - nuosavyb s vertybini popieri traukimo Vilniaus vertybini popieri
biržos Einam j s raš mokestis, 3 t kst. lit – valstyb s rinkliava už Prospekto patvirtinim , 1 t kst. lit
– vertybini popieri registravimo Lietuvos centriniame vertybini popieri depozitoriume mokestis.
Likusi suma yra skirta teisiniams bei finansiniams konsultantams ir kitoms išlaidoms padengti.

10. Silpninimas
Kadangi Si lymo metu n ra išleidžiama nauja akcij emisija, silpninimo efekto nebus.

11. Papildoma informacija
11.1.

Patar j teis s

Koordinatorius veikia Investicini paslaug teikimo sutartyse numatytomis teis mis. Koordinatorius yra
atsakingas už komunikacijos su investuotojais organizavim bei informacijos apie Emitent parengim ir
pateikim ; technini darb d l Emitento Akcij traukimo Vilniaus vertybini popieri biržos Einam j
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s raš atlikim ; Emitento Akcij paketo pardavimo dalimis išoriniams investuotojams organizavim ir
gyvendinim .

11.2.

Audituota informacija

Jokios kitos informacijos, išskyrus audituotas 2001m., 2003m., 2004 m. bei 2005 m. finansines ataskaitas,
atestuoti auditoriai neperži r jo.
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INFORMACIJA APIE EMITENT

12. Atestuoti auditoriai
Informacija apie atestuotus auditorius, atlikusius Emitento finansini
Prospekto dalyje 2. “Informacija apie audit ”.

ataskait

audit

yra pateikta

13. Atrinkta finansin informacija
Žemiau esan ioje lentel je pateikiama finansin s informacijos santrauk . Informacija yra paimta iš
naujausi m s turim finansini ataskait , kurios yra prid tos šiame dokumente. Ši informacija tur t
b ti skaitoma kartu su ir atsižvelgiant min tas finansines ataskaitas bei susijusias pastabas.
Žemiau esan ioje lentel je 2004 – 2005 m. finansiniai duomenys bei finansiniai rodikliai yra paimti iš
2005 m. audito ataskaitos ir yra parengti pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. 2003 m.
finansiniai duomenys yra paimti iš 2004 m. audito ataskaitos ir yra parengti pagal Lietuvos Verslo
apskaitos standartus. 2001 – 2002 m. duomenys yra parengti pagal tuo metu galiojusius Lietuvos
Respublikos finansin ataskait reglamentuojan ius teis s aktus.
Finansin s informacijos santrauka,
t kst. Lt

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Pelno (nuostolio) ataskaita
Pajamos
EBITDA
Tipin s veiklos pelnas
EBIT
Pelnas prieš mokes ius ir mažumos dal
Grynasis pelnas

59.831,2
2.098,2
4.003,6
189.2
-822,7
-822,7

46.562,9
-1.540,8
-4.987,2
-3,780.4
-5.305,3
-5.305,3

53.997,8
8.417,1
5.036,1
4.923,9
3.576,1
3.576,1

75.101,9
9.319,7
5.819,2
5.997,9
5.210,7
4.570,7

91.708,8
9,548.7
5.769,1
5,766.7
5.197,1
4.282,6

Balansas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinig ekvivalentai
Visas turtas
Finansin s skolos (ilgal. ir trumpal.)
Investuotas kapitalas
Akcinink nuosavyb
Trumpalaikiai sipareigojimai
Visi sipareigojimai

19.367,1
16.095,9
68,7
35.560,2
14.433,4
23.430,1
8.996,7
23.043,7
26.526,7

19.155,9
12.701,7
1.020,3
31.938,7
17.268,3
20.959,7
3.691,4
18.769,6
28.210,4

19.456,0
10.014,3
723,6
29.470,3
13.760,0
20.613,8
6.853,8
16.063,7
22.579,7

21.326,2
9.889,1
105,1
31.215,3
12.266,5
23.004,5
10.738,0
7.272,2
20.477,3

22.145,2
16.236,3
1.041,2
38.381,5
15.785,2
29.628,8
13.843,6
10.024,1
24.537,9

2.455,1
-11.101,2
8.656,3

648,5
-1.711,4
2.014,5

7.194,4
-2.142,7
-5.313,7

6.962,9
-4.326,5
-3.254,9

4.474,2
-4.079,3
541,2

9.353
-0,088
-

9.353
-0,567
-

9.353
0,382
-

9.353
0,489
0,126

9.353
0,458
0,267

4%
7%
-1%

-3%
-11%
-11%

16%
9%
7%

12%
8%
6%

10%
6%
5%

Pinig srautai
Pagrindin s veiklos pinig srautai
Investicin s veiklos pinig srautai
Finansin s veiklos pinig srautai
Akcij rodikli informacija (pagal
2005.12.31 akcij skai i )
Akcij skai ius, t kst. vnt. (2005.12.31)
Pelnas akcijai, Lt.
Dividendai akcijai, Lt.
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža, %
Tipin s veiklos pelno marža, %
Grynojo pelno marža, %
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Investuoto kapitalo gr ža, %
Turto gr ža, %
Akcinink nuosavyb s gr ža, %
Pagrindin s veiklos pinig sraut ir
investuoto kapitalo rodiklis, %
Kapitalo santykis, %
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1%
13%
-9%
12%

-17%
-15%
-84%
3%

24%
16%
68%
35%

28%
19%
54%
32%

22%
17%
35%
17%

0,25

0,12

0,23

0,34

0,36

EBITDA = Pelnas prieš pal kanas, mokes ius ir nusid v jim
EBIT = Pelnas prieš pal kanas ir mokes ius
EBITDA marža = EBITDA / Pajamos
Tipin s veiklos pelno marža = Tipin s veiklos pelnas / Pajamos
Grynojo pelno marža = Grynasis pelnas / Pajamos
Investuoto kapitalo gr ža = Pelnas prieš pal kanas ir mokes ius / (Vidutinis visas turtas - Vidutiniai nefinansiniai sipareigojimai)
Turto gr ža = Tipin s veiklos pelnas / Vidutinis visas turtas
Akcinink nuosavyb s gr ža = Grynasis pelnas / Vidutinis kapitalas
Pagrindin s veiklos pinig sraut ir investuoto kapitalo rodiklis = Pagrindin s veiklos pinig srautai /
Vidutinis investuotas kapitalas
Kapitalo santykis = Kapitalas / Visas turtas

14. Rizikos veiksniai
Informacija apie rizikos veiksnius pateikta Prospekto dalyje III Rizikos veiksniai.

15. Informacija apie Emitent
15.1.

Bendroji Emitento informacija

UAB „Vilkyški Pienin ” steigta 1993 m. geguž s 10 d. UAB „Vilkyški
uždarosios akcin s bendrov s akcin bendrov 2005 m. gruodžio 30 d.
Veiklos laikotarpis – neribotas.

Emitento teisinis pavadinimas

Akcin bendrov „Vilkyški pienin ”

Emitento komercinis pavadinimas

Vilkyški pienin

Buvein s vieta

Vilkyškiai, Pag gi savivaldyb

Registracijos numeris

060018

mon s (rejestro) kodas

277160980

Teisin forma

Akcin bendrov

Teis

Lietuvos Respublikos

steigimo šalis

Lietuvos Respublika

Telefonas

8-441 55330

Faksas

8-441 55242

Elektroninis paštas

centras@cheese.lt

pienin ” pertvarkyta iš
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Reikšmingi emitento verslo raidos vykiai.

Vilkyški pienin s istorija iš naujo prasid jo 1993 m. geguž s 10 d.,
pienin s patalpose buvo steigta uždaroji akcin bendrov „Vilkyški
gamyba vyko iki 1985 m. Pienin s uždarymo laikotarpiu visi rengimai
buvo privatizuoti, o pienin s savininkai pirmuosius rengimus atgabeno iš
vyko pieno pramon s restrukt rizacija.

kuomet 1934 metais statytos
pienin ”. Senojoje pienin je
buvo iškomplektuoti. Pastatai
Ryt Vokietijos, kur tuo metu

Pradinio kapitalo sukaupta nebuvo, mon startavo savininkams sigijus pastatus. Reikalingos apyvartin s
l šos buvo skolinamos iš bank .
Svarbiausi Emitento pasiekimai:
1993 met lapkri io m n. 2 d. buvo atstatytas vandens bokštas, katilin bei separavimo cechas.
Tada mon prad jo separuoti pien ;
1994 m. birželio 15 d. prad jo veikti s ri cechas. Jame buvo prad tas gaminti liesas fermentinis
s ris „Peptatas“;
1995 m. liepos pradžioje buvo atidarytas sviesto cechas;
V liau mon s vystymasis gijo pagreit . 1997 m. pradžios s ri ceche buvo prad ta fermentinio
"Tilž s" tipo s rio gamyba, 1998 m. vasar jau buvo gaminamas „Gouda” tipo fermentinis s ris.
1999 m. buvo prad ti gaminti fermentinis s ris „Žemai i ”, sviesto mišinys „Saul s vaiš s” ir
fermentinis s ris „Tilžiukas” su priedais, kuris tais pa iais metais parodoje AgroBalt’1999
laim jo aukso medal , tapdamas Lietuvos met gaminiu;
2000 metais prad ta „Maasdam” tipo fermentinio s rio gamyba. 2001 m. „Maasdam” s ris
AgroBalt’2001 parodos metu laim jo aukso medal . Be to, 2000-2001 metais Lietuvos pirk jams
pateikti trys patraukl s maža kaina fermentiniai s riai „Kuršiukas”, „Taupa” ir „Sumuštini ”.
Per trylika mon s darbo met sukurta visa reikalinga aptarnavimo infrastrukt ra (mechaninis cechas,
auto kis (50 automobili ), pieno šaldymo renginiai, žaliavos supirkimo zona), pakeista arba papildomai
nupirkta visa pienin s ranga, pastatyti nauji cechai:
1997 m. mon investuota 2,78 mln. Lt., apie 0,5 mln. Lt. skirta remontui: pastatyta moderni
dan BWE firmos katilin , moderni oland gamybos šaldymo kamera, kurioje galima laikyti bei
sand liuoti 400 ton produkcijos, elektros pastot , sukurtas kompiuterinis tinklas;
1998 m. buvo investuota beveik 1,5 mln. Lt. autotransport , pastatus, pieno šaldytuvus,
gamybos rengimus, nauj s ri cech , kitas pagrindines priemones;
1999 m. investuota 8,5 mln. Lt. Beveik visa investicija buvo skirta naujo s ri gamybos cecho
(Tetra Pak Tebel) projekto gyvendinimui;
2000 metais investuota 3,84 mln. Lt. nauj cech statyb , transport ir kapitalin remont .
Baigta sumontuoti nauja pilnai kompiuterizuota ir automatizuota s ri gamybos technologin
linija, kurios diegimas monei suteik galimyb gaminti vakarietiškus standartus atitinkan i
produkcij ir eksportuoti j Europos S jung ;
mon 2000 m. geguž s m nes gavo Eksporto Europos S jung licencij ;
2001 m. birželio m n. mon sigijo Taurag s cech iš AB „Pieno žvaigžd s” Mažeiki filialo.
Taurag s cechas yra apie 20 km nuo Vilkyški miestelio, jis buvo statytas 1965 m. kaip s rin ir
atitinka visus jai keliamus reikalavimus. Ceche yra pieno pri mimo skyrius, pieno separavimo
skyrius, du s ri cechai, nokinimo, fasavimo cechai, mechaninis cechas, auto kis pieno
pervežimui, pieno žaliavos zona, taip pat visa reikalinga aptarnavimo infrastrukt ra - šaldymo,
garo, oro.
2001 m. prad tas statyti nokinimo cechas, valymo rengimai;
Taurag s ceche 2001 m. pabaigoje prad tas gaminti s ris su pel siu;
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2003 metais Taurag s ceche rekonstruota šaldymo kamera;
2004 metais atlikta stogo rekonstrukcija, pastat remontas;
2003 – 2004 m. papildomai buvo investuota pieno infrastrukt r – pastatyti nauji pieno
supirkimo punktai ir nupirktas modernus transportas pienui suvežti;
2004 m. pastatyti modern s Oland firmos „New Water Technology” kompanijos nuotek
valymo rengimai, atitinkantys ES reikalavimus. Tais pa iais metais investuota s ri pakavimo
ir fasavimo renginius;
2004 m. rekonstruota amoniakin šaldymo kompresorin ;
2005 m. rekonstruota Taurag s cecho katilin pakei iant kuro r š .
Emitentas susideda iš dviej gamybini objekt , t.y. Vilkyški pienin s ir Taurag s cecho, kuriuose
vykdoma gamyba.
2006 m. sausio m nes Emitentas sigijo iš viso 80,25 procent UAB „Modest“ akcij . Pagal 2006-01-12
Konkurencijos tarybos sprendim Nr. 1S-3 Emitentas turi teis sigyti iki 100 procent UAB „Modest”
akcij .
Emitentas specializuojasi fermentini s ri gamyboje, taip pat sviesto, sviesto mišini bei lydyt s ri
gamyboje (bendrame gaminamos produkcijos kiekyje s ris sudaro apie 90 proc., sviestas – apie 10
proc.).

15.3.

Investicijos

Žemiau pateikiama per paskutinius penkerius metus atlikt stambiausi investicij apžvalga. Lentel se
prie kiekvieno investicinio projekto pateikiama informacija kokiomis l šomis šis projektas buvo
finansuotas. Emitentas savo ilgalaik turt , kurio likutin vert sudar 13 251 t kst. lit (arba 60 proc.
viso ilgalaikio turto) 2005 m. gruodžio 31 d. buvo keit s bankui už paskolas.
2001 m. atliktos pagrindin s investicijos
2001 metais iš AB „Pieno žvaigžd s” Mažeiki filialo Emitentas sigijo Taurag s cech . Cechas statytas
1965 m. kaip s rin ir atitinka visus jai keliamus reikalavimus: turi pieno pri mimo skyri , pieno
separavimo skyri , du s ri cechus, nokinimo, fasavimo cechus, mechanin cech , auto k pieno
pervežimui, pieno žaliavos zon , taip pat turi vis reikaling aptarnavimo infrastrukt r : šaldymo, garo,
oro.
Taip pat 2001 m. prad tas statyti nokinimo cechas ir valymo renginiai. Per metus transporto parko
atnaujinimui Emitentas investavo 395,1 t kst. lit .
Stambiausios investicijos atliktos per metus

Suma, t kst. Lt

Taurag s cechas (2 mln. lit skola, likusi suma – nuosavomis l šomis)

4.000,0

Nokinimo cechas (nuosavomis l šomis)

1.350,9

Valymo renginiai (paskola)

2.024,0

Pienvežis ir priekaba (lizingas)

265,0

Krovininis automobilis „Volvo FH 5/2” (nuosavomis l šomis)

130,1

Viso stambiausios investicijos per metus

7.770,0

2002 m. atliktos pagrindin s investicijos
2002 metais prad ta lydyto s rio gamyba. Tam buvo sigytas smulkintuvas-maišytuvas, šaldymo
agregatas ir vakuuminis s ri kimštuvas. Ši investicij suma yra 152,7 t kst. lit .
Atsiradus kitos formos (ne apvalios) s rio paklausai, buvo nupirkta euro blok s ri formos „Tetra Pak”
cechui už 439 t kst. lit . Žaliavos surinkimo zonos pl timui buvo nupirkta 18 pieno punkt ir 11 pieno
šaldytuv .
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Stambiausios investicijos atliktos per metus

Suma, t kst. Lt

Smulkintuvas-maišytuvas (nuosavomis l šomis)

54,7

Šaldymo agregatas „W 99- 6 DJ- 400x” (nuosavomis l šomis)

78,0

Vakuuminis s ri kimštuvas (nuosavomis l šomis)

20,0

Buhalterin s apskaitos „Navision” programa (lizingas)

271,2

Euro blok s ri formos „Tetra pak” (lizingas)

439,0

Pieno punktai, 18 vnt. (nuosavomis l šomis)

286,1

Pieno šaldytuvai, 11 vnt. (nuosavomis l šomis)

501,6

Viso stambiausios investicijos per metus

1.650,6

2003 m. atliktos pagrindin s investicijos
2003 metais Emitentas investavo 433 t kst. lit
teritorijos tvarkym bei inžinerinius tinklus. Pieno
surinkimui buvo sigyta 11 pieno šaldytuv ir 2 pienvežiai MAN su priekabomis.
Gamybai modernizuoti Emitentas investavo 837,5 t kst. lit
pakavimo rengin .

šaldymo agregat , pieno baktof g ir s ri

Stambiausios investicijos atliktos per metus
Investicijos teritorijos tvarkymui (nuosavomis l šomis)

Suma, t kst. Lt
359,1

Lauko inžineriniai tinklai (nuosavomis l šomis)

73,7

Šaldymo agregatas „Copeland” (nuosavomis l šomis)

60,5

Pieno šaldytuvai, 11 vnt. (nuosavomis l šomis)

912,2

Pienvežiai MAN su priekabomis, 2 vnt. (lizingas)

431,6

Pieno baktof ga bakteriologiniam pieno valymui (atid tas mok jimas iš tiek jo)

535,2

S ri pakavimo renginys (lizingas)

241,7

Viso stambiausios investicijos per metus

2.614,0

2004 m. atliktos pagrindin s investicijos
2004 metais Emitentas toliau investavo transport žaliavos surinkimui; buvo sigytos 24 transporto
priemon s už 426 t kst. lit , 13 pieno šaldytuv ir 17 pieno punkt . Taip pat buvo sigyti 4 lengvieji
automobiliai už 363 t kst. lit .
Stambiausios investicijos gamyb buvo s ri pakavimo linija, skirta s ri
amoniakin šaldymo kompresorin bei autokrautuvas produkcijos krovimui.
Stambiausios investicijos atliktos per metus
Stambiausios investicijos žaliavos surinkimui

vakuumavimui, nauja
Suma, t kst. Lt
905,9

Automobiliai „FORD Transit”, 20 vnt. (nuosavomis l šomis)

150,8

Vilkikas MAN su priekaba (lizingas)

206,0

„Peugeot partner CO”, 2 vnt. (lizingas)

68,9

Pieno šaldytuvai, 13 vnt. (nuosavomis l šomis)

154,6

Pieno punktai, 17 vnt. (nuosavomis l šomis)

325,6
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Stambiausios investicijos lengvuosius automobilius

363,2

„Mersedes Benz E 270 CDI” (lizingas)

126,3

„Peugeot 407 2.0 HD” (lizingas)

80,7

„Toyota Avensis 2.0” (lizingas)

77,0

„Mersedes Benz Sprinter 313 CD1” (lizingas)

79,2

Kitos stambiausios investicijos

1.030,5

S ri pakavimo linija (lizingas)

118,2

Amoniakin šaldymo kompresorin (paskola)

837,4

Autokrautuvas „Linde E 14” (nuosavomis l šomis)

74,9

Viso stambiausios investicijos per metus

2.299,6

2005 m. atliktos pagrindin s investicijos
Visos investicijos transporto priemones žaliavos surinkimui 2005 metais sudar 868 t kst. lit .
Emitentas toliau didino pieno šaldytuv ir pieno punkt skai i , tam buvo išleista 164,6 t kst. lit . Be
kit investicij , buvo sigytas s rio raikymo renginys, skirtas s rio pjaustymui riekel mis, bei
remontuoti Taurag s cechas ir Vilkyški pagrindinis administracinis-gamybinis pastatas.
Stambiausios investicijos atliktos per metus
Stambiausios investicijos transporto priemones žaliavos surinkimui
„MAN 26343” (lizingas)
DAF FAN (lizingas)
Priekaba „Blumhardt L 18962 E” (lizingas)

Suma, t kst. Lt
868,3
83,0
191,3
55,6

„MAN 26293” (lizingas)

174,1

„DAF FA 85 CF. 380” (lizingas)

182,3

Priekaba „ACXER MAN – FREUHAUF” (lizingas)

57,3

Lengvasis automobilis „PEUGEOT 407 2.0 HDI” (lizingas)

80,4

„VW Caddy Kombi 2.0 SDI” (lizingas)

44,3

Kitos stambiausios investicijos

1.234,7

Pieno šaldytuvai, 8 vnt. (nuosavomis l šomis)

96,8

Pieno punktai, 5 vnt. (nuosavomis l šomis)

67,8

vair s prietaisai laboratorijai (nuosavomis l šomis)

52,5

Hidraulinis krovininis keltuvas „Q1000 kg. 2a” (nuosavomis l šomis)

31,6

Viensijinis atraminis 0.63t. k limo galios kranas (nuosavomis l šomis)

39,3

Administracijos patalp oro v dinimo sistema (nuosavomis l šomis)

86,1

S rio raikymo renginys „SC 500” (lizingas)

453,2

Taurag s cecho remontas (lizingas)

289,8

Vilkyški pagrindinio administracinio-gamybinio pastato stogo perdengimas
(nuosavomis l šomis)
Viso stambiausios investicijos per metus

117,6
2.103,0
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Planuojamos investicijos 2006 m.
2006 m. vasario 22 d. LR Žem s kio ministerijos valstyb s sekretorius pasiraš potvark , kuriuo
Emitentui yra skiriama iki 3,45 mln. Lt Europos S jungos strukt rini fond parama. Emitentas per 2006
m. ketina modernizuoti s ri gamybos technologijas ir gyvendinti nauj išr g perdirbimo projekt ;
bendra šios investicin s programos suma sieks 7,633 mln. Lt.
Emitento antrin bendrov UAB „Modest” šiuo metu yra padavusi paraišk 2,12 mln. Lt paramai iš
Europos S jungos fond gauti. Panaudojus paramos bei nuosavas l šas (viso planuojama investicin
programa siekt 4,83 mln. Lt), b t modernizuotas pieno surinkimas bei s rio gamybos ir pakavimo
linijos.

16. Verslo apžvalga
16.1.

Pagrindin veikla

16.1.1

Emitento veikla

Pagrindin Emitento veikla – fermentinio s rio, lydyto ir r kyto s rio produkt ir sviesto gamyba.
Emitentas specializuojasi fermentin s ri gamyboje; sviestas, sviesto mišiniai, grietin l , bei lydyti s riai
yra gaminami, kad Emitentas racionaliai išnaudot pagrindinio produkto gamybos procese atlikusias
žaliavas bei išsiskyrusius tarpinius produktus.
S riai gaminami pagal sen j lietuvišk („Tilž ” – Tilsit tipo s ris), pasaulin („Maasdam”, „Gouda”,
„Edam”) ir originali („Pr sija”) recept r . Iš viso Emitentas gamina 10 tip 29 pavadinim s rius ir 9
pavadinim sviest bei sviesto mišinius. „Tilžiukas” su priedais (1999 m.) bei „Maasdam” s ris (2001 m.)
yra laim j parodos „AgroBalt” aukso medalius už geriausi met gamin .
2006 m. vykdžius investicijas gamybos automatizavim , Emitento turimi gamybiniai paj gumai (be
UAB „Modest”) padid jo iki 31 tonos s rio per par Vilkyški ceche. Taurag s ceche per par galima
pagaminti 10 tonas s rio. Maksimal gamybini paj gum panaudojim riboja pieno žaliavos stygius
žiemos sezono metu (žiem pieno yra kelis kartus mažiau negu vasar ).
Nuo 2002 m. pieno sektori ištikusios kriz s, Emitento pieno supirkimo ir gamybos apimtys spar iai
augo. Ypatingai augim paspartino 2004 m. vyk s Lietuvos pri mimas Europos S jung . Žemiau
pateikiamose lentel se apžvelgiami pagrindiniai Emitento gamybos ir prekybos apim i rodikliai.

Žaliavinio pieno supirkimas
(perskai iuota bazin riebum )

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Supirkto pieno kiekis, tonomis

70.525

63.235

69.809

88.100

94.852

Supirkto pieno suma, t kst. Lt.

37.903

28.838

28.608

46.491

56.180

537,4

456,0

409,8

527,7

592,3

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

6.698

5.461

5.974

7.489

8.293

734

448

1.450

1.555

1.247

Parduot pagrindini produkt
kiekis, tonomis

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Fermentiniai s riai

6.245,3

5.799,5

6.385,7

7.338,1

7.968,7

Supirkto pieno kaina, Lt./t

Pagamint pagrindini produkt
kiekis, tonomis
Fermentiniai s riai
Sviestas
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688,2

539,5

1.297,8

1.547,1

1.379,5

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

55.290

43.649

46.774

63.038

71.391

3.639

2.735

6.749

9.278

8.287

Kitos pajamos

902

179

475

2.786

12.031

Iš viso pajam

59.831

46.563

53.998

75.102

91.709

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Fermentiniai s riai

8.855

7.552

7.398

8.606

8.959

Sviestas

5.288

5.070

5.200

5.997

6.703

Pajamos iš pagrindini produkt
pardavimo, t kst. Lt.
Fermentiniai s riai
Sviestas

Pagrindini produkt pardavimo
vidutin s kainos, Lt./t

16.1.2

Nauji produktai ir paslaugos

2006 m. vasario 22 d. LR Žem s kio ministerijos valstyb s sekretorius pasiraš potvark kuriuo AB
„Vilkyški pienin ” yra skiriama iki 3,45 mln. Lt Europos S jungos strukt rini fond parama, kuri bus
panaudota ES reikalavim gyvendinimui bei gamybos baz s modernizavimui. Viena iš planuojam
investicij kryp i yra diegti technologijas, leidžian ias s ri gamyboje išsiskyrusias išr gas perdirbti
išr g sviest , baltym koncentrat , bei laktoz s koncentrat . gyvendinus š investicij plan , jau 2006
m. b t galima prad ti iš išr g išskirt produkt realizacij .
2006 m. pradžioje vykdytas UAB „Modest” 80,25 procent akcij sigijimas leido papildyti Emitento
produkt asortiment Mozzarella tipo s riu. Emitentas planuoja tolesn šio tipo s rio gamybos pl tr .
Šiuo metu yra paduota paraiška 2,12 mln. Lt paramai iš Europos S jungos fond gauti. Panaudojus
paramos bei nuosavas l šas, b t modernizuotas pieno surinkimas bei s rio gamybos ir pakavimo linijos.

16.2.

Pagrindin s rinkos

Emitentas produkcijos realizavimo rinkas skirsto šešias s lygines grupes:
-

Lietuva;

-

Baltijos šalys – Latvija, Estija;

-

NVS šalys – Rusija, Kaliningrado sritis;

-

Kitos ES šalys – pvz., Vokietija, Italija, Olandija, Danija, Didžioji Britanija;

-

JAV;

-

Kitos šalys – Izraelis, Venesuela ir kt.

Produkcijos realizavimo rinkos,
t kst. Lt
LIETUVA (PARDAVIMAI)
LIETUVA (PASLAUGOS)
EKSPORTAS
Baltijos šalys

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

21.838

16.444

18.751

13.998

28.718

82

113

97

77

93

37.911

30.006

35.150

61.027

62.898

8.073

7.345

7.291

5.417

1.694
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Kitos ES šalys

16.904

11.011

21.486

50.641

55.328

NVS šalys

12.934

11.584

5.763

4.344

3.044

JAV

-

24

362

540

254

Kitos šalys

-

42

248

84

252

Eksporto kompensacija

-

-

-

-

2.326

59.831

46.563

53.998

75.102

91.709

Iš viso pardavimai

Emitentas eksportuoja apie 70 proc. (2005 met duomenimis) savo gaminamos produkcijos, kurios
absoliu i daugum sudaro s riai. Aktyviausiai šiuo metu Emitentas pardavin ja produkcij Baltijos
šali , NVS šali bei Europos S jungos šali (pvz.: Vokietijos, Italijos, Olandijos, Danijos, Didžiosios
Britanijos) rinkose.
2000 m. geguž s m nes Emitentas gavo eksporto Europos S jung licencij . Emitentas taip pat turi
leidimus eksportuoti savo produkcij
Rusijos Federacij . 2004 m. esminius poky ius eksporto
strukt roje takojo Lietuvos pri mimas Europos S jung , tai leido neribotai pardavin ti Emitento
produkcij ES šali rinkose. D l to išaugo eksportas ES, bei sumaž jo eksportas NVS šalis.
Lietuvoje Emitentas 2005 m. pardav daugiau nei 2 t kst. ton s rio ir, Emitento skai iavimais, už m
apie 15 proc. šalies s ri rinkos, t.y. ketvirt viet tarp gamintoj , po AB „Rokiškio s ris”, AB „Pieno
žvaigžd s” ir AB „Žemaitijos pienas”.

16.3. Emitento priklausymas nuo patent arba licencij , pramon s, prekybos ar finansini
sutar i ar nauj gamybos proces
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos statymo pakeitimo statymu ir moni statymu,
Emitentui 2005 m. kovo 24 d. yra išduotas leidimas – higienos pasas Nr. LHP – 21, kuriame nurodoma,
jog leidžiama kin -komercin veikla – pienini veikla ir s ri gamyba. Nurodytas higienos pasas galioja
iki 2008 m. kovo 24 d.
2000 m. geguž s 9 d. Emitentui buvo suteikta eksporto Europos S jung licencija Nr. LT88 – 03 P. Ši
licencija suteik teis Emitentui eksportuoti savo produkcij Europos S jung .
Atskiriems Emitento gaminiams taip pat yra suteiki sanitariniai – epideminiai pažym jimai (sertifikatai),
kurie suteikia teis nurodytus produktus eksportuoti Rusijos Federacij .
Emitento vardu yra registruota 15 prek s ženkl , kuriuos Emitentas naudoja ženklinant s rio ir sviesto
produktus. Taip pat yra paduotos dvi paraiškos preki ženklams registruoti.
Vien tarptautin preki ženkl („Tilž s”) Emitentas yra registrav s Pasaulin s intelektin s nuosavyb s
organizacijoje, pagal Madrido susitarimo ir j iš dalies pakei ian io protokolo taisykles. Šio preki ženklo
apsaugos teritorija yra išpl sta Moldavijos teritorij . Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos yra
atsisakiusios išpl sti min to preki ženklo apsaug Rusijos teritorijoje, motyvuodamos tuo, kad „Tilž s”
yra geografin nuoroda ir jos pavadinimu negali b ti registruojamas s rio prek s ženklas.
Kit Emitento naudojam preki ženkl apsaugos teritorija n ra išpl sta už Lietuvos rib . Ne visi
Emitento naudojami preki ženklai yra registruoti Lietuvos Respublikos valstybiniame patent biure.

16.4.

Emitento teigini apie jo konkurencin pad t pagrindimas

Emitentas yra ketvirta pagal dyd fermentinius s rius gaminanti bendrov Lietuvoje. 1993 m. Emitento
veikla buvo atgaivinta ir per 13 met jis sugeb jo išaugti nuo nulio iki 91,7 mln. Lt pajamas (2005 m.)
gaunan i bei pelningai dirban i moderni s rin .
Emitentas turi vis reikiam infrastrukt r (mechaninis cechas, auto kis, pieno šaldymo renginiai,
žaliavos supirkimo zona) pilnam s ri gamybos ciklui vykdyti. Emitentas daug investavo technin s
gamybos baz s modernizavim - 1999 m. gyvendintas virš 8 mln. Lt. kainav s investicinis naujo s ri
gamybos cecho („Tetra Pak Tebel”) projektas. 2000 m. baigta sumontuoti nauja pilnai kompiuterizuota ir
automatizuota s ri gamybos technologin linija, kurios diegimas Emitentui suteik galimyb gaminti
vakarietiškus standartus atitinkan i produkcij ir eksportuoti j Europos S jung .
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Emitentas yra išvyst s plat gaminam s ri asortiment . Šiuo metu jis gamina 10 tip , 29 pavadinim
s rius ir 9 pavadinim sviest bei sviesto mišinius. Du Emitento s riai yra laim j aukso medalius už
geriausi met gamin . Šalia gaminam „Tilsit”, „Maasdam”, „Gouda”, „Edam” ir kit brandint
fermentini s ri r ši , Emitentas papild savo asortiment nebrandinto (šviežio) „Mozzarella” s rio tipu
2006 m. pradžioje, sigydamas virš 80 procent UAB „Modest” akcij .
Emitentas turi didel dirb parduodant produkcij diversifikuotose eksporto rinkose. Didžioji dalis
Emitento produkcijos yra eksportuojama Baltijos šalis, Europos S jungos, NVS bei kitas šalis (JAV,
Izrael , Venesuel ). Emitentas jau 2000 m. geguž s m nes gavo Eksporto Europos S jung licencij .
Emitentas taip pat turi didel dirb supirkdamas žaliavin pien iš pieno gamintoj . Šiuo metu jam
priklauso nuosavyb s teise arba yra nuomojami viso 138 pieno supirkimo punktai Pag gi , Šilut s,
Taurag s, Jurbarko, Raseini , Šaki , Alytaus, Lazdij , Kelm s ir Marijampol s rajonuose. Emitentas su
pieno tiek jais dažniausiai pasirašo vien met sutartis, ta iau su svarbesniais tiek jais stengiamasi
pasirašyti 3-5 met sutartis.
Lietuvos pieno sektoriaus apžvalga
Lietuvos pieno sektoriaus pagrindiniai bruožai yra nedideli pieno tiek j
kiai, konsoliduotas pieno
perdirb j sektorius, bei orientacija tiek vidaus, tiek eksporto rinkas. Nuo stojimo ES sigaliojusios
naujos rinkos reguliavimo priemon s ne tik atv r pieno sektoriui naujas eksporto galimybes, bet ir
pateik naujus konkurencinius išš kius.
Lietuvos pieno perdirbimo sektoriaus apžvalga yra paremta Lietuvos Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s, Lietuvos agrarin s ekonomikos instituto, ir Eurostat duomenimis bei
leidiniais.
Žaliavinio pieno rinka
Lietuvoje 2005 m. buvo primelžta 1896 t kst. ton nat ralaus riebumo pieno (3 proc. daugiau nei 2004
m.), iš jo pieno perdirbimo bendrov s supirko 1199 t kst. ton pieno (5 proc. daugiau nei 2004 m.). Visos
žaliavinio pieno pardavimo pajamos siek 812 mln. Lt (21,4% daugiau nei 2004 m.).
Žaliavinio pieno gamyba Lietuvoje pasižymi ypatingai mažais pieno kiais. Smulkus karvi kis takoja
s lyginai maž vidutin primilž , silpn derybin pozicij parduodant žaliavin pien pieno perdirb jams,
bei didelius pieno surinkimo kaštus.
2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 433,9 t kst. karvi , tuo metu ki , laikan i karves, skai ius siek net
181 t kst. Nepaisant to, kad vidutinis karves laikantis kis Lietuvoje padid jo nuo 2,0 karvi 2000 m. iki
2,4 karvi 2005 m. pradžioje, šis rodiklis yra pats mažiausias tiek tarp senosios, tiek tarp išpl stos
Europos S jungos šali . Vidutinis sen j 15 ES šali kis laiko daugiau nei 30 karvi .
kiai padid jo, sumaž jus 1 – 2 karves laikan i ki bei j laikom karvi skai iui. Šiuos strukt rinius
poky ius takojo ES kokyb s reikalavimai, kuriuos kiai turi vykdyti iki 2007 m. sausio 1 d., bei iki šios
datos galiojanti programa, skatinanti vyresnio amžiaus kininkus, turin ius mažiau nei 5 karves, nutraukti
pieno gamybos versl , bei iš dalies kompensuojanti patirtus nuostolius. Vien per 2004 m. paskutinius
trejus metus l tai did j s karvi skai ius sumaž jo daugiau nei 3 procentais.
2005 m. iš vienos karv s vidutiniškai buvo primelžta apie 4,4 tonos pieno. Šis rodiklis senosiose 15 ES
šali viršija 6,2 ton per metus, o Švedijoje siekia net 8 tonas pieno per metus. Žemas karvi
produktyvumas labiausiai yra takojamas prastos pašar kokyb s nedideliuose kiuose bei Lietuvoje
laikomos karvi veisl s.
stojus ES, žaliavinis pienas tapo preke, kuri galima laisvai pirkti ir parduoti bet kurioje ES šalyje. D l
to pieno kaina m art ti prie ES šali lygio - 2005 m. vidutin nat ralaus riebumo pieno supirkimo kaina
Lietuvoje pakilo iki 677 Lt/t ir buvo 15,4 proc. aukštesn nei prieš metus (perskai iavus 3.4 proc.
bazin riebum , žaliavinio pieno kaina 2005 m. buvo 568 Lt/t, arba 16,4 proc.aukštesn nei prieš metus).
Smulk s bei tarpusavyje nesugebantis s kmingai kooperuotis pieno gamintoj
kiai l m tai kad,
nepaisant žaliavinio pieno kainos augimo, kininkams mokama vidutin kaina išlieka mažiausia tarp ES
šali . Nors ir sunkiau vertinami, daug takos mažesnei pieno supirkimo kainai turi dideli pieno surinkimo
kaštai, kuriuos prisiima pieno perdirb jai surinkdami pien iš smulki kinink .
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Galima teigti, kad stojimo ES sukelti pagrindiniai žaliavinio pieno kain poky iai jau vyko – stamb s
pieno tiek jai Lietuvoje jau dabar gauna kain , artim kit ES šali lygiui. Tod l žaliavinio pieno kainos
kilimas ateityje gali b ti veikiamas nebent Lietuvos ki stamb jimo, o tai tur t b ti gan tinai l tas
procesas. 2005 m. gruodžio m n. pieno supirk jai už nat ralaus riebumo pien mok jo tik 4,9
proc.daugiau nei 2004 m. gruodžio m n. – tai taip pat iliustruoja, kad žaliavinio pieno kain augimas jau
sul t jo. Didesn kainos augim taip pat stabdys ES pastaruoju metu pingantis žaliavinis pienas.
Nors didesnius žaliavinio pieno importo ir eksporto srautus riboja panašios Lietuvos bei kaimynini šali
pieno kainos bei smulk s kiai – šis procesas po truput sib g ja. Per 2005 m. 10 m n. importuotas
žaliavinis pienas (daugiausiai iš Latvijos ir Lenkijos) sudar apie 3 proc. viso Lietuvoje supirkto pieno.
Pieno perdirbimo pramon
Lietuvos pieno perdirbimo moni parduotos produkcijos pajamos 2004 m. siek 1.486 mln. Lt (25%
daugiau nei 2003 m.). Preliminariais duomenimis, šeši didžiausi pieno perdirbimo bendrovi pajamos
2005 m. išaugo 10,5 proc. (žr. lentel ). Apie pus pajam sektorius gauna iš produkcijos eksporto (2004
m. – 54 proc.; 2003 m. – 47 procentus).
Pieno perdirbimo pramon Lietuvoje galima charakterizuoti kaip brand gamybos sektori , kuris jau
pra jo konsolidacijos proces . moni pardavimai yra diversifikuoti ir orientuoti tiek vidaus, tiek
eksporto rinkas. Per paskutinius por met sektoriaus augim bei poky ius veik šalies stojimas ES,
did jan ios gyventoj pajamos bei besikei iantis vartotoj poži ris skirtingus pieno produktus.
Tarp pagrindini Lietuvoje gaminam pieno produkt , 2002 – 2005 m. augo grietin s ir grietin l s,
jogurto, varšk s bei riebi s ri gamybos apimtys. Tuo pa iu laikotarpiu labiausiai sumaž jo geriamo
pieno bei sviesto gamyba. D l augan i vartotoj pajam , did jan io produkt asortimento bei sveikesni
produkt vartojimo tendencij , vidaus rinkoje augo s rio bei raugint pieno produkt ir maž jo sviesto
vartojimas. Spartesn vidaus rinkos augim riboja d l emigracijos maž jantis gyventoj skai ius. 2005 m.
labiausiai augo eksporto rinkas orientuot produkt gamyba (riebi s ri – 15,6 proc., pieno konserv –
21,9 procentais).
Po Lietuvos stojimo ES, labiausiai šalyje did jo eksportuojam produkt kainos, nes gamintojai gal jo
rinktis tarp vidaus ir eksporto rink . Šiuo metu esmini skirtum tarp Lietuvos ir ES šali pieno produkt
kain neb ra, tod l ateityje Lietuvos pieno produkt kain jud jimas bendrais bruožais tur t b ti
panašus ES šali kain jud jim .
Labiau vietin rink orientuot produkt (grietin s, geriamo pieno) kainos d l vietin s pieno produkt
gamintoj konkurencijos išliko panašiame lygyje. Ši produkt kainos ateityje tur t augti l iau, kartu
su augan iomis gyventoj pajamomis.
Lietuvoje pieno perdirbimo pramon yra koncentruota penki pagrindini pieno perdirbimo moni
rankose: AB „Rokiškio s ris”, AB „Pieno žvaigžd s”, AB „Žemaitijos pienas”, UAB “Marijampol s
pieno konservai” ir AB “Vilkyški pienin ”. Bendra ši moni konsoliduota apyvarta 2004 m. siek 95
proc. vis Lietuvos pieno perdirbimo moni pajam .

Lietuvos didžiausi pieno perdirbimo
moni pajamos, mln. Lt

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.*

AB „Rokiškio s ris”

351,0

374,2

369,6

451,4

460,0

AB „Pieno žvaigžd s”

288,5

331,7

367,6

397,5

446,4

AB „Žemaitijos pienas”

259,3

225,9

254,6

337,9

369,0

UAB „Marijampol s pieno konservai”

23,5

29,0

59,5

147,1

203,1

AB „Vilkyški pienin ”

59,8

46,6

54,0

75,1

91,7

AB „Kelm s pienin ”

24,9

17,2

29,9

39,6

33,5

1.007,0

1.024,6

1.135,2

1.448,6

1.603,7

135,5

24,4

53,6

37,3

n.d.

1.205,5

1.049,0

1.188,8

1.486,3

n.d.

Šešios didžiausios bendrov s
Kitos mon s
Iš viso
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* preliminar s duomenys

S rio gamyba ir vartojimas
Lietuvoje pagrindiniai fermentinio s rio gamintojai yra AB „Rokiškio s ris”, AB „Pieno žvaigžd s”, AB
„Žemaitijos pienas” ir AB „Vilkyški pienin ”. Bendrovi s ri gamybos apimtys yra pateikiamos
žemiau esan ioje lentel je. Per 2005 m. riebaus s rio gamyba Lietuvoje paaugo 15,6 proc., iki 65,1 t kst.
ton per metus.
Lietuvos fermentinio s rio vartojimo rinka yra augimo stadijoje. Kylant bendram pragyvenimo lygiui
Lietuvoje bei atsirandant naujoms gurmaniškoms tradicijoms, s rio suvartojimas tur t did ti,
mažindamas atotr k tarp ES ir Lietuvos s rio vartojimo. Lietuvoje vidutiniškai vienas gyventojas per
metus suvartoja apie 3 kilogramus s rio, tuo tarpu ES-15 vidurkis yra 19, Airijoje ir Lenkijoje šis rodiklis
siekia 10, ekijoje - 16, Pranc zijoje – 24, o Graikijoje net iki 29 kilogram s rio per metus.

Fermentini ir lydyt s ri gamyba
Lietuvoje, t kst. t.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

21,7

20,6

19,2

20,2

n.d.

AB „Pieno žvaigžd s”

8,7

11,8

12,9

14,9

n.d.

AB „Žemaitijos pienas”

6,1

6,1

6,9

14,6

n.d.

AB „Vilkyški pienin ”

7,0

5,5

6,0

7,5

8,3

50,6

49,7

50,4

56,3

65,1

AB „Rokiškio s ris”

Iš viso riebi s ri gamyba*

* Šaltinis: pieno perdirbimo moni skelbiami duomenys; suminis skai ius – LR Statistikos departamento duomenys. Rodikliai gali
b ti gauti remiantis skirtingomis metodologijomis.

Tarptautin prekyba
Lietuva yra viena stambiausi pieno produkt eksportuotoj pasaulyje. 2004 m. d l Lietuvos stojimo
ES atsiv rusi ES šali rink bei atsiradusi subsidij eksportui tre i sias šalis, pieno pramon s
produkcijos eksportas padid jo nuo 564,5 mln. Lt 2003 m. iki 797,6 mln. Lt 2004 m. (arba 41 procentu.).
Per 2005 m. 10 m n., pieno produkt eksportas siek 709,1 mln. Lt (11 proc. daugiau nei atitinkamu
periodu prieš metus). Pieno produkt eksportas tur t did ti ir ateityje, nes Lietuvoje superkamo
žaliavinio pieno kiekiai did ja, o pieno supirkimo kvota dar n ra pasiekta.
Svarbiausi eksporto produktai 2005 m. sausio – spalio m nesiais buvo varšk ir s riai (52 proc.),
nekoncentruotas pienas ir grietin l (16 procent ). Svariausios eksporto rinkos buvo ES šalys (70 proc.)
bei Rusija (26 proc.). Parduodamos produkcijos apimtys JAV rink sumaž jo nuo 25 proc. 2003 m. iki 1
proc. 2005 m. Š pokyt l m JAV dolerio kurso pasikeitimas bei subsidijavimo tvarka, pagal kuri
s riui, kuris yra pagrindinis eksporto JAV produktas, ES netaiko eksporto subsidij . Ta iau eksporto
subsidijos yra taikomos s rio eksportui Rusija. Vien per 2005 m. 10 m n. Lietuvos pieno perdirbimo
mon ms sumok ta 37,8 mln. Lt eksporto kompensacij , daugiausiai už s rio eksport . Ta iau reikia
pasteb ti, kad d l ES bendrosios žem s kio politikos (CAP) reform , eksporto subsidijos ES šali
gamintojams pastaraisiais metais yra mažinamos.
Pieno produkt importo Lietuv apimtys, lyginant su eksportu, yra nedidel s. 2004 m. pieno produkt
Lietuv buvo importuota už 56 mln. Lt. Per 2005 m. 10 m n. pieno produkt importuota už 110,1 mln. Lt
(2,5 karto daugiau nei atitinkamu periodu prieš metus). Be žaliavinio pieno importo, pieno produkt
importas išaugo 86 procentais. Daugiausiai buvo importuojami jogurtai, s riai ir varšk bei valgomieji
ledai.
Rinkos reguliavimo priemon s
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Lietuvai stojus ES, šalyje imtos taikyti rinkos reguliavimo priemon s, kurios yra skirtos garantuoti ger
ES šali kinink pragyvenimo lyg . Pagrindin s reguliavimo priemon s, turin ios didžiausi svarb
Lietuvoje, yra pieno pardavimo kvota bei eksporto subsidijos.
Lietuvai yra paskirta 1647 t kst. t pieno pardavimo perdirbimui bei tiesioginiam vartojimui kvota, kuri
viršijus, pieno gamintojai mok t baudas ES. Nacionalin pieno kvota yra skaidoma dvi dalis – pieno
pardavimas tiesiogiai vartoti (390,5 t kst. t nat ralaus riebumo pieno per metus) bei pieno pardavimas
perdirbimui (1256,4 t kst. t nat ralaus riebumo pieno per metus). Kadangi praktiškai kininkai gali keisti
vien kvotos r š kita (baudos yra skiriamos viršijus bendr nacionalin s kvotos lyg ), faktiškai pieno
pardavimo perdirbti kvota yra didesn , nei numatyta ES.
Kitos rinkos reguliavimo priemon s yra intervenciniai sviesto ir lieso pieno milt pirkimai, privataus
saugojimo subsidijos ir kitos.

17. Organizacijos strukt ra
17.1.

Emitento priklausymas grupei

Emitentas nepriklauso kitai grupei ir n ra pavaldus jokiems kitiems subjektams.

17.2.

Emitentui pavaldžios bendrov s

Vienintel Emitento antrin mon yra UAB „Modest”, kurios 80,25 procent akcij Emitentas sigijo
2006 m. sausio m nes ir kurios pagrindiniai duomenys yra pateikti žemiau.
Pavaldi bendrov

Uždaroji akcin bendrov “Modest”

Veiklos pob dis

Pieno supirkimas, perdirbimas ir pieno produkt realizacija

Registruotos buvein s adresas

Jeruzal s g. 16, Vilnius

Pagrindin s veiklos vieta

Bagaslaviškio k. Širvint r. Vilniaus apskritis

steigimo šalis
Nuosavyb s teisi dalis

Lietuvos Respublika
80,25 %

18. Turtas, renginiai ir ranga
18.1.

Informacija apie ilgalaik material j turt

Emitentas tur jo š ilgalaik turt 2005 m. gruodžio 31 d.:
Turtas sigijimo
verte, t kst. Lt

Sukauptas
nusid v jimas,
t kst. Lt

Turtas likutine
verte, t kst. Lt

563,0

367,5

195,5

38.107,1

16.619,7

21.487,5

50,0

0,0

50,0

Pastatai ir statiniai

10.400,4

1.858,1

8.542,3

Mašinos ir rengimai

19.599,7

10.926,2

8.673,6

Transporto priemon s

3.634,8

2.081,6

1.553,2

Nebaigta statyba

2.465,2

1.753,8

711,4

775,8

0,0

775,8

Turto grup , t kst. Lt.
NEMATERIALUS TURTAS
MATERIALUS TURTAS
Žem

Kita ranga, prietaisai ir rankiai
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Kitas materialus turtas
Iš viso ilgalaikis turtas

1.181,2

0,0

1.181,2

38.670,1

16.987,2

21.683,0

Išsinuomotas turtas
Emitentas tur jo š lizingo b du išsinuomota ir dar nebaigt apmok ti ilgalaik turt 2005 m. gruodžio 31
d.:
Sutarties
Nr.

Likusi suma

Sutarties
terminas

Pal kanos

Turto pavadinimas

Vilniaus banko lizingas
114929

58.648,16

2006 12 20

LIBOR + 2,5 %

S ri pakavimo renginys „Tornado”

30036

26.104,51

2007 04 15

LIBOR + 1,9%

„Peogeot Partner Combi XR 1,9 D” (2
vnt.)

60041

35.979,13

2007 10 15

LIBOR + 2,1%

Autokrautuvas „Linde”

11013

44.564,76

2007 11 10

LIBOR + 1,9%

„Peugeot 407 2.0 HDI”

11014

42.733,52

2007 11 10

LIBOR + 1,9%

„Toyota Avensis 2.0 D4D”

11021

36.178,57

2007 11 10

LIBOR + 1,9%

„Mersedes benz Sprinter 313 CDI”

20043

260.651,90

2008 03 05

LIBOR + 1,9%

Pienvežis „Man 26293” ir pienvežis
„DAF FAN”, priekaba „Bliumhardt”

30050

53.597,21

2008 04 25

LIBOR + 1,9%

„Peugeot 407 2.0 HDI”

40061

121.061,11

2008 05 05

LIBOR + 1,9%

„Daf 85C380”

40082

30.685,04

2007 05 05

LIBOR + 1,9%

„Priekaba Ackerman HLW”

90039

34.441,72

2008 09 28

LIBOR + 1,6%

„VW Caddy Kombi 2.0 SDI”

60030

340.804,85

2008 11 20

LIBOR + 1,7%

S rio raikymo renginys

Iš viso

1.085.450,5

Šiauli banko lizingas
11720

52.928,79

2006 12 15

6%

Vilkikas „MAN 19403” su puspriekabe

21180

38.214,1

2006 05 09

LIBOR + 3,66

S rio pakavimo linija

22762

77.663,06

2006 05 14

LIBOR + 3,6

Vilkikas MAN ir priekaba „Jansky”

Iš viso

168.805,95

Evison
leasing

41.805,46

2007 01 28

LIBOR + 2,95

„Mersedes benz E 270 SDI”

Išsinuomotam turtui yra numatyti standartiniai nuosavyb s suvaržymai - be raštiško lizingo dav jo
sutikimo ne keisti, nemainyti, neparduoti, nedovanoti, ar kitaip neperleisti turto tretiesiems asmenims, juo
nelaiduoti, negarantuoti bei imtis vis priemoni tam, kad b t išvengta lizingo dav jo nuosavyb s teis s
turt apribojimo iš tre i j asmen pus s.
Nekilnojamas turtas
Emitentas tur jo š nekilnojam turt 2005 m. gruodžio 31 d.:
Pastat r šis
Pagrindiniai pastatai Vilkyškiuose:

Plotas, kv. m.

Likutin vert , t kst. Lt
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1884,8

1.621,1

2. S ri gamybos cechas

373,1

644,9

3. S ri nokinimo cechas

1855,8

1.350,9

492,6

718,6

5. Katilin s pastatas

48,4

130,8

6. Pastatas - pastot

57,2

70,0

7. Mechaninio valdymo pastatas (valymo rengimai)

121,8

156,3

8. Šaldymo kamera

406,2

146,5

779,0

84,9

2. Gamybinis pastatas

2665,8

2.152,0

3. Betoninis sand lis

500,4

28,3

4. Mechanin s dirbtuv s

721,5

55,8

83,0

39,2

1217,7

56,5

7. Šaldymo stotis

861,5

72,1

Eržvilko pienin s pastatas

154,8

99,9

4. S ri s dymo cechas

Pagrindinai pastatai Taurag je:
1. Administracinis pastatas

5. Transformatorin
6. Skaudvil s cechas

18.2. Aplinkosauginiai veiksniai, kurie gali tur ti takos Emitento galimybei naudoti ilgalaik
material j turt
Emitento gamybin je veikloje susidaro pavojingos toksiškos atliekos – išr gos. Emitentas ketina diegti
išr g perdirbimo ir panaudojimo procesus. Tai yra vienas iš tiksl , kuri gyvendinimui 2005 m.
Emitentas pateik paraišk l šoms iš Europos S jungos fond gauti. 2006 m. vasario 22 d. LR Žem s
kio ministerijos valstyb s sekretorius pasiraš potvark kuriuo Emitentui yra skiriama iki 3,45 mln. Lt
parama. Panaudojus šias l šas, b t diegtos technologijos, leidžian ios s ri gamyboje išsiskyrusias
išr gas perdirbti išr g sviest , baltym koncentrat , bei laktoz s koncentrat .

19. Veiklos ir finansin apžvalga
Informacija apie Emitento veikl ir finansin b kl pateikiama dalyse “Verslo apžvalga” ir “Emitento
finansin informacija”.

20. Kapitalo ištekliai
20.1.

Emitento kapitalo ištekliai

Emitento kapitalo ištekliai, t kst. Lt

2004.12.31

2005.12.31

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI

105,1

1.041,2

TRUMPALAIK S FINANSIN S SKOLOS

535,9

2.574,9

11.730,7

13.210,3

ILGALAIK S FINANSIN S SKOLOS
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Garantuotos

-

-

11.730,7

11.730,7

-

-

10.738,0

13.843,6

9.353,0

9.353,0

-

-

Privalomas rezervas

465,6

705,0

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

919,4

3.785,5

22.468,7

27.053,9

Užtikrintos turtu
Negarantuotos / neužtikrintos
NUOSAVAS KAPITALAS
statinis kapitalas
Perkainojimo rezervas

Ilgalaikiai kapitalo ištekliai (ilgalaik s finansin s
skolos ir nuosavas kapitalas)

Kadangi viešo akcij si lymo metu naujos akcijos nebus išleistos, viešas egzistuojan i akcij platinimas
nedarys takos poky iams Emitento kapitalo ištekli strukt roje.

20.2.

Emitento pinig sraut šaltini ir apim i paaiškinimas bei apib dinimas

Pagrindiniai Emitento pinig srautai yra iš jo veiklos. 2004 ir 2005 finansiniais metais grynieji
pagrindin s veiklos pinig srautai sudar atitinkamai 6.963 t kst. ir 4.474 t kst. lit .
Tuo tarpu finansin s veiklos pinig srautai 2004 m. buvo neigiami d l gr žinam paskol (-3.255 t kst.
Lt), o 2005 m. teigiami (541 t kst. Lt).
Investicin s veiklos pinig srautai 2004 – 2005 m. buvo panaš s ir neigiami (atitinkamai -4.326 t kst. ir 4.079 t kst. Lt). Didžiausia ši sraut dalis buvo skirta ilgalaikio turto sigijimui.
Gryn j pinig ir pinig ekvivalent suma 2005 met pabaigoje buvo 1.041 t kst. Lt. Palyginimui, 2004
met pabaigoje ši suma sudar 105 t kst. Lt, o 2003 met pabaigoje – 724 t kst. Lt.

20.3.

Emitento skolinimosi poreikiai ir finansavimo strukt ra.

Emitento ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai 2005 m. gruodžio 31 d.:
Finansiniai sipareigojimai

Pal kanos

Terminas

11.726.911

LIBOR + 1,5%

2011 12 26

Paskola banke Snoras (ilgalaik )

2.071.680

LIBOR + 1,7%

2007 05 25

Paskola banke Snoras (ilgalaik )

345.280

LIBOR + 1,7%

2006 12 29

Paskola iš NEFCO fondo

345.280

3%

2007 07 15

41.805

LIBOR + 2,95%

2007 01 28

168.806

LIBOR + 3,6%

2006 12 15

1.085.604

LIBOR + 1,7%

2008 11 20

Paskola SEB Vilniaus banke (ilgalaik )

UAB „Eviso leasing” lizingas (hanza)
UAB „Šiauli banko lizingas”
UAB „SEB Vilniaus banko lizingas”
Iš viso

Suma, Lt

15.785.367

2006 m. vasario 11 d. Emitentas pasiraš kreditavimo sutart su AB SEB Vilniaus bankas d l 7,078 mln.
Lt paskolos suteikimo, kuri bus naudojama s ri gamybos technologijos modernizavimo ir išr g
perdirbimo investiciniam projektui finansuoti. Gav s 3,45 mln. Lt param iš Europos S jungos
strukt rini fond , Emitentas šia suma sumažins siskolinim bankui.
Normalioje verslo eigoje Emitentas finansuoja savo veikl naudodamas pinig srautus iš savo veiklos bei
finansines paskolas.
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Kapitalo ištekli naudojimo apribojimai

Vadovaujantis Emitento su AB SEB Vilniaus bankas sudaryt kreditavimo sutar i nuostatomis,
Emitentas neturi teis s skolintis iš tre i j asmen , negav s AB SEB Vilniaus bankas” išankstinio
sutikimo.

20.5. Planuojamoms investicijoms ir kitiems
šaltiniai

sipareigojimams

vykdyti numatyti l š

2006 m. planuojamos investicijos bus vykdomos iš Emitento nuosav l š bei paskolos, kuri Emitentui
suteik AB SEB Vilniaus bankas pagal 2006 m. vasario 11 d. kreditavimo sutart , ir planuojamos gauti
3,45 mln. Lt paramos iš Europos S jungos strukt rini fond .

21. Tyrimai ir pl tra, patentai ir licencijos
Emitentas neturi tyrim ir pl tros politikos, kuri b t reikšminga Emitento veiklai.

22. Informacija apie tendencijas
22.1.

Svarbiausios tendencijos nuo paskutini finansini met pabaigos

2006 m. pradžioje sul t jo vidutini žaliavinio pieno kain augimas Lietuvoje. 2006 m. sausio m nes
pieno supirk jai už nat ralaus riebumo pien mok jo tik 5,1 proc. daugiau nei 2005 m. sausio m nes .
Pieno kainos augimas vasario m nes (lyginant su 2005 m. vasario m n.) sudar tik 2,8 procento.

22.2. Žinomos tendencijos, netikrumai, reikalavimai, sipareigojimai ar vykiai, kurie
pagr stai gali tur ti didel s takos Emitento perspektyvai mažiausiai einamaisiais finansiniais
metais
Esmini Emitentui žinom tendencij , netikrum , reikalavim , sipareigojim ar vyki , kurie pagr stai
gal t tur ti didel s takos Emitento perspektyvai mažiausiai einamaisiais finansiniais metais, n ra.
Galimi su Emitento veikla susij rizikos faktoriai apib dinti skyriuje „Rizikos veiksniai”.

23. Pelno prognoz s arba preliminarus pelnas
Emitento pelno prognoz s auditoriai netikrino, tod l Prospekte šie duomenys nepateikiami.

24. Administravimo, valdymo ir prieži ros organai bei vadovyb
24.1.

Administravimo, valdymo ir prieži ros organai

Valdymo organ strukt ra
Pagal galiojan i Emitento stat redakcij , Emitentas turi šiuos valdymo organus: visuotin akcinink
susirinkim , valdyb , susidedan i iš 4 nari , ir Emitento vadov (Generalin direktori ). Valdyba, kaip
Emitento valdymo organas, sukurta pagal paskutin Emitento stat redakcij , atsižvelgiant tai, kad
Emitentas buvo pertvarkytas akcin bendrov .
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Vadovaujantis 2006 m. sausio 30 d. Emitento akcinink susirinkimo protokolu, Emitento valdybos nariais
ketveri met kadencijai išrinkti Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevi ius ir Vaidotas
Juškys.
Valdyba
Išsilavinimas,
specialyb

Pareigos Emitente

Gintaras Bertašius

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius

Sigitas Trijonis

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos narys,
technikos direktorius

Rimantas Jancevi ius

Aukštesnysis,
zootechnikas

Vaidotas Juškys

Aukštasis, informatikos
inžinierius

Vardas, Pavard

Turima kapitalo
dalis, %

Turima bals
dalis, %

93,19

93,19

4,55

4,55

Valdybos narys,
žaliavos direktorius

0

0

Valdybos narys,
prekybos direktorius

0

0

Turima kapitalo
dalis, %

Turima bals
dalis, %

93,19

93,19

Administracijos vadovaujantys darbuotojai
Vardas, Pavard

Išsilavinimas, specialyb

Pareigos Emitente

Gintaras Bertašius

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius

Birut Bazilien

Aukštasis, buhalterin s
apskaitos ekonomist

Vyr. buhalter

0

0

R ta Žiliut

Aukštasis, finans
vadyba

Vyr. buhalter s
pavaduotoja

0

0

Rimantas
Jancevi ius

Aukštesnysis,
zootechnikas

Žaliavos direktorius

0

0

Sigitas Trijonis

Aukštasis, inžinierius mechanikas

Valdybos narys,
technikos direktorius

4,55

4,55

Vaidotas Juškys

Aukštasis, informatikos
inžinierius

Prekybos direktorius

0

0

Vilija Milaševi iut

Aukštasis, ekonomist

Ekonomist - analitik

0

0

Rita Juodikien

Aukštasis, informatikos
vadybos inžinier

IT inžinier programuotoja

0

0

Asta
Aukštakalnien

Aukštasis, teis

Jurist

0

0

Duomenys apie administravimo, valdymo ir prieži ros organ nari dalyvavim kit moni , staig ir
organizacij veikloje per pastaruosius penkerius metus, taip pat dalyvavim kit moni kapitale.
Vardas, Pavard

Dalyvavimas kit moni veikloje
( mon s pavadinimas, pareigos,
dalyvavimo periodas)

Gintaras Bertašius

-

Sigitas Trijonis

-

-

Rimantas Jancevi ius

-

-

Vaidotas Juškys

Taurag s kredito unija, valdybos
pirmininkas nuo 2000 m.

UAB „Globegaz“ akcininkas (50%
akcinio kapitalo)

Dalyvavimas kit
5%)

moni kapitale (per

KB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus)
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Birut Bazilien

-

-

R ta Žiliut

-

-

Vilija Milaševi iut

-

-

Rita Juodikien

-

-

Asta Aukštakalnien

Astos Aukštikalnien s teisini
paslaug individualios mon s
savinink

Astos Aukštikalnien s teisini
paslaug individualios mon s
savinink

Kita informacija
Emitentas neturi neribotos atsakomyb s partneri . Tarp išvardint asmen šeimynini ryši n ra.
Nei vienas iš aukš iau nurodyt asmen per pastaruosius penkerius metus nebuvo teistas už klastojimo
nusikaltimus.
Per pastaruosius penkerius metus nebuvo bankroto, likvidavimo administravimo ir (arba) sankcij atvej ,
su kuriais buvo susij aukš iau išvardinti administravimo ir valdymo organ nariai, veik asmens,
einan io bet kurias administravimo, valdymo ir prieži ros organ nari pareigas, teis mis.
Per pastaruosius penkerius metus nebuvo atvej , kai reguliavimo institucijos ( skaitant paskirt sias
profesines staigas) aukš iau išvardintiems administravimo, valdymo ir prieži ros organ nariams pateik
oficialius viešus kaltinimus arba pritaik sankcijas. Šiems asmenims teismas n ra kada nors uždraud s eiti
Emitento administravimo, valdymo ar prieži ros organ nario arba vadovaujan ias pareigas, tvarkyti bet
kurio Emitento reikalus.

24.2.

Administravimo, valdymo ir prieži ros organ bei vadovyb s interes konfliktai

Su pagrindiniu Emitento akcininku ir generaliniu direktoriumi Gintaru Bertašiumi susij s subjektas KB
„Šilgaliai“ yra skolingas Emitentui pagal „Sandoriai su susijusiomis šalimis” skyriuje nurodytus
sandorius. Egzistuoja galimyb , kad šiuose santykiuose Emitento ir jo skolininko interesai gali nesutapti.

25. Atlyginimas ir skatinimo priemon s
Lentel je pateikiama vis 24 dalyje nurodyt administravimo, valdymo ir prieži ros organ
priskai iuota sumin met darbo užmokes io suma.
Priskai iuotas darbo
užmokestis, litais

nari

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

62,200

62,352

62,352

73,979

82,654

0

32,210

62,346

71,314

82,606

S. Trijonis

61,296

62,556

62,531

72,360

82,280

B. Bazilien

62,421

80,417

43,440

52,960

75,134

G. Bertašius

80,823

80,356

80,576

97,838

110,548

R. Žili t

26,662

31,962

35,841

40,136

43,364

V. Milaševi i t

25,312

35,588

40,830

48,508

54,402

A. Aukštakalnien

20,243

20,448

20,465

23,380

25,459

0

9,845

35,975

39,835

3,601

R. Jancevi ius
V. Juškys

R. Juodikien

Emitentas ir jam pavaldžios mon s neturi atid jim
sukaupti.

pensijos, senatv s ar panaši

išmok

l šoms
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26. Valdybos praktika
26.1.

Emitento administravimo, valdymo ir prieži ros organ nari kadencijos

Duomenys apie valdybos nari kadencijos pradži ir pabaig
Vardas, Pavard

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Gintaras Bertašius

2006 01 30

2010 01 30

Sigitas Trijonis

2006 01 30

2010 01 30

Rimantas Jancevi ius

2006 01 30

2010 01 30

Vaidotas Juškys

2006 01 30

2010 01 30

Duomenys apie administracijos nari kadencijos pradži ir pabaig
Vardas, Pavard

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Gintaras Bertašius

2006 01 01*

Neterminuota

Birut Bazilien

1994 06 27

Neterminuota

R ta Žiliut

2000 05 01

Neterminuota

Rimantas Jancevi ius

1996 01 02

Neterminuota

Sigitas Trijonis

1993 09 01

Neterminuota

Vaidotas Juškys

2002 06 25

Neterminuota

Vilija Milaševi iut

2000 05 01

Neterminuota

Rita Juodikien

2002 09 23

Neterminuota

Asta Aukštakalnien

2000 09 21

Neterminuota

*Iš naujo paskirtas, pertvarkius Emitent

akcin bendrov , nors Emitento direktoriumi dirba nuo 1993 05 10.

26.2. Emitento administravimo, valdymo ar prieži ros organuose dirbantiems nariams
nustatytos išmokos darbo sutar iai pasibaigus
Emitentas ir jam pavaldžios mon s neturi sutar i d l darbo administravimo, valdymo ar prieži ros
organuose, kuriose b t numatytos išmokos darbo sutar iai pasibaigus.

26.3.

Emitento audito komitetas ir paskyrim bei atlyginim komitetas

Paskyrim ir atlyginimo komitetas
2006 m. vasario m n. 21 d. sprendimu Emitento valdyba suformavo Paskyrim ir atlyginimo komitet ,
paskyr jo nariais Sigit Trijon (Emitento technikos direktorius, akcininkas ir valdybos narys), Tom
Mikelion (UAB „Madiks projektai“ direktorius) ir Vilij Milaševi iut (Emitento ekonomist -analitik )
ir patvirtino komiteto nuostatus.
Paskyrim ir atlyginimo komiteto reglamentas numato, kad komiteto pagrindinis tikslas – teikti
rekomendacijas Emitento organams ar asmenims, skiriantiems ar renkantiems Emitento valdymo organ
narius ar vadovaujan ius darbuotojus, bei užtikrinti skaidri atlyginim Emitento valdymo organams bei
vadovaujantiems darbuotojams skyrimo politik , principus ir tvark . Komiteto nuostatus priima ir kei ia
Emitento valdyba. Nuostatai yra sud tin Emitento vidaus tvarkos taisykli dalis, privaloma visiems
Emitento darbuotojams. Komitetas teikia Emitento valdybai pagalb priži rint: (i) Emitento vadovo ir
kit vadovaujan i darbuotoj rinkim ar paskyrim , ir (ii) atlyginim Emitento valdybos nariams,
vadovui ir kitiems vadovaujantiems asmenims nustatym .
Komitet sudaro Emitento valdybos nustatytas nari skai ius, ta iau bet kuriuo atveju ne mažiau kaip trys
nariai. Komiteto narius skiria valdyba. Komiteto nariai turi b ti nepriklausomi, tur ti patirties finans ir
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valdymo srityje bei atitikti kitus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos teis s aktuose bei
vertybini popieri birž , kuri s rašus traukti Emitento vertybiniai popieriai, skaitant AB „Vilniaus
vertybini popieri birža, priimtuose teis s aktuose. Komiteto nariu negali b ti skiriamas Emitento
valdybos pirmininkas ir Emitento vadovas.
Audito komitetas
2006 m. kovo m n. 3 d. sprendimu Emitento valdyba suformavo Audito komitet ir paskyr jo nariais
Just Jurkuv n (UAB FM „Baltijos vertybiniai popieriai“ moni finans skyriaus vadovas), Birut
Bazilien (Emitento vyr. buhalter ) ir Vilij Milaševi iut (Emitento ekonomist -analitik ) bei patvirtino
komiteto nuostatus.
Audito komiteto reglamentas numato, kad komiteto pagrindinis tikslas – priži r ti Emitento finansin s
atskaitomyb s audito atlikim bei Emitento apskaitos ir finansin s informacijos pateikimo tvark
suinteresuotiems asmenims. Komiteto nuostatus priima ir kei ia Emitento valdyba. Nuostatai yra sud tin
Emitento vidaus tvarkos taisykli dalis, privaloma visiems Emitento darbuotojams. Komitetas teikia
Emitento valdybai pagalb priži rint: (i) Emitento finansini , apskaitos ir kit susijusi dokument
atskleidimo kokyb bei vientisum , (ii) nepriklausomo auditoriaus kvalifikacij , nepriklausomum ir
tinkam pareig vykdym , ir (iii) Emitento vidaus kontrol s vykdym .
Audito komitet sudaro Emitento valdybos nustatytas nari skai ius, ta iau jis neturi b ti mažesnis nei
trys nariai. Komiteto narius skiria valdyba, remdamasi Emitento Paskyrim ir atlyginimo komiteto
rekomendacijomis. Komiteto nariai turi b ti nepriklausomi, tur ti patirties finans ir valdymo srityje ir
atitikti kitus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos teis s aktuose bei vertybini popieri birž ,
kuri s rašus traukti Emitento vertybiniai popieriai, skaitant Vilniaus vertybini popieri birž ,
priimtuose teis s aktuose. Komiteto nariu negali b ti skiriamas Emitento valdybos pirmininkas ir
Emitento vadovas.

26.4.

Bendrovi valdymo kodekso laikymasis

Emitentas visais esminiais atžvilgiais laikosi Lietuvoje registruotoms bendrov ms keliam reikalavim ,
nustatyt Lietuvos statymuose, Emitento statuose ir valdybos reglamente. 2004 m. balandžio 19 d.
Vilniaus vertybini popieri birža išleido biržoje listinguojamoms bendrov ms rekomenduotin valdymo
kodeks . Pagal šio kodekso 2.4 str., jei akcijos traukiamos biržos s raš , rekomenduojama, kad tas pats
asmuo neb t ir valdybos pirmininkas, ir generalinis direktorius. Emitentas ketina sušvelninti š klausim
generalinio direktoriaus atsiskaitymu valdybai, nes pagal Lietuvos statymus valdybos pirmininkas turi
panašias galias valdyboje kaip ir kiti valdybos nariai.

27. Darbuotojai
27.1.

Vidutinis darbuotoj skai ius

Padalinys

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Administracija

34

38

32

34

34

Aptarnaujantis personalas

45

45

56

60

59

Transportas

62

68

70

72

67

Žaliavos supirkimas

111

127

103

100

104

Gamyba

153

139

146

159

146

Iš viso

405

417

420

470

470
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27.2. Emitento administravimo, valdymo ir prieži ros organ nari turimi akcij paketai ir
akcij sandoriai
Informacija apie Emitento administravimo, valdymo ir prieži ros organ nari turimas Emitento akcijas
yra pateikta 24 dalyje.
2005 m. birželio 23 d. Gintaras Bertašius padidino savo akcij paket nuo 63,64 procent iki 93,19
procent , sigij s visas Alvydo Vadeikos anks iau valdytas Emitento akcijas.

27.3.

Susitarimai d l darbuotoj dalyvavimo Emitento kapitale

Toki susitarim n ra sudaryta. Trys Emitento darbuotojai – Gintaras Bertašius, Aleksandras Bertašius ir
Sigitas Trijonis – turi Emitento akcij , ta iau tarp j joki susitarim d l ši akcij valdymo n ra
sudaryta. Gintaras Bertašius ir Aleksandras Bertašius yra susij giminyst s ryšiais.

28. Stambieji akcininkai
28.1.

Emitento akcininkai

Bendras akcinink skai ius 2005 m. gruodžio 31 d. buvo keturi:
Turim paprast vardini
akcij skai ius, vnt.

Turima
kapitalo
dalis, %

Turima
bals dalis,
%

Su kartu
veikian i asmen
grupe, %

8 716 056

93,19

93,19

95,45

Sigitas Trijonis

425 538

4,55

4,55

-

Rita Domeikien

105 656

1,13

1,13

95,45

Aleksandras Bertašius

105 750

1,13

1,13

95,45

9 353 000

100,00

100,00

Vardai, pavard s
Gintaras Bertašius

Iš viso

28.2.

Emitento stambi j akcinink balsavimo teis s

Visos Emitento akcijos suteikia vienodas balsavimo teises jo akcininkams. Ta iau d l bendro turimo
bals skai iaus, pagrindinis Emitento akcininkas Gintaras Bertašius turi galimyb daryti lemiam tak
visiems Emitento akcinink sprendimams.

28.3.

Emitento tiesiogin arba netiesiogin kontrol

Emitentas yra visiškai kontroliuojamas pagrindinio jo akcininko Gintaro Bertašiaus. Pastarojo teis s ir
pareigos, susijusios su Emitento kontrole, yra tvirtintos galiojan iuose statymuose ir Emitento statuose.

28.4.

Emitentui žinomi susitarimai, d l kuri v liau gali pasikeisti emitento kontrol

Emitentui n ra žinomi jokie susitarimai, kurie numato Emitento kontrol s pasikeitim . Ta iau Emitento
kontrol s pasikeitim tam tikrais atvejais gali s lygoti jo akcij keitimas. Dalis Gintarui Bertašiui ir su
juo susijusiems asmenims priklausan i Emitento akcij (Prospekto parengimo dienai - 83,19 proc. viso
statinio kapitalo) yra keistos AB SEB Vilniaus bankas, užtikrinant Gintaro Bertašiaus ir Emitento
kreditorini sipareigojim , kylan i iš dviej kreditavimo sutar i , vykdym . Išieškojimo pagal šiuos
keitimus atveju, keistos akcijos gali b ti parduotos tretiesiems asmenims, kurie gali gyti Emitento
kontrol . Šiuo Prospektu Si lomos akcijos n ra keistos.
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29. Sandoriai su susijusiomis šalimis
Kaip ir daugumai pagrindini savo tiek j , Emitentas KB „Šilgaliai“ avansu moka už tiekiam
produkcij . Šio Prospekto parengimo dat Emitento sumok ta suma sudaro daugiau kaip 600 t kst. lit .
KB „Šilgaliai” yra kontroliuojama penki asmen , turin i po 1 paj : Emitento generalinio direktoriaus
bei pagrindinio akcininko Gintaro Bertašiaus, jo žmonos Romualdos Bertašien s, jo t vo Aleksandro
Bertašiaus, bei jo sesers Ritos Domeikien s ir jos vyro Viktoro Domeikio.
Emitentas sudaro sutartis
žaliavin pien avansu, o
l šas gav jai dažniausiai
kininkams suteikt avans

su kininkais ir Žem s kio bendrov mis, kuriomis Emitentas sumoka už
kininkai sipareigoja ilgalaike sutartimi tiekti Emitentui žaliavin pien . Šias
naudoja kiui modernizuoti bei pl sti. Lentel je žemiau pateikiamos vis
apimtys.

Sumok ti avansai periodo gale, t kst. Lt

2004 m.

2005 m.

639,7

673,3

370,7

961,7

1.010,4

1.635,0

KB „Šilgaliai“
Kiti kininkai
Iš viso

30. Emitento finansin informacija
30.1.

Istorin finansin informacija

Balansas t kst. lit pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. 2005 met duomenys yra
audituoti. ia ir toliau 2005 m. finansin atskaitomyb pateikiama atskirai nuo 2004 m. finansin s
atskaitomyb s tod l, kad ruošiant 2005 m. finansin atskaitomyb buvo atlikti taisymai 2004 m.
duomenyse. Finansin s informacijos santrauka yra pateikta 12 dalyje.
2005 m. gruodžio 31 d.
T kst. Lit
Turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Ilgalaik s gautinos sumos
Iš viso ilgalaikio turto
Avansai už akcijas
Atsargos
Gautinos sumos
Grynieji pinigai ir j ekvivalentai
Iš viso trumpalaikio turto
Iš viso turto
Akcinink nuosavyb
Akcinis kapitalas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
Iš viso akcinink nuosavyb s
sipareigojimai
Paskolos ir skolinimosi l šos
Atid tojo mokes io sipareigojimai
Iš viso ilgalaiki sipareigojim

Paaišk.

2005

2004

7
8

21 487
196
112
21 795

19 892
283
1 151
21 326

9
10
11
12

350
8 427
6 768
1 041
16 586
38 381

0
6 160
3 624
105
9 889
31 215

13

9 353
705
3 786
13 844

9 353
466
919
10 738

14
15

13 210
1 304
14 514

11 731
1 474
13 205
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Paskolos ir skolinimosi l šos
Mok tinas pelno mokestis
Prekybos ir kitos mok tinos sumos
Iš viso trumpalaiki sipareigojim
Iš viso sipareigojim
Iš viso akcinink nuosavyb s ir sipareigojim
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14
16

2 575
1 037
6 411
10 023
24 537
38 381

536
237
6 499
7 272
20 477
31 215
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Balansas litais pagal 2004 m. galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS). 2004 met duomenys yra
audituoti.
Eil. Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Pl tros darbai
Prestižas
Patentai, licencijos
Programin ranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žem
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir rengimai
Transporto priemon s
Kita ranga, prietaisai, rankiai ir renginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Investicijos antrines ir asocijuotas mones
Paskolos asocijuotoms ir antrin ms mon ms
Po vieneri met gautinos sumos
Kitas finansinis turtas

2003.12.31
19.456.007
248.333

2004.12.31
20.524.370
282.859

248.333

282.859

19.207.674

19.090.137

6.634.090
9.091.879
600.292
529.339
1.171.984
1.180.090
0

7.075.149
9.908.967
1.093.122
570.299
26.924
415.676
1.151.374

0
0

609.374
542.000

B.
I.

10.014.317
5.582.704

9.894.081
6.734.690

I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.2.
I.3.
II.
II.1.

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOK JIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Pirktos prek s, skirtos perparduoti
Išankstiniai apmok jimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirk j siskolinimas

4.513.511
707.090
45.089
3.761.332

6.159.973
912.409
0
5.247.564

1.069.193

574.717

3.707.987
2.844.694

3.054.262
2.157.453

II.2.
II.3.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.

Antrini ir asocijuot moni skolos
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaik s investicijos
Terminuoti ind liai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI

863.293

896.809

723.626

105.129

29.470.324

30.418.451

TURTAS IŠ VISO
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Eil. Nr.
C.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
IV.
IV.1.
IV.2.
D.
E.
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.2.
I.3.
I.4.
I.4.1.
I.4.2.
I.4.3.
I.5.
I.6.
II.
II.1.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.

NUOSAVAS KAPITALAS IR SIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
statinis (pasirašytasis)
Pasirašytasis neapmok tas kapitalas (-)
Akcij priedai
Savos akcijos (-)
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
Privalomasis
Savoms akcijoms sigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)
Ataskaitini met (nuostoliai)
Ankstesni met (nuostoliai)
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
MOK TINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI
PO VIENERI MET MOK TINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Finansin s skolos
Lizingo (finansin s nuomos) ar panaš s sipareigojimai
Kredito staigoms
Kitos finansin s skolos
Skolos tiek jams
Gauti išankstiniai apmok jimai
Atid jimai
sipareigojim ir reikalavim padengimo
Pensij ir panaši sipareigojim
Kiti atid jimai
Atid tieji mokes iai
Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai
PER VIENERIUS METUS MOK TINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaiki skol einam j met dalis
Finansin s skolos
Kredito staigoms
Kitos skolos
Skolos tiek jams
Gauti išankstiniai apmok jimai
Pelno mokes io sipareigojimai
Su darbo santykiais susij sipareigojimai
Atid jimai
Kitos mok tinos sumos ir trumpalaikiai sipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS IR SIPAREIGOJIMAI
IŠ VISO
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2003.12.31
6.853.828
9.353.000
9.353.000

2004.12.31
11.642.078
9.353.000
9.353.000

465.633
465.633

465.633
465.633

-2.964.805
3.576.061
-6.540.866
36.821
22.579.675
6.515.894

1.823.445
4.788.250
-2.964.805
36.821
18.739.552
11.730.655

6.515.894
240.195
6.275.699

11.730.655
509.760
11.220.895

16.063.781

7.008.897

4.554.527
2.689.549
2.482.321
207.228
5.771.982
1.731.360

535.852

2.979.595
2.252.726

788.726

724.874

527.637

515.850

29.470.324

30.418.451
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Balansas litais pagal Lietuvos Respublikos finansin ataskait reglamentuojan ius teis s aktus. 2003 ir
2001 met duomenys yra audituoti.
Eil. Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.
III.7.
III.8.
IV.
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
V.
V.1.
V.2.
B.
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.1.6.
I.2.
II.
II.1.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
III.
III.1.
III.2.
IV.
C.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
FORMAVIMO SAVIKAINA
Kapitalo patikimo ir mon s formavimo
Obligacij išleidimo
Kit formavimo darb
Reorganizavimo
NEMATERIALUSIS TURTAS
Tyrin jim ir pl tojimo darb savikaina
sigytos teis s
Prestižas
Iš anksto apmok tos s naudos
MATERIALUSIS TURTAS
Žem
Pastatai
Statiniai ir mašinos
Transporto priemon s
Kiti renginiai ir rankiai
Išperkamosios nuomos ir panašios teis s
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai
FINANSINIS TURTAS
Dalyvavimas kitose mon se
Investicijos
Gautinos sumos
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Nuosavos akcijos
Kitos investicijos
Kitos gautinos sumos
PO VIENERI MET GAUTINOS SUMOS
Pirk j siskolinimas
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOK JIMAI
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
Nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija
Pirktos prek s, skirtos perparduoti
Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti
Išankstiniai apmok jimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirk j siskolinimas
Kitos gautinos sumos
Pareikalautas, bet ne mok tas kapitalas
Kitos skolos
INVESTICIJOS IR TERMINUOTI IND LIAI
Nuosavos akcijos
Kitos investicijos ir terminuoti ind liai
GRYNI PINIGAI S SKAITOJE IR KASOJE
SUKAUPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR

2001 12 31
19.367.075

2002 12 31
19.155.890

2003 12 31
18.275.917

19.367.075

19.155.890

18.275.917

3.908.235

3.663.134

242.577
4.007.611
1.007.438

232.349
3.011.131
1.571.272

5.999.926
452.202
254.683
9.554.779
842.343

10.201.214

10.678.004

1.171.984

16.095.857
13.109.223

12.701.673
8.621.571

11.163.347
6.731.731

619.707

533.084

10.850.162

6.486.199

6.731.731
707.090
45.088
3.761.332

1.639.354

1.602.288

2.218.221

2.917.933
2.886.816
31.117

3.059.800
2.461.426
598.374

3.707.987
2.844.694
863.293

31.117

598.374

863.293

68.701
97.265

1.020.302
81.109

723.629
31.060
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ATEINAN IO LAIKOTARPIO S NAUDOS
TURTAS IŠ VISO
Eil.
Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
II.
III.
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
V.
V.1.
V.2.

NUOSAVAS KAPITALAS IR
SIPAREIGOJIMAI
KAPITALAS IR REZERVAI
KAPITALAS
statinis (pasirašytasis)
Nepareikalautas mok ti (-)
AKCIJ PRIEDAI (nominalios vert s
perviršijimas)
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
statymo numatyti
Nepaskirstytini
Paskirstytini
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)
Ataskaitini met
Ankstesni j met

B.

FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR
SUBSIDIJOS)

C.
I.

ATID JIMAI IR ATID TIEJI MOKES IAI
SIPAREIGOJIM IR REIKALAVIM
PADENGIMO ATID JIMAI
Pensij ir panaši sipareigojim
Mokes i
Netik t j
Kit
Kapitalinio remonto ir stambi prieži ros darb
Kiti
ATID TI MOKES IAI
Kapitalo subsidijoms
Kiti

I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.3.
I.4.
II.
II.1.
II.2.
D.
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.3.
I.4.
II.

MOK TINOS SUMOS IR
SIPAREIGOJIMAI
PO VIENERI MET MOK TINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Finansin s skolos
Antraeil s
Neantraeil s
Išperkamosios nuomos ir panaš s sipareigojimai
Kreditin ms institucijoms
Kitos
Prekybos skolos (skolos, susijusios su preki
pardavimu)
Tiek jams
Apmok tini vekseliai
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis
Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai
sipareigojimai
PER VIENERIUS METUS MOK TINOS
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
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35.560.197

31.938.672

29.470.324

2001.12.31

2002.12.31

2003.12.31

8.996.657
9.353.000
9.353.000

3.691.379
9.353.000
9.353.000

7.267.440
9.353.000
9.353.000

465.633
465.633

465.633
465.633

465.633
465.633

-821.976
-822.696
720

-6.127.254
-5.305.278
-821.976

-2.551.193
3.576.061
-6.127.254

36.821

36.821

36.821

26.526.719

28.210.472

22.166.063

3.483.058

9.440.892

6.515.894

3.483.058

9.440.892

6.515.894

265.520
3.217.538

189.005
9.251.887

240.195
6.275.699

23.043.661

18.769.580

15.650.169
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II.1.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
II.3.1.
II.3.2.
II.4.
II.5.
II.5.1.
II.5.2.
II.5.3.
II.6.
E.

SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaiki skol einam j met dalis
Finansin s skolos
Kreditin ms institucijoms
Kitos
Prekybos skolos
Tiek jams
Apmok tini vekseliai
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis
Mokes iai, atlyginimai ir socialinis draudimas
Mokes iai
Atlyginimai
Socialinis draudimas
Kitos mok tinos sumos ir trumpalaikiai
sipareigojimai

p. 53

3.517.860
7.432.439
7.432.439
9.139.001
9.139.001

2.041.432
5.786.003
5.535.249
250.754
7.816.980
7.816.980

4.554.527
2.689.549
2.482.321
207.228
5.771.982
5.771.982

1.559.079
1.389.149
468.238
641.522
279.389
6.133

1.359.634
1.761.269
931.771
716.052
113.446
4.262

1.731.360
902.751
527.637
255.651
119.463

35.560.197

31.938.672

29.470.324

Sukauptos s naudos ir ateinan io laikotarpio
pajamos
SAVININK NUOSAVYB IR
SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO
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Nuosavo kapitalo poky i ataskaita t kst. lit pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus.

T kst. lit

Nepaskirstytasis
rezultatas

Iš viso
akcinink
nuosavyb s

466

-3 652
4 571

6 167
4 571

9 353

466

919

10 738

9 353

466

919
4 283
-239
-1 177

10 738
4 283

3 786

13 844

Akcinis
kapitalas

Privalomasis
rezervas

2004 m. sausio 1 d.
2004 m. grynasis pelnas

9 353

2004 m. gruodžio 31 d.
2005 m. sausio 1 d.
2005 m. grynasis pelnas
Pervedimai rezervus
Dividendai
2005 m. gruodžio 31 d.

Paaišk.

239
13

9 353

705

-1 177
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Pelno (nuostolio) ataskaita t kst. lit pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. 2005 met
duomenys yra audituoti.
T kst. lit

Paaišk.

Apyvarta
Pardavim savikaina
Bendrasis pelnas
Kitos veiklos pajamos, gryn ja verte
Paskirstymo s naudos
Administracin s s naudos
Veiklos pelnas prieš finansin s veiklos s naudas
Finansin s veiklos pajamos
Finansin s veiklos s naudos
Grynosios finansin s veiklos s naudos/pajamos

2005

2004

1

91 709
-80 173
11 536

75 102
-63 488
11 614

2

27
-1 422
-4 345
5 796

44
-1 612
-4 182
5 864

20
-619
-599

161
-814
-653

5 197

5 211

5

-914
4 283

-640
4 571

6

34,30

52,37

34,30

52,37

3

4

Pelnas prieš apmokestinim
Pelno mokes io s naudos
Met pelnas
Pelnas tenkantis 1 akcijai
(Litais)
Sumažintas pelnas tenkantis 1 akcijai
(Litais)

Pelno (nuostolio) ataskaita litais pagal Verslo apskaitos standartus (VAS). 2004 met duomenys yra
audituoti.
Eil. Nr.
I.
II.
III.
IV.
IV.1.
IV.2.
V.
VI.
VI.1.
VI.2.
VII.
VII.1.
VII.2.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Straipsniai
PARDAVIMAI IR PASLAUGOS
PARDAVIMO SAVIKAINA
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)
VEIKLOS S NAUDOS
Pardavimo
Bendrosios ir administracin s
TIPIN S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
KITA VEIKLA
Pajamos
S naudos
FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA
Pajamos
S naudos
PRASTIN S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)
PAGAUT
NETEKIMAI
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2003
53.997.765
46.123.589
7.874.176
2.838.062
1.530.908
1.307.154
5.036.114

-1.460.053
188.919
1.648.972
3.576.061

2004
75.101.919
63.937.343
11.164.576
5.767.782
1.611.936
4.155.846
5.396.794
44.158
75.343
31.185
-652.702
161.552
814.254
4.788.250

3.576.061

4.788.250

3.576.061

4.788.250
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Pelno (nuostolio) ataskaita litais pagal tuo metu galiojusius Lietuvos Respublikos finansin ataskait
reglamentuojan ius teis s aktus. 2001 ir 2003 met duomenys yra audituoti.
Eil. nr.
I.
I.1.
I.2.
II.
II.1.
II.2.
III.
IV.
IV.1.
IV.2.
V.
VI.
VI.1.
VI.2.
VII.
VII.1.
VII.2.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Straipsniai
PARDAVIMAI IR PASLAUGOS
Pajamos už parduotas prekes
Pajamos už atliktas paslaugas
PARDUOT PREKI IR ATLIKT
DARB SAVIKAINA
Žaliav , komplektavimo gamini ir
perparduoti skirt preki
Paslaug , darb ir tyrim
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)
VEIKLOS S NAUDOS
Pardavim
Bendrosios ir administracin s
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)
KITA VEIKLA
Pajamos
S naudos
FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA
Pajamos
S naudos
PRASTIN S VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIS)
PAGAUT (ypatingasis pelnas)
NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)
ATASKAITINI MET PELNAS PRIEŠ
APMOKESTINIM (NUOSTOLIS)
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS ATASKAITINI MET
PELNAS PASKIRSTYMUI (NUOSTOLIS)

2001
59.831.227
59.749.089
82.138
55.827.620

2002
46.562.902
46.450.116
112.786
51.550.111

2003
53.997.765
53.901.041
96.724
46.123.589

55.745.482

51.550.111

46.123.589

82.138
4.003.607

-498.209

4.003.607

-4.987.209

7.874.176
2.813.460
1.530.908
1.282.552
5.060.716

-4.459.094
151.121
4.610.215
-455.487

-237.717
2.212.591
2.450.308
-5.224.926

-1.548.116
379.565
1.927.681
3.512.600

22.718
389.927
-822.696

4.077
84.429
-5.305.278

88.949
25.488
3.576.061

-822.696

-5.305.278

3.576.061
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Pinig sraut ataskaita t kst. lit pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus. . 2005 met
duomenys yra audituoti.
Paaišk

2005

2004

5 197

5 211

3 623
159
-71
599

3 181
141
-27
653

9 507

9 159

Grynieji pinig srautai iš prastin s veiklos

-2 267
-2 105
-389
4 746

-1 413
1 303
-2 080
6 969

Sumok tos / gautos pal kanos, gryn ja verte
Sumok tas pelno mokestis
Grynieji pinig srautai iš prastin s veiklos

-563
-285
3 898

-895
-6
6 068

-3 662
-72
104
-350
-3 980

-3 667
-175
57
-3 785

3 156
-230
-757
-1 177
992

1 714
-4 118
-497
-2 901

936

-618

105
1 041

727
105

T kst. lit
Grynieji pinig srautai iš mon s veiklos
Pelnas prieš apmokestinim
Koregavimai:
Nusid v jimas
Amortizacija
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas
Pal kan s naudos, gryn ja verte
Grynieji pinig srautai iš mon s veiklos prieš poky ius
apyvartin se l šose

7
8
2
4

Atsarg pokytis
Skol pokytis
Prekybos ir kit mok tin sum pokytis

Grynieji pinig srautai iš investicin s veiklos
Ilgalaikio materialiojo turto sigijimas
Ilgalaikio nematerialiojo turto sigijimas
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo
Investicijos dukterin mon
Grynieji pinig srautai iš investicin s veiklos
Grynieji pinig srautai iš finansin s veiklos
Gautos paskolos
Paskol gr žinimas
Finansin s nuomos mok jimai
Išmok ti dividentai
Grynieji pinig srautai iš finansin s veiklos
Gryn j pinig ir j ekvivalent padid jimas
Grynieji pinigai ir j ekvivalentai sausio 1 d
Grynieji pinigai ir j ekvivalentai gruodžio 31 d.

7
8
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Eil. Nr.

Straipsniai

III.
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.

Finansin s veiklos pinig srautai
Pinig srautai, susij su mon s savininkais
Akcij išleidimas
Savinink našai nuostoliams padengti
Sav akcij supirkimas
Dividend išmok jimas
Pinig srautai, susij su kitais finansavimo
šaltiniais
Finansini skol padid jimas
Paskol gavimas
Obligacij išleidimas
Finansini skol sumaž jimas
Paskol gr žinimas
Obligacij supirkimas
Sumok tos pal kanos
Lizingo (finansin s nuomos) mok jimai
Kit mon s sipareigojim padid jimas
Kit mon s sipareigojim sumaž jimas
Kiti finansin s veiklos pinig sraut padid jimai
Kiti finansin s veiklos pinig sraut sumaž jimai
Grynieji finansin s veiklos pinig srautai
Ypating j straipsni pinig srautai
Ypating j straipsni pinig sraut padid jimas
Ypating j straipsni pinig sraut sumaž jimas
Valiut kurs pasikeitimo taka gryn j
pinig ir pinig ekvivalent liku iui
Grynasis pinig sraut padid jimas
(sumaž jimas)
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio
pradžioje
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio
pabaigoje

III.2.1.
III.2.1.1.
III.2.1.2.
III.2.2.
III.2.2.1.
III.2.2.2.
III.2.2.3.
III.2.2.4.
III.2.3.
III.2.4.
III.2.5.
III.2.6.
IV.
IV.1.
IV.2.
V.
VI.
VII.
VIII.
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Pastabos
Nr.

2004

2005

0

-1,177,000

0

-1,177,000

2,256,074
2,256,074

3,268,256
3,268,256

-5,510,986
-4,117,539

-1,550,022
-230,187

-895,782
-497,665

-562,621
-757,214

-3,254,912

541,232

-618,497

936,066

723,626

105,129

105,129

1,041,195
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Pelno (nuostolio) ataskaita litais pagal 2004 m. galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS). 2004 met
duomenys yra audituoti.
Eil. Nr.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
I.9.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
I.17.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.
III
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
III.2.1.1.
III.2.1.2.
III.2.2.
III.2.2.1.
III.2.2.2.
III.2.2.3.

Straipsniai
Pagrindin s veiklos pinig srautai
Grynasis pelnas (nuostolis)
Nusid v jimo ir amortizacijos s naudos
Po vieneri met gautin sum (padid jimas)
sumaž jimas
Atsarg (padid jimas) sumaž jimas
Išankstini apmok jim (padid jimas) sumaž jimas
Nebaigt vykdyti sutar i (padid jimas) sumaž jimas
Pirk j siskolinimo (padid jimas) sumaž jimas
Antrini ir asocijuot moni skol (padid jimas)
sumaž jimas
Kit gautin sum (padid jimas) sumaž jimas
Kito trumpalaikio turto (padid jimas) sumaž jimas
Ilgalaiki skol tiek jams ir gaut išankstini
apmok jim padid jimas (sumaž jimas)
Trumpalaiki skol tiek jams ir gaut išankstini
apmok jim padid jimas (sumaž jimas)
Pelno mokes io sipareigojim padid jimas
(sumaž jimas)
Su darbo santykiais susijusi sipareigojim padid jimas
(sumaž jimas)
Atid jim (padid jimas) sumaž jimas
Kit mok tin sum ir sipareigojim padid jimas
(sumaž jimas)
Finansin s ir investicin s veiklos rezultat eliminavimas
Grynieji pagrindin s veiklos pinig srautai
Investicin s veiklos pinig srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) sigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
Ilgalaiki investicij sigijimas
Ilgalaiki investicij perleidimas
Paskol suteikimas
Paskol susigr žinimas
Gauti dividendai, pal kanos
Kiti investicin s veiklos pinig sraut padid jimai
Kiti investicin s veiklos pinig sraut sumaž jimai
Grynieji investicin s veiklos pinig srautai
Finansin s veiklos pinig srautai
Pinig srautai, susij su mon s savininkais
Akcij išleidimas
Savinink našai nuostoliams padengti
Sav akcij supirkimas
Dividend išmok jimas
Pinig srautai, susij su kitais finansavimo šaltiniais
Finansini skol padid jimas
Paskol gavimas
Obligacij išleidimas
Finansini skol sumaž jimas
Paskol gr žinimas
Obligacij supirkimas
Sumok tos pal kanos

2003

2004

3.576.061
3.493.202

4.788.251
3.770.743
-609.374

2.505.772
-615.933

-1.412.992
1.258.890

-383.268

687.243

-214.872

-33.517

-1.673.272

-2.271.021

-454.384

-63.851

-408.396

-11.789

1.369.465
7.194.375

884.935
6.987.518

-2.384.558
241.851

-3.841.662
57.163

-542.000

-2.142.707

-4.326.499

6.283.176

2.256.074

-9.799.197

-4.117.539

-1.347.839

-895.782
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III.2.2.4.
III.2.3.
III.2.4.
III.2.5.
III.2.6.
IV.
IV.1.
IV.2.
V.
VI.
VII.
VIII.

Lizingo (finansin s nuomos) mok jimai
Kit mon s sipareigojim padid jimas
Kit mon s sipareigojim sumaž jimas
Kiti finansin s veiklos pinig sraut padid jimai
Kiti finansin s veiklos pinig sraut sumaž jimai
Grynieji finansin s veiklos pinig srautai
Ypating j straipsni pinig srautai
Ypating j straipsni pinig sraut padid jimas
Ypating j straipsni pinig sraut sumaž jimas
Valiut kurs pasikeitimo taka gryn j pinig ir
pinig ekvivalent liku iui
Grynasis pinig sraut padid jimas (sumaž jimas)
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio pabaigoje
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-449.832

-497.665

-5.313.692

-3.254.912

-34.652

-24.604

-296.676
1.020.302
723.626

-618.497
723.626
105.129
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Pinig sraut ataskaita litais pagal Lietuvos Respublikos finansin ataskait reglamentuojan ius teis s
aktus. 2003 met duomenys yra audituoti.
Eil. nr.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
I.9.
I.10.
II.
II.1.
II.2.
III
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.
III.6.1.
III.6.2.
III.7.
III.8.
IV.
IV.1.

Straipsniai
Pinig srautai iš mon s veiklos
Grynasis pelnas (nuostolis)
Nusid v jimo ir amortizacijos s naudos
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama
(teigiama) taka
Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagaut )
Pirk j siskolinimo sumaž jimas (padid jimas)
siskolinimo tiek jams padid jimas (sumaž jimas)
vairi mon s skol padid jimas (sumaž jimas)
siskolinimo biudžetui padid jimas (sumaž jimas)
Išankstini apmok jim sumaž jimas
(padid jimas)
Finansin s ir investicin s veiklos nuostolis (pelnas)
Grynieji pinig srautai iš mon s veiklos +/(-)
Pinig srautai iš investicin s veiklos
Iš ilgalaikio turto perleidimo ( sigijimo)
Iš investicij perleidimo ( sigijimo)
Grynieji pinig srautai iš investicin s veiklos
+/(-)
Pinig srautai iš finansin s veiklos
Paprast j ir privilegijuot j akcij išleidimas
Sav akcij supirkimas (-)
Obligacij išleidimas
Išperkamosios nuomos sipareigojim apmok jimai
(-)
Skol bankui padid jimas (sumaž jimas)
Kitos mon s:
Mok tin skol padid jimas (sumaž jimas)
Gautin sum sumaž jimas (padid jimas)
Išmok ti dividendai (-)
Kiti pinig gavimai (išmok jimai)
Grynieji pinig srautai iš finansin s veiklos +/(-)
Pinig srautai iš ypatingosios veiklos
Pinig sraut iš ypatingosios veiklos padid jimas
(sumaž jimas)
Grynieji pinig srautai iš ypatingosios veiklos
+/(-)

2001

2002

2003

-822.696
-2.797.068
75.929

-5.305.278
6.373.145
-740.607

3.576.061
15.224.814
-116.269

-10.391
2.820.416
2.259.062
1.105.466
-465.621
-721.907

0
-125.711
-1.322.021
-292.729
463.533
37.066

0
-598.138
-2.044.998
-86.920
-404.134
-615.933

1.011.910
2.455.100

1.561.102
648.500

1.347.767
16.282.250

-6.448.240
-4.653.000
-11.101.240

-1.711.374
0
-1.711.374

-11.839.068
0
-11.839.068

4.653.000

0

0

5.054.321

2.834.970

-3.508.357

-1.051.018
8.656.303

-820.495
2.014.475

-1.231.498
-4.739.855

V.

Gryn j pinig sraut padid jimas
(sumaž jimas)

10.163

951.601

-296.673

VI.
VII.

Pinigai laikotarpio pradžioje
Pinigai laikotarpio pabaigoje

58.538
68.701

68.701
1.020.302

1.020.302
723.629
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Finansini ataskait paaiškinimai
Reikšmingi apskaitos principai
AB “Vilkyški pienin ” (toliau “ mon ”) yra Lietuvoje reziduojanti mon . mon s veikla yra pieno ir
pieno produkt supirkimas, perdirbimas.
Pagrindinis mon s akcininkas yra Gintaras Bertašius, kuris valdo 93,19 % akcinio kapitalo.
2005 m. gruodžio 31 d. bendrov je dirbo 446 darbuotojai (2004 m.: 423 darbuotojai).
Finansines ataskaitas 2006 m. kovo 6 d. patvirtino valdyba.
(a) Ataskait atitikimas standartams
Finansin s ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus (TFAS) ir
interpretacijas, kuriuos patvirtinto Europos s junga. Šios yra pirmosios mon s finansin s ataskaitos, kur
buvo taikyti TFAS 1.
Paaiškinimas, koki tak Grup s finansinei b klei, finansiniams rezultatams ir pinig srautams tur jo
per jimas prie TFAS, yra pateiktas 21-pastaboje.
(b) Parengimo pagrindas
Finansin se ataskaitose skai iai yra pateikiami litais, nacionaline Lietuvos valiuta, kuri yra laikoma
funkcine mon s valiuta, ir jos yra parengtos, remiantis istorine savikaina.
Rengdama finansin atskaitomyb pagal TFAS, vadovyb turi atlikti skai iavimus ir vertinimus
prielaidoms, kurios takoja apskaitos princip taikym bei su turtu ir sipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusius skai ius. vertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagr sti istorine patirtimi ir
kitais veiksniais, kurie atitinka esamas s lygas, ir kuri rezultat pagrindu yra daroma išvada d l turto ir
sipareigojim likutini ver i , apie kurias negalima spr sti iš kit šaltini . Faktiniai rezultatai gali skirtis
nuo apskai iavim .
Apskai iavimai ir esmin s prielaidos yra pastoviai perži rimi. Perži r rezultatai yra pripaž stami tuo
laikotarpiu, kai buvo atliekamos perži ros, jei rezultatai daro poveik tik tam laikotarpiui, jei perži ros
rezultatai daro poveik tiek ataskaitiniam, tiek b simiems laikotarpiams, - rezultatai pripaž stami tiek
perži ros laikotarpiu, tiek ir b simais laikotarpiais.
Žemiau pateikti apskaitos principai buvo mon s nuosekliai taikyti visiems laikotarpiams, pateiktiems
pagal šiose finansin se ataskaitose bei rengiant pradin TFAS balans 2004 m. gruodžio 1 d. per jimo prie
TFAS tikslais.
(c)

Išvestiniai finansiniai instrumentai

mon nenaudoja išvestini finansini priemoni bei neved rizikos draudimo apskaitos.
(d)

Kitos finansin s priemon s

mon s paskolos ir gautinos sumos n ra išvestiniai finansiniai instrumentai ir yra iš pradži pripaž stamos
apskaitoje tikr ja verte prid jus sandorio kaštus, kurie tiesiogiai susij su finansinio turto sigijimu. Po
pirminio pripažinimo, paskolos ir gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina, taikant efektyvi
pal kan metod , atskai ius vert s sumaž jimo nuostolius, jeigu toki yra. Trumpalaik s gautinos sumos
nediskontuojamos
Investicijos akcijas, kurios neturi kotiruojamos kainos aktyvioje rinkoje ir kuri tikroji vert negali b ti
patikimai vertinama, yra klasifikuojamos kaip investicijos laikomos pardavimui ir apskaitomos
savikaina, atskai ius vert s sumaž jimo nuostolius, jeigu toki yra.
(e)

Operacijos užsienio valiuta

Operacijos užsienio valiuta yra vertinamos litais operacijos dien esan iu valiutos kursu. Pinigin s l šos
ir sipareigojimai užsienio valiuta vertinami litais balansin s ataskaitos dien esan iu valiutos keitimo
kursu. Pelnas ir nuostoliai iš užsienio valiutos kurso pasikeitimo yra apskaitomi pelno (nuostoli )
ataskaitoje.
(f) Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skaitant finansinio lizingo b du sigyt turt , apskaitomas savikaina, at mus
sukaupt nusid v jim ir vert s sumaž jimo nuostolius. mon s pasigaminto turto savikain sudaro
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medžiag savikaina, tiesiogin s darbo s naudos ir proporcingai paskirstytos netiesiogin s darbo
s naudos.
Nuoma, kai bendrov prisiima vis rizik ir gauna naud , susijusi su tuo turtu, apskaitoma kaip
finansin nuoma. Savininko naudojamas turtas, sigytas finansinio lizingo b du, pateikiamas minimali
nuomos mokes i esama verte nuomos pradžioje, atskai iuos sukaupt nusid v jim ir vert s
sumaž jimo nuostolius.
mon materialaus ilgalaikio turto likutin je vert je apskaito šio turto pakaitin s dalies savikain , kai šios
s naudos patiriamos ir yra tik tina iš to turto gauti ekonomin naud ateityje bei šio turto savikaina gali
b ti patikimai vertinta. Visos kitos su turtu susijusios s naudos pripaž stamos pelno (nuostolio)
ataskaitoje, kai patiriamos.
Nuosavo ir finansinio lizingo b du sigyto turto nusid v jimas skai iuojamas tiesioginiu b du, vertinant
numatom turto naudingo tarnavimo laik kiekvienai materialaus ilgalaikio turto daliai. Numatomas turto
naudingo tarnavimo laikas:
Žem ir pastatai 10-40 metai
Mašinos ir rengimai
5 met
Kitas ilgalaikis turtas
3-7 metai
mon kasmet perži ri ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likvidacines vertes ir
nusid v jimo skai iavimo metodus.
(g)

Nematerialusis turtas

mon s sigytas nematerialusis turtas yra apskaitomas savikaina, at mus sukaupt amortizacij ir
nuvert jimo nuostolius (žr. Apskaitos princip l). Amortizacija skai iuojama tiesiogiai proporcingu b du
pelno (nuostoli ) ataskaitoje per 3 met naudingojo tarnavimo laikotarp .
(h)

Prekybos ir kitos gautinos sumos

Prekybos ir kitos gautinos sumos yra pateikiamos amortizuota savikaina, at mus nuvert jimo nuostolius.
(i)

Atsargos

Atsargos apskaitomos mažesni ja iš savikainos ir grynosios realizacin s vert s. Grynoji realizacin vert
apskai iuojama kaip pardavimo kaina at mus numatomas užbaigimo ir pardavimo s naudas.
Atsarg savikaina apskai iuojama FIFO metodu. Savikain sudaro s naudos susijusios su atsarg
sigijimu ir j pristatymu iki vietos bei parengimu naudojimui. Kai atsargos yra pasigaminamos bei
nebaigtos gamybos atveju, savikain traukiama ir atitinkama dalis netiesiogini gamybos s naud ,
paskirstom pagal normas apskai iuotas atsižvelgiant prastin gamybos paj gum panaudojim .
(j)

Grynieji pinigai ir j ekvivalentai

Grynuosius pinigus ir j ekvivalentus sudaro gryn j pinig liku iai ir ind liai pagal pareikalavimus.
(k)

Vert s sumaž jimas

mon s turto likutin vert , išskyrus atsargas, yra perži rima kiekvien kart balansin s ataskaitos dien ,
siekiant išsiaiškinti, ar yra nuvert jimo požymi . Jeigu toki požymi yra, vertinama turto atsiperkamoji
vert . Nuostoliai d l nuvert jimo yra pripaž stami, kai turto, ar pinigus uždirban io jo vieneto likutin
vert viršija atsiperkam j vert . Nuostoliai d l nuvert jimo yra traukiami pelno (nuostoli ) ataskait
Turto atsiperkamoji vert yra didesn iš dviej ver i : grynosios realizacin s ir turto naudojimo vert s.
Turto naudojimo vert apskai iuojama diskontuojant b simus pinig srautus iš to turto naudojimo iki j
dabartin s vert s taikant iki mokestin diskonto norm , atspindin i realias rinkos prielaidas d l pinig
vert s laike ir rizik susijusi su tuo turtu.
(l)

Dividendai

Dividendai apskaitomi kaip siskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami.
(m)

Atid jimai

Atid jimai sipareigojimams yra apskaitomi balansin je ataskaitoje kai tik tina, kad d l praeityje vykusi
vyki atsiradusiems sipareigojimams vykdyti reik s papildom l š . Jei taka yra reikšminga,
atid jimai yra nustatomi, diskontuojant b simuosius pinig srautus, taikant iki mokestin diskonto norm ,
atspindin i dabartin pinig vert s rinkos vertinim , ir, jei reikia, su tuo sipareigojimu susijusias rizikas.

AB “Vilkyški pienin ” akcij prospektas
(n)

p. 64

Paskolos ir kitos skolos

Paskolos ir kitos skolos iš pradži yra apskaitomos j gryn ja verte, at mus paskolos gavimo s naudas.
Po pradinio pripažinimo skolos yra vertinamos amortizuota savikaina su esan iu skirtumu tarp
savikainos ir išpirkimo vert s, apskaitant j pelno (nuostoli ) ataskaitoje per vis skolos laikotarp , taikant
efektyvios pal kan normos metod .
(o)

Prekybos ir kitos mok tinos sumos

Prekybos ir kitos mok tinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina.
(p)

Apyvarta

Pajamos pardavus prekes ir suteikus paslaugas pripaž stamos kaupimo principu.
Pajamos pardavus prekes ir suteikus paslaugas pripaž stamos pelno (nuostoli ) ataskaitoje tuo atveju, kai
reikšminga rizika ir nauda, susijusi su nuosavybe, yra perduotos pirk jui. Pajamos n ra pripaž stamos, jei
yra reikšming abejoni d l gautin sum ir susijusi s naud susigr žinimo ar d l preki gr žinimo.
Ilgalaikiai kontraktai pripaž stami pajamomis pagal kontrakt
(q)

vykdymo laipsn .

Parduot preki ir suteikt paslaug savikaina

Pardavim savikain sudaro s naudos, susijusios su nusid v jimu, atlyginimais ir darbo užmokes iu bei
kitomis s naudomis, patirtomis gamyboje.
(r)

Paskirstymo ir administravimo s naudos

Paskirstymo ir administravimo s naudas sudaro s naudos, susijusios su administracijos personalu,
valdymu, biuro išlaidomis ir kt, skaitant nusid v jim ir amortizacij .
(s)

Kitos veiklos pajamos ir s naudos

Kitos veiklos pajamas ir s naudas sudaro pajamos ir nuostoliai iš laiv ir kito ilgalaikio turto pardavimo
bei kitos su mon s pagrindine veikla tiesiogiai nesusijusios pajamos ir s naudos.
(t)

Finansin s veiklos pajamos ir s naudos

Finansines pajamas ir s naudas sudaro gautinos ir mok tinos pal kanos, realizuotas ir nerealizuotas
valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostolis, kurie susij su skolomis ir siskolinimais užsienio valiuta.
Pal kan pajamos yra pripaž stamos pelno (nuostoli ) ataskaitoje, joms susikaupus. Finansin s nuomos
pal kan s naudos pripaž stamos pelno (nuostoli ) ataskaitoje, taikant efektyvios pal kan normos
metod .
(u) Pelno mokestis
Pelno mokest sudaro einamasis ir atid tasis mokes iai.
Einamasis pelno mokestis yra apskai iuotas nuo met apmokestinamojo rezultato, taikant galiojan ius ir
taikomus balansin s ataskaitos sudarymo dien tarifus.
Atid tasis mokestis apskai iuojamas, atsižvelgiant laikinus skirtumus tarp turto ir sipareigojim sum
finansin se ataskaitose bei j ver i mokes i tikslais. Atid tojo mokes io suma priklauso nuo
numatomo turto panaudojimo ir sipareigojim padengimo ateityje bei numatom tada galiosian i
mokes i tarif .
Atid tojo mokes io turtas yra pripaž stamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje mon tur s pakankamai
mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokes io turt .
(x) Segment ataskaitos
Segmentas yra atskiras mon s komponentas, užsiimantis produkt gamyba arba paslaug teikimu (verslo
segmentas), arba produkt gamyba arba paslaug teikimu tam tikroje ekonomin je aplinkoje (geografinis
segmentas), su kuriuo susijusios rizikos ir ekonomin nauda skiriasi nuo kit segment rizikos ir
ekonomin s naudos.

Apskaitos politikos poky iai
Standart , galiojan i nuo 2005 m. sausio 1 d., diegimas
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Nuo 2005 m. sausio 1 d. mon taiko jos veiklai taikytinus TFAS, kurie yra išd styti žemiau. Finansin s
ataskaitos buvo pakoreguotos pagal atitinkamus reikalavimus.
-

TAS 1 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n.), “Finansini ataskait pateikimas”

-

TAS 2 (pakeistas 2003 m.), “Atsargos”

-

TAS 8 (pakeistas 2003 m.), Apskaitos principai, “Apskaitini
taisymas”

-

TAS 10 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n), “ vykiai po balanso sudarymo
datos”

-

TAS 16 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n), ”Ilgalaikis materialusis turtas”

-

TAS 17 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n), ”Išperkamoji nuoma”

-

TAS 24 (pakeistas 2003 m), ”Susijusi šali atskleidimai”

-

TAS 27 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n), ”Konsoliduotos ir atskiros
finansin s ataskaitos”

-

TAS 28 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n), “Investicijos asocijuotas mones”

-

TAS 33 (pakeistas 2003 m. ir pakoreguotas 2004 m. kovo m n), “Pelnas tenkantis vienai akcijai”

-

TAS 36 (pakeistas 2004 m.), “Turto vert s sumaž jimas”

-

TAS 38 (pakeistas 2004 m.), “Nematerialusis turtas”

-

TFAS 2 (išleistas 2004 m.), “Mok jimai akcijomis”

-

TFAS 3 (išleistas 2004 m.), “Verslo deriniai”

-

TFAS 5 (išleistas 2004 m.), “Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui ir veiklos nutraukimas”

vertinim

pasikeitimai ir klaid

mon dieg šiuos galiojan ius standartus retrospektyviai nuo 2004 m. sausio 1 d.
Dar ne sigaliojusi nauj standart , galiojusi standart pakeitim ir nauj išaiškinim pritaikymo taka
finansin ms ataskaitoms
Tam tikri paskelbti naujieji standartai, galiojusi standart išaiškinimai ir pataisos, kurias bendrov
privalo, jei jai tinka, taikyti apskaitos laikotarpiais, prasidedan iais 2006 m. sausio 1 d., arba v lesniais
laikotarpiais, ta iau j dar nepritaik . Atitinkami standartai, pataisos ir išaiškinimai yra šie:
– TAS 19 (pataisa) „Išmokos darbuotojams“ ( sigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.). Ši pataisa lie ia
nustatyt išmok pensini plan apskait . Kadangi bendrov neturi nustatyt išmok plan , ši TAS 39
pataisa netur s takos bendrov s finansin ms ataskaitoms
- TAS 39 (pataisa) „Numatom sandori tarp grup s moni pinig sraut rizikos apdraudimas“ ( sigalios
nuo 2006 m. sausio 1 d.). Vadovyb apsvarst ši TAS 21 patais ir nusprend , kad ji netur s takos
bendrov s finansin ms ataskaitoms.
– TAS 39 (pataisa) „Pasirinkimo sandori tikroji vert “ ( sigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.). Ši pataisa
pakeit finansini priemoni , priskiriam priemon ms tikr ja verte su perkainavimu per pelno (nuostoli )
ataskait , apibr žim ir apribojo galimyb priskirti finansines priemones šiai grupei. Vadovyb mano,
kad ši pataisa netur t reikšmingai takoti finansini priemoni grupavimo, kadangi bendrov joki
priemoni nepriskiria šiai grupei.
– TAS 39 ir TFAS 4 (pataisa) „Finansini garantij kontraktai“ ( sigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.).
Vadovyb apsvarst šias pataisas ir nusprend , kad jos netur s takos bendrov s finansin ms ataskaitoms.
– TFAS 7 „Finansin s priemon s: informacijos atskleidimas“ ir papildoma TAS 1 pataisa „Finansini
ataskait pateikimas“ – „Kapitalo atskleidimai“ ( sigalios nuo 2007 m. sausio 1 d.). TFAS 7 numato
naujus reikalavimus, siekiant pagerinti informacijos apie finansines priemones atskleidim . Reikalaujama
atskleisti kokybin ir kiekybin informacij apie rizik , susijusi su finansin mis priemon mis, tame tarpe
minimal kredito rizikos, likvidumo rizikos ir rinkos rizikos atskleidim , skaitant jautrumo rinkos rizikai
analiz . Šis standartas pakei ia TAS 30, „Atskleidimai bank ir panaši finansini institucij finansin se
ataskaitose“ bei atskleidimo reikalavimus, numatytus TAS 32, „Finansin s priemon s: atskleidimas ir
pateikimas“. Šis standartas taikytinas visoms mon ms, kurios rengia finansines ataskaitas pagal TFAS.
TAS 1 pataisa numato mon s kapitalo lygio ir jo valdymo atskleidim . Vadovyb šiuo metu vertina
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TFAS 7 ir TAS 1 tak bendrov s veiklai. Bendrov taikys TFAS ir TAS patais nuo laikotarpio,
prasidedan io 2007 m. sausio 1 d.
– TFAIK 4 išaiškinimas, „Nustatymas, ar sandoryje yra nuomos elementas“ ( sigalios nuo 2006 m. sausio
1 d.). TFAIK 4 išaiškinimas reikalauja pagal sandorio ekonomin esm nustatyti, ar sandoris yra nuoma
arba ar sandoryje yra nuomos elementas. Reikalaujama vertinti: (a) ar susitarimo vykdymas priklauso
nuo konkretaus turto naudojimo; ir (b) ar susitarimas numato teis naudotis turtu. Vadovyb šiuo metu
vertina TFAIK 4 išaiškinimo poveik bendrov s ataskaitoms.
1.

Segment ataskaitos

Vienintelis mon s verslo segmentas (pirminio segment ataskaitos formato pagrindas) yra pieno
produkt gamyba. Informacija apie segmentus pateikiama, atsižvelgiant mon s geografinius segmentus
(antrinis segment ataskaitos formatas).
Pateikiant informacij geografini segment pagrindu, segment pajamos pripaž stamos pagal klient
geografin viet . Segment turtas yra paskirstytas pagal turto geografin buvimo viet .
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2005 m. segment rezultatai pagal geografinius segmentus yra šie:
T kst. lit

Europos
S junga

Lietuva

Rusija

Kitos šalys

Iš viso

Pajamos

56 863

28 718

5 148

980

91 709

5 360

4 383

1 405

388

11 536

Segmento rezultatas
Nepaskirstytos s naudos

-5 740

Veiklos rezultatas
Finansiniai straipsniai,
gryn ja verte

5 796

Rezultatas prieš mokes ius
Pelno mokes io s naudos

5 197
-914

Met grynasis rezultatas

4 283

Segment gautinos sumos
Nepaskirstytas turtas

-599

523

1 533

1 246

3 466

6 768
31 613

Iš viso turto

38 381

Nepaskirstyti
sipareigojimai

24 537

Nepaskirstyti pinig srautai
iš prastin s veiklos
Nepaskirstyti pinig srautai
iš investicin s veiklos
Nepaskirstyti pinig srautai
iš finansin s veiklos
Gryn j pinig srautai
Nepaskirstyti ilgalaikio turto
sigijimai

3 898
-3 980
992
936

3 734
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2004 m. segment rezultatai pagal geografinius segmentus yra šie:
T kst. lit

Europos
S junga

Lietuva

Rusija

Kitos šalys

Iš viso

Pajamos

55 962

13 998

4 440

702

75 102

8 278

3 176

110

50

11 614

Segmento rezultatas
Nepaskirstytos s naudos

-5 750

Veiklos pelnas
Finansiniai straipsniai,
gryn ja verte

5 864

Pelnas prieš mokes ius
Pelno mokes io s naudos

5 211
-640

Met grynasis pelnas

4 571

Segment gautinos sumos
Nepaskirstytas turtas

-653

17

1 285

814

1 508

3 624
27 591

Iš viso turto

31 215

Nepaskirstyti
sipareigojimai

20 477

Nepaskirstyti pinig
srautai iš prastin s veiklos
Nepaskirstyti pinig
srautai iš investicin s
veiklos
Nepaskirstyti pinig
srautai iš finansin s
veiklos

6 068
-3 785
-2 901

Gryn j pinig srautai

-618

Nepaskirstyti ilgalaikio
turto sigijimai

3 842
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Kitos veiklos pajamos
2005

2004

71
-89
45

27
11
6

27

44

T kst.lit

2005

2004

Personalo išlaikymo s naudos
Remonto s naudos
Nusid v jimas ir amortizacija
Mokes iai, išskyrus pelno mokest
Draudimas
Banko mokes iai
Finansin s, teisin s konsultacijos
Kitos

1 324
1 188
431
317
201
132
109
643

1 201
1 406
311
435
163
176
21
469

Viso

4 345

4 182

2005

2004

20
20

143
18
161

570
44
5
619
-599

787
27
814
-653

T kst.lit
Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo
Atsargini dali perleidimo rezultatas
Kiti
Viso
3.

4.

Administracin s s naudos

Grynosios finansin s veiklos s naudos / pajamos

T kst.lit
Finansin s veiklos pajamos
Pal kanos
Kitos
Iš viso finansin s veiklos pajam
Finansin s veiklos s naudos
Pal kanos
Nuostoliai d l valiutos kurs pasikeitim
Kitos
Iš viso finansin s veiklos s naud

5.

Pelno mokes io s naudos

Apskaitytos pelno (nuostoli ) ataskaitoje
T kst.lit
Einam j met pelno mokes io s naudos
Atid tojo mokes io s naudos
Iš viso pelno mokes io s naud pelno (nuostoli ) ataskaitoje

2005

2004

-1 085
171
-914

-243
-397
-640

Perkeltini mokestiniai nuostoliai buvo pilnai sunaudoti skai iuojant 2004 m. apmokestinam j peln (4
969 t kst. Lit suma).
Efektyvaus mokes io tarifo sutikrinimas
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T kst.lit

2005

2004

Pelnas prieš apmokestinim
Apmokestinamojo pelno nemažinan ios s naudos (pajamos)
Apmokestinamasis pelnas

5 197
896
6 093

5 211
944
4 267

15%
914

15%
640

2005

2004

79
817
896

-1 127
217
-944

Mokes io tarifas
Met pelno mokestis
Apmokestinamojo pelno nemažinan ios s naudos
T kst.lit
Netesybos, beviltiškos skolos
Kitos
Iš viso apmokestinamojo pelno nemažinan i s naud

6.

Pelnas tenkantis vienai akcijai

Pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskai iuojamas padalinant akcininkams tenkant gryn j peln per metus
išleist paprast j akcij svertinio vidurkio b du.

Išlesit akcij skai ius, apskai iuotas svertinio vidurkio metodu
Grynasis met rezultatas, t kst. lit
Pelnas tenkantis vienai akcijai, litais

2005

2004

124 856
4 283
34,30

99 500
4 571
52,37

Sumažintas pelnas tenkantis vienai akcijai yra toks pat kaip ir pelnas vienai akcijai.
2005 m. gruodžio m n. mon sumažino akcij nominali j vert nuo 100 lit iki 1 lito.
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Ilgalaikis materialusis turtas
Žem ir
pastatai

Mašinos ir
rengimai

Kitas
turtas

Nebaigta
statyba

Iš viso

8 214
1 234

15 303
3 126
12
18 417

5 320
282
187
5 415

1 172
-911
234
27

30 009
3 731
433
33 307

18 417
1 256
73
19 600

5 415
2 244
378
7 281

27
749
776

33 307
5 251
451
38 107

6 036
2 359
12
8 383

3 223
528
166
3 585

0

10 412
3 181
178
13 415

1 858

8 383
2 616
73
10 926

3 585
596
345
3 836

0

13 415
3 623
418
16 620

Likutin s vert s
2004 m. sausio 1 d.
2004 m. gruodžio 31 d.

7 061
8 001

9 267
10 034

2 097
1 830

1 172
27

19 597
19 892

2005 m. sausio 1 d.
2005 m. gruodžio 31 d.

8 001
8 592

10 034
8 674

1 830
3 445

27
776

19 892
21 487

T kst.lit
Savikaina
Likutis 2004 m. sausio 1 d.
sigijimai
Pardavimai
Likutis 2004 mgruodžio 31 d.
Likutis 2005 m. sausio 1 d.
sigijimai
Pardavimai
Likutis 2005 mgruodžio 31 d.
Nusid v jimas ir nuvert jimo nuostolis
Likutis 2004 m. sausio 1 d.
Nusid v jimas per metus
Perleistas turtas
Likutis 2004 mgruodžio 31 d.
Likutis 2005 m. sausio 1 d.
Nusid v jimas per metus
Perleistas turtas
Likutis 2005 mgruodžio 31 d.

9 448
9 448
1 002
10 450

1 153
294
1 447
1 447
411

Turto keitimas
Bendrov savo ilgalaik turt , kuri likutin vert sudar 13 251 t kst. lit 2005 m. gruodžio 31 d. (2004
m.: 15 822 t kst. Lt), buvo keisti bankui už paskolas (žr. 14 pastaba).
Išperkamosios nuomos b du sigytos transporto priemon s
mon finansin s nuomos pagrindu sigijo kelet transporto priemoni . Nuomojamo turto likutin vert
2005 m. gruodžio 31 d. sudar 2 017 t kst. lit (2004 m.: 1 292 t kst. lit ). Išperkamosios nuomos
sipareigojimai apdrausti nuomojamu turtu (žr. 14 pastaba).
Nusid v jimas
Nusid v jimas yra apskaitytas tokiuose pelno (nuostoli ) ataskaitos straipsniuose:
T kst.lit

2005

2004

Pardavim savikaina
Paskirstymo ir administracin s s naudos
Viso

3 231
392
3 623

2 938
243
3 181
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Nematerialusis turtas
Programin
ranga

Viso

316
175
491

316
175
491

Likutis 2005 m. sausio 1 d.
sigijimai
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.

491
72
563

491
72
563

Amortizacija ir ir nuvert jimo nuostolis
Likutis 2004 m. sausio 1 d.
Amortizacija per metus
Likutis 2004 mgruodžio 31 d.

68
140
208

68
140
208

Likutis 2005 m. sausio 1 d.
Amortizacija per metus
Likutis 2005 mgruodžio 31 d.

208
159
367

208
159
367

Likutin s vert s
2004 m. sausio 1 d.
2004 m. gruodžio 31 d.

248
283

248
283

283
196

283
196

T kst.lit
Savikaina
Likutis 2004 m. sausio 1 d.
sigijimai
Likutis 2004 mgruodžio 31 d.

2005 m. sausio 1 d.
2005 m. gruodžio 31 d.
Amortizacija apskaityta veiklos s naudose.
9.

Avansai už akcijas

T kst.lit
Išankstinis apmok jimas už UAB “Modest” akcijas

2005

2004

350

-

2005 m. lapkri io m n. mon pasiraš pirkimo sutart d l 80% UAB “Modest” akcij sigijimo. 2005 m.
finansin je ataskaitose, finansinio turto straipsnyje, yra apskaitytas išankstinis investicij apmok jimas,
sudarantis 350 t kst. lit . Galutinio apmok jimo terminas yra 2006 m. sausio 3 d.
UAB “Modest” yra pieno perdirbimo mon , gaminanti s rius, varšk , grietin ir kitus pieno produktus.
mon s pardavim pajamos 2005 m. sudar apytikriai 5,200 t kst. lit ., grynasis pelnas sudar 337 t kst.
lit . mon s nuosavas kapitalas 2005 m. gruodžio 31 d. sudar 1,469 t kst. lit ., viso turtas - 2,676 t kst.
lit .
10.

Atsargos

T kst.lit

2005

2004

Žaliavos
Gatava produkcija
Atsargin s dalys ir rankiai
Viso

656
6 899
872
8 427

310
5 248
602
6 160
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Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje.
2005 m. gruodžio 31 d. bendrov netur jo atsarg , apskaitom
s naudas.

tikr ja verte, atskai ius pardavimo

2005 m. gruodžio 31 d. atsargos, kuri likutin vert iki 3 700 t kst. Lt (2004 m. : 3 700 t kst. Lt) buvo
keistos už banko paskolas (žr. 14 paaiškinim ).
11.

Gautinos sumos

T kst.lit

2005

2004

Prekybos gautinos sumos
Išankstiniai apmok jimai
Kitos gautinos sumos

3 309
1 777
1 682
6 768

2 157
570
897
3 624

Išankstiniai apmok jimai 2005 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 777 t kst. lit . Juos daugiausiai sudaro
išankstiniai apmok jimai už pien .
12.

Grynieji pinigai ir j ekvivalentai

T kst.lit

2005

2004

Banko s skaitose
Kasoje

1 011
30
1 041

33
72
105

2005 m. gruodžio 31 d. grynieji pinigai banke ir gryn j pinig plaukos iki 927 t kst. lit
bank
s skaitas (2004 m.: 33 t kst. lit ) yra keisti užtikrinant sipareigojimus bankams (žr. 14 paaiškinim ).
13.

Akcinis kapitalas

2005 m. gruodžio 31 d. statin kapital sudar 9 353 000 paprastosios akcijos, kuri kiekvienos nominali
vert yra 1 Litas.
Paprast j akcij tur tojai mon s akcinink susirinkime turi teis vien bals už vien akcij ir teis
gauti dividendus, kurie yra laikas nuo laiko skelbiami, ir gauti išmokas mon s likvidavimo atveju.
Balanso sudarymo dien

Gintaras Bertašius
Sigitas Trijonis
Aleksandras Bertašius
Rita Domeikien

mon s akcininkai buvo šie. :
Paprastosios
akcijos

Nuosavyb
%

7 816 056
425 438
105 750
105 750
9 353 000

93,19
4,5
1,13
1,13
100,00

Privalomasis rezervas
Vadovaujantis statymais, kasmet statymo numatyt rezerv turi b ti pervedama 5% nuo pelno iki
rezervas sudarys 10% akcinio kapitalo. Šis rezervas negali b ti paskirstytas..
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Paskolos ir kitos skolos

mon s paskolos ir skolos yra tokios:
Nuoroda
a)
b)
c)

Paskolos
suma
11 998
2 072
345

Skolinanti institucija
AB SEB Vilniaus bankas
AB Snoro bankas
AB Snoro bankas
Nordic Environment
FinanceCorporation(NEFKO) d)
691
AB Snoro bankas
e)
350
Iš viso sipareigojim
Minus: trumpalaik dalis
Iš viso trumpalaik sipareigojim ilgalaik dalis

Pal kan norma
6m n.LIBOR+1,5%
6m n.LIBOR+1,7%
6m n.LIBOR+1,7%
3%
3.87%

Likutis
2005 12
31
11 727
2 072
345

Likutis
2004 12 31
8 459
2 072
345

345
0
14 489
-1 967
12 522

575
0
11 451
-230
11 221

a) Paskola (3 475 t kst. EUR) buvo panaudota ankstesni paskol iš AB „SEB Vilniaus bankas“ ir AB
„Bankas Snoras“ perfinansavimui bei apyvartiniam kapitalui. Paskola gr žinama lygiomis dalimis
kiekvien m nes , galutin atsiskaitymo data – 2011 m. gruodžio 26 d. mon yra sipareigojusi bankui
išlaikyti 6 mln. lit EBITDA ir 1,2 pal kan dengimo rodiklius. Paskolai garantuoti yra keistas mon s
ilgalaikis turtas (7 pastaba), atsargos (10 pastaba), l šos banko s skaitose (likutis 2005-12-31 buvo 919
t kst. lit ), prek s ženklai ir mon s akcijos (nominali vert 3 202 486 lit ), keistos akcinink .
b) Paskola (600 t kst. EUR) naudojama apyvartiniam kapitalui finansuoti. Gr žinimo pabaigos data –
2007 m. geguž s 25 d. sipareigojimo užtikrinimui antriniu keitimu keistas ilgalaikis turtas, žem s
nuomos teis s bei l šos banko s skaitose (likutis 2005-12-31 –
8 t kst. lit ).
c) 100 t kst. EUR kreditin linija naudojama atsiskaitymams su pieno tiekejais. Kreditin linija galioja iki
2006 m. Gruodžio 29 d. mon keit 100 ton s rio, taip pat buvo gauta Žem s kio paskol garantij
fondo garantija 60 % sumos gr žinimui.
d) Paskola (200 t kst. EUR) suteikta ekologiškai švarios gamybos projektui gyvendinti ir turi b ti pilnai
sugr žinta iki 2007 liepos 15 d.
e) Paskolos sutartis pasirašyta 2005 m. liepos 1 d.Paskola suteikta katilin s rekontrukcijai bei dujiniam
katilui su priedais sigyti. Projekto finansavimui numatoma gauti subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos
investicij fondo. (LAAIF), kuri gavus bus parengta paskola. Paskolos l šos nebuvo panaudotos 2005
m. gruodžio 31 d.
Paskol gr žinimas yra toks:
2005

2004

Per 1-ius metus
Nuom 1 iki 5 met
Daugiau nei per 5 metus

1 967
10 322
2 200

230
10 347
874

Iš viso

14 489

11 451

T kst. lit

Laikotarpio metu visoms paskoloms taikoma metin efektyvi pal kan norma svyravo nuo 3 % iki 4,14
%.
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Finansin s nuomos sipareigojimai
Finansin nuoma yra mokama taip:
T kst.lit

Trumpiau nei per metus
Nuo 1 iki 5 met
Daugiau nei per 5 metus
Iš viso

Minimal s
nuomos
mok jimai
2005
654
720
0
1 374

Pal kanos
2005
46
32
0
78

Suma
2005
608
688
0
1 296

Minimal s
nuomos
mok jimai
2004
342
528
0
870

Pal kanos
2004
36
18
0
54

Suma
2004
306
510
0
816

Finansin s nuomos sutar i s lygos nenumato užbalansini nuomos mok jim .
Lizingo pal kanos yra kintamos, išreikštos EUR LIBOR (6 arba 12 m n) plius 1,9%-2.5% marža.
15.

Atid tojo mokes io turtas ir sipareigojimai

Atid tojo mokes io turtas ir sipareigojimai
Atid tojo mokes io turtas ir sipareigojimai, apskai iuoti taikant 15-19% tarifu (2004 m.: 15%), yra
priskiriami šiems straipsniams:
T kst.lit

Turtas
2005
2004

sipareigojimai
2005
2004

Grynoji vert
2005
2004

Ilgalaikis materialusis turtas
Atostog rezervas
Mokes io (turtas) / sipareigojimai

0
-170
-170

1 474
0
1 474

1 474
-170
1 304

0
-89
-89

1 563
0
1 563

1 563
-89
1 474

Atid tojo pelno mokes io skai iavimui buvo naudojamas laikin j skirtum realizavimo laikotarpiu
numatomas pelno mokes io tarifas. Buvo taikytas 19% tarifas 2006 metams, 18% - 2007 metams ir 15%
- v lesniems laikotarpiams.
16.

Prekybos ir kitos mok tinos sumos

T kst.lit

2005

2004

siskolinimai tiek jams
Mok tini atlyginimai
Kitos
Viso

4 874
1 063
474
6 411

3 006
725
2 768
6 499

17.

Finansiniai instrumentai

Kredito, pal kan normos, valiutos keitimo rizika atsiranda monei vykdant veikl normaliomis verslo
s lygomis..
Kredito rizika
mon je diegta kredito politika, ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Balansin s ataskaitos sudarymo
dienai, mon netur jo reikšmingos kredito rizikos.
Užsienio valiutos kitimo rizika
mon susiduria su užsienio valiutos kitimo rizika, susijusia su pardavimais, pirkimais ir skolinimosi
l šomis, kurie denominuoti kita nei litai ar eurai valiuta (Litas susietas su euru fiksuotu santykiu 3.4528
LTL / EUR).
2005 m. gruodžio 31 d. mon s pozicija užsienio valiut atžvilgiu buvo tokia:
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USD

EUR

SEK

LVL

93
0
0
0
93

2 001
61
-14 489
-473
-12 900

110
0
0
0
110

0
0
0
-72
-72

Gautinos sumos
Grynieji pinigai
Finansiniai sipareigojimai
Mok tinos prekybos sumos

Užsienio valiutos pozicijos pateikiamos litais perskai iavus oficialiu valiutos keitimo kursu, galiojusiu
balanso sudarymo dien . JAV dolerio kursas lito atžvilgiu 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 2,9102 Lt / JAV
doler .
Pal kan normos rizika
mon s skoloms taikomos kintamos pal kanos, susijusios su LIBOR ir svyruojan ios nuo LIBOR+1,5%
iki LIBOR+1,7%.
2005 m. gruodžio 31 d. mon nesinaudojo jokiomis finansin mis priemon mis, kad apsidraust nuo
pinig sraut ir pal kan normos kitimo rizikos.
18.

Užbalansiniai ir kapitalo sipareigojimai

mon veda mokestin gin d l 147 t kst. lit PVM susigr žinimo. Kol klausimas n ra išspr stas,
mokes i inspekcija sustabd min tos sumos išmok jim monei. mon tikisi, kad klausimas bus
išspr stas 2006 m. pradžioje. mon neapskait mokestin s rizikos 2005 m. finansin se ataskaitose.
Joki kit
19.

sipareigojim , nenurodyt balanse, mon neturi.
Susijusios šalys

Sandoriai tarp susijusi šali :
T kst.lit

KB Šilgaliai

Viso
In thousand of Litas

KB Šilgaliai
Viso

2005 m.
Pardavimai
Pirkimai

2004 m.
Pardavimai
Pirkimai

0

804

3

611

0

804

3

611

2005 m. gruodžio 31 d.
Gautinos
Mok tinos
sumos
sumos

2004 m. gruodžio 31 d.
Gautinos
Mok tinos
sumos
sumos

677

0

640

8

677

0

640

8

UKB Šilgaliai yra pieno tiek jas. Pagrindinis mon s akcininkas ir su juo susij asmenys turi sigij
nuosavybes teise dal paj UAB Šilgaliai.
Atlyginimai vadovybei yra traukti administracini s naud straipsn , “personalo išlaikymo s naudas”
(žr. 3 pastaba):
T kst.lit
Atlyginimai vadovybei

2005

2004

409

371
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Vadovybei išduotos negr žintos paskolos yra apskaitytos kaip gautinos sumos:
T kst.lit
Vadovybei išduotos paskolos

2005

2004

112

542

Paskolos gražinimo data yra 2006-12-31 bei pal kan norma 0%.
20.

vykiai po balanso sudarymo datos

mon išmok jo likusi sum už UAB “Modest” akcijas ir gijo nuosavyb
mon s akcij .
21.

apytikriai 80 proc. min tos

Paaiškinimai d l per jimo prie TFAS

Kaip pamin ta 1(a) pastaboje, šios yra pirmosios mon s finansin s ataskaitos, parengtos pagal TFAS.
1-oje pastaboje išd styti apskaitos principai buvo taikyti, rengiant finansines ataskaitas 2005 m. gruodžio
31 d., pateikiant palyginamuosius skai ius 2004 m. gruodžio 31 d., ir rengiant pradin balans 2004 m.
sausio 1 d pagal TFAS ( mon s per jimo prie TFAS data).
Pradinio balanso parengimo pagal TFAS poky i , susijusi su per jimu nuo Lietuvos verslo apskaitos
standart prie TFAS, nebuvo.
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Formali finansin informacija

Stambi sandori , kurie iš esm s paveikt Emitento turt
paskutini finansini met pabaigos ne vyko.

30.3.
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ir sipareigojimus bei jo pajamas, nuo

Istorin s metin s finansin s informacijos auditas

Emitento 2001 m. ir 2003 m. finansin atskaitomyb , parengt pagal Lietuvos Respublikos finansin
apskait reglamentuojan ius teis s aktus, taip pat 2004 m. finansin atskaitomyb , parengt pagal Verslo
apskaitos standartus (VAS), bei 2005 m. finansin atskaitomyb , parengt pagal Tarptautinius finansin s
atskaitomyb s standartus (TAS), auditavo nepriklausomos audito bendrov s. 2002 m. Emitento finansin s
ataskaitos n ra audituotos.
Šiame prospekte n ra pateikta kitos audituotos informacijos.
Auditoriaus išvada AB „Vilkyški pienin “ akcininkams
(Ištrauka iš 2005 m. nepriklausom auditori metin s ataskaitos)
Mes atlikome AB "Vilkyški pienin " 2005 m. gruodžio 31 d. balanso ir su juo susijusi 2005 m. pelno
(nuostoli ), nuosavo kapitalo poky i ir pinig sraut ataskait audit .
Už ši finansin atskaitomyb yra atsakinga vadovyb . M s pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti
savo nuomon apie ši finansin atskaitomyb .
Audit atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip planuotume
ir atliktume audit , kad gautume pakankam pagrind tvirtinti, jog finansin je atskaitomyb je n ra
reikšming informacijos netikslum . Audito metu testais buvo ištirti rodymai, patvirtinantys finansin s
atskaitomyb s sumas ir j atskleidimus. Audito metu buvo vertinti taikyti apskaitos principai bei
vadovyb s atlikti reikšmingi vertinimai, taip pat bendras finansin s atskaitomyb s pateikimas pagal
nustatyt tvark . Mes manome, kad atliktas auditas suteikia pakankam pagrind m s nuomonei.
M s nuomone, finansin atskaitomyb visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi bendrov s
finansin b kl 2005 m. gruodžio 31 d. ir jos 2005 met veiklos rezultatus bei pinig srautus pagal
Tarptautinius Finansin s Atskaitomyb s Standartus, priimtus Europos S jungos.
Klaip da, 2006 m. kovo 6 d.
“KPMG Baltics”, UAB
Leif Rene Hansen
Danijos valstyb s
galiotasis apskaitininkas

30.4.

Rokas Kasperavi ius
Lietuvos atestuotasis
auditorius

Tarpin ir kita finansin informacija

Per laikotarp nuo paskutin s audituotosios finansin s atskaitomyb s paskelbimo Emitentas n ra
paskelb s ketvir io arba pusme io finansin s informacijos.

30.5.

Dividend paskirstymo ir bet kuri tokio paskirstymo apribojim apib dinimas

Akcinink susirinkimas, atsižvelgdamas pieno perdirbimo rinkos situacij bei numatomus investicinius
projektus, planuoja dividendams skirti grynojo pelno dal at mus per metus gr žinamoms paskoloms
skirt pinig kiek . Ateityje investicijoms skirt nuosav l š kiekis per metus tur t b ti panašus
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nusid v jimo per metus išlaidas. Esant reikalui, didesni investiciniai projektai b t iš dalies finansuojami
skolintomis l šomis.
Nepaisant to, Emitentas negali pažad ti šios dividend politikos laikymosi kiek tai gali lemti poky iai
rinkoje, esama ir numatoma finansin Emitento situacija bei esami ir numatomi investiciniai projektai. Be
to, prieš mok damas dividendus, Emitentas, turi gauti išankstin bank , suteikusi Emitentui paskolas,
sutikim .
30.5.1

Informacija apie mok tus dividendus

Per paskutinius penkis metus dividendai buvo mok ti tik už 2004 ir 2005 metus. Bendra dividendams
skirta suma 2004 m. buvo 1.177 t kst. Lt arba 11,83 Lt akcijai pagal tuo metu buvus akcij skai i
(99.500 vnt.). Pagal dabar esant akcij skai i (9.353.000 vnt.) dividendai vienai akcijai b t lyg s 12,6
ct. vienai akcijai. Bendra dividendams skirta suma 2005 m. buvo 2.500 t kst. Lt arba 26,7 ct. vienai
akcijai.

30.6.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Išskyrus žemiau nurodyt atvej , Emitentas nedalyvauja jokiame administraciniame, teismo ar arbitražo
procese, kuris daro ar gali daryti esmin neigiam poveik Emitento veiklai.
2003 m. Taurag s apskrities Valstybin mokes i inspekcija (toliau – Inspekcija) atliko pakartotin
Emitento prid tin s vert s mokes io patikrinim už laikotarp nuo 1999 01 01 iki 2000 12 31. Inspekcija
nepripažino nulinio PVM tarifo taikymo, pardavus prekes Rusijoje registruotoms bendrov ms ir
priskai iavo Emitentui papildomai 146 772 lit PVM bei 22 072,37 lit PVM delspinigi . D l visos
papildomai priskai iuotos sumos Emitentas pateik skund Valstybinei mokes i inspekcijai prie Finans
ministerijos (toliau – VMI), kuri 2004 07 30 sprendimu Emitento skund atmet . Emitentas VMI
sprendim apskund Mokestini gin
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s (toliau –
Komisija), kuri 2004 10 04 sprendimu skund atmet .
Komisijos sprendimas buvo apsk stas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2005 09 19
sprendimu skund patenkino iš dalies: Komisijos sprendim panaikino ir paved VMI priimti nauj
sprendim . VMI 2005 10 20 pri m sprendim , kuriuo paved Inspekcijai atlikti pakartotin patikrinim .
Inspekcija, atlikusi pakartotin patikrinim , 2006 01 17 patikrinimo aktu paliko papildomai priskai iuotus
146 772 Lt PVM ir 22 072,37 Lt PVM delspinigi .
Emitentas, nesutikdamas su tokiomis išvadomis, Mokes i administravimo statymo nustatyta tvarka
pareišk d l j pastabas. 2006 m. kovo 22 d. Inspekcijos susitarim su mokes i mok tojais darbo grup
ir Emitentas pasiraš deryb protokol , pagal kur susitarta d l 73872 Lt PVM ir nulini su šiuo mokes iu
susijusi delspinigi mok jimo.

30.7. Reikšmingi Emitento finansin s ar verslo pad ties poky iai nuo paskutinio ataskaitinio
laikotarpio
2006 m. sausio m nes Emitentas sigijo iš viso 80,25 procent UAB „Modest“ akcij . Pagal 2006 01 12
Konkurencijos tarybos sprendim Nr. 1S-3 Emitentas turi teis sigyti iki 100 procent UAB „Modest“
akcij . sigijimas leis papildyti Emitento produkt asortiment Mozzarella tipo s riu. Emitentas planuoja
tolesn šio tipo s rio gamybos pl tr .
2006 m. vasario 22 d. LR Žem s kio ministerijos valstyb s sekretorius pasiraš potvark kuriuo
Emitentui yra skiriama iki 3,45 mln. Lt parama. Emitentas per 2006 m. ketina modernizuoti s ri
gamybos technologijas ir gyvendinti nauj išr g perdirbimo projekt , bendra šios investicin s
programos suma sieks 7,633 mln. Lt.
2006 m. vasario 11 d. Emitentas pasiraš kreditavimo sutart su AB SEB Vilniaus bankas d l 7,078 mln.
Lt paskolos, kuri bus naudojama s ri gamybos technologijos modernizavimo ir išr g perdirbimo
investiciniam projektui finansuoti, suteikimo. Gav s 3,45 mln. Lt param iš Europos S jungos
strukt rini fond , Emitentas šia suma sumažins siskolinim bankui.
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31. Papildoma informacija
31.1.

statinis kapitalas

31.1.1

Išleisto kapitalo dydis ir informacija apie kapitalo sud t pagal akcij klases:

Vertybini
popieri
pavadinimas

Vertybini
popieri skai ius

Nominalioji vert ,
Lt

Bendra nominali
vert , Lt

Dalis statiniame
kapitale, %

9 353 000

1,00

9 353 000

100 %

Paprastosios
vardin s akcijos

Emitentas ataskaitiniu laikotarpiu buvo uždara akcin bendrov , tod l laisvai cirkuliuojan i akcij
netur jo. Patvirtinus š prospekt Vertybini popieri komisijoje, planuojama viešai pasi lyti sigyti 10
proc. Emitento akcij .
Visos akcijos yra visiškai apmok tos. Per istorin s finansin s informacijos laikotarp kapitalo, apmok to
kitu turtu nei pinigai, nebuvo.
31.1.2

Kita informacija apie statin kapital

Emitentas n ra išleid s akcij , nedalyvaujan i

statiniame kapitale.

Emitentas ir jam pavaldžios bendrov s nevaldo bei j vardu n ra valdoma Emitento akcij .
Emitentas n ra išleid s konvertuojam j , kei iam j arba garantuot j vertybini popieri .
Emitentas neturi patvirtinto, ta iau dar neišleisto statinio kapitalo bei n ra sipareigoj s padidinti
kapital .
Emitentui n ra žinoma apie grup s nari bet kok turim kapital , kuris bus pritrauktas vykdžius
pasirinkimo sandorius, arba d l kurio yra susitarta vykdyti s lygišk arba bes lygišk pasirinkimo
sandor .
31.1.3

statinio kapitalo susiformavimo raida

Pagal paskutin registruot Emitento stat redakcij Emitento statinis kapitalas yra 9.353.000 lit . Jis
padalintas 9.353.000 paprast j nemateriali j vardini 1,00 lito nominalios vert s akcij . Emitento
statinio kapitalo susiformavimo raida atsispindi žemiau pateiktoje lentel je:

Akcij
kiekis, vnt.

Nominali
vert

statinis
kapitalas

Data

Kapitalo suformavimo raida

1993.05.18

Steigimas

50.000

1996 05 22

Akcij nominalios vert s keitimas litus

50.000

23,64 Lt

1.181.935 Lt

1999 05 20

statinio kapitalo didinimas, kei iant
akcij nominali vert

50.000

94,00 Lt

4.700.000 Lt

2001 09 19

statinio kapitalo didinimas, išleidžiant
naujas akcijas

99.500

94,00 Lt

9.353.000 Lt

1.000 talon

50.000.000
talon
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Akcij
kiekis, vnt.

Nominali
vert

statinis
kapitalas

9.353.000

1,00 LT

9.353.000 Lt

Emitento statai

Emitento tikslai ir veiklos objektas
Pagal Emitento stat 8 punkt Emitento veiklos tikslas – užtikrinti Emitentui perduoto akcinink turto
efektyv panaudojim bei gauti peln iš Emitento vykdomos veiklos. Emitento veiklos objektai yra
nurodyti stat 9 punkte ir apima šias veiklos sritis:
-

su žem s kiu susijusi veikl ;

-

gamyb ;

-

prekyb ;

-

statyb ;

-

paslaug teikim ;

-

kit veikl , jeigu ji n ra uždrausta pagal galiojan ius statymus.

Emitento organai
Emitento organ strukt ra susideda iš visuotinio akcinink susirinkimo, valdybos ir Emitento vadovo –
generalinio direktoriaus. Valdyba yra kolegialus Emitento valdymo organas. Generalinis direktorius yra
vienasmenis valdymo organas, turintis išimtin teis atstovauti Emitent santykiuose su kitais asmenimis.
Akcinink susirinkimai
Pagal Akcini bendrovi statym ir Emitento status akcininkai realizuoja savo teis priimti su Emitento
reikalais susijusius sprendimus visuotini akcinink susirinkim metu. Rengiami eiliniai ir neeiliniai
akcinink susirinkimai.
Pagal Akcini bendrovi statym eilinis akcinink susirinkimas turi b ti surengtas per 4 m nesius nuo
Emitento ataskaitini met pabaigos siekiant:
-

patvirtinti metin finansin atskaitomyb ;

-

patvirtinti valdybos ataskait apie Emitento veikl ;

-

paskirstyti peln (nuostol ), skaitant dividend paskelbim (jeigu jie skelbiami).

Neeilinis akcinink susirinkimas turi b ti šaukiamas, jeigu:
-

Emitento nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei 1/2 statuose nurodyto statinio kapitalo ir šis
klausimas nebuvo svarstytas eiliniame akcinink susirinkime;

-

valdybos nari lieka mažiau nei 2/3 statuose nurodyto skai iaus;

-

audito mon nutraukia sutart su Emitentu ar d l kit priežas i negali patikrinti Emitento
metin s finansin s atskaitomyb s;

-

to reikalauja akcinink susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teis turintys akcininkai arba valdyba;
arba tai b tina pagal kitus Lietuvos statymus ar Emitento status.

Akcini bendrovi statymas numato, kad eilinio arba neeilinio akcinink susirinkimo sprendimas b tinas
sprendžiant šiuos klausimus:
-

Emitento stat pakeitimus, išskyrus kai kurias išimtis, nustatytas Akcini bendrovi

-

Emitento valdybos ar kai kuri valdybos nari rinkim ir atšaukim ;

statyme;
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-

nepriklausomos audito mon s skyrim ir atšaukim bei audito paslaug apmok jimo s lyg
nustatym ;

-

Emitento išleidžiam akcij klas s, skai iaus, nominalios vert s ir minimalios emisijos kainos
nustatym ;

-

Emitento akcij konvertavim

-

finansin s atskaitomyb s ir Emitento veiklos ataskaitos tvirtinim ;

-

pelno (nuostolio) paskirstym ir rezerv sudarym , naudojim , sumažinim ir naikinim ;

-

konvertuojam j obligacij išleidim ;

-

akcinink pirmumo teis s sigyti Emitento išleidžiam akcij ar konvertuojam j obligacij
atšaukim ;

-

Emitento statinio kapitalo didinim ar mažinim , išskyrus kai kuriuos Lietuvos statymuose
nustatytus atvejus, kai teismas gali priimti sprendim sumažinti statin kapital ;

-

Emitento sav akcij

-

Emitento reorganizavim ar Emitento pertvarkym ; ir

-

Emitento restrukt rizavim ar savanorišk likvidavim bei likvidatoriaus rinkim ir atšaukim ,
išskyrus kai kuriuos Lietuvos statymuose nustatytus atvejus.

kitos klas s akcijas ir konvertavimo tvarkos nustatym ;

sigijim ;

Šio dokumento parengimo dien Emitento statuose nebuvo joki kit nei Akcini bendrovi
numatyt nuostat d l visuotinio akcinink susirinkimo sušaukimo tvarkos ar kompetencijos.

statyme

Akcinink susirinkim sušaukimas
Iniciatyvos teis šaukti visuotin akcinink susirinkim turi valdyba ir akcininkas ar akcininkai, kuriems
priklausan ios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 vis bals . Visuotiniai akcinink susirinkimai
paprastai šaukiami Emitento valdybos sprendimu.
Pagal Akcini bendrovi statym pranešimas apie visuotin akcinink susirinkim turi b ti paskelbtas ne
v liau kaip likus 30 dien iki susirinkimo. Pranešimas siun iamas registruotu paštu arba teikiamas
asmeniškai kiekvienam akcininkui arba skelbiamas statuose nurodytame dienraštyje. Šio dokumento
parengimo dien toks dienraštis yra „Lietuvos žinios“. Pranešimas taip pat turi b ti pateiktas Vertybini
popieri komisijai, o nuo Emitento akcij pateikimo apyvartai dienos, ir Vilniaus vertybini popieri
biržai. Pranešime turi b ti nurodyta ir susirinkimo darbotvark , data, laikas,vieta bei susirinkimo
iniciatoriai.
Valdyba ir akcininkai, kuri akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 vis bals , likus ne mažiau kaip 15
dien iki susirinkimo dienos gali si lyti traukti susirinkimo darbotvark papildomus klausimus. Be to,
jie gali si lyti naujus sprendim darbotvark s klausimais projektus iki susirinkimo ir jo metu.
Likus ne mažiau nei 10 dien iki susirinkimo dienos, Emitentas privalo leisti susipažinti akcininkams su
Emitento turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, skaitant, bet neapsiribojant,
sprendim projektais. Esant akcininko rašytiniam prašymui, per 3 dienas nuo tokio prašymo gavimo
dienos Emitentas privalo išsi sti akcininkui registruotu paštu ar asmeniškai teikti visus sprendim
projektus.
Pagal bendr taisykl akcininkai visuotinio akcinink
darbotvark je nurodytais klausimais.

susirinkimo metu gali priimti sprendimus tik

Dalyvavimas ir balsavimas visuotiniuose akcinink susirinkimuose
Kiekviena Emitento akcija suteikia akcininkui vien bals visuotiniame akcinink susirinkime.
Akcininkai gali dalyvauti visuotiniuose akcinink susirinkimuose ir naudotis balsavimo teis mis pagal
Akcini bendrovi statymo ir Emitento stat nuostatas. Nei Akcini bendrovi statymas, nei Emitento
statai nenumato, kad akcininkas, nor damas dalyvauti susirinkime ar b ti jame atstovaujamas, turi tur ti
tam tikr minimal akcij skai i .
Nor damas dalyvauti susirinkime, akcininkas privalo b ti registrav s akcijas savo vardu vertybini
popieri s skaitoje ne v liau kaip likus 5 darbo dienoms iki susirinkimo dienos.
Paprastai susirinkimuose gali dalyvauti akcininkai, tinkamai registrav ir visiškai apmok j savo akcijas.
Akcininkas gali dalyvauti susirinkime asmeniškai ar per galiotin . Akcininkas gali balsuoti asmeniškai,
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per galiotin arba raštu, išsiunt s balsavimo biuleten paštu ar telekomunikacij priemon mis,
užtikrinan iomis teksto apsaug ir siun ian iojo parašo identifikavim . Be to, akcininkas gali perleisti jo
akcij suteikiamas balsavimo teises kitam asmeniui pagal balsavimo teisi perleidimo sutart . Tokia
sutartis sigalioja nuo tada, kai pagal Lietuvos statym reikalavimus ir Emitento taikom tvark (jei tokia
yra) Emitentas informuojamas apie ši sutart , nurodant perduodam bals skai i , perleidimo laikotarp ,
balsavimo teisi tur jimo pagrind , perleidžian iojo akcininko ir sigyjan iojo asmens tapatyb .
Šio dokumento parengimo dien Emitento statuose nebuvo joki nuostat , ribojan i akcininko teis
skirti galiotinius ar sudaryti bals perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcinink susirinkime ir turintis teis balsuoti, privalo pateikti asmens
tapatyb s dokument ir pasirašyti registracijos s raše. Asmuo, nesantis akcininku, papildomai turi pateikti
dokument , rodant jo teis balsuoti susirinkime.
Emitentas akcininko prašymu privalo išsi sti jam bendr j balsavimo biuleten . Užpildytas biuletenis
gr žinamas Emitentui iki visuotinio akcinink susirinkimo dienos. Jei balsavimo biuletenis užpildytas
taip, kad ne manoma nustatyti akcininko valios kuriuo nors klausimu, laikoma, kad akcininkas šiuo
klausimu nebalsavo.
Kvorumas
Pagal Akcini bendrovi statym siekiant, kad visuotiniame akcinink susirinkime b t vykdytas
kvorumo reikalavimas, jame asmeniškai, per galiotin arba balsuodami raštu turi dalyvauti akcininkai,
kuri akcijos bendrai sudaro daugiau nei ½ vis balsavimo teis suteikian i akcij . Jei n ra kvorumo,
susirinkimas atidedamas. Pakartotinis susirinkimas turi b ti šaukiamas ne anks iau kaip pra jus 5
dienoms, ta iau ne v liau kaip pra jus 30 dien nuo ne vykusio susirinkimo. Pakartotiniame susirinkime
gali b ti balsuojama tik pirminio susirinkimo darbotvark s klausimais.
Sprendim pri mimas bals dauguma
Visuotinio akcinink susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, jeigu gauta daugiau bals „už“ nei
„prieš“, išskyrus atvejus, kai b tina kvalifikuota bals dauguma. Pagal Akcini bendrovi statym 2/3
vis susirinkime dalyvaujan i akcinink turim bals dauguma b tina priimant nutarimus d l (i) stat
pakeitim , skaitant statinio kapitalo didinim ar mažinim , (ii) išleidžiam akcij klas s, skai iaus,
nominalios vert s ir minimalios emisijos kainos nustatymo; (iii) Emitento akcij konvertavimo kitos
klas s akcijas; (iv) konvertuojam j obligacij išleidimo, (v) pelno (nuostolio) paskirstymo, (vi) rezerv
sudarymo, naudojimo, sumažinimo ar panaikinimo; (vii) Emitento reorganizavimo ir reorganizavimo
s lyg patvirtinimo, (viii) Emitento pertvarkymo, restrukt rizavimo, (ix) Emitento likvidavimo ir
likvidavimo atšaukimo, išskyrus tam tikras Akcini bendrovi statymo numatytas išimtis. ¾ susirinkime
dalyvaujan i akcinink , turin i teis balsuoti svarstomu klausimu, turim bals dauguma reikalinga
balsuojant d l pirmumo teis s visiems akcininkams sigyti nauj akcij ar konvertuojam j obligacij
atšaukimo.
Valdymo organai
Valdyba
Valdyba yra kolegialus Emitento valdymo organas. Pagal Emitento status valdyb sudaro keturi nariai,
skiriami ketveri met laikotarpiui. Valdybos narius skiria ir atšaukia visuotinis akcinink susirinkimas
Akcini bendrovi statymo nustatyta tvarka. Galimas pakartotinis valdybos ar atskir jos nari
paskyrimas naujai kadencijai. Valdyba iš savo nari renka pirminink .
Pagal Akcini bendrovi statym valdyba priima nutarimus d l didesn s nei 1/20 Emitento statinio
kapitalo dydžio vert s ilgalaikio turto sigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos, keitimo ar hipotekos,
kito asmens prievoli , kuri suma viršija 1/20 Emitento statinio kapitalo, laidavimo ir garantavimo,
Emitento filial ar atstovybi steigimo ir veiklos nutraukimo bei kito juridinio asmens steigimo ar tapimo
tokio asmens dalyviu. Valdybos kompetencijai taip pat priskiriamas Emitento strategijos ir valdymo
strukt ros, konkurso tvarka priimam darbuotoj pareigybi bei Emitento filial ar atstovybi nuostat
tvirtinimas. Be to, valdyba yra atsakinga už Emitento veiklos ataskaitos parengim ir eilini bei neeilini
visuotini akcinink susirinkim sušaukim , išskyrus tam tikras Akcini bendrovi statymo numatytas
išimtis. Ketindama priimti sprendim d l Emitento l š ar turto investavimo kit juridin asmen ,
valdyba turi apie tai informuoti kreditorius, su kuriais Emitentas pradels atsiskaitym termin ir jeigu
Emitento siskolinim suma viršija 1/20 Emitento statinio kapitalo.
Laikoma, kad valdyba gali priimti sprendimus, jeigu jos pos dyje dalyvauja ar balsuoja raštu daugiau nei
2/3 viso valdybos nari . Ta iau valdybos narys neturi teis s balsuoti, kai sprendžiamas su jo veikla
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valdyboje susij s ar jo atsakomyb s klausimas. Valdybos nutarimas laikomas priimtu, jeigu gaunama
daugiau bals „už“ nei bals „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
Skirstant Emitento peln visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu už veikl valdyboje nariams gali
b ti skiriamos tantjemos. Jei valdybos narys dirba Emitente, jis turi teis gauti atlyginim už darb .
Generalinis direktorius
Emitento generalinis direktorius yra vienasmenis Emitento valdymo organas. Generalin direktori skiria
ir atšaukia bei jo atlyginim nustato valdyba. N ra reikalavimo, kad generalinis direktorius b t skiriamas
iš Emitento valdybos nari . Prieš paskiriant asmen generaliniu direktoriumi, jis privalo informuoti
valdyb apie galimus interes konfliktus. Akcini bendrovi statymas reikalauja su generaliniu
direktoriumi sudaryti darbo sutart .
Pagal Akcini bendrovi statym generalinis direktorius organizuoja Emitento kasdien veikl , veikia
Emitento vardu, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Emitento darbuotojais bei sprendžia kitus j
darbinimo Emitente klausimus. Generalinis direktorius yra atsakingas už Emitento veiklos organizavim ,
metin s finansin s atskaitomyb s sudarym , sutarties su audito mone sudarym , informacijos pateikim
akcininkams, kitiems Emitento organams, visuomenei ar kompetentingoms institucijoms. Be to,
generalinis direktorius gali galioti kitus asmenis atlikti bet kurias generalinio direktoriaus funkcijas.
Sandorius Emitento vardu generalinis direktorius sudaro vienasmeniškai. Ta iau prieš sudarydamas
sandorius, kurie gali b ti sudaromi tik esant valdybos sprendimui, generalinis direktorius privalo gauti
atitinkam valdybos pritarim .

32. Reikšmingos sutartys
Emitento produkcijos pardavimo sutartys
Emitentas yra sudar s savo produkcijos pardavimo sutartis su visais didžiausiais Lietuvos prekybos
centr operatoriais ir su kitais didmenininkais bei mažmenininkais. Paprastai Emitento pasirašomos
tiekimo sutartys sudaromos ne pagal Emitento tipin , o pagal kontrahent pasi lyt form .
Didel dal savo pagamintos produkcijos Emitentas eksportuoja užsienio šalis. Emitentas yra sudar s
sutartis su pirk jais iš ES šali , Ukrainos, JAV. Dauguma j sudaroma kaip sutartys-užsakymai,
apibr žiant tik pagrindines sandorio s lygas.
Emitentas praktiškai neturi ilgalaiki produkcijos pardavimo sutar i , pagal kurias pirk jai b t
sipareigoj nupirkti tam tikr kiek produkcijos per sutartyje numatyt laikotarp .
Žaliav pirkimo sutartys
Pagrindin žaliava, naudojama Emitento produkcijos gamybai, yra r šinis pienas. Didžiausi pieno tik jai
yra Lietuvos mon s. R šinio pieno pirkimo Emitentas dažnai naudoja jo paties paruoštas tipines pieno
pirkimo sutartis.
Kai kurias žaliavas Emitentas sigyja iš užsienio šali tiek j . Pavyzdžiui, 2005 m. pagal dvi vienkartinio
pirkimo sutartis su Latvijos mone NEO Ltd. Emitentas pirko augalinio aliejaus.
Emitentas nuolat sigyja pieno žaliav bei kartais gatavos produkcijos iš savo tiesiogini konkurent
Lietuvoje, skaitant UAB „Marijampol s pieno konservai“, AB „Rokiškio s ris“ bei AB „Pieno
žvaigžd s“ filialo Pasvalio s rin , pagal kurias Emitentas sigijo gatavos ši moni produkcijos (pvz. s r
„Liliputas“, fermentin s r „Gouda“), kuri v liau perpardav savo užsakovams. Sutartyse nurodoma,
kad produkto ženklinimo informacija pateikiama pagal pirk jo reikalavimus ir kad pirk jas visiškai
atsako už produkto ženklinimo informacijos teisingum .
Finansin s sutartys
Emitentas, kaip skolininkas
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Šio prospekto datai galiojo šios paskolos sutartys, Emitento sudarytos su AB SEB Vilniaus bankas
(ankstesnis pavadinimas - AB “Vilniaus bankas”), AB banku „Snoras“ ir „Nordic Environment Finance
Corporation“ (NEFCO):
a)

2001 09 20 kredito sutartis Nr. 031 – 93043 su AB banku „Snoras“ d l 0,5 mln. JAV doleri
kredito suteikimo apmok jimui už iš AB „Pieno žvaigžd s“ pirktus pastatus, ilgalaik ir
trumpalaik turt . V liau ši paskolos sutartis buvo kei iama 5 kartus, kei iant kredito sum bei
kitas s lygas ir, kiekvienu atveju, sudarant papildom susitarim prie pradin s kredito sutarties.
Papildomu susitarimu Nr. 5 kredito sutarties terminas buvo prat stas iki 2007 m. geguž s 25 d.;

b) 2003 01 21 kredito sutartis Nr. 031 – 93096 su AB banku „Snoras“ d l 1,5 mln. lit kredito
suteikimo apmok jimui už perkam pien ;
c)

2005 07 01 kredito sutartis Nr. 031-93187 su AB banku „Snoras“ d l 350 t kst. lit kredito
suteikimo, tikslu finansuoti katilin s rekonstrukcij bei dujiniam katilui su priedais sigyti;

d) 2002 07 09 kreditavimo sutartis Nr. 0240204020198/01 su AB „Vilniaus bankas“. Ši kredito
sutartis buvo kei iama daug kart , o 2005 07 19 pakeitimu Nr. 15 šalys susitar pakeisti sutart ,
išd stydamos j nauja redakcija. Pagal ši kredito sutarties redakcij Emitentui yra suteiktas
3 475 000 eur ilgalaikis kreditas su 6 m n. eur LIBOR ir 1,5 procent maržos pal kanomis.
Galutin kredito gr žinimo data yra 2011 12 26;
e)

2006 02 11 kreditavimo sutartis Nr. 0040604020820-23 su AB „SEB Vilniaus bankas“ d l 7,078
mln. Lt kredito suteikimo, tikslu finansuoti s ri gamybos technologijos modernizavimo ir
išr g perdirbimo investicin projekt , Kredito pal kanos yra 6 m n. LIBOR ir 1,3 procent
marža. Galutin sutarties gr žinimo data yra 2012 12 20;

f)

2003 12 08 paskolos sutartis Nr. CPF 3/02 su NEFCO, pagal kuri Emitentui buvo suteikta
200 t kst. eur paskola ekologiškai švarios gamybos projektui gyvendinti.. Paskola suteikta už
fiksuot 3 procent pal kan norm . Paskola turi b ti gr žinta ne v liau kaip 2007 m. liepos 15
dien .

Emitento sipareigojimams pagal šias paskolos sutartis vykdymui užtikrinti keliais keitimo lakštais yra
keistos pagrindin s Emitento gamybos priemon s ir dalis akcij .
Be to, Emitentas yra sudar s lizingo (finansin s nuomos) sutartis d l lengv j automobili ir rengim
finansin s nuomos su UAB „Šiauli banko lizingas“, UAB „Evison leasing“ ir UAB „VB lizingas“. Ši
sutar i s lygos yra iš esm s standartin s, atitinkan ios nusistov jusi tokio tipo sutar i sudarymo
praktik .
Emitento skol liku iai pagal aukš iau nurodytas sutartis 2005 m. gruodžio 31 dienai yra pateikti šio
Prospekto 20.3 skyriuje.
Emitentas, kaip kreditorius
Emitentas yra sumok j s avansu su juo susijusiai monei KB „Šilgaliai“. Pla iau apie tai žr. 19 skyri .
Be to, Emitentas avansu už tiekiamus pieno produktus moka ir kitiems pieno žaliavos tiek jams. Ši l š
mok jimas yra skirtas toki tiek j kreditavimui, paprastai turint tiksl finansuoti j gamybos priemoni
(šaldytuv ir pan.) sigijimus. Iš viso taip sumok t pinig suma 2005 m. gruodžio 31 d. sudar
1 601 425,77 lit .
2006 m. sausio m nes Emitentas pasiraš preliminari sutart su viena Žem s kio bendrove d l avanso
iki 900 t kst. Lt sumok jimo; už šias l šas Žem s kio bendrov sigis 200 karvi .

33. Informacija apie turimas akcijas
Vienintel Emitento antrin mon yra UAB „Modest“, kurios 80,25 procent akcij Emitentas sigijo
2006 m. sausio m nes ir kurios pagrindiniai duomenys yra pateikti žemiau.

Pavaldi bendrov

Uždaroji akcin bendrov „Modest“
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Veiklos pob dis

Pieno supirkimas, perdirbimas ir pieno produkt realizacija

Registruotos buvein s adresas

Jeruzal s g. 16, Vilnius

Pagrindin s veiklos vieta

Bagaslaviškio k. Širvint r. Vilniaus apskritis

steigimo šalis
Nuosavyb s teisi dalis

Lietuvos Respublika
80,25 %

UAB „Modest“ aprašymas
UAB „Modest“ veikla apima pieno (žaliavos) supirkim ir švieži pieno produkt gamyb (geriamo
pieno, rauginto pieno, lieso pieno, varšk s, varšk s s rio, šviežio s rio, grietin s, sviesto ir kt.). Visa
UAB „Modest” produkcija yra realizuojama Lietuvoje.
UAB “Modest” veiklos apžvalga

Žaliavinio pieno supirkimas
(perskai iuota bazin riebum )

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Supirkto pieno kiekis, tonomis

4.038

5.108

5.450

6.215

5.473

Supirkto pieno suma, t kst. Lt

1.969

1.828

2.029

2.903

3.072

Supirkto pieno kaina, Lt/t

487,6

357,9

372,3

467,1

561,3

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Geriamas pienas

187

251

423

299

196

Raugintas pienas

-

9

28

34

48

Grietin

76

80

179

227

243

Varšk

48

64

89

100

125

-

10

36

37

60

193

155

139

92

112

Sviestas

40

61

62

-

-

Žaliavinis pienas

35

-

57

2.606

1.560

1.401

975

1.473

565

356

-

-

10

-

-

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Geriamas pienas

164

194

332

249

189

Raugintas pienas

-

13

33

39

61

Grietin

291

291

650

816

911

Varšk

220

308

449

504

698

Parduot pagrindini produkt
kiekis, tonomis

Varšk s s riai
Švieži s riai

Liesas pienas
Kazeinas

Pajamos iš pagrindini produkt
pardavimo, t kst. Lt
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-

74

242

292

489

1.803

1.519

1.311

918

1.270

203

303

316

-

-

16

-

23

1.532

1.108

587

283

393

199

152

-

-

99

-

-

565

537

557

583

3.284

3.550

4.385

5.106

5.461

Pelno / nuostolio atask., t kst. Lt

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Pardavimo pajamos

6.411,2

3.549,7

4.385,3

5.105,9

5.461,3

5.087,0

2.299,3

3.430,7

4.198,5

4.494,6

1.324,2

1.250,4

954,6

907,4

966,6

Veiklos s naudos

1.467,1

1.235,6

737,9

614,8

862,6

Tipin s veiklos pelnas

-143,0

14,8

216,7

292,6

104

21,2

14,0

159,9

231,0

49,4

Pelno mokestis

5,5

4,2

27,7

37,3

7,4

Grynasis pelnas

15,7

9,8

132,2

193,7

42,0

2001 12 31

2002 12 31

2003 12 31

2004 12 31

2005 12 31

1.313,6

1.221,4

1.446,1

1.596,8

1.746,6

772,8

773,8

708,2

1.083,7

796,6

3,2

55,7

Viso turtas

2.089,6

2.050,8

2.154,3

2.680,5

2.543,2

Nuosavas kapitalas

1.177,7

1.187,5

1.319,7

1.131,9

1.173,8

Mok tinos sumos ir
sipareigojimai

895,8

848,0

834,6

1.548,7

1.369,4

Po vieneri met

353,0

11,3

387,5

720,9

645,7

Per vienerius metus

542,8

836,8

447,1

827,7

723,7

16,1

15,3

2.089,6

2.050,8

2.154,3

2.680,5

2.543,2

Švieži s riai
Sviestas
Žaliavinis pienas
Liesas pienas
Kazeinas
Kiti produktai ir paslaugos
Viso pajamos
UAB „Modest“ finansin s ataskaitos

Parduot preki savikaina
Bendrasis pelnas

Pelnas prieš apmokestinim

Balansas, t kst. Lt
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Ateinan io laikotarpio s naudos

Ateinan io laikotarpio pajamos
Iš viso kapitalas ir
sipareigojimai

VI
34.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Prospekt

traukti ekspert pareiškimai ar ataskaitos

Prospekt nebuvo traukta eksperto teis mis veikian io asmens pareiškim ar ataskait .
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35. Prospekte naudojama tre i j šali informacija
Šiame Prospekte yra naudojama informacija, paimta iš Lietuvos Agrarin s Ekonomikos Instituto
leidžiam leidini (Rinkotyra, Lietuvos žem s kis ir kaimo pl tra 2004), Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s, Eurostato duomen baz s, pieno perdirbimo bendrovi AB „Rokiškio
s ris“, AB „Pieno žvaigžd s“ ir AB „Žemaitijos pienas“ metini prospekt ataskait , naujien agent ros
BNS pranešim .
Informacija buvo perkelta tiksliai, kiek buvo manoma nustatyti iš tos tre iosios šalies paskelbtos
informacijos, nebuvo praleista joki fakt , d l kuri perkeltoji informacija tapt netiksli ar klaidinanti.

36. Viešieji dokumentai
Per vis Prospekto galiojimo laikotarp galima susipažinti su šiuo Prospektu bei dokumentais, kuriais
naudojantis jis buvo parengtas:
a)

Emitento steigimo sutartimi ir statais;

b) visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, Emitento
prašymu ekspert parengtais vertinimais ir ataskaitomis, kuri bet kuri dalis traukta arba
traukta nuorodos b du prospekt ;
c)

Emitento istorine finansine informacija ir UAB “Modest” istorine finansine informacija apie
kiekvienus dvejus finansinius metus iki Prospekto paskelbimo.

Su šiais dokumentais galima susipažinti Emitento buvein je adresu Vilkyškiai, Pag gi savivaldyb ,
darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 bei UAB FM „Baltijos vertybiniai popieriai“, Gedimino pr. 60,
Vilniuje darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 valandos.
Su finansin mis ataskaitomis ir Prospektu taip pat galima susipažinti Emitento Interneto puslapyje adresu
http://www.cheese.lt/investuotojams.

Emitentas:

AB “Vilkyški pienin ”
Vilkyškiai, LT-99023, Pag gi savivaldyb

Si lymo koordinatorius ir finansinis Emitento patar jas:

UAB FM “Baltijos vertybiniai popieriai”
Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius

Teisinis Emitento patar jas:

Advokat kontora “Bernotas ir Dominas Glimstedt”
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

