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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengta ataskaita. 

 
Ataskaita parengta už 2006 met� I pusmet�. 

 
2. Pagrindiniai duomenys apie emitent�  

 
Pavadinimas AB “Pieno žvaigžd�s” 
Teisin� - organizacin� forma Akcin� bendrov� 
�registruota Bendrov� �registruota 1998 m. gruodžio 23 d. 
�mon�s kodas 1246 65536 
PVM mok�tojo kodas LT 246655314 
�statinis kapitalas 54 205 031 Lt, padalintas � 54 205 031 paprast�sias 

vardines 1 Lt nominalios vert�s akcijas. 
Adresas Laisv�s pr. 125, LT-06120 Vilnius, Lietuvos Respublika 
Telefonas (+370 5) 246 14 14 
Faksas (+370 5) 246 14 15 
Elektroninis paštas info@pienozvaigzdes.lt 
Interneto puslapis www.pienozvaigzdes.lt 
 
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais 
remiantis ji buvo parengta ir visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas. 

 
Su šia ataskaita ir kitais Bendrov�s dokumentais galima susipažinti Bendrov�s b�stin�je, Laisv�s 
pr. 125, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 
Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymo ir kit� �statym� numatytais atvejais Emitento 
pranešimai pranešami ir pateikiami �statym� nustatyta tvarka dienraštyje "Lietuvos rytas" ir 
informacijos agent�ra BNS. 
 
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij�: 
 
4.1. �mon�s darbuotojai: 
 
AB “Pieno žvaigžd�s” generalinis direktorius Aleksandr Smagin  
telefonas: (+370 5) 246 14 14, faksas: (+370 5) 246 14 15 
AB “Pieno žvaigžd�s” finans� direktorius Audrius Statulevi�ius 
telefonas: (+370 5) 246 14 14, faksas: (+370 5) 246 14 15 
 
4.2. Konsultantai: 
 
Ataskaitos rengimo klausimais emitentas konsultant� paslaugomis nesinaudojo. 
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5. Už ataskaitos parengim� atsaking� emitento valdymo organ� nari�, darbuotoj� ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultant� patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrov	 ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin
i� tur�ti �takos investitori� 
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� 
rinkos kainai bei j� vertinimui.  

 
 

Asmenys atsakingi už ataskaitos rengim�, j� pasirašydami patvirtina, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrov� ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti �takos investitori� sprendimams 
pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� rinkos kainai bei j� 
vertinimui. 
Ataskaita parengta AB “Pieno žvaigžd�s” (Laisv�s pr. 125, Vilnius).  
Ataskaita pasirašyta 2006 m. rugpj��io 10 d.  

 
 
 
 
 
 
 
 
AB “Pieno žvaigžd�s” 
Generalinis direktorius     Aleksandr Smagin 
 
 
 
 
 
 
 
AB “Pieno žvaigžd�s”  
Finans� direktorius      Audrius Statulevi
ius 
 
 
 
     A.V. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� KAPITAL� IR IŠLEISTUS 
VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGAN� NARIUS 

 
 
6. Emitento �statinis kapitalas 
 
6.1. �moni� rejestre �registruotas �statinis kapitalas: 54 205 031 Lt, padalintas � 54 205 031 
paprast�sias vardines 1 Lt nominalios vert�s akcijas. Visos akcijos yra pilnai apmok�tos. 
6.2. informacija apie numatom� �statinio kapitalo didinim� konvertuojant ar kei�iant � akcijas 
išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius: nenumatoma. 
6.2.1. konvertuojam� ar kei�iam� � akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri�, suteikian�i� 
teis� pasirašyti emitento akcijas, pavadinimas, skai�ius, pagrindin�s charakteristikos, pakeitimo � 
akcijas terminas(-ai) ir s�lygos: toki� vertybini� popieri� Bendrov� n�ra išleidusi. 
6.2.2. numatomo �statinio kapitalo didinimo d�l konvertuojam�, kei�iam� � akcijas ar 
suteikian�i� teis� pasirašyti emitento akcijas skolos ar išvestini� vertybini� popieri� 
konvertavimo, pakeitimo ar teis�s realizavimo dydis ir numatoma �statinio kapitalo didinimo data 
(datos): nenumatoma. 
6.2.3. numatomi �statinio kapitalo strukt�ros poky�iai (pagal akcij� r�šis ir klases) po 
konvertuojam�, kei�iam� � akcijas ar suteikian�i� teis� pasirašyti emitento akcijas skolos ar 
išvestini� vertybini� popieri� konvertavimo, pakeitimo ar teis�s realizavimo: nenumatoma. 
6.2.4. išleidžiam� akcij�, kai �statinis kapitalas didinamas kei�iant skolos ar išvestinius 
vertybinius popierius arba realizuojant teis�, pasirašymo ar keitimo tvarka ir terminai, skolos ar 
išvestini� vertybini� popieri� savinink� kategorijos, kurioms bus sudarytos s�lygos pasirašyti 
akcijas pirmumo teise: toki� vertybini� popieri� išleidimas nenumatomas. 
 
 
7. Akcininkai  
 
2006 m. liepos 1 d. bendrov�je iš viso buvo 4 286 akcininkai. 
Akcininkai, nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus �mon�s �statinio 
kapitalo: 
 

Akcininkas 
Turim� 
akcij�  

skai�ius 

�statinio 
kapitalo 
dalis % 

Bals� dalis 
% 

Turim� bals� 
dalis su kartu 
veikian�iais 

asmenimis % 
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLIENTS, 
kodas 50203290810, SERGELS TORG 2, 10640 
STOCKHOLM, SWEDEN 

8 875 834 16,37 16,47 
- 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 
FINNISH CLIENTS, kodas 50203290810, SERGELS 
TORG 2, 10640 STOCKHOLM, SWEDEN 

740 164 1,36 1,37 
- 

HANSABANK CLIENTS, kodas 10060701, Liivalaia 8, 
Tallinn. 3 850 688 7.10 7.14 - 

UAB "Agrolitas Imeks Lesma" Laisv�s pr.125, Vilnius, 
�m.k. 2191855 6 035 816 11,13 11,20 - 
SWEDFUND INTERNATIONAL Sveavagen 24-26, 
Box 3286, SE-103 65 Stockholm, Sweden 4 700 000 8,67 8,72 - 
Ž	KB "Smilgel�" J.Tumo Vaižganto 8/27-3. Vilnius, 
�m.k. 2490652 4 147 441 7,65 7,69 - 
Kvaraciejien� Regina  1 848 589 3,41 3,43 27,05 
Kvaraciejus Julius  5 391 492 9,95 10,00 27,05 



 
 

 

 AB "Pieno žvaigžd�s"  2006 met� I pusme�io ataskaita   Pusl. 6 

Jankauskas Virginijus  1 140 431 2,10 2,12 27,05 
Klovas Voldemaras  2 170 248 4,00 4,03 27,05 
Klovien� Danut�  1 091 691 2,01 2,03 27,05 
Mileiko Kristina  280 013 0,52 0,52 27,05 
Paura Valentinas  82 431 0,15 0,15 27,05 
Paurien� Ligita  66 463 0,12 0,12 27,05 
Smagin Aleksandr  2 508 823 4,63 4,65 27,05 
 
 
8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� 
apyvart� reglamentuoja Vertybini� popieri� rinkos �statymas  
 
Toki� vertybini� popieri� emitentas n�ra išleid�s. 
 
9. Emitento vertybini� popieri� antrin� apyvarta 
 
Emitento paprastosios vardin�s akcijos �trauktos � Vilniaus vertybini� popieri� biržos (VVPB) 
Oficial�j� vertybini� popieri� prekybos s�raš�. 
Akcij� r�šis - paprastosios vardin�s 
Akcij� skai�ius – 54 205 031 
Bendra nominali vert� – 54 205 031 Lt  
 
Paskutini� 2 ketvir�i� VVPB centrin�s rinkos statistika (Lt). 
 

Kaina (Lt) Paskutin�s sesijos Laikotarpis 
didžiausia mažiausia Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) 

2006 01 01 – 2006 03 31 4,80 4,18 4,60 135 489 
2006 04 01 – 2006 06 30 4,60 3,80 3,97 8 729 
 

Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta (Lt) Laikotarpis 
didžiausia mažiausia Litais Vnt. 

2006 01 01 – 2006 03 31 15 540 112 22 20 152 217 3 945 230 
2006 04 01 – 2006 06 30 11 730 314 1 756 28 617 619 6 732 604 
 
 
10. Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais  
 
AB “Pieno žvaigžd�s” yra pasirašiusi sutart� su AB FM� “Finasta” d�l bendrov�s išleist� 
vertybini� popieri� apskaitos tvarkymo ir periodini� ataskait� ruošimo. 
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11. Valdymo organ� nariai: 
11.1. Pareigos, vardai ir pavard�s, asmens kodai (pildoma tik pirmame ataskaitos egz.), 
duomenys apie dalyvavim� emitento �statiniame kapitale (turima �statinio kapitalo ir bals� dalis 
procentais); 
 
Valdyba 
 

Vardai, pavard�s Pareigos Kapitalo dalis (%) Bals� dalis (%) 
Julius Kvaraciejus 
Asmens kodas  pirmininkas 9,95 9,97 
Virginijus Jankauskas 
Asmens kodas  narys 2,10 2,11 
Voldemaras Klovas 
Asmens kodas  narys 4,00 4,01 
Aleksandr Smagin 
Asmens kodas  narys 4,63 4,64 
Valentinas Paura 
Asmens kodas  narys 0,15 0,15 
Kristina Mileiko 
Asmens kodas  nar� 0,52 0,52 
Regina Kvaraciejien� 
Asmens kodas  nar� 3,41 3,42 
Kjell Lennart Carlsson 
Asmens kodas  narys - - 
Hans Mideus 
Asmens kodas  narys - - 
Paul Bergqvist 
Asmens kodas  narys - - 

 
Administracija 
 

Vardai, pavard�s Pareigos Kapitalo dalis (%) Bals� dalis (%) 
Aleksandr Smagin 
Asmens kodas  Generalinis direktorius 4,63 4,64 
Audrius Statulevi�ius 
Asmens kodas  Finans� direktorius - - 

 
11.2 duomenys apie dalyvavim� kit� �moni�, �staig� ir organizacij� veikloje (�mon�s, �staigos ar 
organizacijos pavadinimas ir pareigos), turima didesn� kaip 5 proc. kit� �moni� kapitalo ir bals� 
dalis, procentais); 
 

Vardai, pavard�s �mon�s pavadinimas Pareigos Kapitalo 
dalis (%) 

Bals� dalis 
(%) 

Aleksandr Smagin UAB "Agrolitas Imeks" Direktorius 18,0 18,0 
Julius Kvaraciejus Ž	B „Draugas“ - 88,0 88,0 

Kristina Mileiko 
UAB "Agrolitas Imeks 
Lesma" Direktor� - - 

Regina Kvaraciejien� Ž	KB "Smilgel�" Valdytoja - - 

Paul Bergqvist Carlsberg A/S 
Vykdantysis vice 
prezidentas - - 

Kiti valdymo organ� nariai kit� �moni� veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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III. FINANSIN� PAD�TIS 

 
Finansin�s ataskaitos paruoštos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (neaudituotos, visuotinio 
akcinink� susirinkimo netvirtintos) 
 
12. Buhalterinis balansas  
 
T�kst. Lit� 2006.06.30 2005.12.31 2005.06.30 
    
    
Turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 171 838 176 371 166 371 
Nematerialusis turtas 1 813 2 155 2 159 
Investicijos pardavimui 275 350 350 
Ilgalaik�s gautinos sumos 1 261 663 954 
Atid�tasis mokestis 1 670 1 670 1 600 

Iš viso ilgalaikio turto 176 857 181 209 171 434 
    

Atsargos 41 812 39 053 30 841 
Gautinos sumos 55 958 55 482 45 238 
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai 7 880 4 844 2 730 

Iš viso trumpalaikio turto 105 650 99 379 78 809 
Iš viso turto 282 507 280 588 250 243 
    
Akcinink� nuosavyb�    

Akcinis kapitalas 54 205 54 205 54 205 
Akcij� priedai 27 246 27 246 27 246 
Nuosavos akcijos (1 108) (1 108) (108) 
Rezervai 12 727 20 805 20 892 
Nepaskirstytasis rezultatas 19 028 13 119 9 611 

Iš viso akcinink� nuosavyb�s 112 098 114 267 111 846 
    
�sipareigojimai    

Subsidijos 4 095 5 116 6 137 
Paskolos ir skolinimosi l�šos 110 268 96 877 62 480 

Iš viso ilgalaiki� �sipareigojim� 114 363 101 993 68 617 
    

Paskolos ir skolinimosi l�šos 11 259 24 273 27 127 
Mok�tinas pelno mokestis 816 816 2 988 
Prekybos ir kitos mok�tinos sumos 43 971 39 239 39 665 

Iš viso trumpalaiki� �sipareigojim� 56 046 64 328 69 780 
Iš viso �sipareigojim� 170 409 166 321 138 397 
Iš viso akcinink� nuosavyb�s ir �sipareigojim� 282 507 280 588 250 243 
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13. Pelno (nuostoli�) ataskaita 
 
T�kst. lit�  2006.06.30 2005.12.31 2005.06.30 
    
Apyvarta 248 686 446 331 206 534 
Pardavim� savikaina (201 854) (354 816) (167 168) 
Bendrasis pelnas 46 832 91 515 39 366 
    
Kitos veiklos pajamos, gryn�ja verte 623 889 676 
Pardavim� ir administracin�s s�naudos (36 293) (69 311) (31 790) 
Veiklos pelnas prieš finansin�s veiklos s�naudas 11 162 23 093 8 252 
    
Finansin�s veiklos pajamos 182 261 317 
Finansin�s veiklos s�naudos (2 377) (4 953) (2 486) 
Grynosios finansin�s veiklos s�naudos/pajamos (2 195) (4 692) (2 169) 
     
Pelnas prieš apmokestinim� 8 967 18 401 6 083 
    
Pelno mokes�io s�naudos (1 704) (3 107) (1 027) 
Grynasis laikotarpio pelnas 7 263 15 294 5 056 
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Pinig� sraut� ataskaita 
 

T�kst. lit� 2006.06.30 2005.06.30 
Grynieji pinig� srautai iš �mon�s veiklos   
Pelnas prieš apmokestinim� 8 967 6 083 
Koregavimai:   
Nusid�v�jimas ir amortizacija (viso): 16 179 13 134 
Nerealizuotas valiut� kurs� pokytis 54  
Pal�kan� s�naudos, gryn�ja verte 2 142 2 486 

Grynieji pinig� srautai iš �mon�s veiklos prieš 
poky
ius apyvartin�se l�šose 27 342 21 703 
   
Atsarg� pokytis (2 758) 6 397 
Gautin� sum� pokytis (1 128) 2 072 
Mok�tin� sum� pokytis 4 732 4 569 
Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 28 188 34 741 
   
Sumok�tos / gautos pal�kanos, gryn�ja verte (2 142) (2 486) 
Sumok�tas pelno mokestis (1 704) (1 027) 
Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 24 342 31 228 
   
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos   
Ilgalaikio materialiojo turto �sigijimas (12 438) (19 586) 
Ilgalaikio nematerialiojo turto �sigijimas (130) (269) 
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 242  
Pajamos iš investicij� pardavimui perleidimo 75 (158) 
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos (12 251) (20 013) 
   
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos   
Paimtos paskolos 3 900 2 049 
Paskol� gr�žinimas (1 660) (4 821) 
Akcij� išleidimas (supirkimas) 0 0 
Išmok�ti dividendai (9 432) (8 116) 
Finansin�s nuomos mok�jimai (1 863) (1 640) 

Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos (9 055) (12 528) 
   
Gryn�j� pinig� ir j� ekvivalent� pasikeitimas 3 036 (1 313) 
Pinigai laikotarpio pradžioje 4 844 4 043 

Pinigai laikotarpio pabaigoje 7 880 2 730 
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Akcinink� nuosavyb�s poky
i� ataskaita 
 
 
 
T�kst. lit� 

Akcinis 
kapitalas 

Akcij� 
priedai 

Nuosavos 
akcijos 

Privaloma
sis 

rezervas 

Perkainoji
mo 

rezervas 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirs
tytas 

rezultatas 

Akcinink� 
nuosavyb� 

         

2004 m. gruodžio 31 d. 54 205 27 246 (108) 4 842 4 066 12 291 5 521 108 063 
         

2005 m. sausio 1 d. 54 205 27 246 (108) 4 066 4 842 12 291 5 521 108 063 
Pelno paskirstymas     578 (800) 222 0 

Dividendai       (8 115) (8 115) 
Perkainotos dalies 
nusid�v�jimas    (172)   197 25 
Sav� akcij� �sigijimas   (1 000)     (1 000) 

2005 m. grynasis pelnas       15 294 15 294 

2005 m. gruodžio 31 d. 54 205 27 246 (1 108) 3 894 5 420 11 491 13 119 114 267 
         

2006 m. sausio 1 d. 54 205 27 246 (1 108) 3 894 5 420 11 491 13 119 114 267 
Perkainuotos dalies 
nusid�v�jimas       -87     87   
2006 m. I p. grynasis 
pelnas             7 263 7 263 
Dividendai             (9 432) (9 432) 
Panaudoti rezervai           (7 991) 7 991   
2006 m. birželio 30 54 205 27 246 (1 108) 3 807 5 420 3 500 19 028 112 098 
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14. Aiškinamasis raštas 
 
Reikšmingi apskaitos principai 
 
Akcin�s bendrov�s “Pieno žvaigžd�s” (toliau “�mon�”) buvein� yra Vilniuje, Lietuvoje. AB 
“Pieno žvaigžd�s” buvo �kurta sujungus akcines bendroves “Mažeiki� pienin�”, “Pasvalio 
s�rin�” ir “Kauno pienas”.   
2003 m. gruodžio 31 d. �mon� vald� 64,2% dukterin�s �mon�s AB “Panev�žio pienas” akcij�.  
Per 2004 m. �mon� �sigijo likusias AB “Panev�žio pienas” akcijas. Nuo 2004 m. lapkri�io 30 d. 
AB “Panev�žio pienas” buvo prijungtas prie AB “Pieno žvaigžd�s” ir �gavo filialo status�. 
�mon�s pagrindin� buvein� yra Vilniuje, o filial� – Mažeikiuose, Pasvalyje, Kaune ir Panev�žyje. 
Mažeikiuose esan�iam filialui priklauso padaliniai Akmen�je ir Skuode. 
�mon�s paprastosios akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybini� popieri� biržoje. 
 
Ataskait� atitikimas standartams 
Šios finansin�s ataskaitos yra atskiros �mon�s AB „Pieno žvaigžd�s“ finansin�s ataskaitos, kurios 
buvo parengtos pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus (TFAS), priimtus 
Europos S�jungoje ir TAS Reglament� (EB 1606/2002). 
 
Parengimo pagrindas 
Finansin�se ataskaitose skai�iai pateikiami litais, o ataskaitos yra parengtos remiantis istorine 
savikaina, išskyrus investicijas, kurios apskaitytos tikr�ja verte, bei ilgalaik� turt� pardavimui, 
kuris apskaitytas mažesni�ja iš likutin�s vert�s ir tikrosios vert�s, atskai�ius numatomas 
pardavimo s�naudas.   
Rengdama finansin� atskaitomyb� pagal TFAS, priimtus ES, vadovyb� turi atlikti skai�iavimus ir 
�vertinimus, remdamasi tam tikromis prielaidomis, kurios �takoja apskaitos princip� pasirinkim� 
bei turto, �sipareigojim�, pajam� ir s�naud� sumas. �vertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra 
pagr�sti istorine informacija bei veiksniais, atspindin�iais esamas s�lygas. Min�t� prielaid� ir 
�vertinim� 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 darom� �vertinim�.  
�vertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat perži�rimi. �vertinim� pasikeitimo �taka yra 
pripaž�stama tame laikotarpyje, kuriame �vertinimas yra perži�rimas, jei jis turi �takos tik šiam 
laikotarpiui, arba �vertinimo perži�ros laikotarpyje bei ateinan�iuose laikotarpiuose, jei 
�vertinimas �takoja ir perži�ros, ir ateinant�j� laikotarpius. 
Žemiau pateikti Bendrov�s apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi ir sutampa su taikytais 
pra�jusiais metais, išskyrus tuos, kurie pasikeit� d�l anks�iau galiojusi� TFAS pasikeitim� bei 
nauj� TFAS �sigaliojimo nuo 2005 m. sausio 1 d. 
 
Operacijos užsienio valiuta 
Operacijos užsienio valiuta �vertinamos litais operacijos dien� galiojan�iu valiutos keitimo kursu.  
Piniginis turtas ir �sipareigojimai užsienio valiuta �vertinami litais balansin�s ataskaitos dien� 
galiojan�iu oficialiu valiutos keitimo kursu.  Skirtumai, atsirad� d�l valiutos kurs� pasikeitimo, 
apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje.  Nepiniginis turtas ir �sipareigojimai užsienio valiuta, 
kurie apskaitomi istorine savikaina, yra �vertinami litais sandorio dien� galiojan�iu oficialiu 
valiutos keitimo kursu.  Nepiniginis turtas ir �sipareigojimai užsienio valiuta, apskaitomi tikr�ja 
verte, �vertinami litais valiutos keitimo kursu, kuris buvo j� tikrosios vert�s nustatymo dien�.  
Bendrov�s operacijos apskaitomos litais. 
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Ilgalaikis materialusis turtas 
Nuosavas turtas 
Ilgalaikis materialus turtas (išskyrus pastatus) yra apskaitomas savikaina, at�mus sukaupt� 
nusid�v�jim� ir vert�s sumaž�jimo nuostolius. Pastatai yra apskaitomi perkainuota verte, at�mus 
sukaupt� nusid�v�jim� ir vert�s sumaž�jimo nuostolius. 
Pa�i� sukurto turto savikain� sudaro medžiag� ir tiesioginio darbo s�naudos bei atitinkamai 
susijusios netiesiogin�s s�naudos. 
Jeigu materialaus ilgalaikio turto dalys turi skirting� naudingo tarnavimo laikotarp�, tokios dalys 
apskaitomos kaip atskiri materialaus ilgalaikio turto vienetai ir nud�vimi per tik�tin� naudojimo 
laikotarp�. 
Nuomojamas turtas 
Nuoma, kai bendrov� prisiima reikšming� rizik� ir naud�, susijusi� su turto nuosavybe, yra 
laikoma finansine nuoma.  Turtas naudojamas finansin�s nuomos b�du pripaž�stamas �mon�s 
turtu ir apskaitomas mažesni�ja iš turto tikrosios vert�s nuomos pradžioje ir minimali� finansin�s 
nuomos mok�jim� dabartin�s vert�s nuomos pradžioje, bei atskai�ius nusid�v�jim� ir vert�s 
sumaž�jim�. 
V�lesn�s s�naudos  
S�naudos, patirtos siekiant pakeisti ilgalaikio materialaus turto komponent�, yra 
kapitalizuojamos tik nurašius pakei�iamojo komponento vert� ir tik jeigu iš to turto tik�tina 
gautina ekonomin� nauda ir naujojo komponento savikaina gali b�ti patikimai �vertinta.  Visos 
kitos patirtos s�naudos pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje kai patiriamos. 
 
Nusid�v�jimas 
Nusid�v�jimas apskai�iuojamas tiesioginiu b�du per numatom� ilgalaikio materialaus turto 
naudingo tarnavimo laik� ir apskaitomas pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Numatomas naudingo 
tarnavimo laikas yra toks: 
�� pastatai   20 - 40 met� 

�� mašinos ir �rengimai   10 - 12 met� 

�� transporto priemon�s ir kitas turtas 4 - 20 met� 

Nematerialusis turtas 
Nematerialusis turtas, kur� �sigyja �mon�, yra apskaitomas savikaina, at�mus sukaupt� 
amortizacij� ir nuvert�jimo nuostolius.  
S�naudos, susijusios su �mon�je sukuriamu prestižu ir prekiniais ženklais, apskaitomos pelno 
(nuostoli�) ataskaitoje kaip s�naudos, kai jos patiriamos.  
V�liau patirtos s�naudos 
V�liau patirtos s�naudos, susijusios su kapitalizuotu nematerialiuoju turtu, kapitalizuojamos tik 
jei jos padidins konkretaus turto, su kuriuo jos susijusios, duodam� ekonomin� naud� ateityje. 
Visos kitos s�naudos pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje, kai jos patiriamos.  
Amortizacija  
Amortizacija apskai�iuojama tiesioginiu b�du per numatom� nematerialaus turto naudingo 
tarnavimo laik� ir apskaitoma pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Nematerialus turtas yra 
amortizuojamas nuo turto naudojimo pradžios. Numatomas naudingo tarnavimo laikas yra nuo 1 
iki 3 met�. 
Prestižas  
Prestižas (teigiamas ir neigiamas) yra suma, apskai�iuojama kaip skirtumas tarp dukterin�s 
�mon�s �sigijimo savikainos ir �sigyto turto tikrosios vert�s. Teigiama prestižo suma apskaitoma 
savikaina at�mus vert�s sumaž�jimo nuostolius. 
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�mon�s apskaityta teigiama prestižo suma yra susijusi su �sigyta ir po to prijungta �mone AB 
“Panev�žio pienas”.  
Finansin�s priemon�s 
Investicijos � nuosavyb�s vertybinius popierius 
Investicijos � nuosavyb�s vertybinius popierius, išskyrus investicijas � dukterines ir asocijuotas 
�mones, yra klasifikuojamos kaip galimam pardavimui, ir pirminio pripažinimo momentu 
apskaitomos tikr�ja verte, prid�jus susijusias tiesiogines s�naudas. V�liau investicijos 
perkainojamos iki tikrosios vert�s, o perkainavimo pelnas ar nuostolis apskaitomas tiesiogiai 
akcinink� nuosavyb�je, išskyrus nuvert�jimo nuostolius, kurie pripaž�stami pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje, jeigu vadovyb� neketina ši� investicij� parduoti per 12 m�nesi� nuo balanso 
sudarymo datos. Kai šios investicijos yra parduodamos, sukauptas pelnas ar nuostolis, anks�iau 
tiesiogiai apskaitytas akcinink� nuosavyb�je, apskaitomas pelno (nuostoli�) ataskaitoje.   
Finansini� priemoni� galimam pardavimui, tikroji vert� yra kotiruojama j� kaina balansin�s 
ataskaitos sudarymo dien�. 
Finansin�s priemon�s galimam pardavimui, yra �mon�s pripaž�stamos/nurašomos t� dien�, kai 
�sipareigojama pirkti/parduoti šias priemones. 
Kitos finansin�s priemon�s 
Bendrov�s paskolos ir gautinos sumos nepriskiriamos išvestin�ms finansin�ms priemon�ms. 
Bendrov�s gautinomis sumomis taip pat n�ra prekiaujama aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos yra 
�traukiamos � trumpalaik� turt�, išskyrus tas, kuri� terminas ilgesnis nei 12 m�nesi�. Pirk�j� 
�siskolinimai pradžioje pripaž�stami tikr�ja verte. Paskolos ir kitos gautinos sumos pradžioje 
pripaž�stamos tikr�ja verte, prid�jus sandorio s�naudas tiesiogiai susijusias su �sigijimu. Po 
pirminio pripažinimo, gautinos sumos �vertinamos amortizuota savikaina, taikant efektyvios 
pal�kan� normos metod�, atskai�ius vert�s sumaž�jimo nuostolius, jeigu toki� yra. Trumpalaik�s 
gautinos sumos nediskontuojamos. 
Pasiskolintos sumos pradžioje pripaž�stamos tikr�ja verte, at�mus tiesiogines s�naudas susijusias 
su atitinkam� paskol� ar kit� �sipareigojim� atsiradimu. Po pirminio pripažinimo �sipareigojimai 
apskaitomi amortizuota savikaina, taikant efektyvios pal�kan� normos metod�. Kiti 
�sipareigojimai pirminio pripažinimo metu apskaitomi tikr�ja verte, v�liau jie apskaitomi 
amortizuota savikaina. Trumpalaikiai �sipareigojimai nediskontuojami. 
 
Atsargos  
 
Atsargos, T�kst. LTL 2006.06.30 2005.06.30 
Žaliavos 15 030 11 780 
Nebaigta gamyba ir pagaminta produkcija 26 612 18 666 
Pirktos prek�s, skirtos perparduoti 170 395 
Viso: 41 812 30 841 
 
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�. 
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai  
Grynuosius pinigus ir j� ekvivalentus sudaro gryn�j� pinig� liku�iai ir ind�liai pagal 
pareikalavimus 



 
 

 

 AB "Pieno žvaigžd�s"  2006 met� I pusme�io ataskaita   Pusl. 15 

Vert�s sumaž�jimas 
Bendrov�s turto likutin� vert�, išskyrus atsargas ir atid�tojo mokes�io turt�, yra perži�rima 
kiekvien� balansin�s ataskaitos dien�, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuvert�jimo požymi�. Jeigu 
toki� požymi� yra, �vertinama turto atsiperkamoji vert�.  
Dar ne�vesto � eksploatacij� nematerialaus turto atsiperkamoji vert� �vertinama kiekvien� 
balansin�s ataskaitos sudarymo dien�.  
Nuostoliai d�l nuvert�jimo yra pripaž�stami, kai turto likutin� vert� viršija atsiperkam�j� vert�. 
Nuostoliai d�l nuvert�jimo yra �traukiami � pelno (nuostoli�) ataskait�.  
Kai nuosavyb�s vertybiniai popieriai priskiriami investicij� galimam pardavimui grupei, 
reikšmingas arba ilgalaikis vertybini� popieri� vert�s kritimas žemiau savikainos laikomas 
vertybini� popieri� nuvert�jo požymiu. Jei finansinio turto tikrosios vert�s koregavimai yra 
tiesiogiai pripaž�stami akcinink� nuosavyb�je ir yra objektyv�s �rodymai, kad šio turto vert� 
sumaž�jo, sukauptas nuvert�jimo nuostolis, kuris buvo pripažintas tiesiogiai akcinink� 
nuosavyb�je, yra pripaž�stamas pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Sukauptas nuostolis, kuris buvo 
pripažintas pelno (nuostoli�) ataskaitoje yra skirtumas tarp �sigijimo savikainos ir esamos 
tikrosios vert�s, atskai�ius šio finansinio turto vert�s sumaž�jimo nuostolius, anks�iau 
pripažintus pelno (nuostolio) ataskaitoje. 
Atsiperkamosios vert�s apskai
iavimas 
Gautin� sum�, apskaitom� amortizuota savikaina, atsiperkamoji vert� apskai�iuojama kaip 
b�sim� pinig� sraut� dabartin� vert�, diskontuota taikant pradin� pal�kan� norm� (t.y. efektyvi� 
pal�kan� norm�, apskai�iuot� pradinio ši� gautin� sum� pripažinimo momentu). Trumpalaik�s 
gautinos sumos n�ra diskontuojamos. 
Kito 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. Turto, kuris 
negeneruoja nepriklausom� pinig� sraut�, atsiperkamoji vert� apskai�iuojama priskiriant j� 
pinig� srautus generuojan�iai turto grupei, su kuria jis gali b�ti pagr�stai susiejamas. 
Vert�s sumaž�jimo atstatymas  
Gautin� sum�, apskaitom� amortizuota savikaina, vert�s sumaž�jimo nuostolis atstatomas, jeigu 
v�lesnis atstatomosios vert�s padid�jimas gali b�ti objektyviai susietas su �vykiu po to, kai buvo 
pripažintas vert�s sumaž�jimo nuostolis.  
Investicij� � nuosavyb�s priemones, priskiriamas investicij� galimam pardavimui grupei, vert�s 
sumaž�jimo nuostoliai n�ra atstatomi per pelno (nuostoli�) ataskait�.  
Kito turto vert�s sumaž�jimo nuostoliai atstatomi, jeigu yra požymi�, kad šio nuvert�jimo neb�ra 
ir pasikeit� �vertinimai, naudoti apskai�iuojant atsiperkam�j� vert�. 
Vert�s sumaž�jimo nuostoliai atstatomi taip, kad turto likutin� vert� neviršyt� tos likutin�s 
vert�s, kuri b�t� nustatyta, jei vert�s sumaž�jimo nuostoliai neb�t� buv� pripažinti, atskai�ius 
amortizacij� ar nusid�v�jim�. 
Nuosav� akcij� pirkimas 
Kai superkamos nuosavos akcijos, sumok�ta suma, �skaitant tiesiogines s�naudas, yra apskaitoma 
kaip pasikeitimas akcinink� nuosavyb�je. Nupirktos nuosavos akcijos yra rodomos atskiru 
straipsniu akcinink� nuosavyb�je kaip neigiama suma.  
Dividendai 
Dividendai apskaitomi kaip �siskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami. 
Pajamos 
Pajamos iš parduot� preki�/suteikt� paslaug� 
Pajamos pardavus prekes pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje tuo atveju, kai reikšminga 
rizika ir nauda, susijusi su preki� nuosavybe, yra perduotos pirk�jui. Pajamos priž�stamos, 
atskai�ius nuolaidas. Pajamos, suteikus paslaugas, pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje 
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proporcingai sandorio užbaigtumo laipsniui iki balansin�s ataskaitos sudarymo dienos. Paslaug� 
teikimo užbaigtumo laipsnis �vertinamas atlikto darbo dalies �vertinimo pagrindu. Nuomos 
pajamos pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje tiesioginiu b�du per nuomos laikotarp�. 
Pajamos nepripaž�stamos, jeigu yra dideli� abejoni� d�l pajam� atgavimo, ar susijusi� s�naud� 
arba kai tik�tinas preki� gr�žinimas ar reikšminga rizika ir nauda negali b�ti laikomi perduotais 
pirk�jui.  
Gautos subsidijos 
Subsidijos apskaitoje pripaž�stamos kaip b�sim�j� laikotarpi� pajamos, kuomet pagr�stai 
tikimasi jas gauti ir manoma, kad bendrov� atitinka j� gavimui keliamus reikalavimus. 
Subsidijos, gautos s�naudoms padengti, pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje tuo 
laikotarpiu, kai min�tos s�naudos patiriamos. Subsidijos, gautos turto �sigijimo s�naudoms 
padengti, yra �traukiamos � pajamas proporcingai min�to turto nusid�v�jimui per numatom� to 
turto tarnavimo laikotarp�. 
S�naudos  
Veiklos nuomos mokes
iai 
Veiklos nuomos mokes�iai pripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje tiesioginiu metodu per 
nuomos laikotarp�.  
Finansin�s nuomos mok�jimai 
Minimal�s nuomos mok�jimai yra paskirstomi � finansines s�naudas ir nepadengto 
�sipareigojimo dengim�. Finansin�s s�naudos paskirstomos per vis� finansin�s nuomos 
laikotarp�, apskai�iuojant jas pagal pastovi� efektyvi� pal�kan� norm�, taikom� nepadengtam 
�sipareigojimo liku�iui. 
Grynosios finansavimo s�naudos 
Gryn�sias finansavimo s�naudas sudaro pal�kan� s�naudos, �vertintos efektyvios pal�kan� 
normos metodu, pal�kan� pajamos iš investuot� l�š�, dividend� pajamos ir užsienio valiutos 
kurs� pasikeitimo �taka.  
Pal�kan� pajamos pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje, kai jos sukaupiamos, naudojant 
efektyvios pal�kan� normos metod�. Dividend� pajamos pripaž�stamos pelno (nuostoli�) 
ataskaitoje, kai dividendai paskelbiami ir �gyjama teis� juos gauti. Finansinio lizingo mok�jimo 
pal�kan� s�naud� sudedamoji dalis pripaž�stama pelno (nuostoli�) ataskaitoje, taikant efektyvios 
pal�kan� normos metod�.  
 
 T�kst. LTL 2006.06.30 2005.06.30 
Ilgalaik�s paskolos   
Išperkamosios nuomos 28 844 14 807 
Ilgalaik�s paskolos 81 424 47 673 
Viso: 110 268 62 480 
   
 Trumpalaik�s paskolos   
Ilgalaiki� paskol� einam�j� met� dalis 5 249 10 440 
Išperkamosios nuomos 6 010 2 106 
Trumpalaik�s paskolos 0 14 581 
Viso: 11 259 27 127 
 
Pelno mokestis už laikotarp�  
Pelno mokest� sudaro einamasis ir atid�tasis mokes�iai. Pelno mokestis apskaitomas pelno 
(nuostoli�) ataskaitoje, išskyrus kai jis yra susij�s su straipsniais, tiesiogiai apskaitytais akcinink� 
nuosavyb�je, kuomet jis apskaitomas akcinink� nuosavyb�je. 
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Einamasis pelno mokestis yra mokestis, apskai�iuotas nuo met� apmokestinamojo pelno, taikant 
galiojan�ius ir taikomus balansin�s ataskaitos sudarymo dien� tarifus, bei ankstesni� met� pelno 
mokes�io koregavimai. 
Atid�tasis mokestis pripaž�stamas naudojant balansin� �sipareigojim� metod�. Jis 
apskai�iuojamas, atsižvelgiant � laikinus skirtumus tarp turto ir �sipareigojim� ver�i� finansin�se 
ataskaitose bei j� ver�i� mokes�i� tikslais. Atid�tasis mokestis neskai�iuojamas šiems laikiniems 
skirtumams: skirtumams atsiradusiems turto arba �sipareigojim� pradinio pripažinimo momentu, 
kai tie skirtumai ne�takoja nei ataskaitinio laikotarpio apskaityto nei apmokestinamojo pelno. 
Atid�tojo mokes�io suma priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir �sipareigojim� 
padengimo ateityje bei numatom� 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 mokestin� naud�. Atid�tojo mokes�io turtas 
mažinamas tokia suma, kokia mokestin� nauda tik�tina nebus realizuota. 
Papildomas pelno mokestis, susij�s su dividend� paskirstymu, pripaž�stamas tada, kai atsiranda 
�sipareigojimas mok�ti šiuos dividendus.  
Segment� ataskaitos 
Segmentas yra reikšminga �mon�s veiklos dalis, išskiriama pagal tiekiamus produktus ar 
teikiamas paslaugas (verslo segmentas), arba pagal produkt� ar paslaug� tiekim� tam tikroje 
ekonomin�je aplinkoje, kuriai b�dinga savita rizika ir ekonomin� nauda (geografinis segmentas). 
Vienintelis �mon�s verslo segmentas (pirminio segment� ataskaitos formato pagrindas) yra s�ri�, 
pieno produkt� gamyba. Didžioji dalis �mon�s produkcijos parduodama Lietuvoje, Ryt� 
Europoje. Visas �mon�s turtas yra šalyje, kur ji �sik�rusi.  

 

15. Informacija apie audit�. 
 
Auditas už ataskaitin� period� atliktas nebuvo. 
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IV. ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

 
16. Esminiai �vykiai emitento veikloje 
 
Informacija apie esminius �vykius pranešama Vertybini� popieri� komisijai, Vilniaus vertybini� 
popieri� biržai, dienraš�iui "Lietuvos rytas" ir informacijos agent�ra BNS. 
 
Esminiai �vykiai, �vyk� nuo 2006 m. sausio 1 dienos: 
 
 
2006.08.02 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2006 m. I pusme�io neaudituoti finansiniai rezultatai 
 
Pardavim� pajamos per 2006 m. pirm� pusmet� buvo 248,7 mln. LTL (72,0 mln. EUR). Lyginant 
su pra�jusi� met� pirmo pusme�io pajamomis kurios buvo 206,5 mln. LTL (59,8 mln. EUR), 
pardavimai išaugo 20 proc. 
 
Pelnas prieš mokes�ius pal�kanas ir amortizacij� (EBITDA) padid�jo 28 proc. nuo 21,4 mln. 
LTL (6,2 mln. EUR) iki 27,3 mln. LTL (7,9 mln. EUR). 
 
Penas prieš pelno mokest� padid�jo 47 proc., nuo 6,1 mln. LTL (1,8 mln. EUR) iki 9,0 mln. LTL 
(2,6 mln. EUR). 
 
Grynasis pelnas padid�jo 44 proc., nuo 5,1 mln. LTL (1,5 mln. EUR) iki  7,3 mln. LTL (2,1 mln. 
EUR). 
 
 
2006.07.11 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2006 m. sausio - birželio m�n. pardavimai: 
 
Pardavim� pajamos per 2006 m. sausio – birželio m�n. buvo 248,7 mln. LTL (72,0 mln. EUR). 
Lyginant su pra�jusi� met� sausio – birželio m�n. pajamomis kurios buvo 206,4 mln. LTL (59,8 
mln. EUR), pardavimai išaugo 20%. 
 
Pardavim� pajamos per 2006 m. birželio m�n. buvo 47,9 mln. LTL (13,9 mln. EUR). Lyginant su 
pra�jusi� met� birželio m�n. pajamomis kurios buvo 39,3 mln. LTL (11,4 mln. EUR), 
pardavimai išaugo 22%. 
 
 
2006.05.17 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2006 m. sausio - balandžio m�n. pardavimai 
 
Pardavim� pajamos per 2006 m. sausio – balandžio m�n. buvo 154,0 mln. LTL (44,6 mln. EUR). 
Lyginant su pra�jusi� met� sausio – balandžio m�n. pajamomis kurios buvo 129,1 mln. LTL 
(37,4 mln. EUR), pardavimai išaugo 19,3 procentu. 
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2006.04.28 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ neaudituoti 2006 m. I ketvir�io finansiniai rezultatai: 
 
Pardavim� pajamos per 2006 m. I ketvirt� buvo 114,1 mln. LTL (33,0 mln. EUR). Lyginant su 
pra�jusi� met� I ketvir�io pajamomis, kurios buvo 94,6 mln. LTL (27.4 mln. EUR), pardavimai 
išaugo 21 procentu. 
 
2006 m. I ketvirt� Bendrasis pelnas buvo 21,7 mln. LTL (6.3 mln. EUR). Lyginant su pra�jusi� 
met� I ketvir�io bendruoju pelnu 19,0 mln. LTL (5.5 mln. EUR), padid�jo 14 proc. 
 
Pelnas prieš mokes�ius pal�kanas ir amortizacij� (EBITDA) padid�jo 23 proc. Ir sudar� 12,4 
mln. LTL (3,6 mln. EUR) lyginant su praeitais metais – 10,1 mln. LTL (2.9 mln. EUR); 
 
2006 m. I ketvir�io pelnas prieš mokes�ius (EBT) buvo 3,4 mln. LTL (1,0 mln. EUR). Lyginant 
su praeit� met� tuo pa�iu laikotarpiu, EBT padid�jo 58 proc. nuo 2,1 mln. LTL (0.6 mln. EUR). 
 
2006 m. I ketvir�io grynasis pelnas buvo 2,7 mln. LTL (0,8 mln. EUR). Lyginant su praeit� met� 
tuo pa�iu laikotarpiu, grynasis pelnas padid�jo 54 proc. nuo 1,8 mln. LTL (0.5 mln. EUR). 
 
 
2006.04.27 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimai 
 
2006 m. balandžio 27 d. �vykusiame AB "Pieno žvaigžd�s"  eiliniame visuotiniame akcinink� 
susirinkime priimti sprendimai: 
 
patvirtinti bendrov�s veiklos ataskait� už 2005 metus,  
 
patvirtinti 2005 m. metin� finansin� atskaitomyb�,  
 
patvirtinti bendrov�s 2005 met� pelno paskirstym�, kuriame nuspr�sta skirti 9.432.066 Lt 
(2.731.715 EUR) dividend�, t.y. po 0.175 Lt (0.051 EUR) dividend� vienai paprastajai 1 Lt 
nominalios vert�s akcijai. 
 
priimtas sprendimas supirkti akcin�s bendrov�s “Pieno žvaigžd�s” akcijas pateikiant 
savanoriškus oficialius pasi�lymus vertybini� rink� reguliuojan�i� teis�s akt� nustatyta tvarka ir 
sav� akcij� supirkimui naudoti 3 000 000 Lt (868.860,06 EUR) rezerv�, patvirtint� skirstant 
peln�. 
a) akcij� �sigijimo tikslas – stabilizuoti bendrov�s akcij� kurs�, padidinti akcij� likvidum� ir 
išvengti nuostoli� d�l bendrov�s akcij� kurso kritimo; 
b) maksimalus �sigyjam� akcij� skai�ius – �sigyjam� sav� akcij� nominali vert� kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali b�ti didesn� kaip 1/10 �statinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kur� akcin� bendrov� gali �sigyti savo akcijas - 18 m�nesi�; 
d) minimali �sigyjam� akcij� kaina – 30% mažesn� už paskutin�s savait�s Bendrov�s akcij� 
kain� Vilniaus vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje aritmetin� svertin� vidurk�, maksimali 
�sigyjam� akcij� kaina – 30% didesn� už paskutin�s savait�s Bendrov�s akcij� kain� Vilniaus 
vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje aritmetin� svertin� vidurk�; 
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e) sav� akcij� pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – minimali akcij� pardavimo kaina 
ne mažesn� kaip 2/3 akcij� �sigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
�sigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje arba 
aukciono b�du, informuojant apie aukciono laik� ir tvark� visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje. 
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcini� 
bendrovi� �statymo 54 straipsniu bendrov�s valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcij� supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus d�l sav� �sigyt� 
akcij� pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spr�sti visus kitus klausimus kurie 
nenumatyti šiame sprendime. 
 
 
2006.04.24 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2006 m. I ketvir�io pardavimai (neaudituoti duomenys) 
 
Per 2006 m. kovo m�n. AB „Pieno žvaigžd�s“ pardavim� pajamos buvo 40,0 mln. LTL (11,6 
mln. EUR); 
Per 2006 m. I ketvirt� AB „Pieno žvaigžd�s“ pardavim� pajamos sudar� 114,2 mln. LTL (33,1 
mln. EUR); 
 
 
2006.03.20 
 
Šaukiamas AB „Pieno žvaigžd�s“ visuotinis akcinink� susirinkimas 
 
Bendrov�s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2006 m. balandžio 27 d. 11.00 val. šaukiamas AB 
"Pieno žvaigžd�s" (�m.k. 1246 65536, buvein�s adresas Laisv�s pr. 125, Vilnius) eilinis 
visuotinis akcinink� susirinkimas, kuris �vyks bendrov�s buvein�je Laisv�s pr. 125, Vilniuje. 
Registracija nuo 10.00 val. 
Susirinkimo darbotvark�: 
 
1. Auditoriaus išvada apie bendrov�s finansin� atskaitomyb� ir veiklos ataskait�. 
2. Bendrov�s veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
3. Bendrov�s metin�s finansin�s atskaitomyb�s tvirtinimas. 
4. Bendrov�s pelno paskirstymas. 
5. Bendrov�s sav� akcij� �sigijimas.  
 
Nustatyti, kad 2006 m. balandžio 27 d. �vyksian�io eilinio akcinink� susirinkimo apskaitos diena 
yra 2006 m. balandžio 20 d.  
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ visuotinio akcinink� susirinkimo sprendim� projektai: 
 
1. Auditoriaus išvada apie bendrov�s finansin� atskaitomyb� ir veiklos ataskait�. 
Rekomenduoti akcininkams atsižvelgti � auditoriaus išvad� balsuojant d�l bendrov�s veiklos 
ataskaitos ir met� finansin�s atskaitomyb�s tvirtinimo. 
 
2. Bendrov�s veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrov�s veiklos ataskait� už 2005 finansinius metus. 
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3. Bendrov�s metin�s finansin�s atskaitomyb�s tvirtinimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrov�s 2005 m. metin� finansin� atskaitomyb�. 
 
4. Bendrov�s pelno paskirstymas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrov�s 2005 met� pelno paskirstym�. 
 
5. Bendrov�s sav� akcij� �sigijimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Supirkti akcin�s bendrov�s “Pieno žvaigžd�s” akcijas pateikiant savanoriškus oficialius 
pasi�lymus vertybini� rink� reguliuojan�i� teis�s akt� nustatyta tvarka. 
a) akcij� �sigijimo tikslas – stabilizuoti bendrov�s akcij� kurs�, padidinti akcij� likvidum� ir 
išvengti nuostoli� d�l bendrov�s akcij� kurso kritimo; 
b) maksimalus �sigyjam� akcij� skai�ius – �sigyjam� sav� akcij� nominali vert� kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali b�ti didesn� kaip 1/10 �statinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kur� akcin� bendrov� gali �sigyti savo akcijas - 18 m�nesi�; 
d) minimali �sigyjam� akcij� kaina – 30% mažesn� už paskutin�s savait�s 
Bendrov�s akcij� kain� Vilniaus vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje aritmetin� svertin� 
vidurk�, maksimali �sigyjam� akcij� kaina – 30% didesn� už paskutin�s savait�s Bendrov�s 
akcij� kain� Vilniaus vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje aritmetin� svertin� vidurk�; 
e) sav� akcij� pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – minimali akcij� pardavimo kaina 
ne mažesn� kaip 2/3 akcij� �sigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
�sigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybini� popieri� biržos centrin�je rinkoje arba 
aukciono b�du, informuojant apie aukciono laik� ir tvark� visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje. 
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcini� 
bendrovi� �statymo 54 straipsniu bendrov�s valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcij� supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus d�l sav� �sigyt� 
akcij� pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spr�sti visus kitus klausimus  kurie 
nenumatyti šiame sprendime. 
 
 
2006.03.17 
 
D�l AB „Pieno žvaigžd�s“ 2005 m. dividend� 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ valdyba nusprend� si�lyti akcinink� susirinkimui priimti sprendim� 
išmok�ti akcininkams dividendus, po 0,175 lito kiekvienai akcijai. 
 
 
2006.03.17 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2005 m. preliminar�s rezultatai 
 
Preliminar�s (neaudituoti) 2005 m. AB „Pieno žvaigžd�s“ veiklos rezultatai: 
 
Apyvarta: 446 mln. lit� (129 mln. EUR); 
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EBITDA (pelnas prieš nusid�v�jim�, amortizacij�, pal�kanas ir mokes�ius): 49,3 mln. lit� (14,3 
mln. EUR); 
 
Grynasis pelnas: 15,5 mln. lit� (4,5 mln. EUR); 
 
 
2006.03.02 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2006 m. sausio m�n. pardavimai 
 
Per 2006 m. sausio m�n. AB „Pieno žvaigžd�s“ pardavim� pajamos buvo 35,7 mln. LTL (10,3 
mln. EUR); 
 
 
2006.02.28 
 
D�l AB „Pieno žvaigžd�s“ 2005 m. rezultat� skelbimo 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2005 met� finansinius rezultatus paskelbs 2006 met� kovo m�n. 17d., po 
to, kai šiuos rezultatus aprobuos �mon�s valdyba. 
 
 
2006.01.23 
 
AB „Pieno žvaigžd�s“ 2005 m. pardavimai (neaudituoti duomenys) 
 
Per 2005 m. gruodžio m�n. AB „Pieno žvaigžd�s“ pardavim� pajamos buvo 50,6 mln. LTL (14,6 
mln. EUR); 
Per visus 2005 m. AB „Pieno žvaigžd�s“ pardavim� pajamos sudar� 446,4 mln. LTL (129,3 mln. 
EUR); 
 
 


