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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita. 
 

Ataskaita parengta už 2006 metų III ketvirtį. 
 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą  
 

Pavadinimas AB “Pieno žvaigždės” 
Teisinė - organizacinė forma Akcinė bendrovė 
Įregistruota Bendrovė įregistruota 1998 m. gruodžio 23 d. 
Įmonės kodas 1246 65536 
PVM mokėtojo kodas LT 246655314 
Įstatinis kapitalas 54 205 031 Lt, padalintas į 54 205 031 paprastąsias 

vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. 
Adresas Laisvės 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 visuomenės informavimo priemonės pavadinimas. 

 
Su šia ataskaita ir kitais Bendrovės dokumentais galima susipažinti Bendrovės būstinėje, Laisvės 
pr. 125, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų numatytais atvejais Emitento 
pranešimai pranešami ir pateikiami įstatymų nustatyta tvarka dienraštyje "Lietuvos rytas" ir 
informacijos agentūra BNS. 
 
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 
 
4.1. Įmonės darbuotojai: 
 
AB “Pieno žvaigždės” generalinis direktorius Aleksandr Smagin  
telefonas: (+370 5) 246 14 14, faksas: (+370 5) 246 14 15 
AB “Pieno žvaigždės” finansų direktorius Audrius Statulevičius 
telefonas: (+370 5) 246 14 14, faksas: (+370 5) 246 14 15 
 
4.2. Konsultantai: 
 
Ataskaitos rengimo klausimais emitentas konsultantų paslaugomis nesinaudojo. 
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5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių 
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių 
rinkos kainai bei jų vertinimui.  

 
 

Asmenys atsakingi už ataskaitos rengimą, ją pasirašydami patvirtina, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių sprendimams 
pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų 
vertinimui. 
Ataskaita pasirašyta 2006 m. spalio 20 d.  

 
 
 
 
 
 
AB “Pieno žvaigždės” 
Generalinis direktorius     Aleksandr Smagin 
 

 

 

 

AB “Pieno žvaigždės”  
Finansų direktorius      Audrius Statulevičius 
 
 
 
     A.V. 
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II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ 
NARIUS 

 
 
 
6. Akcininkai  
 
2006 m. rugsėjo 30 d. bendrovėje iš viso buvo 4 331 akcininkas. 
Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus įmonės įstatinio 
kapitalo: 
 
 

Akcininkas 
Turimų 
akcijų  
skaičius 

Įstatinio 
kapitalo 
dalis % 

Balsų dalis 
% 

Turimų balsų 
dalis su kartu 
veikiančiais 
asmenimis % 

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

8 773 350 16,18 16,28 - 

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

584 164 1,08 1,08 - 

HANSABANK CLIENTS, kodas 10060701, Liivalaia 8, 
Tallinn. 

3 885 498 7,17 7,21 - 

UAB "Agrolitas Imeks Lesma" Laisvės pr.125, Vilnius, 
įm.k. 2191855 

6 129 081 11,31 11,37 - 

SWEDFUND INTERNATIONAL Sveavagen 24-26, 
Box 3286, SE-103 65 Stockholm, Sweden 

4 700 000 8,67 8,72 - 

ŽŪKB "Smilgelė" J.Tumo Vaižganto 8/27-3. Vilnius, 
įm.k. 2490652 

4 147 441 7,65 7,70 - 

Kvaraciejienė Regina 2 029 839 3,74 3,77 27,73 
Kvaraciejus Julius 5 572 742 10,28 10,34 27,73 
Jankauskas Virginijus 1 140 431 2,10 2,12 27,73 
Klovas Voldemaras 2 170 248 4,00 4,03 27,73 
Klovienė Danutė 1 091 691 2,01 2,03 27,73 
Mileiko Kristina  280 013 0,52 0,52 27,73 
Paura Valentinas  82 431 0,15 0,15 27,73 
Paurienė Ligita  66 463 0,12 0,12 27,73 
Smagin Aleksandr  2 508 823 4,63 4,65 27,73 
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7. Valdymo organų nariai: 
7.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai (pildoma tik pirmame ataskaitos egz.), duomenys 
apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais); 
 
Valdyba 
 

Vardai, pavardės Pareigos Kapitalo dalis (%) Balsų dalis (%) 
Julius Kvaraciejus 
Asmens kodas  pirmininkas 10,28 27,73 
Virginijus Jankauskas 
Asmens kodas   narys 2,10 27,73 
Voldemaras Klovas 
Asmens kodas   narys 4,00 27,73 
Aleksandr Smagin 
Asmens kodas  narys 4,63 27,73 
Valentinas Paura 
Asmens kodas  narys 0,15 27,73 
Kristina Mileiko 
Asmens kodas  narė 0,52 27,73 
Regina Kvaraciejienė 
Asmens kodas  narė 3,74 27,73 
Kjell Lennart Carlsson 
Asmens kodas  narys - - 
Hans Mideus 
Asmens kodas  narys - - 
Paul Bergqvist 
Asmens kodas  narys - - 
 

Administracija 
 

Vardai, pavardės Pareigos Kapitalo dalis (%) Balsų dalis (%) 
Aleksandr Smagin 
Asmens kodas  Generalinis direktorius 4,63 27,73 
Audrius Statulevičius 
Asmens kodas  Finansų direktorius - - 

 

7.2 duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar 
organizacijos pavadinimas ir pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų 
dalis, procentais); 
 

Vardai, pavardės Įmonės pavadinimas Pareigos 
Kapitalo 
dalis (%) 

Balsų dalis 
(%) 

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

Kristina Mileiko 
UAB "Agrolitas Imeks 
Lesma" Direktorė - - 

Regina Kvaraciejienė ŽŪKB "Smilgelė" Valdytoja - - 

Paul Bergqvist Carlsberg A/S 
Vykdantysis vice 
prezidentas - - 

 
Kiti valdymo organų nariai kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 
 
Finansinės ataskaitos paruoštos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (neaudituotos, 
visuotinio akcininkų susirinkimo netvirtintos) 
 

8. Buhalterinis balansas  
 

Tūkst. Litų 2006.09.30 2005.09.30 
   
   
Turtas   
Ilgalaikis materialusis turtas 169.785 179.922 
Nematerialusis turtas 1.704 1.999 
Investicijos pardavimui 275 350 
Ilgalaikės gautinos sumos 1.896 458 
Atidėtasis mokestis 1.670 1.600 
Iš viso ilgalaikio turto 175.330 184.329 
   
Atsargos 55.793 51.026 
Gautinos sumos 59.512 43.966 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 1.813 2.785 
Iš viso trumpalaikio turto 117.118 97.777 
Iš viso turto 292.448 282.106 
   
Akcininkų nuosavybė   
Akcinis kapitalas 54.205 54.205 
Akcijų priedai 27.246 27.246 
Nuosavos akcijos -1.108 -108 
Rezervai 12.684 20.848 
Nepaskirstytasis rezultatas 26.828 13.881 
Iš viso akcininkų nuosavybės 119.855 116.072 
   
Įsipareigojimai   
Subsidijos 3.584 5.626 
Paskolos ir skolinimosi lėšos 116.898 93.867 
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų 120.482 99.493 
   
Paskolos ir skolinimosi lėšos 5.398 19.152 
Mokėtinas pelno mokestis 1.924 2.216 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 44.789 45.173 
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų 52.111 66.541 
Iš viso įsipareigojimų 172.593 166.034 
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų 292.448 282.106 
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9. Pelno (nuostolių) ataskaita 
 
 
 
Tūkst. litų  2006.09.30 2005.09.30 
   
Apyvarta 392.735 316.868 
Pardavimų savikaina (316.107) (251.272) 
Bendrasis pelnas 76.628 65.596 
   
Kitos veiklos pajamos, grynąja verte 993 666 
Pardavimų ir administracinės sąnaudos (55.551) (49.538) 
Veiklos pelnas prieš finansinės veiklos sąnaudas 22.070 16.724 
   
Finansinės veiklos pajamos 257 310 
Finansinės veiklos sąnaudos (3.787) (3.915) 
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos/pajamos (3.530) (3.605) 
   
Pelnas prieš apmokestinimą 18.540 13.119 
   
Pelno mokesčio sąnaudos (3.520) (2.216) 
Grynasis laikotarpio pelnas 15.020 10.903 
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Pinigų srautų ataskaita 

 

Tūkst. litų 2006.09.30 2005.09.30 

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos   

Pelnas prieš apmokestinimą 18.540 13.119 
Koregavimai:   

Nusidėvėjimas ir amortizacija (viso): 24.490 19.896 

Nerealizuotas valiutų kursų pokytis 141  

Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 3.389 3.915 

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš 
pokyčius apyvartinėse lėšose 46.560 36.930 

   

Atsargų pokytis -16.739 -17.097 

Gautinų sumų pokytis -5.404 7.028 
Mokėtinų sumų pokytis 5.550 6.304 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 29.967 33.165 

   

Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte -3.389 -3.915 

Sumokėtas pelno mokestis -2.412 0 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 24.166 29.250 

   

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos   

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas -19.546 -41.013 

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas -196 -380 

Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 756 0 

Pajamos iš investicijų pardavimui perleidimo 75 0 

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos -18.911 -41.393 
   
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos   

Paimtos paskolos 9.781 30.119 
Paskolų grąžinimas -3.972 -8.165 

Akcijų išleidimas (supirkimas) 0 0 

Išmokėti dividendai -9.432 -8.116 

Finansinės nuomos mokėjimai -4.663 -2.953 

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos -8.286 10.885 

   

Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pasikeitimas -3.031 -1.258 

Pinigai laikotarpio pradžioje 4.844 4.043 

Pinigai laikotarpio pabaigoje 1.813 2.785 
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Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita 
 
 
 
Tūkst. litų 

Akcinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Nuosavos 
akcijos 

Privaloma
sis 

rezervas 

Perkainoji
mo 

rezervas 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirs
tytas 

rezultatas 

Akcininkų 
nuosavybė 

         

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 
nusidėvėjimas    (172)   197 25 

Savų akcijų įsigijimas   (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 
nusidėvėjimas       -130     130   
2006 m. 9 mėn. grynasis 
pelnas             15 020 15 020 
Dividendai             (9 432) (9 432) 
Panaudoti rezervai           (7 991) 7 991   
2006 m. rugsėjo 30 54 205 27 246 (1 108) 3 764 5 420 3 500 26 828 119 855 

 
 
10. Aiškinamasis raštas 
 
Reikšmingi apskaitos principai 
 
Akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” (toliau “Įmonė”) buveinė yra Vilniuje, Lietuvoje. AB 
“Pieno žvaigždės” buvo įkurta sujungus akcines bendroves “Mažeikių pieninė”, “Pasvalio 
sūrinė” ir “Kauno pienas”.  
2003 m. gruodžio 31 d. Įmonė valdė 64,2% dukterinės įmonės AB “Panevėžio pienas” akcijų. 
Per 2004 m. Įmonė įsigijo likusias AB “Panevėžio pienas” akcijas. Nuo 2004 m. lapkričio 30 d. 
AB “Panevėžio pienas” buvo prijungtas prie AB “Pieno žvaigždės” ir įgavo filialo statusą. 
Įmonės pagrindinė buveinė yra Vilniuje, o filialų – Mažeikiuose, Pasvalyje, Kaune ir 
Panevėžyje. Mažeikiuose esančiam filialui priklauso padaliniai Akmenėje ir Skuode. 
Įmonės paprastosios akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
Įmonė gamina ir parduoda pieno produktus per tarpininkus bei tiesiogiai į mažmeninės prekybos 
taškus. 
 
Ataskaitų atitikimas standartams 
Šios finansinės ataskaitos yra atskiros įmonės AB „Pieno žvaigždės“ finansinės ataskaitos, 
kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus 
Europos Sąjungoje ir TAS Reglamentą (EB 1606/2002). 
  
Parengimo pagrindas 
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Finansinėse ataskaitose skaičiai pateikiami litais, o ataskaitos yra parengtos remiantis istorine 
savikaina, išskyrus investicijas, kurios apskaitytos tikrąja verte, bei ilgalaikį turtą pardavimui, 
kuris apskaitytas mažesniąja iš likutinės vertės ir tikrosios vertės, atskaičius numatomas 
pardavimo sąnaudas.   
Rengdama finansinę atskaitomybę pagal TFAS, priimtus ES, vadovybė turi atlikti skaičiavimus 
ir įvertinimus, remdamasi tam tikromis prielaidomis, kurios įtakoja apskaitos principų 
pasirinkimą bei turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų sumas. Įvertinimai ir su jais susijusios 
prielaidos yra pagrįsti istorine informacija bei veiksniais, atspindinčiais esamas sąlygas. Minėtų 
prielaidų ir įvertinimų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, 
apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo daromų 
įvertinimų.  
Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra nuolat peržiūrimi. Įvertinimų pasikeitimo įtaka yra 
pripažįstama tame laikotarpyje, kuriame įvertinimas yra peržiūrimas, jei jis turi įtakos tik šiam 
laikotarpiui, arba įvertinimo peržiūros laikotarpyje bei ateinančiuose laikotarpiuose, jei 
įvertinimas įtakoja ir peržiūros, ir ateinantįjį laikotarpius. 
Vadovybės atlikti vertinimai, taikant TFAS, priimtus ES, kurie reikšmingai įtakoja finansinę 
atskaitomybę, yra aptariami 3 paaiškinime. 
Žemiau pateikti Bendrovės apskaitos principai buvo nuosekliai taikomi ir sutampa su taikytais 
praėjusiais metais, išskyrus tuos, kurie pasikeitė dėl anksčiau galiojusių TFAS pasikeitimų bei 
naujų TFAS įsigaliojimo nuo 2005 m. sausio 1 d., kaip nurodyta 2 paaiškinime.  
 
Operacijos užsienio valiuta 
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną galiojančiu valiutos keitimo 
kursu. Piniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta įvertinami litais balansinės ataskaitos 
dieną galiojančiu oficialiu valiutos keitimo kursu. Skirtumai, atsiradę dėl valiutos kursų 
pasikeitimo, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai 
užsienio valiuta, kurie apskaitomi istorine savikaina, yra įvertinami litais sandorio dieną 
galiojančiu oficialiu valiutos keitimo kursu. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta, 
apskaitomi tikrąja verte, įvertinami litais valiutos keitimo kursu, kuris buvo jų tikrosios vertės 
nustatymo dieną. Bendrovės operacijos apskaitomos litais. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas 
Nuosavas turtas 
Ilgalaikis materialus turtas (išskyrus pastatus) yra apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Pastatai yra apskaitomi perkainuota verte, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. 
Pačių sukurto turto savikainą sudaro medžiagų ir tiesioginio darbo sąnaudos bei atitinkamai 
susijusios netiesioginės sąnaudos. 
Jeigu materialaus ilgalaikio turto dalys turi skirtingą naudingo tarnavimo laikotarpį, tokios dalys 
apskaitomos kaip atskiri materialaus ilgalaikio turto vienetai ir nudėvimi per tikėtiną naudojimo 
laikotarpį. 
Nuomojamas turtas 
Nuoma, kai bendrovė prisiima reikšmingą riziką ir naudą, susijusią su turto nuosavybe, yra 
laikoma finansine nuoma. Turtas naudojamas finansinės nuomos būdu pripažįstamas įmonės 
turtu ir apskaitomas mažesniąja iš turto tikrosios vertės nuomos pradžioje ir minimalių finansinės 
nuomos mokėjimų dabartinės vertės nuomos pradžioje, bei atskaičius nusidėvėjimą ir vertės 
sumažėjimą. 
Vėlesnės sąnaudos  
Sąnaudos, patirtos siekiant pakeisti ilgalaikio materialaus turto komponentą, yra 
kapitalizuojamos tik nurašius pakeičiamojo komponento vertę ir tik jeigu iš to turto tikėtina 
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gautina ekonominė nauda ir naujojo komponento savikaina gali būti patikimai įvertinta. Visos 
kitos patirtos sąnaudos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje kai patiriamos. 
 
Nusidėvėjimas 
Nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesioginiu būdu per numatomą ilgalaikio materialaus turto 
naudingo tarnavimo laiką ir apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Numatomas naudingo 
tarnavimo laikas yra toks: 
• pastatai   20 - 40 metų 

• mašinos ir įrengimai   10 - 12 metų 

• transporto priemonės ir kitas turtas 4 - 20 metų 

Nematerialusis turtas 
Nematerialusis turtas, kurį įsigyja įmonė, yra apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą 
amortizaciją ir nuvertėjimo nuostolius.  
Sąnaudos, susijusios su įmonėje sukuriamu prestižu ir prekiniais ženklais, apskaitomos pelno 
(nuostolių) ataskaitoje kaip sąnaudos, kai jos patiriamos.  
Vėliau patirtos sąnaudos 
Vėliau patirtos sąnaudos, susijusios su kapitalizuotu nematerialiuoju turtu, kapitalizuojamos tik 
jei jos padidins konkretaus turto, su kuriuo jos susijusios, duodamą ekonominę naudą ateityje. 
Visos kitos sąnaudos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje, kai jos patiriamos.  
Amortizacija  
Amortizacija apskaičiuojama tiesioginiu būdu per numatomą nematerialaus turto naudingo 
tarnavimo laiką ir apskaitoma pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nematerialus turtas yra 
amortizuojamas nuo turto naudojimo pradžios. Numatomas naudingo tarnavimo laikas yra nuo 1 
iki 3 metų. 
Prestižas  
Prestižas (teigiamas ir neigiamas) yra suma, apskaičiuojama kaip skirtumas tarp dukterinės 
įmonės įsigijimo savikainos ir įsigyto turto tikrosios vertės. Teigiama prestižo suma apskaitoma 
savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. 
Įmonės apskaityta teigiama prestižo suma yra susijusi su įsigyta ir po to prijungta įmone AB 
“Panevėžio pienas”.  
Finansinės priemonės 
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus investicijas į dukterines ir asocijuotas 
įmones, yra klasifikuojamos kaip galimam pardavimui, ir pirminio pripažinimo momentu 
apskaitomos tikrąja verte, pridėjus susijusias tiesiogines sąnaudas. Vėliau investicijos 
perkainojamos iki tikrosios vertės, o perkainavimo pelnas ar nuostolis apskaitomas tiesiogiai 
akcininkų nuosavybėje, išskyrus nuvertėjimo nuostolius, kurie pripažįstami pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, jeigu vadovybė neketina šių investicijų parduoti per 12 mėnesių nuo balanso 
sudarymo datos. Kai šios investicijos yra parduodamos, sukauptas pelnas ar nuostolis, anksčiau 
tiesiogiai apskaitytas akcininkų nuosavybėje, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje.   
Finansinių priemonių galimam pardavimui, tikroji vertė yra kotiruojama jų kaina balansinės 
ataskaitos sudarymo dieną. 
Finansinės priemonės galimam pardavimui, yra įmonės pripažįstamos/nurašomos tą dieną, kai 
įsipareigojama pirkti/parduoti šias priemones. 
Kitos finansinės priemonės 
Bendrovės paskolos ir gautinos sumos nepriskiriamos išvestinėms finansinėms priemonėms. 
Bendrovės gautinomis sumomis taip pat nėra prekiaujama aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos yra 
įtraukiamos į trumpalaikį turtą, išskyrus tas, kurių terminas ilgesnis nei 12 mėnesių. Pirkėjų 
įsiskolinimai pradžioje pripažįstami tikrąja verte. Paskolos ir kitos gautinos sumos pradžioje 
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pripažįstamos tikrąja verte, pridėjus sandorio sąnaudas tiesiogiai susijusias su įsigijimu. Po 
pirminio pripažinimo, gautinos sumos įvertinamos amortizuota savikaina, taikant efektyvios 
palūkanų normos metodą, atskaičius vertės sumažėjimo nuostolius, jeigu tokių yra. 
Trumpalaikės gautinos sumos nediskontuojamos. 
Pasiskolintos sumos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, atėmus tiesiogines sąnaudas susijusias 
su atitinkamų paskolų ar kitų įsipareigojimų atsiradimu. Po pirminio pripažinimo įsipareigojimai 
apskaitomi amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Kiti 
įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu apskaitomi tikrąja verte, vėliau jie apskaitomi 
amortizuota savikaina. Trumpalaikiai įsipareigojimai nediskontuojami. 
 
Atsargos  
 
Atsargos, Tūkst. LTL 2006.09.30 2005.09.30 
Žaliavos 16.397 11.991 
Nebaigta gamyba ir pagaminta produkcija 39.248 38.973 
Pirktos prekės, skirtos perparduoti 148 62 
Viso: 55.793 51.026 
 
Atsargos apskaitomos mažesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės. Grynoji 
realizacinė vertė apskaičiuojama kaip pardavimo kaina atėmus numatomas užbaigimo ir 
pardavimo sąnaudas.  
Atsargų savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Savikainą sudaro sąnaudos susijusios su 
atsargų įsigijimu ir jų pristatymu iki vietos bei parengimu naudojimui. Kai atsargos yra 
pasigaminamos bei nebaigtos gamybos atveju, į savikainą įtraukiama ir atitinkama dalis 
netiesioginių gamybos sąnaudų, paskirstomų pagal normas apskaičiuotas atsižvelgiant į įprastinį 
gamybos pajėgumų panaudojimą. 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  
Grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro grynųjų pinigų likučiai ir indėliai pagal 
pareikalavimus 
Vertės sumažėjimas 
Bendrovės turto likutinė vertė, išskyrus atsargas ir atidėtojo mokesčio turtą, yra peržiūrima 
kiekvieną balansinės ataskaitos dieną, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuvertėjimo požymių. Jeigu 
tokių požymių yra, įvertinama turto atsiperkamoji vertė.  
Dar neįvesto į eksploataciją nematerialaus turto atsiperkamoji vertė įvertinama kiekvieną 
balansinės ataskaitos sudarymo dieną.  
Nuostoliai dėl nuvertėjimo yra pripažįstami, kai turto likutinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. 
Nuostoliai dėl nuvertėjimo yra įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą.  
Kai nuosavybės vertybiniai popieriai priskiriami investicijų galimam pardavimui grupei, 
reikšmingas arba ilgalaikis vertybinių popierių vertės kritimas žemiau savikainos laikomas 
vertybinių popierių nuvertėjo požymiu. Jei finansinio turto tikrosios vertės koregavimai yra 
tiesiogiai pripažįstami akcininkų nuosavybėje ir yra objektyvūs įrodymai, kad šio turto vertė 
sumažėjo, sukauptas nuvertėjimo nuostolis, kuris buvo pripažintas tiesiogiai akcininkų 
nuosavybėje, yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Sukauptas nuostolis, kuris buvo 
pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje yra skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir esamos 
tikrosios vertės, atskaičius šio finansinio turto vertės sumažėjimo nuostolius, anksčiau 
pripažintus pelno (nuostolio) ataskaitoje. 
Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas 
Gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip 
būsimų pinigų srautų dabartinė vertė, diskontuota taikant pradinę palūkanų normą (t.y. efektyvią 
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palūkanų normą, apskaičiuotą pradinio šių gautinų sumų pripažinimo momentu). Trumpalaikės 
gautinos sumos nėra diskontuojamos. 
Kito turto atsiperkamoji vertė yra didesnė iš dviejų verčių: grynosios realizacinės ir turto 
naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus 
iš to turto naudojimo iki jų dabartinės vertės taikant iki mokestinę diskonto normą, atspindinčią 
realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką susijusią su tuo turtu. Turto, kuris 
negeneruoja nepriklausomų pinigų srautų, atsiperkamoji vertė apskaičiuojama priskiriant jį 
pinigų srautus generuojančiai turto grupei, su kuria jis gali būti pagrįstai susiejamas. 
Vertės sumažėjimo atstatymas  
Gautinų sumų, apskaitomų amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolis atstatomas, jeigu 
vėlesnis atstatomosios vertės padidėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiu po to, kai buvo 
pripažintas vertės sumažėjimo nuostolis.  
Investicijų į nuosavybės priemones, priskiriamas investicijų galimam pardavimui grupei, vertės 
sumažėjimo nuostoliai nėra atstatomi per pelno (nuostolių) ataskaitą.  
Kito turto vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi, jeigu yra požymių, kad šio nuvertėjimo nebėra 
ir pasikeitė įvertinimai, naudoti apskaičiuojant atsiperkamąją vertę. 
Vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi taip, kad turto likutinė vertė neviršytų tos likutinės 
vertės, kuri būtų nustatyta, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atskaičius 
amortizaciją ar nusidėvėjimą. 
Nuosavų akcijų pirkimas 
Kai superkamos nuosavos akcijos, sumokėta suma, įskaitant tiesiogines sąnaudas, yra 
apskaitoma kaip pasikeitimas akcininkų nuosavybėje. Nupirktos nuosavos akcijos yra rodomos 
atskiru straipsniu akcininkų nuosavybėje kaip neigiama suma.  
Dividendai 
Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami. 
Pajamos 
Pajamos iš parduotų prekių/suteiktų paslaugų 
Pajamos pardavus prekes pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo atveju, kai reikšminga 
rizika ir nauda, susijusi su prekių nuosavybe, yra perduotos pirkėjui. Pajamos prižįstamos, 
atskaičius nuolaidas. Pajamos, suteikus paslaugas, pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje 
proporcingai sandorio užbaigtumo laipsniui iki balansinės ataskaitos sudarymo dienos. Paslaugų 
teikimo užbaigtumo laipsnis įvertinamas atlikto darbo dalies įvertinimo pagrindu. Nuomos 
pajamos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesioginiu būdu per nuomos laikotarpį. 
Pajamos nepripažįstamos, jeigu yra didelių abejonių dėl pajamų atgavimo, ar susijusių sąnaudų 
arba kai tikėtinas prekių grąžinimas ar reikšminga rizika ir nauda negali būti laikomi perduotais 
pirkėjui.  
Gautos subsidijos 
Subsidijos apskaitoje pripažįstamos kaip būsimųjų laikotarpių pajamos, kuomet pagrįstai 
tikimasi jas gauti ir manoma, kad bendrovė atitinka jų gavimui keliamus reikalavimus. 
Subsidijos, gautos sąnaudoms padengti, pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo 
laikotarpiu, kai minėtos sąnaudos patiriamos. Subsidijos, gautos turto įsigijimo sąnaudoms 
padengti, yra įtraukiamos į pajamas proporcingai minėto turto nusidėvėjimui per numatomą to 
turto tarnavimo laikotarpį. 
Sąnaudos  
Veiklos nuomos mokesčiai 
Veiklos nuomos mokesčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesioginiu metodu per 
nuomos laikotarpį.  
Finansinės nuomos mokėjimai 
Minimalūs nuomos mokėjimai yra paskirstomi į finansines sąnaudas ir nepadengto 
įsipareigojimo dengimą. Finansinės sąnaudos paskirstomos per visą finansinės nuomos 
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laikotarpį, apskaičiuojant jas pagal pastovią efektyvią palūkanų normą, taikomą nepadengtam 
įsipareigojimo likučiui. 
Grynosios finansavimo sąnaudos 
Grynąsias finansavimo sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos, įvertintos efektyvios palūkanų 
normos metodu, palūkanų pajamos iš investuotų lėšų, dividendų pajamos ir užsienio valiutos 
kursų pasikeitimo įtaka.  
Palūkanų pajamos pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje, kai jos sukaupiamos, naudojant 
efektyvios palūkanų normos metodą. Dividendų pajamos pripažįstamos pelno (nuostolių) 
ataskaitoje, kai dividendai paskelbiami ir įgyjama teisė juos gauti. Finansinio lizingo mokėjimo 
palūkanų sąnaudų sudedamoji dalis pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje, taikant efektyvios 
palūkanų normos metodą.  
 
 Tūkst. LTL 2006.09.30 2005.09.30 
Ilgalaikės paskolos   
Išperkamosios nuomos 29.593 31.695 
Ilgalaikės paskolos 87.305 62.172 
Viso: 116.898 93.867 
   
 Trumpalaikės paskolos   
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 2.937 2.873 
Išperkamosios nuomos 2.461 960 
Trumpalaikės paskolos - - 
Viso: 5.398 3.833 
 
Pelno mokestis už laikotarpį  
Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai. Pelno mokestis apskaitomas pelno 
(nuostolių) ataskaitoje, išskyrus kai jis yra susijęs su straipsniais, tiesiogiai apskaitytais 
akcininkų nuosavybėje, kuomet jis apskaitomas akcininkų nuosavybėje. 
Einamasis pelno mokestis yra mokestis, apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo pelno, taikant 
galiojančius ir taikomus balansinės ataskaitos sudarymo dieną tarifus, bei ankstesnių metų pelno 
mokesčio koregavimai. 
Atidėtasis mokestis pripažįstamas naudojant balansinį įsipareigojimų metodą. Jis 
apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų verčių finansinėse 
ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtasis mokestis neskaičiuojamas šiems laikiniems 
skirtumams: skirtumams atsiradusiems turto arba įsipareigojimų pradinio pripažinimo momentu, 
kai tie skirtumai neįtakoja nei ataskaitinio laikotarpio apskaityto nei apmokestinamojo pelno. 
Atidėtojo mokesčio suma priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų 
padengimo ateityje bei numatomų galiosiančių mokesčių tarifų. 
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje įmonė turės 
pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokestinę naudą. Atidėtojo mokesčio turtas 
mažinamas tokia suma, kokia mokestinė nauda tikėtina nebus realizuota. 
Papildomas pelno mokestis, susijęs su dividendų paskirstymu, pripažįstamas tada, kai atsiranda 
įsipareigojimas mokėti šiuos dividendus.  
Segmentų ataskaitos 
Segmentas yra reikšminga įmonės veiklos dalis, išskiriama pagal tiekiamus produktus ar 
teikiamas paslaugas (verslo segmentas), arba pagal produktų ar paslaugų tiekimą tam tikroje 
ekonominėje aplinkoje, kuriai būdinga savita rizika ir ekonominė nauda (geografinis segmentas). 
Vienintelis Įmonės verslo segmentas (pirminio segmentų ataskaitos formato pagrindas) yra sūrių, 
pieno produktų gamyba. Didžioji dalis įmonės produkcijos parduodama Lietuvoje, Rytų 
Europoje. Visas įmonės turtas yra šalyje, kur ji įsikūrusi.  
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

 

11. Esminiai įvykiai emitento veikloje 
 
Informacija apie esminius įvykius pranešama Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių 
popierių biržai, dienraščiui "Lietuvos rytas" ir informacijos agentūra BNS. 
 
Esminiai įvykiai, įvykę nuo 2006 m. sausio 1 dienos: 
 
 
2006.10.13 
 
AB Pieno žvaigždės, pateikta paraiška dėl obligacijų emisijos listingavimo 
 
2006.10.11 AB Pieno žvaigždės pateikė Vilniaus vertybinių popierių biržai paraišką dėl 
obligacijų emisijos įtraukimo į biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą. 
 
  Obligacijų emisijos ISIN kodas - LT0000403354; 
  Emisijos trukmė: 1096 dienos; 
  Emisijos dydis: 200 000 vienetų, 100 litų (28,96 EUR) nominaliosios vertės 
  Obligacijų; 
  Emisijos nominali vertė - 20 000 000 litų (5 792 400 EUR); 
  Fiksuotos metinės palūkanos - 4,96 procento. 
 
 
2006.10.02 
 
AB „Pieno žvaigždės“ obligacijų emisijos išplatinimas 
 
2006 09 29 sėkmingai išplatinta AB “Pieno žvaigždės” obligacijų emisija. 
  Emisijos trukmė: 1096 dienos; 
  Emisijos dydis: 200 000 vienetų, 100 litų (28,96 EUR) nominaliosios vertės 
  Obligacijų; 
  Emisijos nominali vertė - 20 000 000 litų (5 792 400 EUR); 
  Fiksuotos metinės palūkanos - 4,96 procento. 
 
Obligacijas numatoma įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos skolos vertybinių popierių 
prekybos sąrašą. 
 
Bendrovės obligacijų emisijos prospektas skelbiamas Bendrovės ir platintojo interneto 
tinklalapiuose www.pienozvaigzdes.lt ir www.seb.lt. 
 
 
2006.09.11 
 
AB „Pieno žvaigždės“ obligacijų emisijos metinių palūkanų nustatymas 
 
2006 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiame Vertybinių popierių komisijos posėdyje patvirtintas AB 
„Pieno žvaigždės“ 1096 dienų (trejų metų) trukmės 200 000 vienetų 100 litų (28,96 EUR) 
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nominaliosios vertės vardinių obligacijų emisijos prospektas. Bendra emisijos nominalioji vertė 
– 20 000 000 litų (5 792 400 EUR). 
 
Užfiksuotas obligacijų metinių palūkanų dydis yra 4,96 procento. 
 
Obligacijos bus platinamos viešai nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 29 d. (imtinai). 
Obligacijų išpirkimo diena – 2009 m. spalio 2 d. 
 
Obligacijos pasirašomos AB SEB Vilniaus banke, Finansų rinkų departamente adresu Jogailos 
10, Vilniuje ir visuose AB SEB Vilniaus banko filialuose bei klientų aptarnavimo skyriuose 
darbo dienomis nuo 8.30 iki 15.00 val. 
 
Bendrovės obligacijų emisijos prospektas skelbiamas Bendrovės ir platintojo interneto 
tinklalapiuose www.pienozvaigzdes.lt ir www.seb.lt. 
 
 
2006.08.31 
 
AB „Pieno žvaigždės“ obligacijų emisijos prospekto patvirtinimas 
 
2006 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiame Vertybinių popierių komisijos posėdyje patvirtintas AB 
„Pieno žvaigždės“ 1096 dienų (trejų metų) trukmės 200 000 vienetų 100 litų (28,96 EUR) 
nominaliosios vertės vardinių obligacijų emisijos prospektas. Bendra emisijos nominalioji vertė 
– 20 000 000 litų (5 792 400 EUR). 
 
Obligacijų metinių palūkanų dydis – IRS (trejų metų standartinio palūkanų normos apsikeitimo 
sandorio palūkanos) plius 1,1 proc. Tiksli obligacijų palūkanų norma bus nustatyta paskutinės 
darbo dienos prieš emisijos platinimo pradžią pabaigoje ir iš karto bus paskelbta bendrovės 
internetiniame puslapyje www.pienozvaigzdes.lt bei obligacijų platintojo AB SEB Vilniaus 
banko internetiniame puslapyje www.seb.lt. 
 
Obligacijos bus platinamos viešai nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 29 d. (imtinai). 
Obligacijų išpirkimo diena – 2009 m. spalio 2 d. 
 
Obligacijos pasirašomos AB SEB Vilniaus banke, Finansų rinkų departamente adresu Jogailos 
10, Vilniuje ir visuose AB SEB Vilniaus banko filialuose bei klientų aptarnavimo skyriuose 
darbo dienomis nuo 8.30 iki 15.00 val. 
 
Bendrovės obligacijų emisijos prospektas bus skelbiamas Bendrovės ir platintojo interneto 
tinklalapiuose www.pienozvaigzdes.lt ir www.seb.lt. 
 
 
2006.08.02 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. I pusmečio neaudituoti finansiniai rezultatai 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. pirmą pusmetį buvo 248,7 mln. LTL (72,0 mln. EUR). Lyginant 
su praėjusių metų pirmo pusmečio pajamomis kurios buvo 206,5 mln. LTL (59,8 mln. EUR), 
pardavimai išaugo 20 proc. 
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Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) padidėjo 28 proc. nuo 21,4 mln. 
LTL (6,2 mln. EUR) iki 27,3 mln. LTL (7,9 mln. EUR). 
 
Penas prieš pelno mokestį padidėjo 47 proc., nuo 6,1 mln. LTL (1,8 mln. EUR) iki 9,0 mln. LTL 
(2,6 mln. EUR). 
 
Grynasis pelnas padidėjo 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 žvaigždės“ 2006 m. sausio - birželio mėn. pardavimai: 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. sausio – birželio mėn. buvo 248,7 mln. LTL (72,0 mln. EUR). 
Lyginant su praėjusių metų sausio – birželio mėn. pajamomis kurios buvo 206,4 mln. LTL (59,8 
mln. EUR), pardavimai išaugo 20%. 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. birželio mėn. buvo 47,9 mln. LTL (13,9 mln. EUR). Lyginant 
su praėjusių metų birželio mėn. pajamomis kurios buvo 39,3 mln. LTL (11,4 mln. EUR), 
pardavimai išaugo 22%. 
 
 
2006.05.17 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. sausio - balandžio mėn. pardavimai 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. sausio – balandžio mėn. buvo 154,0 mln. LTL (44,6 mln. EUR). 
Lyginant su praėjusių metų sausio – balandžio mėn. pajamomis kurios buvo 129,1 mln. LTL 
(37,4 mln. EUR), pardavimai išaugo 19,3 procentu. 
 
 
2006.04.28 
 
AB „Pieno žvaigždės“ neaudituoti 2006 m. I ketvirčio finansiniai rezultatai: 
 
Pardavimų pajamos per 2006 m. I ketvirtį buvo 114,1 mln. LTL (33,0 mln. EUR). Lyginant su 
praėjusių metų I ketvirčio pajamomis, kurios buvo 94,6 mln. LTL (27.4 mln. EUR), pardavimai 
išaugo 21 procentu. 
 
2006 m. I ketvirtį Bendrasis pelnas buvo 21,7 mln. LTL (6.3 mln. EUR). Lyginant su praėjusių 
metų I ketvirčio bendruoju pelnu 19,0 mln. LTL (5.5 mln. EUR), padidėjo 14 proc. 
 
Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) padidėjo 23 proc. Ir sudarė 12,4 
mln. LTL (3,6 mln. EUR) lyginant su praeitais metais – 10,1 mln. LTL (2.9 mln. EUR); 
 
2006 m. I ketvirčio pelnas prieš mokesčius (EBT) buvo 3,4 mln. LTL (1,0 mln. EUR). Lyginant 
su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, EBT padidėjo 58 proc. nuo 2,1 mln. LTL (0.6 mln. EUR). 
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2006 m. I ketvirčio grynasis pelnas buvo 2,7 mln. LTL (0,8 mln. EUR). Lyginant su praeitų metų 
tuo pačiu laikotarpiu, grynasis pelnas padidėjo 54 proc. nuo 1,8 mln. LTL (0.5 mln. EUR). 
 
 
2006.04.27 
 
AB „Pieno žvaigždės“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 
 
2006 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB "Pieno žvaigždės"  eiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime priimti sprendimai: 
 
patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 metus,  
 
patvirtinti 2005 m. metinę finansinę atskaitomybę,  
 
patvirtinti bendrovės 2005 metų pelno paskirstymą, kuriame nuspręsta skirti 9.432.066 Lt 
(2.731.715 EUR) dividendų, t.y. po 0.175 Lt (0.051 EUR) dividendų vienai paprastajai 1 Lt 
nominalios vertės akcijai. 
 
priimtas sprendimas supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas pateikiant 
savanoriškus oficialius pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir 
savų akcijų supirkimui naudoti 3 000 000 Lt (868.860,06 EUR) rezervą, patvirtintą skirstant 
pelną. 
a) akcijų įsigijimo tikslas – stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir 
išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; 
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; 
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų 
kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, 
maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų 
Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – minimali akcijų pardavimo kaina 
ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba 
aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje. 
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių 
bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų 
akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus kurie 
nenumatyti šiame sprendime. 
 
 
2006.04.24 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. I ketvirčio pardavimai (neaudituoti duomenys) 
 
Per 2006 m. kovo mėn. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos buvo 40,0 mln. LTL (11,6 
mln. EUR); 
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Per 2006 m. I ketvirtį AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos sudarė 114,2 mln. LTL (33,1 
mln. EUR); 
 
 
2006.03.20 
 
Šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ visuotinis akcininkų susirinkimas 
 
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2006 m. balandžio 27 d. 11.00 val. šaukiamas AB 
"Pieno žvaigždės" (įm.k. 1246 65536, buveinės adresas Laisvės pr. 125, Vilnius) eilinis 
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 125, Vilniuje. 
Registracija nuo 10.00 val. 
Susirinkimo darbotvarkė: 
 
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. 
2. Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4. Bendrovės pelno paskirstymas. 
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.  
 
Nustatyti, kad 2006 m. balandžio 27 d. įvyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 
yra 2006 m. balandžio 20 d.  
 
AB „Pieno žvaigždės“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 
 
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. 
Rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės veiklos 
ataskaitos ir metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 
 
2. Bendrovės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrovės veiklos ataskaitą už 2005 finansinius metus. 
 
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrovės 2005 m. metinę finansinę atskaitomybę. 
 
4. Bendrovės pelno paskirstymas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Patvirtinti bendrovės 2005 metų pelno paskirstymą. 
 
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 
Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas pateikiant savanoriškus oficialius 
pasiūlymus vertybinių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 
a) akcijų įsigijimo tikslas – stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir 
išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; 
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis 
jau turimomis savomis akcijomis negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; 
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% mažesnė už paskutinės savaitės 
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Bendrovės akcijų kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį 
vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės 
akcijų kainų Vilniaus vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – minimali akcijų pardavimo kaina 
ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes 
įsigyti supirktas akcijas jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba 
aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais 
arba viešai spaudoje. 
Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių 
bendrovių įstatymo 54 straipsniu bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus 
susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymo, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų 
akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus  kurie 
nenumatyti šiame sprendime. 
 
 
2006.03.17 
 
Dėl AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. dividendų 
 
AB „Pieno žvaigždės“ valdyba nusprendė siūlyti akcininkų susirinkimui priimti sprendimą 
išmokėti akcininkams dividendus, po 0,175 lito kiekvienai akcijai. 
 
 
2006.03.17 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. preliminarūs rezultatai 
 
Preliminarūs (neaudituoti) 2005 m. AB „Pieno žvaigždės“ veiklos rezultatai: 
 
Apyvarta: 446 mln. litų (129 mln. EUR); 
 
EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanas ir mokesčius): 49,3 mln. litų (14,3 
mln. EUR); 
 
Grynasis pelnas: 15,5 mln. litų (4,5 mln. EUR); 
 
 
2006.03.02 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2006 m. sausio mėn. pardavimai 
 
Per 2006 m. sausio mėn. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos buvo 35,7 mln. LTL (10,3 
mln. EUR); 
 
 
2006.02.28 
 
Dėl AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. rezultatų skelbimo 
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AB „Pieno žvaigždės“ 2005 metų finansinius rezultatus paskelbs 2006 metų kovo mėn. 17d., po 
to, kai šiuos rezultatus aprobuos įmonės valdyba. 
 
 
2006.01.23 
 
AB „Pieno žvaigždės“ 2005 m. pardavimai (neaudituoti duomenys) 
 
Per 2005 m. gruodžio mėn. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos buvo 50,6 mln. LTL (14,6 
mln. EUR); 
Per visus 2005 m. AB „Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos sudarė 446,4 mln. LTL (129,3 mln. 
EUR); 
 
 


