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Pelno (nuostoli�) ataskaita 
 

Grup�   Bendrov� 

Gruodžio 31 d. pasibaig� 
metai 

  Gruodžio 31 d. pasibaig� 
metai 

2007 2006  Pastabos 2007 2006 

      

664 962 510 272 Pardavimai 5 609 595 510 272 

(549 020) (444 341) Pardavim� savikaina  (520 621) (444 341) 

115 942 65 931 Bendrasis pelnas  88 974 65 931 

(29 401) (24 358) Pardavimo ir rinkodaros s�naudos 6 (15 948) (24 358) 

(40 328) (21 936) Bendrosios ir administracin�s s�naudos  7 (31 835) (21 936) 

10 801 7 872 Kitos veiklos pajamos 8 13 570 7 872 

(8 623) (6 622) Kitos veiklos s�naudos 9 (11 808) (6 622) 

394 (197) Kiti veiklos (nuostoliai)/pelnas 10 383 (197) 

48 785 20 690 Veiklos pelnas   43 336 20 690 

(2 278) (2 452) Finansin�s veiklos s�naudos 12 (2 275) (2 452) 

46 507 18 238 Pelnas prieš apmokestinim�  41 061 18 238 

(12 269) (5 217) Pelno mokestis 13 (10 462) (5 217) 

34 238 13 021 Grynasis pelnas  30 599 13 021 

      

  Priskirtinas:    

34 238 13 021 Bendrov�s savininkams   30 599 13 021 

- - Mažumos daliai  - - 

34 238 13 021   30 599 13 021 

      

0,81 0,30 
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir 
sumažintas pelnas (Lt už vien� akcij�) 

14 
0,72 0,30 

 
 
10–43 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
 
5–43 puslapiuose pateikt� finansin	 atskaitomyb	 patvirtino Valdyba ir 2007 m. balandžio 14 d. Valdybos 
vardu j� pasiraš� Direktorius ir finans� direktorius. 
 
 
 
Antanas Trumpa        Antanas Kavaliauskas 
Direktorius         Finans� direktorius 
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Balansas 

Grup�   Bendrov� 
Gruodžio 31 d.   Gruodžio 31 d. 

      

2007 2006  Pastabos 2007 2006 
  TURTAS    

  Ilgalaikis turtas    
113 451 122 822 Ilgalaikis materialusis turtas 15 86 950 122 822 

3 815 547 Nematerialusis turtas  16 341 547 
1 186 - Investicijos � dukterines �mones 17 33 220 10 
1 590 - Atid�tojo pelno mokes�io turtas 18 1 590 - 

15 336 10 064 Suteiktos paskolos 19 15 336 10 064 
3 840 3 103 Kitos gautinos sumos 21 3 730 3 103 

139 218 136 536   141 167 136 546 
  Trumpalaikis turtas    

104 195 102 703 Atsargos 20 99 378 102 703 
25 985 12 524 Suteiktos paskolos 19 25 624 12 524 
59 923 68 699 Prekybos ir kitos gautinos sumos 21 55 023 68 699 

- 1 625 Iš anksto sumok�tas pelno mokestis  - 1 625 
4 623 669 Pinigai ir pinig� ekvivalentai 22 1 041 659 

194 726 186 220   181 066 186 210 
      

333 944 322 756 Turto iš viso  322 233 322 756 
      
  AKCININK	 NUOSAVYB�    
  Priskirtina Bendrov�s savininkams    

42 716 47 462 Akcinis kapitalas 23 42 716 47 462 
41 473 41 473 Akcij� priedai  41 473 41 473 
14 394 30 000 Rezervas nuosavoms akcijoms �sigyti  14 394 30 000 
(4 702) (20 352) Nuosavos akcijos 24 (4 702) (20 352) 

5 362 69 805 Kiti rezervai 25 5 362 69 805 
113 245 24 645 Nepaskirstytas pelnas  109 606 24 645 

      
212 488 193 033 Akcinink� nuosavyb�s iš viso  208 849 193 033 

      
  
SIPAREIGOJIMAI    
  Ilgalaikiai �sipareigojimai    

504 - Finansin�s skolos 26 459 - 
5 946 6 703 Ateinan�io laikotarpio pajamos 27 4 422 6 703 
6 450 6 703   4 881 6 703 

  Trumpalaikiai �sipareigojimai    
8 413 - Pelno mokes�io �sipareigojimas  6 584  

36 154 76 337 Finansin�s skolos 26 36 034 76 337 
2 160 2 380 Ateinan�io laikotarpio pajamos 27 1 949 2 380 

67 455 44 303 Prekybos ir kitos mok�tinos sumos 28 63 112 44 303 
824 - Atid�jiniai 29 824  

115 006 123 020   108 503 123 020 
121 456 129 723 
sipareigojim� iš viso  113 384 129 723 

      
333 944 322 756 Nuosavyb�s ir �sipareigojim� iš viso  322 233 322 756 

10–43 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
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Bendrov�s nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita 
 
 

   
 

 
Pasta-

bos 

 
Akcinis 
kapita-

las 

 
Akcij� 
priedai 

Rezervas 
nuosavoms 

akcijoms 
�sigyti 

Nuosavos 
akcijos 

 
Kiti 

rezervai 

 
Nepas-

kirstytas 
pelnas Iš viso 

         

Likutis 2006 m. sausio 1 d.  47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 900 194 416 

Grynasis pelnas  - - - - - 13 021 13 021 

Visos pripažintos pajamos per 

2006 m. 

 - - - - - 13 021 13 021 

Nuosav� akcij� �sigijimas  24 - - - (4 128) - - (4 128) 

Pervesta � rezerv� nuosav� 

akcij� �sigijimui 

 - - 20 000 - - (20 000) - 

Dividendai už 2005 m.  - - - - - (10 276) (10 276) 

Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.  47 462 41 473 30 000 (20 352) 69 805 24 645 193 033 

         

Grynasis pelnas  - - - - - 30 599 30 599 

Visos pripažintos pajamos per 

2007 m. 

 - - - - - 30 599 30 599 

Nuosav� akcij� �sigijimas 24 - - - (4 702) - - (4 702) 


statinio kapitalo mažinimas / 

nuosav� akcij� anuliavimas 

24 (4 746)  (15 606) 20 352    

Pervedimas � �statymo numatyt� 

rezerv� 

     651 (651)  

Nepanaudot� rezerv� 

perskirstymas 

25 - -  - (65 094) 65 094 - 

Dividendai už 2006 m.  - - - - - (10 081) (10 081) 

Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.  42 716 41 473 14 394 (4 702) 5 362 109 606 208 849 

 

 
10–43 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
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Grup�s nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita 
 

   
 

 
Pasta-

bos 

 
Akcinis 
kapita-

las 

 
Akcij� 
priedai 

Rezervas 
nuosavoms 

akcijoms 
�sigyti 

Nuosavos 
akcijos 

 
Kiti 

rezervai 

 
Nepas-

kirstytas 
pelnas Iš viso 

         

Likutis 2006 m. sausio 1 d.  47 462 41 473 10 000 (16 224) 69 805 41 900 194 416 

Grynasis pelnas  - - - - - 13 021 13 021 

Visos pripažintos pajamos per 

2006 m. 

 - - - - - 13 021 13 021 

Nuosav� akcij� �sigijimas   - - - (4 128) - - (4 128) 

Pervesta � rezerv� nuosav� 

akcij� �sigijimui 

   20 000   (20 000)  

Dividendai už 2005 m. 20 - - - - - (10 276) (10 276) 

Likutis 2006 m. gruodžio 31 d.  47 462 41 473 30 000 (20 352) 69 805 24 645 193 033 

         

Grynasis pelnas  - - - - - 34 238 34 238 

Visos pripažintos pajamos per 

2007 m. 

 - - - - - 34 238 34 238 

Nuosav� akcij� �sigijimas 21 - - - (4 702) - - (4 702) 


statinio kapitalo mažinimas  (4 746)  (15 606) 20 352    

Pervedimas � �statymo numatyt� 

rezerv� 

     651 (651)  

Nepanaudot� rezerv� 

perskirstymas 

21 - -  - (65 094) 65 094 - 

Dividendai už 2006 m. 20 - - - - - (10 081) (10 081) 

Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.  42 716 41 473 14 394 (4 702) 5 362 113 245 212 488 

 

 

10–43 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
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Pinig� sraut� ataskaita 
 

Grup� 
  

Bendrov� 
Gruodžio 31 d.  
pasibaig� metai 

  Gruodžio 31 d. 
pasibaig� metai 

2007 2006  Pastabos 2007 2006 
      
  
prastin� veikla    

106 606 17 822 Pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 30 99 230 17 822 
(2 278) (2 452) Sumok�tos pal�kanos  (2 275) (2 452) 
(3 821) (6 970) Sumok�tas pelno mokestis  (3 843) (6 970) 

      
100 507 8 400 Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos  93 112 8 400 

      
  Investicin� veikla    

(19 867) (20 442) Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai 15 (15 377) (20 442) 
(126) (41) Nematerialiojo turto pirkimai 16 (126) (41) 

(8 347) - 
Investicij� pirkimas (Grup�je – at�mus �sigyt� 
dukterini� �moni� pinigus) 

17 
(8 409) - 

(9 953) (516) �kininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos  (9 753) (516) 
(13 270) (1 529) Kitos suteiktos paskolos  (13 270) (1 529) 

2 263 134 Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo  1 396 134 
3 505 300 Gautos vyriausyb�s dotacijos ir subsidijos  3 505 300 

129 677 Kit� paskol� susigr�žinimas  129 677 

3 466 2 929 
�kininkams ir darbuotojams suteikt� paskol� 
susigr�žinimas 

 
3 466 2 929 

348 594 Gautos pal�kanos  323 594 

(41 851) (17 894) 

 
Grynieji pinig� srautai panaudoti investicin�je 
veikloje  (38 115) (17 894) 

      
  Finansin� veikla    

(10 081) (10 276) Išmok�ti dividendai  (10 081) (10 276) 
(4 702) (4 128) Nuosav� akcij� �sigijimas  23 (4 702) (4 128) 

(267 226) 38 135 Gautos paskolos  267 284 38 135 
(299 066) (25 232) Paskol� gr�žinimas  (299 066) (25 232) 

(20) (260) Finansin�s nuomos (lizingo) mok�jimai   - (260) 
      

(46 643) (1 761) Grynieji pinig� srautai panaudoti finansin�je 
veikloje 

 (46 565) (1 761) 

      

12 013 (11 255) 
Pinig� ir pinig� ekvivalent� grynasis 
sumaž�jimas 

 
8 431 (11 255) 

      
(16 582) (5 327) Pinigai ir pinig� ekvivalentai met� pradžioje 20 (16 582) (5 327) 

      
(4 569) (16 582) Pinigai ir pinig� ekvivalentai met� pabaigoje  (8 151) (16 582) 

 
 

10–43 puslapiuose pateiktos pastabos yra neatskiriama šios finansin�s atskaitomyb�s dalis. 
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Finansin�s atskaitomyb�s pastabos 
   
1. Bendroji informacija 
  
 AB „Rokiškio s�ris” (toliau – Bendrov�) yra listinguojama akcin� bendrov�, �sik�rusi Rokiškyje, 160 km 

� šiaur�s vakarus nuo Lietuvos Respublikos sostin�s – Vilniaus. 
mon�s kodas 173057512, adresas: 
Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva.  

  
 AB „Rokiškio s�ris” akcijomis prekiaujama Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje ir jos �trauktos � 

Oficial�j� s�raš�. 
  
 Konsoliduot� Grup	 (toliau – Grup�) sudaro Bendrov�, du jos filialai, šešios dukterin�s �mon�s ir viena 

pagal jungtin�s veiklos (partneryst�s) sutart� kontroliuojama �mon� (angl. joint venture) (toliau – 
jungtin�s veiklos �mon�) (2006: du filialai ir viena dukterin� �mon�). Informacija apie grup�s �mones ir 
filialus pateikiama žemiau: 
 

  Vykdantys 
veikl� gruodžio 

31 d. 

  Grup�s dalis (%) 
gruodžio 31 d. 

Filialai 2007 2006  Dukterin�s �mon�s 2007 2006 
Utenos pienas Taip Taip  UAB „Rokiškio pienas“ 100,00 100,00 
Ukmerg�s Pienin� Taip Taip  UAB „Skeberdis ir partneriai“ 100,00 - 
    UAB „Skirpstas“ 100,00 - 
    KB „Žalmarg�“ 100,00 - 
    UAB „Bat�nai“ * 100,00 - 
    UAB „Pe�up�“ * 100,00 - 

 
    Jungtin�s veiklos �mon�   
    UAB „Pieno up�s“ 50,00 -  

  
 * Šios dukterin�s �mon�s nebuvo konsoliduojamos Grup�s atskaitomyb�je d�l j� nereikšmingumo. 
  
 Visos aukš�iau nurodytos dukterin�s �mon�s ir filialai �steigti Lietuvoje. 
  
 Pagrindin� Grup�s ir Bendrov�s veikla yra fermentini� s�ri� ir kit� pieno produkt� gamyba. Tur�dama 

tiksl� atskirti švieži� pieno produkt� gamyb� per 2006 m. Bendrov� �steig� nauj� �mon	 Rokiškio 
pienas UAB. 2007 m. švieži� pieno produkt� gamybos veikla buvo pilnai perkelta (17 pastaba). 

  
 Per 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus vidutinis Bendrov�s darbuotoj� skai�ius buvo 1 192 

(2006 m. – 1 620 darbuotojas). Per 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus vidutinis Grup�s 
darbuotoj� skai�ius buvo 1 738 (2006 m. – 1 620 darbuotojas). 

  
  
2. Apskaitos principai 
  

 2.1 Rengimo pagrindas 
   
  Ši finansin� atskaitomyb� parengta pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus 

(TFAS), patvirtintus taikymui Europos S�jungoje. 
   
  Finansin� atskaitomyb� parengta remiantis istorin�s �sigijimo savikainos samprata.  
   
  Žemiau pateikiami pagrindiniai paskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengta ši finansin� 

atskaitomyb�. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems met� laikotarpiams, jeigu 
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nenurodyta kitaip. 
   
  Rengiant finansin	 atskaitomyb	 pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turin�iais 

�takos apskaitomo turto ir �sipareigojim� vert�ms bei neapibr�žtojo turto ir �sipareigojim� 
atskleidimui finansin�s atskaitomyb�s dien� bei per ataskaitin� laikotarp� apskaitytoms 
pajamoms ir s�naudoms. Nors šie vertinimai remiasi vadovyb�s turimomis žiniomis apie esam� 
pad�t� ar veiksmus, faktiniai rezultatai galiausiai gali skirtis nuo ši� vertinim� (4 pastaba). 

   
  Nauji standartai, interpretacijos ir paskelbt� standart� pakeitimai, kurie galioja 2007 m. 
   
  TFAS 7 „Finansin�s priemon�s: atskleidimas“, taikomas metiniams finansin�s atskaitomyb�s 

laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2007 m. sausio m�n., bei papildomi pakeitimai TAS 1 
„Finansin�s atskaitomyb�s pateikimas – Kapitalo atskleidimai“ buvo taikomi Bendrovei ir Grupei 
2007 metais. TFAS 7 numato naujus atskleidimus, patobulinan�ius informacij� apie finansines 
priemones, �traukiant kiekybinius rizikos pozicij� aspektus bei rizikos valdymo metodus. Nauji 
kiekybiniai atskleidimai pateikia informacij� apie rizikos pozicij� apimt�, kuri pagr�sta vidine 
informacija, pateikiama vadovybei. Kokybiniai ir kiekybiniai atskleidimai apima kredito rizikos 
pozicij�, likvidumo ir rinkos rizik�, taip pat rinkos rizikos jautrumo analiz	. TAS 1 pakeitimai 
numato kapitalo lygio bei kapitalo valdymo b�d� atskleidimus. Naujieji atskleidimai yra pateikti 
šiose finansin�se ataskaitose. 

   
  Nauji standartai, interpretacijos ir paskelbt� standart� pakeitimai, kurie galioja 2007 m., bet yra 

neaktual�s Bendrov�s ir Grup�s vykdomai veiklai  
   
  Žemiau aprašyti standartai, j� pakeitimai ir interpretacijos, kuriuos privaloma taikyti 

ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2007 m. sausio 1 d., ta�iau kurie yra 
neaktual�s Bendrov�s ir Grup�s vykdomai veiklai arba kurie neturi reikšmingos �takos 
konsoliduotai finansinei atskaitomybei: 

   
  - 4 TFAS Draudimo sutartys 
  - TFAS IK Interpretacija Nr. 7 Perskai�iavimo metodo pagal TAS 29 Finansin� atskaitomyb� 

hiperinfliacijos s�lygomis  taikymas 
  - TFAS IK Interpretacija Nr. 8 2-ojo TFAS taikymo apimtis 
  - TFAS IK Interpretacija Nr. 9 
terpt�j� išvestini� priemoni� vertinimas iš naujo 
  - TFAS IK Interpretacija Nr. 10 Tarpin� finansin� atskaitomyb� ir vert�s sumaž�jimas 
   
  Standart�, j� pakeitim� ir interpretacij� taikymas anks�iau laiko 
   
  Grup� nepasirinko anks�iau laiko taikyti joki� nauj� standart� ar esam� standart� pakeitim� ir 

interpretacij�.   
    
  Nauji standartai, interpretacijos ir paskelbt� standart� pakeitimai, kurie dar negalioja 
   
  Paskelbti tam tikri nauji standartai ir esam� standart� pakeitimai bei interpretacijos, kuriuos 

privaloma taikyti Grup�s ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2008 m. 
sausio 1 d., ar v�lesniems laikotarpiams, ta�iau kuri� Grup� dar n�ra pritaikiusi anks�iau laiko: 

   
  - TAS 1 Finansin�s atskaitomyb�s pateikimas turi b�ti taikomas metiniams laikotarpiams, 

prasidedantiems nuo ar po 2009 m. sausio m�n. 1 d. Bendrov� taikys š� standart� nuo 2009 m. 
sausio m�n. 1 d., ta�iau nesitikima, kad jis tur�s reikšmingos �takos Bendrov�s finansinei 
atskaitomybei. 

   
  - TAS 23 (pakeistas) Skolinimosi kaštai (�sigalioja 2009 m. sausio m�n. 1 d.). Bendrov� taikys š� 

standart� nuo 2009 m. sausio m�n. 1 d., ta�iau šiuo metu šis standartas n�ra aktualus 
Bendrov�s veiklai, kadangi kriterijus tenkinan�io turto statybos darb� finansavimui 
nenaudojamos jokios paskolos. 
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  - TAS 27 Konsoliduota ir atskira  finansin� atskaitomyb� (perži�r�ta 2008 m. sausio m�n. ir galioja 
metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2009 m. liepos m�n. 1 d.). Bendrov� taikys 
š� standart� nuo 2009 m. sausio m�n. 1 d. 

   
  - TFAS 3 Verslo jungimai (perži�r�ta 2008 m. sausio m�n. ir galioja verslo jungimams, kuri� 

�sigijimo data yra pirmas metinis laikotarpis, prasidedantis nuo ar po 2009 m. liepos m�n. 1 d.). 
Bendrov� taikys š� standart� nuo 2009 m. sausio m�n. 1 d. 

   
  - Nuosavyb�s teisi� perdavimo s�lygos ir j� atšaukimas - TFAS 2 „Akcijomis paremti mok�jimai" 

pakeitimas (paskelbtas 2008 m. saus�, galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar 
po 2008 m. sausio 1 d.). Vadovyb�s nuomone, šis standartas n�ra aktualus Bendrov�s veiklai. 

   

  - TFAS 8 Veiklos segmentai (galioja nuo 2009 m. sausio m�n. 1 d.). Bendrov� taikys š� standart� 
nuo 2009 m. sausio m�n. 1 d. 

   
  - TFAS IK Interpretacija Nr. 11 TFAS 2 – grup�s ir nuosav� akcij� sandoriai (galioja metiniams 

laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2007 m. kovo m�n. 1 d.). Vadovyb�s nuomone, ši 
Interpretacija n�ra aktuali Bendrov�s veiklai. 

   
  - TFAS IK Interpretacija Nr. 12 Paslaug� koncesij� susitarimai (galioja nuo 2007 m. sausio m�n. 1 

d.). Vadovyb�s nuomone, ši Interpretacija n�ra aktuali Bendrov�s veiklai.  
   
  - TFAS IK interpretacija Nr. 13 Klient� lojalumo programos galioja metiniams laikotarpiams, 

prasidedantiems nuo ar po 2008 m. liepos m�n. 1 d. Ši interpretacija n�ra aktuali Bendrovei. 
   
  - TFAS IK interpretacija Nr. 14 TAS 19 – Nustatyt� išmok� turto ribojimas, minimal�s finansavimo 

reikalavimai ir j� s�veika galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems nuo ar po 2008 m. 
sausio m�n. 1 d. Vadovyb�s nuomone, ši Interpretacija n�ra aktuali Bendrov�s veiklai. 

   
  - Finansiniai instrumentai bei �sipareigojimai, atsirandantys d�l likvidacijos – TAS 32 ir TAS 1 

Pakeitimas, taikomas nuo 2009 m. sausio m�n. 1 d. Vadovyb� nemano, kad šis standartas tur�s 
�takos jos atskirai ir konsoliduotai finansinei atskaitomybei. 

   
  TFAS IK Interpretacijos Nr. 12, 13, 14, ir pakeistas 1, 23, 27, 32 TAS bei pakeistas 2 ir perži�r�tas 

3 TFAS dar n�ra patvirtinti ES. 
   
 2.2 Grup�s apskaita 
   
  (a) Dukterin�s �mon�s 
   
  Dukterin�s �mon�s – tai �mon�s, kuriose Grup� gali kontroliuoti j� finans� bei veiklos politik�. 

Paprastai tokia kontrol� užtikrinama turint daugiau nei pus	 balsavimo teis	 turin�i� akcij�. 
Dukterin�s �mon�s pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grup� �gyja ši� �moni� kontrol	 ir 
nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrol� prarandama. 

   
  Dukterini� �moni� �sigijimui Grup� taiko pirkimo metod�. 
sigijimo savikaina nustatoma prie 

tiesiogini� �sigijimo išlaid� pridedant perduoto turto tikr�j� vert	, išleist� nuosavyb�s akcij� vert	 
bei prisiimt� �sipareigojim� vert	 �sigijimo dien�. Verslo sujungimo b�du �sigytas 
identifikuojamas turtas ir prisiimti �sipareigojimai bei neapibr�žtieji �sipareigojimai pradžioje 
�vertinami tikrosiomis vert�mis �sigijimo dien�, neatsižvelgiant � bet kurios mažumos dalies dyd�. 

sigijimo savikainos dalis, viršijanti Grup�s �sigytos dukterin�s �mon�s identifikuojamo grynojo 
turto dalies tikr�j� vert	, yra apskaitoma kaip prestižas. Jeigu �sigijimo savikaina yra mažesn� 
už Grup�s �sigytos dukterin�s �mon�s identifikuojamo grynojo turto dalies tikr�j� vert	, 
skirtumas pripaž�stamas tiesiai pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 

   
  Sandoriai tarp Grup�s �moni�, liku�iai bei nerealizuotas pelnas iš sandori� tarp Grup�s �moni� yra 

eliminuojami. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, ta�iau laikomas perduoto turto 
vert�s sumaž�jimo požymiu. Kur buvo b�tina, dukterini� �moni� apskaitos principai buvo pakeisti, 
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kad b�t� užtikrintas nuoseklumas su Grup�s taikomais apskaitos principais. 
   
  (b) Sandoriai ir mažumos dalis 
   
  Grup� vadovaujasi politika, pagal kuri� traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip 

sandorius su šalimis, nesusijusiomis su Grupe. Iš pardavim� mažumos dalies akcininkams 
Grup� gauna peln� ar nuostol�, kurie apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje.  

   
  (c) Jungtin�s veiklos �mon�s 
   
  Grup�s dalys bendrai kontroliuojamose �mon�se (jungtin�s veikos �mon�se) apskaitomos 

naudojant proporcingo konsolidavimo metod�. Grup� sudeda savo bendrai kontroliuojam� 
�moni� pajam� ir išlaid�, turto ir �sipareigojim� ir pinig� sraut� dali� sumas su panašiomis 
grup�s finansin�s atskaitomyb�s straipsni� sumomis. Grup� pripaž�sta tik t� pelno ir nuostolio, 
patirto grupei pardavus turt� bendrai �monei, dal�, kuri priskirtina kitiems �mon�s dalinininkams. 
Grup� nepripaž�sta savo pelno arba nuostolio dalies, atsiradusios grupei iš jungtin�s veiklos 
�mon�s �sigijus turto, bendroje �mon�je, kol grup� neperparduoda turto nepriklausomai šaliai. 
Ta�iau d�l tokio sandorio susidar	s nuostolis yra pripaž�statmas nedelsiant, jeigu nuostolis 
parodo, kad sumaž�jo trumpalaikio turto grynoji galimo realizavimo vert� arba susidar� 
nuostolis d�l turto vert�s sumž�jimo. 

   
 2.3 Atskira finansin� atskaitomyb� 
   
  Dukterin�s �mon�s atskiroje finansin�je atskaitomyb�je apskaitomos naudojant savikainos 

metod�, t.y., iš investicij� gautos pajamos pripaž�stamos tokia suma, kur� yra lygi Bendrov�s 
gautiems paskirstymams iš investicij� objekto sukaupto pelno, susidariusio po �sigijimo dienos. 
Paskirstymai, viršijantys tok� peln�, laikomi investicijos atgavimu, ir pripaž�stami suma, 
mažinan�ia investicijos savikain�. 

   
 2.4 Užsienio valiut� perskai�iavimas 
   
  (a) Funkcin� ir pateikimo valiuta 
   
  Bendrov�s ir kiekvienos Grup�s �mon�s finansin�je atskaitomyb�je parodyti straipsniai �vertinti 

pirmin�s ekonomin�s aplinkos, kurioje �mon� vykdo veikl�, valiuta (toliau – funkcin� valiuta). Ši 
finansin� atskaitomyb� pateikta Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrov�s (ir kiekvienos Grup�s 
�mon�s) funkcin� ir pateikimo valiuta. 

   
  Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eur�. 
   
  (b) Sandoriai ir liku�iai 
   
  Sandoriai užsienio valiuta perskai�iuojami � funkcin	 valiut� naudojant valiut� kursus, galiojan�ius 

sandori� atlikimo dien�. Pelnas ir nuostoliai, atsirandantys vykdant atsiskaitymus, susijusius su 
šiais sandoriais, bei perskai�iuojant piniginius turto bei �sipareigojim� liku�ius, išreikštus užsienio 
valiutomis, pagal met� pabaigoje galiojan�ius kursus, apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 

   
 2.5 Ilgalaikis materialusis turtas 
   
  Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas istorine �sigijimo savikaina, sumažinta sukaupto 

nusid�v�jimo suma.  
   
  V�liau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitin�s vert�s arba pripaž�stamos kaip atskiras 

turtas tik tuo atveju, jeigu tik�tina, kad ateityje Bendrov� ar Grup� iš šio turto gaus ekonomin�s 
naudos ir šio turto savikaina gali b�ti patikimai �vertinta. Visos kitos remonto ir prieži�ros s�naudos 
pripaž�stamos s�naudomis pelno (nuostoli�) ataskaitoje per t� finansin� laikotarp�, kuomet jos buvo 
patirtos. 



 
AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTA IR PATRONUOJAN�IOS BENDROV�S 
FINANSIN� ATSKAITOMYB� 2007 M. GRUODŽIO 31 D. 
 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 

 14 

   
  Turto nusid�v�jimas apskai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod�, nurašant 

turto �sigijimo vert	 iki likvidacin�s vert�s per nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius. 
   
  Turto likvidacin�s vert�s ir naudingo tarnavimo laikotarpiai perži�rimi ir prireikus koreguojami 

kiekvieno balanso parengimo dien�. 
   
  Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pateikti lentel�je žemiau:  
     
  Pastatai  25-55 met� 
  Mašinos ir �rengimai  5-15 met� 
  Transporto priemon�s  3-5 met� 
  
ranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas  3-8 met� 
     
  Turto likutin�s vert�s ir naudingo tarnavimo laikotarpiai perži�rimi ir prireikus koreguojami 

kasmet, kiekvien� met� pabaigoje. 
   
  Jei nustatoma, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitin� vert� viršija jo �vertint� atsiperkam�j� 

vert	, turto vert� iš karto yra sumažinama iki atsiperkamosios vert�s.  
   
  Pal�kan� s�naudos už paskolas, gautas ilgalaikio materialiojo turto statybai finansuoti, 

kapitalizuojamos per laikotarp�, kurio reikia užbaigti ir paruošti ilgalaik� material�j� turt� 
naudojimui pagal numatyt� paskirt�. Kitos skolinimosi išlaidos pripaž�stamos s�naudomis 
tuomet, kai yra patiriamos. 

   
  Nebaigta statyba perkeliama � atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai ji 

užbaigiama ir turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui. 
   
  Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo �sigijimo vert� bei susij	s 

nusid�v�jimas toliau nebeapskaitomi finansin�je atskaitomyb�je, o su tuo susij	s pelnas arba 
nuostoliai, apskai�iuoti kaip skirtumas tarp �plauk� ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto 
apskaitin�s vert�s, �traukiami apskai�iuojant veiklos peln�. 

   
 2.6 Nematerialusis turtas 
   
  (a) Programin� �ranga 
  Programin� �ranga, iš kurios Bendrov� ar Grup� tikisi gauti ekonomin�s naudos ateityje, 

apskaitoma �sigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija 
skai�iuojama taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� per naudingo tarnavimo laikotarp� 
nuo 1 iki 5 met�. 

   
  (b) Sutartiniai santykiai su klientais 
  Sutartiniai santykiai su klientais, pripaž�stami nematerialiuoju turtu po verslo �sigijimo (30 

pastaba), apskaitomi naudojant savikainos metod�, at�mus sukaupt� amortizacij� ir vert�s 
sumaž�jim�.  Sutartiniai santykiai su klientais amortizuojami proporcingai per �vertint� 2 met� 
laikotarp�.  
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 2.7 Nefinansinio turto vert�s sumaž�jimas 
   
  Turtas, kuriam skai�iuojama amortizacija arba nusid�v�jimas, perži�rimas, siekiant nustatyti jo 

vert�s sumaž�jim�, jeigu tik tam tikri �vykiai ar aplinkybi� pasikeitimai liudija, kad turto 
apskaitin� vert� gali b�ti neatgautina. Suma, kuria turto apskaitin� vert� viršija jo atsiperkam�j� 
vert	, pripaž�stama vert�s sumaž�jimo nuostoliu. Atsiperkamoji vert� yra turto tikroji vert�, 
at�mus pardavimo s�naudas, arba naudojimo vert�, priklausomai nuo to, kuri iš j� yra didesn�. 
Nustatant turto vert�s sumaž�jim�, turtas yra sugrupuojamas � mažiausias grupes, kuri� 
atžvilgiu galima nustatyti atskirus pinig� srautus (pinig� srautus sukurian�ius vienetus).  

   
 2.8 Finansinis turtas 
   
  Grup� klasifikuoja savo finansin� turt� � paskolas ir gautinas sumas. Klasifikavimas priklauso 

nuo �sigyto finansinio turto paskirties. Vadovyb� nustato finansinio turto klasifikacij� jo pirmojo 
apskaitymo metu, o v�liau perži�ri klasifikacij� kiekvienos atskaitomyb�s parengimo dien�. 

   
  Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar kitaip 

nustatomi mok�jimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis 
turtas, išskyrus tuos atvejus, kuomet j� terminas yra ilgesnis nei 12 m�nesi� nuo balanso 
parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Paskolos ir gautinos 
sumos apskaitomos balanso prekybos ir kit� gautin� sum� straipsnyje.  

   
 2.9 Atsargos 
   
  Atsargos apskaitomos savikaina arba gryn�ja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, 

kuri iš j� yra mažesn�. Savikaina apskai�iuojama vadovaujantis FIFO metodu. Pagamintos ir 
nebaigtos produkcijos savikain� sudaro žaliavos, tiesiogin�s darbo ir kitos tiesiogin�s s�naudos 
bei susijusios netiesiogin�s gamybos s�naudos, ta�iau ji neapima skolinimosi išlaid�. Grynoji 
galimo realizavimo vert� yra �vertinta pardavimo kaina, esant �prastoms verslo s�lygoms, at�mus 
produkcijos užbaigimo ir pardavimo s�naudas. 

   
 2.10 Prekybos ir kitos gautinos sumos 
   
  Gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikr�ja verte, o v�liau vertinamos amortizuota 

savikaina, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�, sumažinta vert�s sumaž�jimo suma. 
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas nustatomas tuomet, kai yra objektyvi� �rodym�, jog Grup� 
nesugeb�s atgauti vis� ši� sum� per iš anksto nustatytus terminus. Vert�s sumaž�jimo suma 
yra skirtumas tarp apskaitin�s vert�s ir �vertint� b�sim�j� pinig� sraut�, diskontuot� taikant 
apskai�iuot� pal�kan� norm�, dabartin�s vert�s. Vert�s sumaž�jimo suma pripaž�stama pelno 
(nuostoli�) ataskaitos bendr�j� ir administracini� s�naud� straipsnyje. Beviltiškos skolos yra 
nurašomos tais metais, kuriais jos nustatomos kaip neatgautinos. 

   
 2.11 Pinigai ir pinig� ekvivalentai 
   
  Pinigai ir pinig� ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Pinig� sraut� ataskaitos sudarymo 

tikslams pinigus ir pinig� ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko s�skaitos 
kreditas (angl. overdraft). Banko s�skaitos kreditas (overdraft) balanse apskaitomas trumpalaiki� 
�sipareigojim� finansini� skol� straipsnyje.  

   
 2.12 Akcinis kapitalas 
   
  (a) Paprastosios akcijos 
   
  Paprastosios vardin�s akcijos apskaitomos j� nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta 

suma, viršijanti j� nominali� vert	, apskaitoma kaip akcij� priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai 
priskiriamos nauj� akcij� emisijai, apskaitomos kaip akcij� pried� sumaž�jimas. 
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  (b) Nuosavos akcijos 
   
  Kai Bendrov� ar jos dukterin�s �mon�s �sigyja Bendrov�s akcij�, už jas sumok�ta suma, 

�skaitant visas priskiriamas papildomas išorines s�naudas, atimama iš akcinink� nuosavyb�s 
kaip nuosavos akcijos, kol jos n�ra parduodamos, naujai išleidžiamos ar anuliuojamos. 
Parduodant, išleidžiant ar anuliuojant nuosavas akcijas, joks pelnas ar nuostoliai nepripaž�stami 
pelno (nuostoli�) ataskaitoje. Kai tokios akcijos v�liau parduodamos arba naujai išleidžiamos, 
gaunamos l�šos apskaitomos konsoliduotoje finansin�je atskaitomyb�je kaip akcinink� 
nuosavyb�s pasikeitimas. 

   
 2.13 Rezervai 
   
  (a) Kiti rezervai 
   
  Kiti rezervai formuojami remiantis metinio visuotinio akcinink� susirinkimo nutarimu d�l 

paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali b�ti naudojamas tik metinio visuotinio 
akcinink� susirinkimo patvirtintiems tikslams. 
 

statymo numatytas rezervas yra �trauktas � kitus rezervus. 
statymo numatytas rezervas yra 
privalomas pagal Lietuvos Respublikos �statym� reikalavimus. Kasmetinis pervedimas � �statymo 
numatyt� rezerv� sudaro 5 proc. grynojo rezultato ir yra privalomas tol, kol šis rezervas pasiekia 
10 proc. akcinio kapitalo. 
statymo numatytas rezervas negali b�ti skirtas dividend� mok�jimui, 
ta�iau gali b�ti panaudotas b�simiems nuostoliams padengti. 

   
  (b) Rezervas nuosavoms akcijoms �sigyti 
   
  Šis rezervas apskaitomas tol, kol Grup� dalyvauja nuosav� akcij� �sigijimo ar pardavimo 

sandoriuose. Šis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos �statymus ir jis negali b�ti 
mažesnis už �sigyt� nuosav� akcij� �sigijimo ver�i� sum�.  

   
 2.14 Paskolos 
   
  Paskolos pradžioje pripaž�stamos tikr�ja verte, at�mus patirtas sandorio s�naudas. V�liau 

gautos paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidar	s tarp 
pradžioje pripažintos sumos ir išpirkimo vert�s, pripaž�stamas pelno (nuostoli�) ataskaitoje per 
skolinimosi laikotarp�, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. 
 
Paskolos priskiriamos prie trumpalaiki� �sipareigojim�, nebent Grup� turi bes�lygin	 teis	 atid�ti 
�sipareigojimo �vykdym� ne mažiau kaip 12 m�nesi� po balanso parengimo dienos. 

   
 2.15 Atid�tasis pelno mokestis 
   
  Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2006 m. – 15 proc.) pelno mokes�io tarifu pagal Lietuvos 

Respublikos mokes�i� �statymus. 
   
  Vadovaujantis naujai priimtu LR laikinuoju socialinio mokes�io �statymu, apmokestinamam 

pelnui taikomas socialinis mokestis, kuris už 2006 ir 2007 metus atitinkamai sudaro 4 proc. ir 3 
proc.  

   
  Atid�tasis pelno mokestis apskaitomas taikant �sipareigojim� metod� laikiniesiems skirtumams, 

susidarantiems tarp turto ir �sipareigojim� mokes�i� baz�s ir j� apskaitin�s vert�s konsoliduotoje 
finansin�je atskaitomyb�je. Atid�tasis pelno mokestis nepripaž�stamas, jeigu jis susidaro d�l kit� 
nei verslo sujungimo b�du atsiradusio turto ar �sipareigojim� pirminio pripažinimo, kuris sandorio 
metu netur�jo jokios �takos nei apskaitiniam, nei apmokestinamam pelnui ar nuostoliui. 
Atid�tasis pelno mokestis apskai�iuojamas taikant balanso parengimo dienai patvirtintus arba iš 
esm�s patvirtintus mokes�i� tarifus (ir �statymus), kuriuos numatoma taikyti, kuomet bus 
realizuojamas susij	s atid�tojo pelno mokes�io turtas arba �vykdomas atid�tojo pelno mokes�io 
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�sipareigojimas. 
   
  Atid�tasis pelno mokes�io turtas yra pripaž�stamas tokia apimtimi, kokia yra tik�tina, kad ateityje 

bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams panaudoti. 
 
Atid�tasis pelno mokestis apskaitomas laikiniesiems skirtumams, susidariusiems d�l investicij� � 
dukterines �mones, išskyrus tuos atvejus, kuomet laikinojo skirtumo išnykimo laik� kontroliuoja 
Grup� ir tik�tina, kad laikinasis skirtumas nebus panaikintas artimiausiu metu. 

   
 2.16 Lizingas ir nuoma – kur Grup� yra nuominink�  
   
  (a) Finansin� nuoma (lizingas) 
   
  Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kuomet Grupei perduodama iš esm�s visa su turto 

nuosavybe susijusi rizika ir nauda vadinama finansine nuoma (lizingu). Finansin� nuoma 
pradžioje kapitalizuojama mažesne iš dviej� ver�i�: lizingo b�du �sigyto ilgalaikio materialiojo turto 
tikr�ja verte arba �vertinta minimali� lizingo �mok� dabartine verte. Nuomos mokestis paskirstomas 
tarp �sipareigojim� bei finansavimo s�naud� taip, kad sudaryt� pastovi� pal�kan� norm� likusiam 
lizingo �sipareigojim� balansui. Atitinkamai, nuomos mokes�iai, at�mus b�simas finansavimo 
s�naudas, yra apskaitomi ilgalaiki� mok�tin� sum� straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kuomet 
mok�jimai turi b�ti atlikti per 12 m�nesi� ir tokiu atveju jie apskaitomi trumpalaikiuose 
�sipareigojimuose. Finansin�s nuomos b�du �sigytas ilgalaikis materialusis turtas yra nud�vimas 
per jo nauding� tarnavimo laikotarp� arba lizingo laikotarp�, priklausomai nuo to, kuris iš j� yra 
trumpesnis.   

   
  (b) Nuoma 
   
  Nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos dalis ir nuosavyb�s teikiama nauda, laikoma 

nuoma. Nuomos �mokos (at�mus bet kurias nuomotojo suteiktas nuolaidas) pripaž�stamos 
s�naudomis pelno (nuostoli�) ataskaitoje proporcingai per vis� nuomos laikotarp�. 

   
 2.17 Išmokos darbuotojams 
   
  (a) Socialinio draudimo �mokos 
   
  Grup� už savo darbuotojus moka socialinio draudimo �mokas � Valstybin� socialinio draudimo 

fond� (toliau – Fondas) pagal nustatyt� �mok� plan�, vadovaujantis vietos teis�s akt� 
reikalavimais. Nustatyt� �mok� planas – tai planas, pagal kur� Grup� moka fiksuoto dydžio 
�mokas � Fond� ir neturi teisinio ar konstruktyvaus �sipareigojimo toliau mok�ti �mokas, jei 
Fondas neturi pakankamai turto, kad sumok�t� visas išmokas darbuotojams, susijusias su j� 
tarnyba dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo �mokos pripaž�stamos 
s�naudomis pagal kaupimo princip� ir priskiriamos prie darbo užmokes�io s�naud�. 

   
  (b) Išeitin�s išmokos 
   
  Išeitin�s išmokos darbuotojams mokamos nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki �prasto 

iš�jimo � pensij� amžiaus arba darbuotojui pri�mus sprendim� savo noru išeiti iš darbo mainais � 
tokias išmokas. Grup� pripaž�sta išeitines išmokas tada, kai ji yra akivaizdžiai �pareigota 
nutraukti darbo santykius su esamais darbuotojais pagal detal� oficial� darbo santyki� 
nutraukimo plan� be galimyb�s jo atsisakyti arba �pareigota mok�ti išeitines išmokas po to, kai 
jos buvo pasi�lytos už iš�jim� iš darbo savo noru. Jei išeitin�s išmokos tampa mok�tinos v�liau 
nei per 12 m�nesi� nuo balanso datos, jos turi b�ti diskontuojamos iki dabartin�s vert�s. 

   
  (c) Premij� planai 

   
  Grup� pripaž�sta �sipareigojim� ir s�naudas premijoms ir dalyvavimui pelne, kuomet ji yra 

�sipareigojusi pagal sutart� arba praeityje taikoma praktika yra suk�rusi konstruktyv� 
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�sipareigojim�.  
   
 2.18 Pajam� pripažinimas 
   
  Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei 

vykdant �prastin	 veikl�, tikroji vert�. Pajamos apskaitomos at�mus prid�tin�s vert�s mokest�, 
sugr�žintas prekes ir kain� nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grup�s viduje. Pajamos iš 
preki� pardavimo pripaž�stamos tik tada, kai pirk�jui perduodama visa reikšminga rizika ir 
nuosavyb�s � prekes teis�s teikiama nauda. 

   
  Pal�kan� pajamos pripaž�stamos proporcingai, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. 

Kuomet sumaž�ja gautinos sumos vert�, Grup� sumažina jos apskaitin	 vert	 iki 
atsiperkamosios vert�s, kuri� sudaro �vertinti b�simi pinig� srautai, diskontuoti priemon�s 
pirmine apskai�iuot� pal�kan� norma, ir toliau prideda diskont� kaip pal�kan� pajamas. 
Pal�kan� pajamos už sumaž�jusios vert�s paskolas pripaž�stamos taikant pirmin	 apskai�iuot� 
pal�kan� norm�. 

   
 2.19 Dividend� paskirstymas 
   
  Bendrov�s akcininkams paskirstomi dividendai finansin�je atskaitomyb�je pripaž�stami 

�sipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrov�s akcinink�.   
   
 2.20 Vienai akcijai tenkantis pelnas 
   
  Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas apskai�iuojamas dalijant akcininkams tenkant� 

gryn�j� peln� iš išleist� paprast�j� vardini� akcij� skai�iaus svertinio vidurkio, ne�skaitant 
paprast�j� vardini� akcij�, kurias nusipirko Bendrov� ir Grup� ir kurios laikomos kaip nuosavos 
akcijos. 

   
 2.21 Informacija apie segmentus 
   
  Vienintelis Bendrov�s verslo segmentas – s�rio ir kit� pieno produkt� gamyba, tod�l informacija 

apie pagrindin� segment� n�ra pateikiama. Grup�s veikla suskirstyta � pagrindinius du verslo 
segmentus: Švieži pieno produktai ir s�riai bei kiti pieno produktai. Antriniai segmentai – 
geografiniai segmentai. Geografiniuose segmentuose gaminami produktai ar teikiamos 
paslaugos tam tikroje ekonomin�je aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi nuo kit� sudedam�j� 
dali�, veikian�i� kitoje ekonomin�je aplinkoje. 

   
 2.22 Vyriausyb�s dotacijos ir subsidijos 
   
  Vyriausyb�s dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikr�ja verte tuomet, kai yra pakankamai 

�rodym�, jog subsidija bus gauta ir Grup� atitiks visas jai keliamas s�lygas. 
   
  Eksporto subsidijos, mokamos Vyriausyb�s už kiekvien� reikalavimus atitinkan�i� 

eksportuojam� produkt� ton�, �traukiamos � pardavimo pajamas. 
   
  Vyriausyb�s dotacijos, gautos ilgalaikio materialiojo turto �sigijimui finansuoti, apskaitomos 

balanso ilgalaiki� ateinan�i� laikotarpi� pajam� straipsnyje. Jos pripaž�stamos pajamomis pagal 
tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� per susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo 
tarnavimo laikotarp�.  

   
 2.23 Atid�jiniai 
   
  Atid�jiniai restrukt�rizavimo išlaidoms ir teismo ieškiniams pripaž�stami tuomet, kai: Grup� turi 

dabartin� teisin� ar konstruktyv� �sipareigojim� d�l �vyki� praeityje; daugiau tik�tina nei 
netik�tina, kad šiam �sipareigojimui �vykdyti teks panaudoti išteklius; �sipareigojim� suma gali 
b�ti patikimai �vertinta. Atid�jiniai nepripaž�stami b�simiems veiklos nuostoliams. 
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  Atid�jiniai �vertinami dabartine verte s�naud�, kuri� tik�tina, kad prireiks �sipareigojimui �vykdyti, 
naudojant ikimokestin� tarif�, kuris atspindi pinig� laiko vert�s ir konkre�iam �sipareigojimui 
b�ding� rizik� dabartinius rinkos vertinimus. Atid�jinio padid�jimas per laikotarp� pripaž�stamas 
pal�kan� s�naudomis. 

   
 2.24 Prekybos mok�tinos sumos 
   
  Prekybos mok�tinos sumos pradžioje pripaž�stamos tikr�j� verte, o v�liau vertinamos 

amortizuota savikaina, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�.  
   
 2.25 Pra�jusio laikotarpio palyginamieji skai�iai 
   
  Pra�jusio ataskaitinio laikotarpio palyginamieji skai�iai buvo pakoreguoti, kad atitikt� einam�j� 

finansini� met� pateikim�. 2006 grudžio 31 d. pasibaigusiuose metuose 7 872 t�kst. Lt buvo 
perklasifikuoti iš pardavim� � kitos veiklos pajamas (8 pastaba) ir 6 622 t�kst. Lt iš pardavim� 
savikainos � kitos veiklos s�naudas (9 pastaba).  
Benrov�s ir Grup�s pra�jusio ataskaitinio laikotarpio balanso palyginamieji skai�iai buvo 
pakoreguoti, kad atitikt� einam�j� finansini� met� pateikim�. 2006 m. gruodžio 31 d. balanse 
perklasifikuota 10 064 t�kst. Lt iš kit� ilgalaiki� gautin� sum�  � ilgalaikes suteiktas paskolas ir 
12 524 t�kst. Lt iš trumpalaiki� prekybos ir kit� gautin� sum� � trumpalaikes suteiktas paskolas.  

   
 2.26 Bendrovi� atskyrimas 
   
  Verslo dalies perleidimas gali �vykti taikant bendrovi� atskyrimo metod�, kai �steigiamas visiškai 

kontroliuojamas �kio subjektas (dukterin� bendrov�). Atskyrimo atveju, perleidžiant verslo dal�, 
negaunamas nei pelnas, nei nuostolis, nes sandoris vykdomas esant bendrai kontrolei ir 
kontrol� neprarandama, t.y., iš esm�s grynasis turtas n�ra perleidžiamas. Patronuojan�ios 
bendrov�s perduodamo grynojo turto bendra apskaitin� vert� pripaž�stama investicija � 
dukterin	 bendrov	, t.y., jos atskiroje finansin�je atskaitomyb�je naudojamas savikainos 
metodas.  

   
3. Finansin�s rizikos valdymas 
  
3.1 Finansin�s rizikos veiksniai 
  
 Vykdydama veikl�, Grup� susiduria su �vairiomis finansin�mis rizikomis. Grup�s bendra rizikos valdymo 

programa pagrindin� d�mes� skiria finansini� rink� nenusp�jamumui ir siekia sumažinti galim� neigiam� 
poveik� Grup�s finansiniams veiklos rezultatams. 

  
 Rizikos valdym� vykdo Grup�s vadovyb�. Rašytiniai bendros rizikos valdymo principai n�ra parengti. 
  
 (a) Rinkos rizika 
  
 (i) Valiut� kurs� rizika 
 Grup� veikl� vykdo tarptautiniu mastu, ta�iau jai iškilusi valiut� kurs� svyravimo rizika palaikoma 

minimaliame lygyje, kadangi jos pardavimai už Lietuvos Respublikos teritorijos rib� daugiausia vykdomi 
eurais. Euro ir lito keitimo kursas yra fiksuotas.  

  
 (ii) Pinig� sraut� ir tikrosios vert�s pal�kan� normos rizika  
 Grupei bei Bendrovei pal�kan� normos rizika iškyla d�l pal�kanas uždirban�i� paskol� ir d�l gaut� 

ilgalaiki� paskol�. D�l gaut� paskol� su kintama pal�kan� norma Grup� susiduria su pinig� sraut� 
pal�kan� normos rizika. D�l išduot� paskol� su fiksuota pal�kan� norma Grup� susiduria su tikrosios 
vert�s pal�kan� normos rizika. 2007 ir 2006 metais Grup�s suteiktos paskolos su fiksuota pal�kan� 
norma buvo denominuotos litais. 2007 ir 2006 metais Grup�s gautos paskolos su kintama pal�kan� 
norma buvo denominuotos litais, eurais.  

  
 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s ir Grup�s grynieji pal�kan� normai jautr�s �sipareigojimai sudar� 14 
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566 t�kst. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. – 68 725 t�kst. Lt). Pal�kan� normai išaugus 1 procentiniu 
punktu Bendrov�s ir Grup�s pelnas sumaž�t� 146 t�kst. Lt (2006 m. – 687 t�kst. Lt).  

  
 (b) Kredito rizika 
  
 Kredito rizika kyla d�l pinig� bankuose, suteikt� paskol� bei iš pirk�j� gautin� sum� patiriamos kredito 

rizikos.  
  
 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. visi Bendrov�s ir Grup�s gryn�j� pinig� liku�iai buvo 

laikomi bankuose, kuri� išoriniai kredito reitingai, nustatyti reitingo agent�ros „Fitch Ratings“, yra A arba 
didesni nei A. 

  
 i) Maksimali kredito rizikos pozicija 
 Lentel�je pateikiami visi Bendrov�s ir Grup�s balansiniai straipsniai d�l kuri� yra patiriama kredito 

rizika. Maksimali kredito rizikos pozicija neatsižvelgiant � užtikrinimo priemones ir kitas kredito rizikos 
mažinimo priemones gruodžio 31: 

  
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
 4 290 472 Pinigai ir pinig� ekvivalentai bankuose 753 472 
 53 945 52 325 Prekybos gautinos sumos 48 875 52 325 
 41 158 22 588 Suteiktos paskolos 40 958 22 588 
 9 982 21 087 Kitos gautinos sumos 9 880 21 087 
 109 375 96 472  100 466 96 472 
      
      
 ii) Finansinio turto kredito kokyb�  
 Grup� neklasifikuoja gautin� sum� ir kito kredito rizik� turin�io finansinio turto pagal kredito kokyb	. Kredito rizika yra 

valdoma didžiausiems prekybos klientams nustatant kredito limitus bei analizuojant pradelstas gautinas 
sumas bei paskolas. Kredito limit� taikymas ir pradelst� skol� analiz� yra nuolat stebima Grup�s 
vadovyb�s. 

  
 Žemiau pateikiamoje lentel�je nurodomi devyni� didžiausi� prekybos klient� kredito limitai bei gautinos sumos 

2007 m. gruodžio 31 d. 
  
 Grup�  Bendrov� 
 Kredito limitas Gautina suma  Kredito limitas Gautina suma 
 3 000 1 258 Klientas A 3 000 1 258 
 16 000 9 899 Klientas B 16 000 9 899 
 2 200 1 188 Klientas C 2 200 1 188 
 3 452 2 762 Klientas D 3 452 2 762 
 4 000 3 321 Klientas E 4 000 3 321 
 3 578 3 617 Klientas F - - 
 8 715 9 167 Klientas G - - 
 2 600 833 Klientas H 2 600 833 
 2 600 738 Klientas I 2 600 738 
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 Žemiau pateikiamoje lentel�je nurodomi septyni� didžiausi� prekybos klient� kredito limitai bei gautinos sumos 

2006 m. gruodžio 31 d. 
  
 Grup�  Bendrov� 
 Kredito limitas Gautina suma  Kredito limitas Gautina suma 
 3 000 2 398 Klientas A 3 000 2 398 
 16 000 5 302 Klientas B 16 000 5 302 
 2 200 1 587 Klientas C 2 200 1 587 
 3 452 370 Klientas D 3 452 370 
 4 000 1 442 Klientas E 4 000 1 442 
 3 578 2 626 Klientas F 3 578 2 626 
 8 715 6 853 Klientas G 8 715 6 853 
  
 Gautinos sumos iš prekybos klient� reikšmingai neviršijo nustatyt� kredito limit�. 
  
 Informacija apie gautin� sum� ir paskol� pradelsim� gruodžio 31 yra apibendrinta lentel�je žemiau: 
  
 Lentel�je pateikiama suteikt� paskol� koncentracija:  
      
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 25 545 7 351 Didesn�s nei 2 milijonai Lt suteiktos paskolos 25 545 7 351 
 3 691 3 639 Didesn�s nei 1 milijonas Lt, bet mažesn�s nei 2 

milijonai Lt suteiktos paskolos 
3 691 3 639 

 12 085 11 598 Mažesn�s nei 1 milijonas Lt suteiktos paskolos  11 724 11 598 
 41 321 22 588  40 960 22 588 
      
 Didži�j� didesni� nei 2 milijonai Lt suteikt� paskol� dal� sudaro susijusioms šalims suteikta paskola (33 

pastaba).  
  
 (c)  Likvidumo rizika 

  
 Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiam� gryn�j� pinig� kiek� ir finansavim� sutartomis 

kreditavimo priemon�mis.  
  
 Lentel�je pateikiama Grup�s ir Bendrov�s finansini� �sipareigojim� analiz�. 
sipareigojimai suskirstyti pagal 

terminus, atsižvelgiant � balanso dien� likus� laikotarp� iki sutartyje numatyto termino pabaigos. Lentel�je pateiktos 
sumos apima sutartyje numatytus nediskontuotus pinig� srautus. Mok�tinos sumos ir kiti finansiniai �sipareigojimai, 
kuri� �vykdymo terminas yra 3 m�nesiai arba mažiau, atitinka j� balansines vertes, kadangi diskontavimo poveikis 
n�ra reikšmingas. 

  
 Bendrov� 

    

  
2007 m. gruodžio 31 d. 

Mažiau nei 3 
m�nesiai  

Nuo 3 iki 12 
m�nesi� 

Nuo 1 iki 5 
met� Po 5 met� 

 Bank� suteiktos paskolos - 37 000 461 - 
 Prekybos mok�tinos sumos  49 843 - - - 
 Kiti finansiniai �sipareigojimai 562 - - - 
  47 746 37 000 461 - 
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 2006 m. gruodžio 31 d. 

Mažiau nei 3 
m�nesiai  

Nuo 3 iki 12 
m�nesi� 

Nuo 1 iki 5 
met� Po 5 met� 

 Bank� suteiktos paskolos 11 899 66 960 - - 
 Prekybos mok�tinos sumos  40 150 - - - 
  52 049 66 960 - - 
 Grup� 

 
    

 2007 m. gruodžio 31 d. Mažiau nei 3 
m�nesiai  

Nuo 3 iki 12 
m�nesi� 

Nuo 1 iki 5 
met� 

Po 5 met� 

 Bank� suteiktos paskolos - 37 126 509 - 
 Prekybos mok�tinos sumos  52 176 - - - 
 kiti finansiniai �sipareigojimai 562 - - - 
  52 738 37 126 509 - 
  
 2006 m. gruodžio 31 d. 

Mažiau nei 3 
m�nesiai  

Nuo 3 iki 12 
m�nesi� 

Nuo 1 iki 5 
met� Po 5 met� 

 Bank� suteiktos paskolos 11 899 66 960 - - 
 Prekybos mok�tinos sumos  40 150 - - - 
  55 317 66 960 - - 
  
3.2. Kapitalo rizikos valdymas 
  
 Grup�s kapitalo valdymo tikslai yra užtikrinti Grup�s galimybes t	sti veikl�, siekiant uždirbti pelno savo 

akcininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims ir palaikyti optimali� kapitalo strukt�r� mažinant kapitalo 
savikain�. Siekdamos palaikyti arba pakoreguoti kapitalo strukt�r�, Grup� ir Bendrov� gali pakoreguoti 
akcininkams išmokam� dividend� sum�, gražinti kapital� akcininkams, išleisti nauj� akcij� arba 
parduoti turt�, kad sumažint� skolas. 

  
 Grup� kapital� apibr�žia kaip pinigus, pinig� ekvivalentus, akcinink� nuosavyb	 ir paskolas. 
  
 Bendrov�s ir Grup�s kapitalo strukt�ra gruodžio 31 d.: 
  
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 36 658 76 337 Gautos paskolos 36 493 76 337 
 (4 623) (669) Sumažinta: pinig� ir pinig� ekvivalent� likutis (1 041) (659) 
      
 32 035 75 668 Grynieji �sipareigojimai 35 452 75 678 
 212 488 193 033 Akcinink� nuosavyb� 208 849 193 033 
      
 244 523 268 701 Kapitalas iš viso 244 301 268 711 
      
 Remiantis Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu, akcin�s bendrov�s �statinis kapitalas turi 

b�ti ne mažesnis kaip 100 t�kst. Lit� (uždarosios akcin�s bendrov�s ne mažesnis kaip 10 t�kst. Lit�), 
o  nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 50 procent� bendrov�s �statinio kapitalo dydžio. 2007 m. 
gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrov� ir jos dukterin�s �mon�s, registruotos Lietuvoje, 
�vykd� šiuos reikalavimus.  
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3.3. Tikrosios vert�s vertinimas 
  
 Balanse apskaitytos prekybos mok�tinos ir prekybos gautinos sumos turi b�ti apmok�tos per trumpesn� 

negu trij� m�nesi� laikotarp�, tod�l laikoma, kad j� tikroji vert� atitinka balansin	 vert	, at�mus vert�s 
sumaž�jim�. Bendrov�s gaut� paskol� pal�kan� norma yra kei�iama ne re�iau kaip kas pus	 met�, 
tod�l laikoma jog j� tikroji vert� atitinka balansin	 vert	.  

  
  
4. Svarb�s apskaitiniai vertinimai ir sprendimai 
  
 Atid�jimas gautin� sum� vert�s sumaž�jimui  
  
 Atid�jimas gautin� sum� vert�s sumaž�jimui apskai�iuotas remiantis vadovyb�s atliktais sum�, kurios 

nebus susigr�žintos pagal pradžioje numatytus terminus, atgautinumo ir atgavimo laiko vertinimais. 
Šiam apskai�iavimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Sprendimai priimami atsižvelgiant � 
skolininko reikšmingas finansines problemas, tikimyb	, kad skolininkas bankrutuos ar jam bus atlikta 
finansin� reorganizacija, taip pat � mok�jim� ne�vykdym� ar uždelsim�. Dabartiniai Bendrov�s vertinimai 
gal�t� žymiai pasikeisti, pasikeitus situacijai rinkoje ir bendrai visoje ekonomikoje. Atgautinumo lygis 
taip pat labai priklauso nuo s�km�s ir veiksm�, kuri� buvo imtasi, siekiant susigr�žinti gautinas sumas, 
kuri� mok�jimas žymiai uždelstas.   

  
 Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpi� vertinimas  
  
 Grup� turi senus pastatus ir �rang�, kuri� naudingo tarnavimo laikotarpiai �vertinti remiantis numatomais 

produkto gyvavimo ciklais. Ta�iau ekonominiai naudingo tarnavimo laikotarpiai gali skirtis nuo dabartini� 
vertinim� d�l technini� naujovi� ar konkurent� veiksm�.  

  
 Sutartiniai santykiai su klientais 
  
 2007 m. Grup� �sigijo kelias pieno supirkimo tarpininkes. 
sigijusi šias bendroves (žr. 31 pastab�), 

Grup� pripažino sutartinius santykius su klientais kaip nematerial�j� turt� (16 pastaba). Pieno 
supirkimo verslas yra labai konkurencingas, tod�l sutartys su �kininkais paprastai pasirašomos tik 1 
met� laikotarpiui.  Remiantis Grup�s vertinimais, vidutinis sutartini� santyki� su klientais amortizacijos 
laikotarpis yra 2 metai, ta�iau šie vertinimai gali skirtis nuo faktin�s santyki� trukm�s.  

  
  
5. Informacija apie segmentus 
  

 Pirminis segmentas – verslo segmentai 
  
 Bendrov�s vienintelis reikšmingas verslo segmentas – s�ri� ir kit� pieno produkt� gamyba.  
  
 Pagrindiniai du Grup�s verslo segmentai:  
  
 - Švieži pieno produktai 
 - S�ris ir kiti pieno produktai 
  
 Kit� grup�s veikl� pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segment� vykdomi 

normaliomis prekybin�s veiklos s�lygomis. 
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 Žemiau pateikiama pagrindini� verslo segment� 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. 

pasibaigusi� met� informacija: 
 

 
 

Švieži pieno 
produktai 

S�ris ir kiti 
pieno 

produktai 

Kita Grup� 

 2007     
      
 Pardavimai – tre�iosioms šalims 185 387 474 919 4 656 664 962 
 Pardavimai su kitais segmentais (125 575) 106 565 19 010 - 
 Iš viso pardavim�    664 962 
      
 Segmento rezultatas / Veiklos pelnas 7 612 43 475 (2 302) 48 785 
      
 Finansin�s veiklos s�naudos (12 pastaba)    (2 278) 

 Pelnas prieš apmokestinim�    46 507 

 Pelno mokestis    (12 269) 

 Grynasis pelnas    34 238 

      
 Segmentams priskirtino turto 28 525 298 823 1 936 329 284 
 Kitas nepriskirtinas turtas    4 660 

 Turto iš viso    333 944 

      
 Segmentams priskirtini �sipareigojimai 10 713 110 489 304 121 506 
      
 Kapitalin�s investicijos  5 565 13 853 67 19 576 
 Nusid�v�jimas ir amortizacija 2 275 22 637 73 24 985 
      
      
 

 
 

Švieži pieno 
produktai 

S�ris ir kiti 
pieno 

produktai 

Kita Grup� 

 2006     
      
 Pardavimai – tre�iosioms šalims 107 231 403 041 - 510 273 
      
 Segmento rezultatas / Veiklos pelnas 4 150 16 540 - 20 690 
      
 Finansin�s veiklos s�naudos (12 pastaba)    (2 452) 

 Pelnas prieš apmokestinim�    18 238 

 Pelno mokestis    (5 217) 

 Grynasis pelnas    13 021 

      
 Segmentams priskirtino turto 71 643 250 451  322 094 
 Kitas nepriskirtinas turtas    662 

 Turto iš viso    322 756 

      
 Segmentams priskirtini �sipareigojimai 21 469 99 909 - 121 378 
      
 Kapitalin�s investicijos  3 208 18 304 - 21 512 
 Nusid�v�jimas ir amortizacija 2 373 23 615 - 25 988 
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 Antrinis segmentas – geografiniai segmentai 
  
 Visas Bendrov�s turtas yra Lietuvoje. Grup�s pardavimo pajam� analiz� pagal rinkas pateikta žemiau: 
  
  Pardavimo pajamos Turto iš viso   Kapitalin�s 

investicijos 
  2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 Lietuva 161 820 181 488 322 233 322 756 15 213 21 553 
 Europos S�jungos šalys 282 707 198 075 - - - - 
 NVS šalys 111 180 120 500 - - - - 
 Kitos šalys (�skaitant JAV ir Japonij�) 53 888 10 209 - - - - 
        
  609 595 510 272 322 233 322 756 15 213 21 553 
        
 Visas Grup�s turtas yra Lietuvoje. Bendrov�s pardavimo pajam� analiz� pagal rinkas pateikta žemiau: 
        
  Pardavimo pajamos Turto iš viso   Kapitalin�s 

investicijos 

  2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 Lietuva 210 911 181 488 333 944 322 756 19 702 21 553 
 Europos S�jungos šalys 288 983 198 075 - - - - 
 NVS šalys 111 180 120 500 - - - - 
 Kitos šalys (�skaitant JAV ir Japonij�) 53 888 10 209 - - - - 
        
  664 962 510 272 333 944 322 756 19 702 21 553 
  
 Bendrov�s pardavimo pajamos priskirtos pagal pirk�j� buvimo viet�. 
  
 Pajam� analiz� pagal j� grupes:   
  2007 2006 
    
 Preki� pardavimo pajamos 582 329 487 223 
 Eksporto subsidijos 6 558 21 040 
 Kitos pajamos 20 708 9 881 
    
  609 595 518 144 
    
  
 Grup�s pardavimo pajamos priskirtos pagal pirk�j� buvimo viet�. 
  
 Pajam� analiz� pagal j� grupes:   
  2007 2006 
    
 Preki� pardavimo pajamos 657 173 487 223 
 Eksporto subsidijos 6 558 21 040 
 Kitos pajamos 1 231 2 009 
    
  664 962 510 272 
    
 Pagal Europos Komisijos Reglament� „D�l pieno ir pieno produkt� eksporto išlaid� padengimo 

nustatymo”, Bendrov� nuo 2004 m. geguž�s 1 d. turi teis	 gauti subsidijas už s�r�, eksportuojam� � 
Reglamente numatytas šalis. Eksporto subsidijos išmokamos už kiekvien� eksportuojam� produkt�, 
atitinkan�i� prie min�to Reglamento prid�tuosius reikalavimus, ton�. Gautinos eksporto subsidijos 
apskaitomos prekybos ir kit� gautin� sum� straipsnyje (21 pastaba).  
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6. Pardavimo ir rinkodaros s�naudos   
      
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 6 777 7 154 Rinkodaros paslaugos 52 7 154 
 7 325 5 832 Darbo užmokes�io s�naudos  3 907 5 832 
 6 700 4 733 Transportavimo paslaugos 5 671 4 733 
 1 467 1 774 Produkto �vaizdžio k�rimo bei reklamos s�naudos 388 1 774 
 2 597 1 752 Remontas ir eksploatacija 2 067 1 752 
 1 290 1 315 Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas  1 175 1 315 
 115 142 Sand�liavimo paslaugos  115 142 
 3 130 1 656 Kitos s�naudos  2 573 1 656 
      
 29 401 24 358  15 948 24 358 
      
      
7. Bendrosios ir administracin�s s�naudos   
    
 Grup�  Grup� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 7,956 6,814 Darbo užmokes�io s�naudos  5 409 6 814 
 328 371 Mokes�iai (išskyrus pelno mokest�) 254 371 
 3,798 2,773 Atid�jimai, suteikt� paskol� vert�s sumaž�jimas bei j� 

nurašymai 
3 025 2 773 

 1,271 765 Konsultacij� s�naudos 803 765 
 3,678 1185 Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas 1 302 1 185 
 913 581 Remontas ir eksploatacija 802 581 
 11,567 4,200 Išmok�tos ir sukauptos premijos  11 567 4 200 
 523 80 Telekomunikacijos bei IT palaikymo s�naudos 411 80 
 300 324 Draudimo s�naudos 281 324 
 1,603 54 Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai 1 102 54 
 264 212 Banko mokes�iai 229 212 
 610 746 Komandiruot�s  522 746 
 1,050 191 Baudos 831 191 
 320 167 Darbuotoj� mokymai 302 167 
 138 140 Naryst�s mokes�iai 141 140 
 1,805 139 Labdara, parama 1 764 139 
 - - Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas - - 
 4,204 3,194 Kitos s�naudos 3 090 3 194 
      
 40,328 21,936  31 835 21 936 
      
8. Kitos veiklos pajamos   
      
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 8 061 6 161 Preki� perpardavimas 10 888 6 161 
 1 234 291 Pal�kan� pajamos 1 208 291 
 1 506 1 420 Kitos pajamos 1 474 1 420 
 10 801 7 872  13 570 7 872 
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9.   Kitos veiklos s�naudos   
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 8 070 6 125 Perparduot� preki� savikaina 10 889 6 125 
 553 497 Kitos s�naudos 919 497 
 8 623 6 622  11 808 6 622 
      
10.   Kiti veiklos nuostoliai   
      
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 394 (155) Rezultatas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (32 

pastaba) 
383 (155) 

 - (42) Kita - (42) 
      
 394 (197)  383 (197) 
      
      
      
11. S�naudos pagal j� pob�d�  
    
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 422 384 360 701 Sunaudotos žaliavos ir komplektavimo gaminiai  405 724 360 701 
 (11 304) (31 096) Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos liku�i� 

pasikeitimas 
(9 746) (31 096) 

 45 543 36 107 Darbo užmokes�io s�naudos  37 301 36 107 
 12 562 9 916 Socialinio draudimo �mokos 8 051 9 916 
 27 635 28 713 Transportavimo paslaugos 32 104 28 713 
 27 440 25 988 Nusid�v�jimas ir amortizacija 22 716 25 988 
 (2 250) (2 179) Vyriausyb�s dotacijos ilgalaikiam turtui �sigyti 

amortizacija (27 pastaba)  
(2 152) (2 179) 

 6 777 7 154 Rinkodaros paslaugos 52 7 154 
 12 041 7 821 Remontas ir eksploatacija 13 014 7 821 
 - - Perparduotos pagamintos produkcijos savikaina (tarp 

grup�s) 
3 635 - 

 468 577 Mokes�iai (išskyrus pelno mokest�) 432 577 
 1 271 765 Konsultacij� s�naudos 803 765 
 660 223 Telekomunikacijos ir IT palaikymo s�naudos  584 223 
 75 502 45 945 Kitos 55 886 45 945 
      
 

618 749 490 635 
Pardavimo savikainos, pardavimo ir rinkodaros s�naud� 
ir bendr�j� ir administracini� s�naud� iš viso  568 404 490 635 

      
12. Finansin�s veiklos s�naudos  
    
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
   Pal�kan� s�naudos:   
 (2,277) (2,432) � banko paskolos (2,275) (2,432) 
 (1) (20) � finansin� nuoma - (20) 
 (2,278) (2,452)  (2,275) (2,452) 
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13. Pelno mokestis  
    
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 (13 859) (5 217) Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis (12 016) (5 217) 
 1 590 - Atid�tasis pelno mokestis (18 pastaba) 1 590 - 
      
 (12 269) (5 217)  (10 426) (5 217) 
    
    
 Pelno mokestis, taikomas Grup�s pelnui prieš apmokestinim�, skiriasi nuo teorin�s sumos, kuri 

susidaryt� taikant bazin� pelno mokes�io tarif�: 
    
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 46 507 18 238 Pelnas prieš apmokestinim� 41 061 18 238 
      
  

8 371 
 

3 465 
Mokestis taikant 18 proc. tarif� (2006 m. – 19 
proc.)(2.14 pastaba) 

 
7 391 

 
3 465 

 5 035 1 825 Apmokestinamojo pelno nemažinan�ios s�naudos 4 172 1 825 
 (151) (32) Neapmokestinamos pajamos (151) (32) 
  

(594) 
 

(34) 
Labdaros s�naudos atskaitomos du kartus pelno 
mokes�io apskai�iavimo tikslams.  

 
(594) 

 
(34) 

 (392) (7) Kita (392) (7) 
      
 12 269 5 217 Pelno mokestis 10 426 5 217 
    
 Mokes�i� inspekcija yra atlikusi piln� mokes�i� patikrinim� Bendrov�je už 2001 metus. Mokes�i� 

inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitini� mokestini� met� iš eil�s einan�ius metus patikrinti 
buhalterijos knygas ir apskaitos �rašus bei apskai�iuoti papildomus mokes�ius ir baudas. Bendrov�s 
vadovybei nežinomos jokios aplinkyb�s, d�l kuri� gal�t� iškilti potencialus reikšmingas �sipareigojimas 
šiuo atžvilgiu. 

    
14. Vienai akcijai tenkantis pelnas   

    

 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 34 238 13 021 Akcininkams tenkantis grynasis pelnas 30 599 13 021 
 

42 325 43 267 
Išleist� paprast�j� vardini� akcij� skai�iaus svertinis 
vidurkis (t�kst.) 42 325 43 267 

      
 

0,81 0,30 
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Lt už vien� 
akcij�) 0,72 0,30 

      
 Grup� neturi potencialiai konvertuojam� paprast�j� akcij�, tod�l sumažintas pelnas, tenkantis vienai 

akcijai, yra toks pat kaip paprastasis pelnas, tenkantis vienai akcijai. 
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15. Ilgalaikis materialusis turtas 
  

 Bendrov�  
 

Pastatai 

 
Mašinos ir 
�rengimai 

Transporto 
priemon�s ir 

kitas turtas 

 
Nebaigta 

statyba 

 
 

Iš viso 
       
 2006 m. sausio 1 d.      
 
sigijimo savikaina 47 354 130 827 65 455 1 862 245 498 
 Sukauptas nusid�v�jimas (10 378) (67 710) (40 397) - (118 485) 
 Likutin� vert� 36 976 63 117 25 058 1 862 127 013 
       
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaig� 

metai 
     

 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje 36 976 63 117 25 058 1 862 127 013 
 
sigijimai  99 10 113 5 410 5 890 21 512 
 Perleidimai (150) (68) (71) - (289) 
 Nurašymai (2) (6) (46) - (54) 
 Perkelta iš nebaigtos statybos 332 1 288 593 (2 213) - 
 Nusid�v�jimas (1 874) (15 576) (7 910) - (25 360) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
       

 2006 m. gruodžio 31 d.      
 
sigijimo savikaina 47 609 141 147 69 947 5 539 264 242 
 Sukauptas nusid�v�jimas (12 228) (82 279) (46 913) - (141 420) 
 Likutin� vert� 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
       
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaig� 

metai 
     

 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
 
sigijimai  122 8 087 5 534 1 344 15 087 
 Perleidimai (179) (723) (111) - 1 013 
 
našas � dukterin�s �mon�s �statin� 

kapital� (17 pastaba) (12 489) (10 567) (1 710) - (24 766) 
 Nurašymai (251) (27) (1 173) (1 309) (2 760) 
 Perkelta iš nebaigtos statybos 1 805 3 114 635 (5 572) - 
 Nusid�v�jimas (1 557) (13 893) (6 970) - (22 419) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 22 832 44 859 19 257 2 86 950 

       
 2007 m. gruodžio 31 d.      
 
sigijimo savikaina 32 612 116 315 67 200 2 216 130 
 Sukauptas nusid�v�jimas 9 781 71 456 47 943 - 129 180 
 Likutin� vert� 22 832 44 859 19 257 2 86 950 
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 Grup�  
 

Pastatai 

 
Mašinos ir 
�rengimai 

Transporto 
priemon�s ir 

kitas turtas 

 
Nebaigta 

statyba 

 
 

Iš viso 
       
 2006 m. sausio 1 d.      
 
sigijimo savikaina 47 354 130 827 65 455 1 862 245 498 
 Sukauptas nusid�v�jimas (10 378) (67 710) (40 397) - (118 485) 
 Likutin� vert� 36 976 63 117 25 058 1 862 127 013 
       
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaig� 

metai 
     

 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje 36 976 63 117 25 058 1 862 127 013 
 
sigijimai  99 10 113 5 410 5 890 21 512 
 Perleidimai (150) (68) (71) - (289) 
 Nurašymai (2) (6) (46) - (54) 
 Perkelta iš nebaigtos statybos 332 1 288 593 (2 213) - 
 Nusid�v�jimas (1 874) (15 576) (7 910) - (25 360) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
       

 2006 m. gruodžio 31 d.      
 
sigijimo savikaina 47 609 141 147 69 947 5 539 264 242 
 Sukauptas nusid�v�jimas (12 228) (82 279) (46 913) - (141 420) 
 Likutin� vert� 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
       
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaig� 

metai 
     

 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje 35 381 58 868 23 034 5 539 122 822 
 Dukterini� �moni� �sigijimas (30 

pastaba) 
687 118 417 67 1 289 

 
sigijimai  128 9 923 5 791 3 734 19 576 
 Perleidimai (179) (1 579) (111) - (1 869) 
 Nurašymai (267) (1 629) (177) (1 309) (3 382) 
 Perkelta iš nebaigtos statybos 2 123 5 184 655 (7 962) - 
 Nusid�v�jimas (1 894) (15 837) (7 254) - (24 985) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 35 979 55 048 22 355 69 113 451 

       
 2007 m. gruodžio 31 d.      
 
sigijimo savikaina 46 428 127 842 71 416 69 245 755 
 Sukauptas nusid�v�jimas (10 449) (72 794) (49 061) - (132 304) 
 Likutin� vert� 35 979 55 048 22 355 69 113 451 
  
  
 2007 m. gruodžio 31 d. tam tikras ilgalaikis materialusis turtas, kurio apskaitin� vert� sudar� 

58 407 t�kst. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. – 54 624 t�kst. Lt), buvo �keistas, siekiant užtikrinti 
paskol� gr�žinim� bankams.  

  
 Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimo s�naudos yra apskaitytos pelno (nuostoli�) ataskaitos 

pardavimo ir rinkodaros s�naud�, bendr�j� ir administracini� s�naud� bei pardavim� 
savikainos straipsniuose, taip pat balanso nebaigtos gamybos bei pagamintos produkcijos 
straipsniuose. 

  
 Per 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus nebuvo kapitalizuotos 

jokios skolinimosi išlaidos. 
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16. Nematerialusis turtas  
  

 Bendrov�    Programin� �ranga  
 2006 m. sausio 1 d.     
 
sigijimo savikaina    2 075 
 Sukaupta amortizacija    (940) 
 Likutin� vert�    1 135 
      
 2006 m. gruodžio 31 d. 

pasibaig� metai 
    

 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje  1 135 
 
sigijimai    41 
 Nurašymai    (1) 
 Amortizacijos s�naudos    (628) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje  547 
      
 2006 m. gruodžio 31 d.     
 
sigijimo savikaina    2 039 
 Sukaupta amortizacija    (1 492) 
 Likutin� vert�    547 
      
 2007 m. gruodžio 31 d. 

pasibaig� metai 
    

 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje  547 
 
sigijimai    126 
 
našas � dukterin�s �mon�s �statin� kapital� (17 pastaba)   (35) 
 Amortizacijos s�naudos    (297) 
 Likutin� vert� laikotarpio 

pabaigoje 
   341 

      
 2007 m. gruodžio 31 d.     
 
sigijimo savikaina    1 712 
 Sukaupta amortizacija    (1 371) 
 Likutin� vert�    341 
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 Grup�  Sutartiniai 

santykiai su 
klientais 

Programin� 
�ranga  

Iš viso 

 2006 m. sausio 1 d.     
 
sigijimo savikaina  - 2 075 2 075 
 Sukaupta amortizacija  - (940) (940) 
 Likutin� vert�  - 1 135 1 135 
      
 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaig� metai   
 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje  - 1 135 1 135 
 
sigijimai  - 41 41 
 Nurašymai  - (1) (1) 
 Amortizacijos s�naudos  - (628) (628) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje  - 547 547 
      
 2006 m. gruodžio 31 d.     
 
sigijimo savikaina  - 2 039 2 039 
 Sukaupta amortizacija  - (1 492) (1 492) 
 Likutin� vert�  - 547 547 
      
 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaig� metai   
 Likutin� vert� laikotarpio pradžioje - 547 547 
 Dukterini� �moni� �sigijimas (31 pastaba) 5 597 - 5 597 
 
sigijimai  - 126 126 
 Amortizacijos s�naudos  (2 123) (332) (2 455) 
 Likutin� vert� laikotarpio pabaigoje 3 474 341 3 815 
      
 2007 m. gruodžio 31 d.     
 
sigijimo savikaina  5 597 1 712 7 309 
 Sukaupta amortizacija  (2 123) (1 371) (3 494) 
 Likutin� vert�  3 474 341 3 815 
  
 Programin�s �rangos ir kito nematerialiojo turto amortizacijos s�naudos yra apskaitytos 

pelno (nuostoli�) ataskaitos bendr�j� ir administracini� s�naud� straipsnyje. 
  
17. Investicijos � dukterines �mones 
  
 Atskiroje Bendrov�s finansin�je atskaitomyb�je investicijos � dukterines �mones ir jungtin�s 

veiklos �mon	 yra apskaitomos �sigijimo savikaina. 
  
 Per 2007 m. Bendrov� padidino investicij� � UAB „Rokiškio pienas“, didinat jos �statin� kapital� 

dengiam� ilgalaikio turto �našu, kurio likutin� vert� buvo 24 766 t�kst. Lt (15 pastaba) ir 
nematerialiu turtu, kurio likutin� vert� buvo 35 t�kst. Lt (16 pastaba). Be to Bendrov� �sigijo 5 
naujas dukterines �mones (UAB Skeberdis ir partneriai, UAB Skirpstas, KB Žalmarg�, UAB Bat�nai *, 

UAB Pe�up� *) ir 1 jungtin�s veiklos �mon	 (UAB Pieno up�s). Žemiau lentel�je pateikiamos 
investicijos � dukterines �mones gruodžio 31 d.: 
 2007 2006 
UAB Rokiškio pienas  24 811 10 

 

Naujai �sigytos dukterin�s �mon�s ir jungtin�s veiklos �mon� 8 409 - 
  33 220 10 
    
 * Šios dukterin�s �mon�s nebuvo konsoliduojamos Grup�s finansin�je atskaitomyb�je d�l j� 

nereikšmingumo. Jos konsoliduotoje Grup�s atskaitomyb�je apskaitytos �sigijimo savikaina.  
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18. Atid�tasis pelno mokestis 
  
 Atid�tojo pelno mokes�io turtas buvo pripažintas apskaitytam atsarg� nurašymui iki grynosios 

realizacin�s vert�s (20 pastaba). Visas atid�tojo pelno mokestis realizuosis per 12 m�nesi� 
laikotarp�.  

  
19. Suteiktos paskolos 
      
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 16 461 10 218 �kininkams suteiktos ilgalaik�s paskolos 16 461 10 218 
 460 676 Darbuotojams suteiktos ilgalaik�s paskolos 460 676 
 653 - Kitos suteiktos ilgalaik�s paskolos 653 - 
 (2 238) (830) At�mus atid�jim� gautin� paskol� vert�s 

sumaž�jimui 
(2 238) (830) 

 15 336 10 064 Ilgalaik�s paskolos gryn�ja verte 15 336 10 064 
      
 4 340 4 800 �kininkams suteikt� paskol� einam�j� met� 

dalis 
4 294 4 800 

 708 128 Darbuotojams suteikt� paskol� einam�j� met� 
dalis  

708 128 

 20 937 9 796 Kitos suteiktos trumpalaik�s paskolos  20 622 9 796 
 

- (2 200) 
At�mus atid�jim� gautin� paskol� vert�s 
sumaž�jimui - (2 200) 

 
25 985 12 524 

Ilgalaiki� paskol� einam�j� met� dalis ir 
trumpalaik�s paskolos 25 624 12 524 

      

 �kininkams suteikt� paskol� gr�žinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 15 met�, o metin� pal�kan� 
norma – nuo 1 iki 10 proc. Apskai�iuot� pal�kan� norma lygi 7,74 proc. (2006 m. – 7,56 proc.). 

  
 Darbuotojams suteikt� ilgalaiki� paskol� gr�žinimo terminai svyruoja nuo 5 iki 25 met�. Pal�kanos 

šioms paskoloms neskai�iuojamos. Apskai�iuot� pal�kan� norma lygi 9,56 proc. (2006 m. – 10,90 
proc.). 

  
 Ilgalaiki� gautin� sum� ir kit� gautin� sum� einam�j� met� dal� sudaro tam tikra paskol� ir kit� 

gautin� sum� iš susijusi� šali� dalis (32 pastaba). 
  
 Paskol�, suteikt� darbuotojams, tikroji vert� 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 1 083 t�kst. Lt (2006 m. 

gruodžio 31 d. – 769 t�kst. Lt). Paskol�, suteikt� �kininkams, tikroji vert� 2007 m. gruodžio 31 d. 
buvo 14 397 t�kst. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. – 11 236 t�kst. Lt).  

  
 Žemiau lentel�je pateikiama gruodžio 31 d. informacija apie sugr�žinti uždelstas suteiktas paskolas: 
  
 Grup�  Bendrov� 

 2007 2006  2007 2006 
 37 238 17 100 Suteiktos paskolos, kuri� gr�žinimas n�ra 

uždelstas  
36 922 17 100 

 4 038 5 488 Suteiktos paskolos, kuri� gr�žinimas uždelstas, 
ta�iau jos n�ra laikomos nuvert�jusiomis 

4 038 5 488 

 2 238 828 Nuvert�jusios suteiktos paskolos 2 238 828 
 43 559 23 416 Bendroji suteikt� paskol� vert� 43 198 23 416 
 (2 238) (828) Neatgautin� sum� nuvert�jimas (2 238) (828) 
 41 321 22 588 Grynoji vert� 40 960 22 588 
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20. Atsargos   
    
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 7 072 5 572 Žaliavos  3 994 5 572 
 18 489 10 776 Nebaigta gamyba  18 489 10 776 
 85 381 81 790 Pagaminta produkcija 83 820 81 790 
 3 855 4 565 Kitos atsargos 3 677 4 565 
 114 797 102 703 Iš viso atsarg� �sigijimo verte 109 980 102 703 
 (10 602) - Sumažinta: nurašymas iki grynosios 

realizacin�s vert�s  
(10 602) - 

      
 104 195 102 703 Iš viso atsarg� 99 378 102 703 
      
 2007 m. gruodžio 31 d. 37 336 t�kst. Lt vert�s atsargos (2006 m. gruodžio 31 d. – 45 336 t�kst. 

Lt) buvo �keistos, siekiant užtikrinti paskol� gr�žinim� bankams.  
  
 2007 m. gruodžio 31 d. Bendrov�s atsragos (lieso pieno miltai ir IBK), kuri� vert� 6 090 t�kst. 

Lt (2006 m. gruodžio 31 d. – jokios atsargos) buvo laikomos pas tre�iasias šalis – Giretkos 
Logistika UAB. 

    

21. Prekybos ir kitos gautinos sumos   

    

 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
   Ilgalaik�s gautinos sumos   
 3 840 3 088 Išankstiniai apmok�jimai 3 730 3 088 
 - 15 Kitos gautinos sumos - 15 
 3 840 3 103  3 730 3 103 
   Trumpalaik�s gautinos sumos   
 53 945 52 325 Prekybos gautinos sumos 48 875 52 325 
 5 358 3 541 Gautinas PVM 5 537 3 541 
 64 9 912 Gautinos eksporto subsidijos 64 9 912 
 - 2 232 Gautina dotacija ilgalaikio materialiojo turto 

�sigijimui 
- 2 232 

 556 689 Išankstiniai apmok�jimai ir ateinan�io 
laikotarpio s�naudos 

547 689 

 59 923 68 699  55 023 68 699 
  
 2007 m. gruodžio 31 d. 17,087 t�kst. Lt vert�s prekybos gautinos sumos (2006 m. gruodžio 31 

d. – 14 972 t�kst. Lt) buvo �keistos, siekiant užtikrinti banko paskol� gr�žinim�.  
    
 Ilgalaiki� gautin� sum� ir kit� gautin� sum� einam�j� met� dal� sudaro tam tikra paskol� ir kit� 

gautin� sum� iš susijusi� šali� dalis (32 pastaba).  
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 Informacija apie uždelstas gautinas sumas gruodžio 31 d,: pateikta žemiau:  
  
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
 

44 200 35 610 
Prekybos gautinos sumos, kurios nebuvo 
pradelstos ir n�ra nuvert�jusios 39 326 35 610 

 
9 745 16 715 

Prekybos gautinos sumos, kurios buvo 
pradelstos, bet n�ra nuvert�jusios 9 549 16 715 

 53 945 52 325 Bendra vert� 48 875 52 325 
  

- 
 

- 
 
Vert�s sumaž�jimas 

 
- 

 
- 

 53 945 52 325 Grynoji suteikt� paskol� vert� 48 875 52 325 
      
 Grup� nebuvo gavusi joki� užtikrinimo priemoni� susijusi� su nuvert�jusioms gautinoms sumoms. 
  
 Prekybos gautinos sumos, kurios yra uždelstos mažiau nei 360 dien� n�ra laikomos nuvert�jusiomis jeigu 

Grup� negauna kitos neigiamos informacijos apie pirk�j� mokum�. Prekybos gautin� sum�, kurios yra 
uždelstos, bet nenuvert�jusios sen�jimo analiz� gruodžio 31 d.:   

  
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 8 336 13 473 Iki 30 dien� 8 140 13 473 
 1 306 2 467 Nuo 31 iki 60 dien� 1 306 2 467 
 88 771 Nuo 61 iki 180 dien� 88 771 
 15 4 Daugiau nei 181 diena 15 4 
 9 745 16 715  9 549 16 715 
    

22. Pinigai ir pinig� ekvivalentai  

    

 Grup�  Bendrov� 
 Gruodžio 31 d.  Gruodžio 31 d. 
 2007 2006  2007 2006 
      
 4 623 669 Pinigai banke ir kasoje 1 041 659 
      
 4 623 669  1 041 659 
      
 Siekiant užtikrinti gaut� paskol� gr�žinim� bankams, buvo �keistos pinigin�s l�šos tam tikrose 

banko s�skaitose bei b�simosios �plaukos � šias s�skaitas iki 9 156 t�kst. Lt (2006 m. gruodžio 31 
d. – 14 250 t�kst. Lt). 2007 m. gruodžio 31 d. nebuvo �šaldyto Grup�s gryn�j� pinig� liku�io 
suteikt� garantij� išmok�jimui (2006 - 872 t�kst. Lt). 

  
 Pinig� sraut� ataskaitoje pinigus ir pinig� ekvivalentus sudaro:  
  
 Grup�  Bendrov� 
 Gruodžio 31 d.  Gruodžio 31 d. 
 2007 2006  2007 2006 
      
 4 623 669 Pinigai banke ir kasoje 1 041 669 
 (9 192) (17 251) Banko s�skaitos kreditas (overdraft)(26 pastaba) (9 192) (17 251) 
      
 (4 569) (16 582)  (8 151) (16 582) 
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23. Akcinis kapitalas 
  
 2007 m. gruodžio 31 d. akcin� kapital� sudar� 42 716 000 paprast�j� vardini� akcij�, kuri� 

kiekvienos nominali vert� buvo 1 Lt (2006 m. gruodžio 31 d – 4 746 270 akcij�, kiekvienos nominali 
vert� 10 Lt). 2007 m. spalio 29 d. kiekviena paprastoji vardin� Bendrov�s akcija, kurios nominali 
vert� yra 10 Lt, buvo padalinta � 10 paprast� vardini� akcij�, kuri� vert� lygi 1 Lt. Visos akcijos yra 
pilnai apmok�tos. Akcinio kapitalo pasikeitimas aprašytas 24 pastaboje. 

  
24. Nuosavos akcijos 
           2007          2006 
  Skai�ius Vert�  Skai�ius Vert� 
       
 Met� pradžioje 474 617 20 352  392 047 16 224 
 
statinio kapitalo mažinimas (474 617) (20 352)  - - 
 
sigytos nuosavos akcijos 78 365 4 702  82 570 4 128 
       
 Met� pabaigoje 78 365 4 702  474 617 20 352 
       
 Akcij� padalijimas * 783 650 4 702  - - 
 Met� pabaigoje 783 650 4 702  474 617 20 352 
  

 2006 m. gruodžio 22 d. Bendrov�s akcininkai pri�m� sprendim� sumažinti Bendrov�s kapital� 4 
746 t�kst. Lt, anuliuojant 474 617 vnt. nuosav� supirkt� akcij�. Atitinkami pakeitimai Bendrov�s 
�statuose buvo �registruoti 2007 m.  

  
 * 2007 m. spalio 29 d. kiekviena Bendrov�s paprastoji vardin� akcija, kurios nominali vert� 10 Lt 

buvo padalinta � 10 paprast�j� vardini� akcij�, kuri� kiekvienos nominali vert� 1 Lt.  
  

25. Kiti rezervai 
  2007 2006 
 Paskirstytini rezervai - 65 091 
 Nepaskirstytini rezervai 5 362 4 714 
    
  5 362 69 805 
    
 Pagal Bendrov�s akcinink� sprendim� 65 091 t�kst. Lt nepanaudot� paskirstytin� rezerv� buvo 

pervesti atgal � nepaskirstyt�j� peln�.  
  
 3 593 t�kst. Lt nepaskirstytin� rezerv� suma gali b�ti naudojama tik akcinio kapitalo didinimui, o     

1 121 t�kst. Lt nepaskirstytin� rezerv� suma (privalomas �statym� numatytas rezervas) gali b�ti 
naudojama tik b�simiems veiklos nuostoliams padengti, jeigu toki� b�t�.     

  
 Už 2006 ir 2005 metus paskelbti vienai akcijai (išskyrus nuosavas akcijas) tenkantys dividendai, 

išmok�ti 2007 ir 2006 metais, sudar� atitinkamai 2,36 Lt ir 2,36 Lt, o visa j� suma sudar� 
atitinkamai 10 081 t�kst. Lt ir 10 276 t�kst. Lt. Šios finansin�s atskaitomyb�s patvirtinimo dien� už 
2007 metus nebuvo pasi�lyti ar paskelbti jokie dividendai. 
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26. Paskolos   

  

 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
   Trumpalaik�s   
 25 078 59 086 Trumpalaik�s banko paskolos 25 000 59 086 
 9 192 17 251 Banko s�skaitos kreditas (overdraft) 9 192 17 251 
 1 830 - Ilgalaik�s banko paskolos einam�j� met� 

dalis  
1 830 - 

 54 - Finansin�s nuomos �sipareigojimai 12 - 
 36 154 76 337  36 034 76 337 
      
   Ilgalaik�s   
 459 - Ilgalaik�s banko paskolos 459 - 
 45 - Finansin�s nuomos �sipareigojimai - - 
 504 -  459 - 
      
 36 658 76 337 Paskol� iš viso 36 493 76 337 
  
 Siekiant užtikrinti banko paskol� gr�žinim�, buvo �keistas tam tikras ilgalaikis materialusis turtas 

(17 pastaba), atsargos (20 pastaba), prekybos gautinos sumos (21 pastaba), pinigai banko 
s�skaitose (22 pastaba) ir išleistas vekselis už 13 811 t�kst. Lt (2006 - 13 811 t�kst. Lt). 

  
 Gruodžio 31 d. vidutin�s svertin�s pal�kan� normos (proc.) buvo: 
  
 

Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 5,75 - Ilgalaik�s banko paskolos 5,75 - 
 5,67 4,04 Trumpalaik�s banko paskolos 5,67 4,04 
 4,33 4,33 Finansin�s nuomos �sipareigojimai 4,33 4,33 
 5,94 4,31 Banko s�skaitos kreditas (overdraft) 5,94 4,31 
      
 Grup�s paskol� (išskyrus lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojimus) apskaitin�s vert�s yra 

�vertintos šiomis valiutomis:  
  
 

Grup�  Grup� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 36 493 55 718 Eurais 36 493 55 718 
 165 20 619 Litais - 20 619 
 36 658 76 337  36 493 76 337 
  
 Paskol� tikroji vert� atitinka j� apskaitines vertes, kadangi gaut� paskol� pal�kan� norma yra 

kei�iama kas šešis m�nesius.  
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27. Ateinan�io laikotarpio pajamos   
    
 Grup�  Bendrov� 
 2007 2006  2007 2006 
      
 9 083 8 730 Vyriausyb�s dotacija met� pradžioje 9 083 8 730 
 1 273 2 532 Pripažinta vyriausyb�s dotacija 1 273 2 532 
 - - Perleista vyriausyb�s dotacija * (1 833) - 
 (2 250) (2 179) Pripažinta pelno (nuostoli�) ataskaitoje (2 152) (2 179) 
 8 106 9 083  6 371 9 083 
 (5 946) (6 703) Sumažinta ilgalaike dalimi (4 422) (6 703) 
 2 160 2 380 Trumpalaik� dalis 1 949 2 380 
    
 * 1 833 t�kst. Lt vyriausyb�s dotacij�, skirt� ilgalaikiam turtui �sigyti, buvo perduotos UAB „Rokiškio 

pienas“ (15 pastaba). Perdavimas �vykdytas sudengiant grup�s tarpusavio gautinas sumas. 
    
 Ateinan�io laikotarpio vyriausyb�s dotacija susijusi su ilgalaikio materialiojo turto �sigijimu, 

panaudojant l�šas, gautas iš Europos S�jungos fond� ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s pagal 
SAPARD ir kitas programas. Bendrov� neturi �sipareigojimo gr�žinti ar kitokiu b�du padengti gaut� 
param�, išskyrus tuos atvejus, jei ji pažeist� sutartyse su paramos dav�jais numatytas s�lygas. 

    
28. Prekybos ir kitos mok�tinos sumos   

    

 Grup�  Bendrov� 
 Gruodžio 31 d.  Gruodžio 31 d. 
 2007 2006  2007 2006 
      
 52 176 40 150 Prekybos mok�tinos sumos 49 843 40 150 
 3 531 2 892 Atlyginimai, socialinis draudimas ir kiti mokes�iai 2 314 2 892 
 1 044 321 Kitos mok�tinos sumos 884 321 
 10 704 940 Sukauptos s�naudos 10 071 940 
      
 67 455 44 303  63 112 44 303 
  
29. Atid�jiniai  
  
 2008 m. kovo m�n. konkurencijos taryba, atlikusi Bendrov�s ir kit� pieno sektoriaus �moni� veiklos 

tyrim�, Bendrovei paskyr� 824 t�kst. Lt baud�, kuriai Bendrov�s vadovyb� suformavo 100 proc. 
atid�jin�. Pelno (nuostoli�) ataskaitoje aukš�iau minima suma apskaityta administracini� s�naud� 
straipsnyje. 
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30. Neapibr�žtieji ir nebalansiniai �sipareigojimai  
  
 Neapibr�žtieji �sipareigojimai 
  
 Grup�  Bendrov� 
 Gruodžio 31 d.  Gruodžio 31 d. 
 2007 2006  2007 2006 
 793 4 269 Banko suteiktos garantijos tre�iosioms šalis Grup�s 

vardu  
793 4 269 

 196 740 Grup�s suteiktos garantijos �kinink� ir žem�s �kio 
bendrovi� vardu  

196 740 

 989 5 009  989 5 009 
  
 Grup� suteik� šias garantijas vykdydama �prastin	 veikl� ir nenumato joki� reikšming� �sipareigojim� 

šiuo atžvilgiu. 
  
 Kapitalini� investicij� �sipareigojimai 
  
 Kapitalini� investicij� �sipareigojimai, susij	 su ilgalaikiu materialiuoju turtu, d�l kuri� balanso 

parengimo dienai buvo pasirašyta sutartis, ta�iau kurie nebuvo pripažinti finansin�je atskaitomyb�je, 
sudar� 3,426 t�kst. Lt (2006 m. gruodžio 31 d. – 1 501 t�kst. Lt). 

  
 �sipareigojimai pagal nuomos sutartis – kur Grup� yra nuominink�  
  
 Grup� nuomoja lengvuosius automobilius ir patalpas pagal nuomos sutartis.  
  
 B�simos bendros minimalios nuomos �mokos pagal neatšaukiamas nuomos sutartis yra šios:  
  
 Grup�  Bendrov� 

 2007 2006  2007 2006 
      
 257 298 Per 1 metus 257 298 
 336 546 Po 1 met�, bet ne v�liau kaip per 5 metus  336 546 
      
 593 844  593 844 
  
  
31. Verslo jungimai 
  
 2007 m. liepos 31 d. Grup� �sigijo 100 procent� pieno tiek�jo KB „Žalmarg�” akcinio kapitalo. 2007 m. 

lapkri�io 30 d. Grup� �sigijo 100 procent� bendrovi� UAB „Skirpstas” ir UAB „Skeberdis ir partneriai” 
akcinio kapitalo. Visos šios bendrov�s yra pieno supirk�jos. 
sigytos bendrov�s atitinkamai per 
laikotarp� nuo 2007 m. liepos 31 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2007 m. lapkri�io 30 d. iki 2007 m. 
gruodžio 31 d. Grupei uždirbo 2 392 t�kst. Lt pajam� ir d�l j� Grup� patyr� 1 753 t�kst. Lt grynojo 
nuostolio. Jei šios bendrov�s b�t� �sigytos 2007 m. sausio 1 d., Grup� b�t� gavusi 4 415 t�kst. Lt 
pajam� ir patyrusi 3 702 t�kst. Lt grynojo nuostolio. Šios sumos buvo apskai�iuotos taikant Grup�s 
apskaitos principus ir koreguojant dukterini� bendrovi� rezultatus tam, kad b�t� atskleistos 
papildomos nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos, kurios b�t� patirtos, jei ilglaikio materialiojo ir 
nematerialiojo turto tikrosios vert�s koregavimai b�t� atlikti nuo 2007 m. sausio 1 d., �skaitant ir d�l to 
atsirandant� mokestin� poveik�. 
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 Žemiau lentel�je pateikiama informacija apie �sigyt� dukterini� �moni� gryn�j� turt� �sigijimo datai ir 50 % 

�sigyto jungtin�s veiklos �mon�s UAB „Pieno up�s“ grynojo turto �sigijimo datai, kuri yra 2007 m. geguž�s 
31 d.  

  
 Tikroji vert� 
sigyjamosios �mon�s 

apskaitin� vert� 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai  63 63 
Ilgalaikis materialusis turtas (15 pastaba) 1 290 1 290 
Kitas turtas 4 4 
Sutartiniai santykiai su klientais (apskaityti 
nematerialiajam turte) (16 pastaba) 

5 597 - 

 

Atsargos 6 6 
 Prekybos ir kitos gautinos sumos 2 335 2 335 
 Prekybos ir kitos mok�tinos sumos (1 878) (1 878) 
 Finansin�s skolos (178) (178) 
 Grynasis �sigytas turtas 7 239 1 642 
    
 Pirkimo kainos dalis apmok�ta pinigais  7 239  
 
sigytos dukterin�s bendrov�s pinigai ir pinig� 

ekvivalentai  (63)  
    
 Grynasis pinig� srautas iš �sigijimo 7 176  
  
 Žemiau pateikta 2007 m. gruodžio 31 d. Grupei tenkanti jungtin�s veiklos �mon�s 50% turto ir 

�sipareigojim�, pardavim� ir rezultato dalis. Ši dalis yra konsoliduojama Grup�s balanse ir pelno/(nuostoli�) 
ataskaitoje:  
 2007 
Turtas  
Ilgalaikis turtas 474 

 

Trumpalaikis turtas 537 
  1 011 
 
sipareigojimai  
 Ilgalaikiai �sipareigojimai 26 
 Trumpalaikiai �sipareigojimai 479 
  505 
   
 Akcinink� nuosavyb� 506 
   
 Pajamos 4 258 
 S�naudos (4 108) 
 Grynasis pelnas 150 
   
 Grupei tenkan�i� neapibr�žt�j� �sipareigojim� susijusi� su jungtin�s veiklos �mon�s dalimi nebuvo. Taip 

pat nebuvo ir jungtin�s veiklos �monei tenkan�i� neapibr�žt�j� �sipareigojim�. 
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32. Pinig� srautai iš �prastin�s veiklos   
    
 Pelno prieš apmokestinim� palyginimas su pinig� srautais iš �prastin�s veiklos: 
    
 Grup�  Bendrov� 
 Gruodžio 31 d.  Gruodžio 31 d. 
 2007 2006  2007 2006 
      
 46 507 18 238 Grynasis pelnas prieš apmokestinim� 41 062 18 238 
      
   Koregavimai:   
 24 985 25 360 - nusid�v�jimas (15 pastaba)  22 419 25 360 
 2 455 629 - amortizacija ir vert�s sumaž�jimo s�naudos (16 

pastaba) 
297 629 

 3 382 54 � ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto 
nurašymas (15 ir 16 pastabos) 

2 760 54 

 (394) 155 – nuostolis iš ilgalaikio turto pardavimo (10 pastaba) (383) 155 
 2 278 2 459 – pal�kan� s�naudos (12 pastaba) 2 275 2 459 
 (348) (594) � pal�kan� pajamos (10 pastaba)  (323) (594) 
 10 602 - � atsarg� nurašymai   10 602 - 
 - 2 200 � kit� paskol� vert�s sumaž�jimas (9 pastaba) - 2 200 
 1 083 270 � abejotin� gautin� sum� vert�s sumaž�jimas ir 

beviltišk� gautin� sum� nurašymas (9 pastaba) 
1 083 270 

 2 715 303 � �kininkams suteikt� paskol� vert�s sumaž�jimas ir j� 
nurašymai (9 pastaba) 

1 942 303 

 (9 637) (75) � sukauptas atostog� rezervas (9 000) (75) 
 (2 250) (2 179) � gaut� vyriausyb�s dotacij� amortizacija (27 pastaba) (2 152) (2 179) 
      
   Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    
 5 313 640 � gautinos sumos ir išankstiniai apmok�jimai 7 002 640 
 (12 083) (31 588) � atsargos (7 277) (31 588) 
 31 977 1 957 - mok�tinos sumos 28 923 1 957 
      
 106 606 17 822 Pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 99 230 17 822 
      
    
 Pinig� sraut� ataskaitoje pajamas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo sudaro:  
  
 2007 2006  2007 2006 
      
 1 869 289 Likutin� vert� (15 pastaba) 1 013 289 
 394 (155) Nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (10 pastaba) 383 (155) 
      
 2 263 134 Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 1 396 134 
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33. Sandoriai su susijusiomis šalimis 
  
 Grup	 kontroliuoja UAB „Pieno pramon�s investicij� valdymas” (�kurta Lietuvoje) ir p. A.Trumpa 

(Bendrov�s generalinis direktorius), kuriems priklauso 48,85 proc (2006 - 47.87 proc.). 
Bendrov�s akcinio kapitalo. Uždar�j� akcin	 bendrov	 „Pieno pramon�s investicij� valdymas” 
kontroliuoja p. A.Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas). Likusios 51,15 proc. Bendrov�s akcij� 
priklauso �vairiems smulkiesiems akcininkams (�skaitant 10 proc. nuosav� akcij�). 

  
 UAB „Pieno pramon�s investicij� valdymas”, Valdybos nariai ir direktoriai bei j� artimi šeimos 

nariai yra laikomi susijusiomis šalimis. 
  

 Tam tikros kooperacin�s bendrov�s, užsiiman�ios pieno gamyba, laikomos Bendrov�s 
susijusiomis šalimis, kadangi Bendrov� per savo direktori� artimus šeimos narius bei tam tikrus 
savo darbuotojus gali daryti reikšming� �tak� ši� bendrovi� kasdienei veiklai.   

  
 Grup�  Bendrov� 
 Gruodžio 31 d.  Gruodžio 31 d. 
 2007 2006  2007 2006 
      
 (i) Sandoriai su susijusiomis šalimis:   
    
 64 833 56 132 Pieno supirkimas iš kit� susijusi� šali� 79 339 56 132 
 - - Ilgalaikio turto �sigijimas 1 261 - 
 - - Atsarg� �sigijimas 7 564 - 
 - - Paslaug� pirkimai 16 318 - 
 1 375 1 687 Komunalini� paslaug� pardavimas kitoms susijusioms 

šalims 
20 484 1 687 

 1 081 - Produkcijos ir žaliav� pardavimas 117 907  
 8 - Ilgalaikio turto pardavimas 321  
 852 277 Pal�kanos už kredit�   852 277 
      
 (ii) Sandori� su susijusiomis šalimis liku�iai met� pabaigoje:   
    
 2007 2006  2007 2006 
      
 3 035 3 065 Direktoriams (ir j� šeimos nariams) suteiktos paskolos, 

kurioms nenustatytos pal�kanos   
3 035 3 065 

 
20 545 7 351 

Kreditas, suteiktas UAB „Pieno pramon�s investicij� 
valdymas”  20 545 7 351 

 
10 803 1 853 

Prekybos mok�tinos sumos kitoms susijusioms šalims 
(Direktoriams ir j� šeimos nariams) 13 035 1 853 

 - - Prekybos gautinos sumos iš kit� susijusi� šali� 12 025 - 
      
 (iii) Pagrindini� vadov� darbo užmokestis   
  
 2007 2006  2007 2006 
      
 1 010 1 024 Atlyginimai 1 010 1 024 
 2 567 4 200 Premijos 2 567 4 200 
 347 337 Socialinio draudimo �mokos 347 337 
 

3 924 5 561 
 

3 924 5 561 
      
 Pagrindinius vadovus sudaro 12 (2006 m. – 12) Valdybos nari� ir direktori�.   
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34. 
vykiai po balanso datos 
  
 2008 m. sausio 25 d. Bendrov� �sigijo 50,05% SIA Jekabpils piena kombinats, pieno surinkimo 

�mon�s �statinio kapitalo. 
sigijimo kaina (sumok�ta pinigais) yra 1 509 t�kst. Lt. Bendrov�s 
vadovyb� vis dar atlieka pirkimo kainos paskirstym�. 

  
 2008 m. vasario 11 d. pagal Bendrov�s valdybos sprendim� buvo �sigyta 674 000 vienet� 

nuosav� akcij� (vienos akcijos nominali vert� yra 1 Lt) po 6 Lt už kiekvien� �sigyt� paprast�j� 
vardin	 akcij�. 

  
 Po balanso dienos Bendrov� apyvartini� l�š� finansavimui sudar� kredito linijos limito sutart�. 

Nustatyta kredito linijos limito suma 24 000 t�kstan�iai lit�, valiuta – eurai. Nustatytas kredito 
linijos limito gr�žinimo terminas 2010 m. rugs�jo 30 d., pal�kan� norma LIBOR + 0.9 proc. 
marža. 
siskolinimui užtikrinti Bendrov� �keit� ilgalaik� turt�, kurio likutin� vert� 2007 m. gruodžio 
31 d. buvo 15 499 t�kst. lit�. 
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1.Ataskaitinis laikotarpis, už kur	 parengtas konsoliduotas metinis 
pranešimas. 

Konsoliduotas metinis pranešimas parengtas už 2007 metus. 

2.Pagrindiniai duomenys apie emitent
: 
 
Emitento pavadinimas- akcin� bendrov� "Rokiškio s�ris". 
Teisin� forma: akcin� bendrov�. 
Adresas - Pramon�s g.3, LT 42150  Rokiškis, Lietuvos respublika. 
Telefonas 8 (458) 55 200, faksas  8 (458) 55 300.  
El. pašto adresas: rokiskio.suris@rokiskio.com  
Interneto adresas: www.rokiskio.com 
�registravimo data ir vieta - �registruota 1992 m. vasario 28 dien� Rokiškio raj. valdyboje.          
Perregistruota 1995m. lapkri�io 28 dien� LR Ekonomikos ministerijoje. 
�mon�s kodas 173057512. 
Juridini� asmen� registro tvarkytoja – Valstyb�s �mon� Registr� centras. 
AB ”Rokiškio s�ris” �statinis kapitalas yra  42 716 530 lit�. 
Akcij� skai�ius  42 716 530.Vienos akcijos nominali vert� 1 litas. 
 
 

3. Informacija apie emitento dukterines 	mones ir filialus 
 
 
2007 m. gruodžio m�n.31 d. konsoliduot� AB „Rokiškio s�ris“ Grup� (toliau – Grup�) sudaro 
pagrindin� �mon� „Rokiškio s�ris“ , du jos filialai bei šešios dukterin�s �mon�s ir viena bendrai 
kontroliuojama �mon�. Toliau pateikiami filialai ir dukterin�s �mon�s, kurios yra �trauktos � 
konsoliduot� finansin� atskaitomyb�: 
 
 Vykdantys 

veikl
 2007 m. 

gruodžio 31 d. 

  Grup�s dalis 

(%) 2007 m. 

gruodžio 31 d. 

Filialai 2007 2006  Dukterin�s 	mon�s 2007 2006 

Utenos pienas Taip Taip  UAB „Rokiškio pienas“ 100,00 100,00 

Ukmerg�s pienin� Taip Taip  PK „Žalmarg�“ 100,00 - 

    UAB „Skeberdis ir partneriai“ 100,00 - 

    UAB „Skirpstas“ 100,00 - 

    UAB „Bat�nai“ * 100,00 - 

    UAB „Pe�up�“ * 100,00 - 

    Bendrai kontroliuojama 	mon�   

    UAB „Pieno up�s“ 50,00 - 

* šios dukterin�s �mon�s nebuvo konsoliduojamos grup�s atskaitomyb�je d�l j� nereikšmingumo. 
 

 
UAB „Rokiškio pienas“ buvein�s adresas Pramon�s g. 8, LT - 28216 Utena. �mon�s kodas 
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300561844. AB „Rokiškio s�ris“ yra steig�ja ir vienintel� UAB “Rokiškio pienas” akcinink�, turinti 
100 proc. akcij�. 

UAB „Pieno up�s“ buvein�s adresas Sand�li� g. 9, Kaunas. �mon�s kodas 135027862. 
UAB „Skeberdis ir partneriai“ buvein�s adresas Maironio g.32, Ariogala LT-60001 Raseini� 

raj. �mon�s kodas 172396552. 
UAB “Skirpstas“ buvein�s adresas Mindaugo g.38, LT-82001 Radviliškis. �mon�s kodas 

171344353. 
UAB „Bat�nai“ buvein�s adresas Videniški� km. LT-33295 Mol�t� raj. �mon�s kodas 

167543723. 
UAB „Pe�up�“ buvein�s adresas Dubysos g.8, Ariogala LT-60001 Raseini� raj. �mon�s kodas 

172258722. 
Pienininkyst�s kooperatyvas „Žalmarg�“ buvein�s adresas Kalnalaukio g.1, Širvintos. �mon�s 

kodas 178301073. 
 AB „Rokiškio s�ris“ filialo Utenos pienas (�mon�s kodas 110856741, Pramon�s g. 8, LT-
28216 Utena) ir AB „Rokiškio s�ris“ filialo Ukmerg�s pienin�( �mon�s kodas 182848454, Kauno g. 
51, LT-20119, Ukmerg�) pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
 

 

4. Emitento ir dukterini� 	moni� pagrindin�s veiklos pob�dis. 
 

Akcin�s bendrov�s “Rokiškio s�ris“ grup�s  veikla: 
 

� Pienini� veikla ir s�ri� gamyba (EVRK 10.51);  
 

AB „Rokiškio s�ris“ pagrindin� veikla yra fermentini� s�ri�, išr�gini� produkt�, lieso pieno 
milt� gamyba ir prekyba. 

Dukterin�s �mon�s: 
UAB „Rokiškio pienas“ pagrindin� veikla yra švieži� pieno produkt� (pienas, kefyras, 

r�gpienis, sviestas, varšk�, varšk�s s�ris, grietin�, glaistyti s�reliai, desertai) gamyba ir prekyba. 
UAB „Pieno up�s“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas.  
UAB „Skeberdis ir partneriai“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas.  
UAB “Skirpstas“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
UAB „Bat�nai“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
UAB „Pe�up�“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 
KB „Žalmarg�“ pagrindin� veikla – žaliavinio pieno supirkimas. 

 5. Emitento sutartys su finans� maklerio 	mon�mis  
 
 2003 m. gruodžio 24 d. AB „Rokiškio s�ris“ sudar� sutart� su UAB FM� „Baltijos vertybiniai 
popieriai“ (Gedimino pr.60, Vilnius) d�l AB „Rokiškio s�ris“ akcinink� apskaitos tvarkymo. 2007 
m. sausio 15 d. ši finans� �mon� pakeit� pavadinim� � UAB FM� „Orion securities“ (A.Tum�no g. 4 , 
LT-01109 Vilnius). 
 

 6. Duomenys apie prekyb
 emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose 
rinkose  

 
 AB “Rokiškio s�ris” 42 716 530 vnt. paprast�j� vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali 
vert� 1 (vienas) litas.  (VVPB simbolis RSU1L ; ISIN kodas LT0000100372) Bendra nominali vert� 
yra 42 716 530 lit�, akcijos yra �trauktos � Vilniaus vertybini� popieri� biržos Oficial�j� s�raš�.  
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7. Emitento 	statinis kapitalas: 
 
2007 m. gruodžio m�n. 31 d. AB “Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� sudar�:          
 

Akcij� r�šis Akcij� 
skai�ius 

(vnt.) 

Nominali vert� 
(Lt) 

Bendra 
nominali 
vert� (Lt) 

�statinio 
kapitalo dalis 

(%) 
1 2 3 4 5 

Paprastosios vardin�s 
akcijos 

42 716 530 1 42 716 530 100,00 

 
Visos AB “Rokiškio s�ris“ akcijos yra pilnai apmok�tos ir joms netaikomi jokie vertybini� 

popieri� perleidimo apribojimai. 
  

8. Vertybini� popieri� perleidimo apribojimai: 
 
Apribojim�, taikom� vertybini� popieri� paketams, arba reikalavim� gaut� bendrov�s ar kit� 
vertybini� popieri� savinink� pritarimo, n�ra. 
 

9. Akcininkai. 
 

  Bendras akcinink� skai�ius 2007.12.31.– 5.608 akcininkai. 
Akcininkai, nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento 

	statinio kapitalo (2007.12.31): 
 

Nuosavyb�s teise priklauso Su kartu veikianiais 
asmenimis 

Vardas, pavard� 
�mon�s pavadinimas 

Adresas 

Akcij�  
sk. 

Kapitalo 
dalis% 

Bals� 
dalis

% 

Kapitalo 
dalis% 

Bals� 
dalis% 

UAB ”Pieno pramon�s 
investicij� valdymas” 
 
 

Pramon�s g. 3, 
Rokiškis 
Lietuva 

16 738 900 39,19 39,92 53,70  54,70  

Antanas Trumpa 
 

Sod� 41a, Rokiškis 
Lietuva 

4 128 370 9,66 9,85 53,70 54,70 

Hansabank clients 
  

Liivalaia 8, 
Tallinn 15040 Estija 
 

3 606 392 8,44 8,60 - - 

Skandinaviska 
Enskilda 
Banken AB clients 
 

Sergels Torg 2, 10640 
Stockholm, Sweden 

5 472 880 12,81 13,05 - - 
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10. Akcininkai, turintys specialias kontrol�s teises ir t� teisi� aprašymai. 
 

Akcinink�, turin�i� speciali� kontrol�s teisi�, n�ra. 
 

11. Visi balsavimo teisi� apribojimai. 
 
2007 m. gruodžio 31d.AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo supirk�s 783 650 sav� akcij�. Šios akcijos neturi  
balso teisi�. Tai sudaro 1,83% AB “Rokiškio s�ris” �statinio kapitalo. Kit� akcij�, turin�i� asmen� 
balsavimo teisi� apribojim�, n�ra. 
 

 12. Visi akcinink� tarpusavio susitarimai. 
 
Emitentas nežino akcinink� tarpusavio susitarim� d�l kuri� gali b�ti ribojimas vertybini� popieri� 
perleidimas ir (arba) balsavimo teis�s. 

 

 13. Darbuotojai 
 
AB „Rokiškio s�ris“ Grup�s strukt�ra 
 
 AB „Rokiškio s�ris“ Grup�s (toliau Grup�) valdymo strukt�ra yra organizuota pagal 
pagrindines funkcijas, t.y. pardavimai, gamyba, finans� valdymas, pieno supirkimas, logistika, 
vindikacija bei pl�tra ir auditas. Funkciniai direktoriai formuoja ir vysto Grup�s strategij�, taktik� ir 
uždavinius pagal šias funkcijas.  
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AB „Rokiškio s�ris“ vadovyb� yra suinteresuota, kad darbuotojai nuolat kelt� kvalifikacij� bei 
mokyt�si. Didelis d�mesys yra skiriamas kalb� mokymuisi. Darbuotojai mokosi vietoje 
organizuotuose kursuose bei kitur vykstan�iuose seminaruose bei mokymuose.  
Bendrov�s darbuotoj� teis�s bei pareigos numatytos j� pareiginiuose nuostatuose. Darbo sutartyse  
n�ra numatyta ypating� teisi� bei pareig�. 
 
 
2007 m. gruodžio m�n. 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ Grup�je dirbo 1738 darbuotojai.(vidutinis 
darbuotoj� skai�ius) 
 
Lentel�je pateiktas Rokiškio s�ris grup�s vid. darbuotoj� skai�iaus, bei vid. m�nesinio atlyginimo 
kitimas per 2007 metus: 
 

Vidutinis darbuotoj� skai�ius 2007.01.01. 2007.12.31.  
Viso: 1836 1738 
Tame sk. Vadovai 14 10 
                Specialistai 160 168 
                Darbininkai 1662 1560 
   
Vidutinis m�nesinis atlyginimas, Lt 1544 1968 
          vadov� 7895 9644 
          specialist� 2239 2351 
          darbinink� 1419 1789 
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Rokiškio s�ris grup�s darbuotoj� išsilavinimas 
 

 
Išsilavinimas 

2007.01.01 2007.12.31 

Aukštasis 138 131 
Spec. vidurinis (aukštesnysis) 731 692 
Vidurinis 876 829 
Nebaigtas vidurinis 91 86 

 
 

 14. Emitento 	stat� keitimo tvarka 
 
Pagal AB „Rokiškio s�ris“ �status, bendrov�s �status turi išimtin� teis� keisti tik AB „Rokiškio s�ris“ 
visuotinis akcinink� susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statyme 
numatytus atvejus. Priimant sprendim� d�l �stat� keitimo reikalinga visuotinio akcinink� susirinkimo 
2/3 bals�, vis� dalyvaujan�i� akcinink� susirinkime, dauguma. 

15. Sand�riai su suinteresuotais asmenimis ir reikšmingi susitarimai 
 

1. Grup� kontroliuoja UAB „Pieno pramon�s investicij� valdymas” (�kurta Lietuvoje) ir 
Antanas Trumpa (Bendrov�s direktorius), kuriems priklauso 48,85 proc. Bendrov�s akcinio kapitalo. 
Uždar�j� akcin� bendrov� „Pieno pramon�s investicij� valdymas” kontroliuoja Antanas Trumpa 
(kaip pagrindinis akcininkas). Likusi 51,13 proc. Bendrov�s akcij� dalis priklauso �vairiems 
smulkiesiems akcininkams (�skaitant 1,83 proc. nuosav� akcij�). 
UAB „Pieno pramon�s investicij� valdymas”, Valdybos nariai ir direktoriai bei j� artimi šeimos 
nariai yra laikomi susijusiomis šalimis. 
Tam tikros kooperacin�s bendrov�s, užsiiman�ios pieno gamyba, laikomos Bendrov�s susijusiomis 
šalimis, kadangi Bendrov� per savo direktori� artimus šeimos narius bei tam tikrus savo darbuotojus 
gali daryti reikšming� �tak� ši� bendrovi� kasdienei veiklai.   
 

2. Reikšming� susitarim�, kuri� šalis yra emitentas ir kurie �sigaliot�, pasikeist� ar nutr�kt� 
pasikeitus emitento kontrolei, taip pat j� poveikio, išskyrus atvejus, kai d�l susitarim� pob�džio j� 
atskleidimas padaryt� emitentui didel� žal�, n�ra. 

 
 3. Emitento ir jo organ� nari� ar darbuotoj� susitarim�, numatan�i� kompensacij�, jei jie 
atsistatydint� arba b�t� atleisti be pagr�stos priežasties arba jei j� darbas baigt�si d�l emitento 
kontrol�s pasikeitimo, n�ra. 
 
Sandoriai su suinteresuotais asmenimis/susijusiomis šalimis atskleisti finansin�s atskaitomyb�s 33 
pastaboje. 
 

16. Akcij�, išleist� 	 vieš
j
 vertybini� popieri� apyvart
, pagrindin�s 
charakteristikos: 
 
2007 m. gruodžio 31 d. b�klei � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart� buvo išleista 42 716 530 
(keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) paprast�j� 
vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali vert� 1 (vienas) litas, bendra akcij� nominali vert� 42 716 
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530 (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�. 
 

17.Vertybiniai popieriai, 	traukti 	 birž� prekybos s
rašus  
  

AB “Rokiškio s�ris“ 4 746 270 paprastosios vardin�s akcijos yra �trauktos � OMX Vilniaus 
vertybini� popieri� biržos Oficial�j� prekybos s�raš�. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos 
nominali vert� 10 (dešimt) lit�. 2007 m. sausio 1 d. bendra akcij� nominali vert� 47 462 700 
(keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t�kstan�iai septyni šimtai) lit�. 
 
Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, �mon� n�ra išleidusi. 
Neviešajai apyvartai �registruot� ir išplatint� skolos vertybini� popieri� n�ra. 
Vertybini� popieri�, nepažymin�i� dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja Vertybini� popieri� rinkos �statymas, n�ra 
 
 
AB “Rokiškio s�ris“ akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybini� popieri� biržos Oficialiajame 
prekybos s�raše. 
Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma. 
 
Prekyba Vilniaus vertybini� popieri� biržoje: 
 
Prekyba centrin�je rinkoje: 
 

Ataskaitinis 
periodas 

Kaina (Lt) Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta 

nuo iki maks. min. pask. 
sesij 

maks. min pask. 
sesijos 

Data 
paskut 
sesijos (vnt.) (Lt) 

2005.01.01 2005.03.31 77,00 71,00 74,00 5 335 597 7 500 81 348 2005.03.31 294 225 21 585 117 
 

2005.04.01 2005.06.30 82,50 74,00 77,77 
 

57 539 044 0 47 872 2005.06.30 2 409 299 178 308 179 

2005.07.01 
 

2005.09.30 78,50 70,00 71,30 3 272 780 0 175 939 2005.09.30 245 377 18 149 244 

2005.10.01 2005.12.31 75,50 70,00 75,00 
 

3 528 225 0 75 000 2005.12.30 258 355 18 620 766 

2006.01.01 2006.03.31 75,50 68,00 72,50 
 

2 669 836 0 7 015 2006.03.31 194 218 14 016 379 

2006.04.01 2006.06.30 71,50 50,00 50,00 1 746 560 0 156 447 2006.06.30 90 581 5 423 753 
 

2006.07.01 
 

2006.09.30 50,00 44,00 47,50 2 222 702 0 76 353 2006.09.29 409 002 19 177 690 

2006.10.01 2006.12.31 56,20 
 

43,80 55,00 5 269 556 0 49 870 2006.12.29 457 987 20 985 247 

2007.01.01 2007.03.31 64,50 56,00 60,40 
 

3 772 364 0 3020 2007.03.30 291 066 16 644 056 

2007.04.01 
 

2007.06.30 61,40 55,50 60,01 2 651 355 0 381 491 2007.06.29 207 654 12 425 930 

2007.07.01 
 

2007.09.30 80,56 60,00 77,80 3 036 573 0 27 000 2007.09.28 224 941 15 481 420 

2007.10.01 
 

2007.12.31 8,31* 7,70* 7,84* 4 856 398 0 314 962 2007.12.28 2 620 619* 19 865 395 

 
* - vienos akcijos nominali vert� 1 (vienas) litas. 
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�

18.Vertybini� popieri� kapitalizacija. 

 
Bendrov�s akcij� kapitalizacija, Lt 

 

Kapitalizacija (Lt)
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2005.03.31 2005.06.30 2005.09.30 2005.12.30 2006.03.31 2006.06.30 2006.09.29 2006.12.29 2007.03.30 2007.06.29 2007.09.28 2007.12.28

Data

Kapitalizacija (Lt)

 
 

Paskutin�s 
prekybos 

sesijos data 

Kapitalizacija 
(Lt) 

 
2005.03.31  351 223 980 
2005.06.30 369 117 418 
2005.09.30  338 409 051 
2005.12.30  355 970 250 
2006.03.31 344 104 575 
2006.06.30  237 313 500 
2006.09.29  225 447 825 
2006.12.29  261 044 850 
2007.03.30  286 674 708 
2007.06.29 256 341 897 
2007.09.28 332 334 603 
2007.12.28 334 897 595 
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19. Grup�s 2007 m. audituota konsoliduota finansin� atskaitomyb�   
 
Pateikiama priedas AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. konsoliduota audituota finansin� 
atskaitomyb�. 

 

20. Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim
  

 
 2007 m. sausio 1 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigij�s 474 617 vnt. nuosav� akcij� ir tai 

sudar� 10 % AB “Rokiškio s�ris” �statinio kapitalo.  
 

2006 m. gruodžio 22 d. �vyk�s AB „Rokiškio s�ris“ visuotinis akcinink� susirinkimas pri�m� 
sprendim� anuliuoti 474 617 vnt. sav� supirkt� akcij� (vienos akcijos nominali vert� buvo 10 lit�) ir 
ta dalimi sumažinti Bendrov�s �statin� kapital�.: 
 
2007 m. geguž�s 11 d. Juridini� asmen� registre buvo �registruota nauja AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 
redakcija su sumažintu AB „Rokiškio s�ris“ �statiniu kapitalu. Po �registravimo AB „Rokiškio s�ris“ 
�statinis kapitalas buvo 42 716 530 Lt (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� 
penki šimtai trisdešimt) lit�, padalintas � 4 271 653 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt 
vien� t�kstant� šešis šimtus penkiasdešimt tris) paprast�sias vardines akcijas, kuri� vienos akcijos 
nominali vert� buvo 10 (dešimt) lit�. 
 Bendrov�s �statinis kapitalas buvo sumažintas anuliavus 474 617 vnt. sav� supirkt� akcij�. 
Po sav� akcij� anuliavimo, AB „Rokiškio s�ris“ sav� akcij� nebetur�jo. 
 
2007 m. geguž�s 28 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 
Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� susirinkimo 
nutarimu  -  palaikyti ir didinti  AB ”Rokiškio s�ris” akcij� kain�,  �sigyti iki 333 000 (tris šimtus 
trisdešimt tris t�kstan�ius) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 10 (dešimt) lit� nominalios 
vert�s akcij�. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis – 1 000 (vienas t�kstantis) vnt. AB 
”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� akcij�.  
Sav� akcij� �sigijimo kaina nustatyta 60,00 Lt (šešiasdešimt) lit� už vien� paprast�j� vardin� akcij�.   
Sav� akcij� supirkimo trukm� – 30 dien�. 
 
�gyvendinus oficial� savanorišk� nekonkurencin� si�lym�, AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 78 365 vnt. 
AB „Rokiškio s�ris“ paprast�j� vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali vert� 10 lit�. Tai sudar� 
1,83 % Bendrov�s �statinio kapitalo. Savos supirktos akcijos yra be balso teis�s. 
 
2007 m. spalio 19 m. AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniam akcinink� susirinkimui pri�mus sprendim�, 
nekei�iant bendrov�s �statinio kapitalo dydžio, pakeisti AB „Rokiškio s�ris“ paprast�j� vardini� 
akcij� 10 (dešimties) lit� nominali� vert� � 1 (vieno) lito nominali� vert�, proporcingai padidinant 
akcij� skai�i�, AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo 783 650 vnt. sav� supirkt� akcij�. Vienos akcijos 
nominali vert� 1 litas.  
 
2007 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ tur�jo �sigijus 783 650 vnt. sav� supirkt� akcij�. 
 
2008 m. vasario m�n. 11 d. AB “Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�  
„Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� susirinkimo 
nutarimu  - �sigyti iki 1 355 000 (vieno milijono trij� šimt� penkiasdešimt penki� t�kstan�i� ) vnt.  
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AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 1 (vieno) lito nominalios vert�s akcij�. (3,17 proc. �statinio 
kapitalo).  
Sav� akcij� �sigijimo kain� nustatyti 6 (šešis) litus už vien� paprast�j� vardin� akcij�.“ 
 
�gyvendinus savanorišk� nekonkurencin� oficial� si�lym�, AB „Rokiškio s�ris“ supirko 674 000 vnt. 
sav� akcij�, tai sudaro 1,83 % Bendrov�s �statinio kapitalo. 
 
Šio metinio pranešimo pasirašymo dien� (2008.04.14) AB „Rokiškio s�ris“ turi �sigijusi 1 457 650 
vnt. sav� akcij�, tai sudaro 3,4 % Bendrov�s �statinio kapitalo.  
 

21. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 
 
 AB “Rokiškio s�ris“ savo veikloje vadovaujasi, Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� 
�statymu, Vertybini� popieri� �statymu, bendrov�s �statais bei kitais Lietuvoje galiojan�iais 
�statymais bei teisiniais aktais, reglamentuojan�iais �moni� veikl�.  

 

22. Priklausymas asocijuotoms strukt�roms 
 
 AB “Rokiškio s�ris“ priklauso nario teis�mis Lietuvos pieninink� asociacijai “Pieno centras“,  
Lietuvos pramonink� konfederacijai, bei dalyvauja “Panev�žio prekybos, pramon�s ir amat� r�mai” 
veikloje.  
 Lietuvos pieninink� asociacijos veikl� reglamentuoja LR Asociacij� �statymas ir 
konfederacijos �statai. 

 

23. Trumpas emitento istorijos aprašymas 
 
 AB ”Rokiškio s�ris” yra viena stambiausi� ir moderniausi� pieno perdirbimo �moni� 
Lietuvoje. Pagrindin� �mon�s veikla yra fermentini� s�ri�, švieži� pieno produkt�, sviesto, pieno 
milt�, išr�gini� ir kit� pieno produkt� gamyba ir prekyba. 
  Specializuota Rokiškio s�rio gamyba suplanuota ir prad�ta statyti 1964 m., o 1966 m. 
pradžioje prad�jo savo veikl�. Nuo pat �mon�s veiklos pradžios pagrindiniu produktu tapo 
fermentiniai s�riai. 1980 m. �mon� prad�jo pirm�j� rekonstrukcijos etap� po kurio prad�tas 
eksploatuoti naujas s�ri� gamybos cechas. Antrasis rekonstrukcijos etapas �vyko 1988 m. – baigti 
statyti nauji pieno pri�mimo aparatinis ir nenugriebto pieno produkcijos cechai. 1991 m. prad�jo 
veikti nauja suomiška s�ri� nokinimo baz�. 

1992 m. valstybin� �mon� “Rokiškio s�rio gamykla”  buvo privatizuota ir reorganizuota � 
akcin� bendrov� “Rokiškio s�ris”. 1993 m. buvo parduotas likusios valstybei priklausan�ios �mon�s 
akcijos.  Vadovaudamasi Vyriausyb�s nutarimais, 1994 m. �mon� indeksavo savo turt�. 1993 – 2002 
metais �mon�s akcinis kapitalas buvo didinamas 7 kartus papildomais �našais, 2 kartus iš savo l�š� ir 
3 kartus d�l reorganizavimo. 2000 m. prisijungus AB “Utenos pienas“ bei 2002 m. prijungus AB 
”Eišiški� pienin�”  �statinis kapitalas nebuvo didinamas. 

1997m. 150 000 paprast�j� vardini� akcij� išplatinta tarptautini� depozitoriumo pakvitavim� 
(GDR) forma.  

Siekdamas užtikrinti pastov� žaliavos tiekim� ir sustiprinti savo pozicijas vietin�je rinkoje, 
AB ”Rokiškio s�ris” prisijung� 1995 m. Zaras� pienin�, 1996 m. Ukmerg�s pienin�, 1998 m.  

Šal�inink� pienin�, 2000 m. Utenos pien�, bei 2002 m. Eišiški� pienin�, �steigdamas tose 
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pienin�se filialus.   
 2000 m. lapkri�io-gruodžio m�n. AB “Rokiškio s�ris“ padidino AB “Šven�ioni� pienin�“ 
turim� akcij� paket� iki 90,6%. 
 2000 m. gruodžio m�n. AB “Rokiškio s�ris“ �sigijo 49,9 % AB “Eišiški� pienin�“ akcij� 
paket�, o 2002 m. kovo m�n. AB ”Rokiškio s�ris” padidino turim� AB ”Eišiški� pienin�” akcij� 
paket� iki 100 % �statinio kapitalo bei bals�. 
 2001m. kovo m�n. AB “Rokiškio s�ris“ �sigijo 49,9% AB “Var�nos pienin�“ akcij� paket�.  
 2001m. spalio m�n. AB ”Rokiškio s�ris” �sigijo 49,9% AB ”Ignalinos pienin�” ir 100% UAB 
“Jonavos pienin�” akcij� paketus. 
 2005 m. birželio  1 d.  AB „Rokiškio s�ris“ pardav� AB ,,Var�nos pienin�” ir AB ,,Ignalinos 
pienin�” akcij� paketus. 

2002 m. balandžio 26 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotiniame akcinink� susirinkime buvo 
priimtas sprendimas reorganizuoti bendroves prie AB ”Rokiškio s�ris” prijungiant AB ”Eišiški� 
pienin�” bei UAB ”Jonavos pienin�”, kurios kaip juridiniai asmenys baigia savo veikl�. 

2002 m. liepos 4 d. AB ”Rokiškio s�ris” valdyba pri�m� nutarim� nutraukti AB ”Rokiškio 
s�ris” filialo Šal�inink� pienin� veikl�, bei AB ”Rokiškio s�ris” filial� Šal�inink� pienin� 
išregistruoti iš �moni� rejestro. 
 2002 m. gruodžio 30 d. AB ”Rokiškio s�ris” filialas Šal�inink� pienin� buvo išregistruota iš 
LR �moni� rejestro. 

2002 m. rugs�jo 6 d.  AB ”Rokiškio s�ris” visuotiniame akcinink� susirinkime buvo 
patvirtinta AB ”Rokiškio s�ris”, AB “Eišiški� pienin�” ir UAB ”Jonavos pienin�” reorganizavimo 
pabaiga bei patvirtinti AB ”Eišiški� pienin�” bei UAB ”Jonavos pienin�” turto, teisi� ir prievoli� 
pri�mimo-perdavimo aktai. AB ”Eišiški� pienin�” ir UAB ”Jonavos pienin�” baig� veikl� kaip 
juridiniai asmenys ir buvo išregistruoti iš �moni� rejestro.   

2002m. lapkri�io 14 d. AB ”Rokiškio s�ris” valdyba pri�m� sprendim� �steigti AB ”Rokiškio 
s�ris” filial� Eišiški� pienin�. 2002 m. gruodžio 6 d. AB ”Rokiškio s�ris” filialas Eišiški� pienin� 
buvo �registruotas �moni� rejestre. 2005 m. spalio 29 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� 
sprendim� nutraukti filialo veikl�. 2006 m. balandžio m�n. filialas Eišiški� pienin� buvo 
išregistruotas iš Juridini� asmen� registro. 

2003 m. vasario 14 d. AB ”Rokiškio s�ris” valdybos sprendimu buvo nutraukta AB 
”Rokiškio s�ris” filialo Zaras� pienin� ir 2003 m. birželio 26 d. išregistruota iš LR �moni� registro. 

2003 m. rugpj��io 20 d. AB ”Rokiškio s�ris” �sigijo 12 vnt. UAB ”Kalora” paprast�j� 
vardini� akcij�. Tai sudar� 100 proc. UAB ” Kalora” �statinio kapitalo. 2005 m. spalio m�n. AB 
„Rokiškio s�ris“ akcijas pardav�. 

2005 m. vasario 18 d. AB „Šven�ioni� pienin�“, kaip negalin�iai atsiskaityti su kreditoriais 
buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka. 2005 m. balandžio 29 d. AB “Šven�ioni� pienin�“ d�l 
bankroto buvo išregistruota iš Juridini� asmen� registro. 
 2005 m. birželio 14 d. AB „Rokiškio s�ris“ pardav� 410 330 vnt. AB “Žemaitijos pieno 
investicija“ akcij�, tai sudar� 11,63% AB “Žemaitijos pieno investicija“ �statinio kapitalo.   
 Siekiant dar efektyvesn�s švieži� pieno produkt� gamybos veiklos, 2005 m. kovo 3 d. AB 
„Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim� atskirti s�ri� gamybos versl�, kuris orientuotas � 
eksport�, nuo švieži� pieno produkt� gamybos verslo, kuris orientuotas vietinei rinkai. Tam tikslui 
buvo �kurta dukterin� �mon� ir 2006 m. balandžio 21 d. Juridini� asmen� registre buvo �registruota 
dukterin� �mon� UAB „Rokiškio pienas“. Dukterin�s �mon�s 100 % akcij� valdo AB “Rokiškio  
s�ris“. 
 Nutraukus veikl� filiale Eišiški� pienin�, 2006 m. balandžio 5 d. AB „Rokiškio s�ris“ filialas 
Eišiški� pienin� buvo išregistruotas iš LR Juridini� asmen� registro. 
 
 Per 2007 m. AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 50 proc. akcij� UAB „Pieno up�s“ ir po100 proc. 
akcij� ši� �moni�: UAB “Skeberdis ir partneriai“, UAB „Skirpstas“, UAB „Bat�nai“, UAB „Pe�up�“ 
ir Pienininkyst�s kooperatyv� “Žalmarg�”. Vis� ši� �moni� pagrindin� veikla yra žaliavinio pieno 
supirkimas. 
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 2008 m. sausio m�n. AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 50,05 proc. Latvijos �mon�s SIA Jekabpils 
piena kombinats akcij� paket�. SIA Jekabpils piena kombinats specializuojasi fermentini� s�ri� 
gamyboje, bei žaliavinio pieno pardavime. 
 2006 m. gruodžio 22 d. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinis akcinink� susirinkimas pri�m� 
sprendim�  sumažinti AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� 4 746 170 Lt (keturiais milijonais 
septyniais šimtais keturiasdešimt šešiais t�kstan�iais vienu šimtu septyniasdešimt) lit�, anuliuojant 
474 617 (keturis šimtus septyniasdešimt keturis t�kstan�ius šešis šimtus septyniolika) paprast�j� 
vardini� akcij�, kuri� vienos akcijos nominali vert� 10 (dešimt) lit�. 
  2007 m. spalio 19 d. AB “Rokiškio s�ris“ visuotinis akcinink� susirinkimas pri�m� 
sprendim� nekei�iant bendrov�s �statinio kapitalo dydžio, pakeisti AB „Rokiškio s�ris“ paprast�j� 
vardini� akcij� 10 (dešimties) lit� nominali� vert� � 1 (vieno) lito nominali� vert�, proporcingai 
padidinant akcij� skai�i�. Visiems bendrov�s akcininkams buvo pakeisti kiekvien� 10 (dešimties) 
lit� nominalios vert�s akcij� � 10 (dešimt) 1 (vieno) lito nominalios vert�s akcij�.  
  
 Anuliavus savas supirktas akcijas ir pakeitus akcij� nominali� vert�, AB „Rokiškio s�ris“ 
�statin� kapital� sudaro 42 716 530 Lt (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� 
penki šimtai trisdešimt) lit�, padalint� � 42 716 530 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus 
šešiolika t�kstan�i� penkis šimtus trisdešimt) paprast�j� vardini� akcij�, kuri� vienos akcijos 
nominali vert� yra 1 (vienas) litas. 
 

 24. Gamyba, gamybini� paj�gum� �vedimas, nauj� produkt� �sisavinimas 

 
Grup�s pagrindin� veikla yra pieno perdirbimas. Pagrindin�s produktai yra s�riai, sviestas, sausi 
pieno produktai ir švieži pieno produktai. Gamyba yra vystoma Rokiškio, Utenos ir Ukmerg�s 
miestuose. 
 

� Rokiškio gamybinio padalinio specializacija – fermentiniai s�riai, pieno cukrus ir išr�giniai 
produktai. 

� Utenos gamybinio padalinio specializacija – švieži pieno produktai vietinei rinkai, išr�g� 
baltym� koncentratas, pieno milt� ir sviesto gamyba. 

� Ukmerg�s gamybinio padalinio specializacija – varšk�s ir varšk�s produkt� gamyba. 
 
Pagrindinis produktas per visus �mon�s gyvavimo met� buvo ir yra fermentinis s�ris.  
�mon�je gaminami s�riai skirstomi � puskie�ius ir kietus. Prie puskie�i� s�ri� priskiriama 

Rokiškio s�ris  (�vairi� riebum� ir svorio) , Hermis, Utenos, Lietuviškas, Gauda, Edamas. Prie kiet� 
s�ri� priklauso Goja,  Montekampo, Gojus. 

  
Be pagrindin�s produkcijos- fermentini� s�ri�, Rokiškio s�rio grup�je gaminami švieži, sausi 

pieno produktai, sviestas, lydyti s�riai, minkštas nenokintas s�ris “Mozzarella”, pusry�i� lydytas 
s�ris, “Rinktin� varšk� Kasdien”, geriamas biojogurtas “Savas”, IBK (išr�g� baltym� koncentratas), 
pieno cukrus (laktoz�). Pastarieji produktai gaminami perdirbant išr�gas, gautas gaminant 
fermentinius s�rius. Pieno cukrus naudojamas farmacijoje, konditerijoje ir kt.  

�sisavinti nauji švieži� produkt� BIFIDO prekiniu ženklu gaminiai (pienas, kefyras, jogurtai, 
varšk�, glaistyti s�reliai su vanile, medumi, žemuogi� skonio). Tai produktai praturtinti laktuloze.  
AB "Rokiškio s�ris" pirmasis tarp šalies pieno gamintoj� po vienu prekiniu ženklu išleido lies� 
pieno produkt� grup� "Valgyk lengvai". Tai pienas, kefyras, raugintos pasukos, fermentinis s�ris, 
jogurtai, varšk�, varšk�s s�ris . 

 
 AB „Rokiškio s�ris“ 2001, filialuose 2002 metais sertifikuotos tarptautiniu mastu: Maisto 
saugos -RVASVT, Kokyb�s vadybos-ISO 9001:2000 ir Aplinkosaugos vadybos  ISO 14001:1996  
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sistemos. Persertifikuota RVASVT sistema pagal standart� “Maisto saugos vadybos sistemos. Bet 
kuriai maisto gamybos grandin�s organizacijai keliami reikalavimai” ISO 22000:2005.  

Tarptautin�s sertifikavimo �staigos BVQI �teikti sertifikatai patvirtina, kad šios sistemos 
atitinka ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 standart� reikalavimus bei kad �mon�je yra sukurtas vis� 
darbo proces�, gamybos, �rengim� ir technin�s prieži�ros valdymas, užtikrinantis gaminam� 
produkt� saug� ir kokyb�, bei siekiama gerinti vis� aplinkos apsaugos veiksmingum�, nenukrypstant 
nuo organizacijos vykdomos politikos.  

 
Pagal maisto saugos sistem� nuolat stebimi svarb�s gamybos taškai, kad juose neb�t� 

nukrypim� nuo kritini� rib� . Sistemoje numatytos kritin�s ribos ir priemon�s šiam procesui valdyti. 
 

Kokyb�s vadybos sistema ISO 9001:2000 numato ne tik saugios, bet ir kokybiškos produkcijos 
gamybos priemones. Šioje sistemoje parengtos taisykl�s, kuriomis vadovaujantis užtikrinamas 
stabili�, vienod�, kokybišk� produkt� gamyba. Kokyb�s vadybos sistema apima vis� proces� nuo 
žaliavos pirkimo iki klient� poreiki� tenkinimo parduodant produkcij�. 
 
AB „Rokiškio s�ris“ 
 
2007 m. AB „Rokiškio s�ris“ Rokiškyje pagamino 22 248 ton� fermentini� s�ri�,  660 ton� lydyt� 
s�ri�, (t. sk 150 ton� r�kyt� s�ri�),13 335 ton� 35%rieb. grietin�l�s,  959 tonos išr�g� grietin�l�s, 7 
522 ton� pieno cukraus, 57 980 ton�  9 proc. išr�g� baltym� koncentrato.  
2007 m sertifikuoti ir prad�ti gaminti ekologiniai produktai.  
�mon� nuolat skiria didel� d�mes� gaminam� produkt� kokybei ir j� saugai, mažinamos gamybos 
s�naudos, išlaikant aukšt� gamybos lyg�, mažinant neigiam� poveik� aplinkai bei užtikrinant mi-
nimal� kenksming� medžiag� naudojim� ir atliek� generavim�. 
2007m. buvo �sigyta ir �sisavinta  fermentini� s�ri� pjaustymo riekel�mis �ranga, prad�tos perdirbti  
varšk�s išr�gos. Taikomos naujausios technologijos  gaminant demineralizuot� pieno cukr� (laktoz� 
be mineral�), iš išr�g� atskiriant  nat�ral�  kalcio produkt�, kuris yra džiovinamas ir gaunamas 
sausas kalcis 
 

 UAB „Rokiškio pienas“ 
 
 2007 m. UAB “Rokiškio pienas” Utenoje pagamino 4637 t nugriebto pieno milt�, 5132 t sauso 
išr�g� baltyminio koncentrato, 125 t pasuk� milt� (saus� pieno produkt� 2007 m. lyginant su 2006 
m. pagamino 54,8 % daugiau) 4455 t sviesto-tepi� riebal� mišini� , 55016 t, švieži� pieno produkt�,  
11083 t eksportavo grietin�l�s. 
 �sisavinti ir gaminami nauji pieno produktai, tai jogurtas su miško uogomis, tepus riebal� mišinys 
“S�dytas”, rauginto pieno gaminys “Šaltibarš�iai”. 
 �sigytas naujas fasavimo automatas grietinei, tai sudar� galimybes pagerinti grietin�s  kokyb�. 
 Dalis pieno, kefyro, jogurt� fasuojama � nauj� pakuot� “Ecolean” fasavimo automatu. 
 2007 m,. didelis d�mesys buvo skiriamas maisto saugos vadybos sistemai, kuri sertifikuota, tai 
sudaro s�lygas gaminti saugius pieno produktus. 
 
 
UAB „Rokiškio pienas“ filialas Ukmerg�s pienin� 
 
Per 2007 metus pagaminta 22 414 tonos švieži� pieno produkt�, t. tarpe 13 664 tonos nenugriebto 
pieno produkt�  ir 8 749 tonos liesos pieno produkcijos.  
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2005 m. gamybos strukt�ra

IBK miltai; 
3,8

Fermentiniai 
s�riai; 52,9

Lieso pieno 
miltai; 2,3

Lydyti s�riai ; 
1,2

Švieži pieno 
prod.; 20,9

Sviestas; 6,8

Pieno cukrus; 
2,5

Grietin�l� 
eksp.; 9,6

 
AB „Rokiškio s�ris“ gamybos kiekine ir vertine išraiška dinamika 

 
2005 m 2006 m 2007 m Eil 

Nr 
Gaminio 
pavadinimas Kiekis 

t. 
T�kst. Lt % Kiekis 

t. 
T�kst. 

Lt 
% Kiekis 

t. 
T�kst. 

Lt 
% 

1. Fermentiniai 
s�riai (su 
šaldytais 
lydomaisiais) 

 
 
 
24.454 

 
 
 
246.672 

 
 
 
52,9 

 
 
 
28033 

 
 
 
288303 

 
 
 
54,9 

 
 
 

22248 

 
 
 

254178 

 
 
 

42,1 
2. Lydyti s�riai  616 5.448 1,2 659 6026 1,2 660 5566 0,9 
3. Švieži pieno 

prod. 
46.575 97.202 20,9 47920 107750 20,5 48546 126220 20,9 

4. Sviestas 3.724 31.866 6,8 3911 32887 6,3 4435 47102 7,8 
5. Pieno cukrus 6.390 11.751 2,5 7446 15499 3,0 7522 32394 5,4 
6. IBK miltai 3.609 17.753 3,8 4550 25263 4,8 5131 34442 5,7 
7. Grietin�l� eksp. 10.279 44.559 9,6 10602 42967 8,2 11094 59098 9,8 
8. Lieso pieno 

miltai 
1.667 10.932 2,3 843 5881 1,1 4637 44109 7,3 

 Viso: 97.314 466.183 100 103964 524576 100 104273 603109 100 
 
 

2006m. gamybos strukt�ra

IBK miltai; 
4,8

Fermentiniai 
s�riai; 54,9

Lieso pieno 
miltai; 1,1

Lydyti s�riai ; 
1,2

Švieži pieno 
prod.; 20,5

Sviestas; 6,3

Pieno cukrus; 
3

Grietin�l� 
eksp.; 8,2

 
 
 
 
 

 
 

 
 

2007m. gamybos strukt�ra

IBK miltai; 5,7

Fermentiniai 
s�riai; 42,1

Lieso pieno 
miltai; 7,3

Lydyti s�riai ; 
0,9

Švieži pieno 
prod.; 20,9

Sviestas; 7,8

Pieno cukrus; 
5,4

Grietin�l� eksp.; 
9,8
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 25.Pardavimai ir rinkodara 
 
AB „Rokiškio s�ris“ �moni� grup� - viena didžiausi� bei stipriausi�  Lietuvos pieno perdirb�j�. Jos 
pardavimai pla�iai išskaidyti – tiek eksportas � Ryt� bei Vakar� rinkas, tiek pilnas spektras švieži� 
pieno produkt�, kurie skirti tiek vidaus rinkos, tiek kaimynini� šali� poreikiams patenkinti. 
 
2007 m. Grup�s pardavimai siek� 665 mln. Lt arba 30,3 % daugiau lyginant su 2006 metais 
(510mln.Lt). 2005m. apyvarta sudar� 473mln.Lt. �mon� kasmet nuosekliai didina savo pardavimus ir 
2008 m juos planuoja padidinti iki 700 mln. Lt.   
 
2007m. eksporto rinkose pieno produkt� kainos buvo kaip niekada aukštame lygyje ir tai nemaža 
dalimi �takojo apyvartos augim�. Kita vertus �mon� ple�ia ir gamybinius paj�gumus. 
 
Daugiau nei 2/3 produkcijos AB „Rokiškio s�ris“ grup� eksportuoja. Didži�j� eksporto dal� sudaro 
Fermentiniai S�riai. Grup� nuo seno orientuojasi � masin� j� gamyb� ir yra viena iš didžiausi� bei 
žinomiausi� j� gamintoj� Centrin�s ir Ryt� Europos regione. Išskirtinos dvi pagrindin�s Fermentini� 
S�ri� pardavimo kryptys, kurios yra panašaus svorio: Europos S�jungos (daugiausia Italijos, 
Olandijos) bei Rusijos. EU regione didži�j� pardavim� dal� sudaro kietojo bei nenokinto s�rio r�šys, 
tuo tarpu Rusijos rinkoje pagrindin� produkcija -  puskie�iai s�riai.  
Nors Fermentinio S�rio pardavimams � Rusij� �mon� nebegauna EU subsidij�, ji s�kmingai sugeba 
konkuruoti su pigesne vietini� gamintoj� produkcija. Šios rinkos potencialas augantis, �ia �mon� 
parduoda produkcij� savo prek�s ženklais, juos stiprina, ple�ia pakavimo �vairov�.  
 
Na, ir žinoma, Rokiškio s�riai gerai žinomi ir parduodami vietin�je rinkoje. Jie siejami su 
nepriekaištingu, aukš�iausios kokyb�s produktu. 
 
Grup� jau kelis metus yra atsisakiusi JAV rinkos, kur kainos d�l dolerio kurso kritimo neb�ra 
priimtinos. 
 
Taip pat Grup� eksporto rinkose prekiauja �prastiniais produktais – Sviestu, Grietin�le, Pieno Miltais 
bei papildomais produktais, kurie atsiranda S�ri� gamybos procese – IBK bei Laktoze. 
 
Grup� išlieka didžiausia Lietuvos pieno produkt� eksportuotoja – 2007 metais ji eksportavo virš 22 
t�kst. ton� fermentinio s�rio, virš 11 t�kst. ton� grietin�l�s, 5,8 t�kst. ton� laktoz�s, 3,8 t�kst. ton� 
išr�g� baltyminio koncentrato, 2,1 t�kst. ton� sviesto bei 4 t�kst. ton� pieno milt�. 
 
Labiausiai, net 4 kartus, lyginant su 2006m. padid�jo pieno milteli� pardavimai, k� l�m� vasaros 
metu rinkose nusistov�jusi didel� j� kaina. 
 
Kita svarbi Grup�s kryptis – švieži� pieno produkt� pardavimas Lietuvoje. Ši� veikl� nuo 2007m. 
Sausio 1d. atlieka �kurta dukterin� �mon� UAB „Rokiškio Pienas“. Per pastaruosius kelerius metus 
Grup� vidaus rinkoje tapo vienu iš lyderi� ir dabar kartu su AB „Pieno Žvaigžd�s“ dalijasi 
pirmaujan�ias pozicijas. Grup�s veikla vidaus rinkoje per pastaruosius kelerius metus vidaus rinkoje 
kardinaliai pasikeit� – �ia siekiama aukštesn�s prid�tin�s vert�s, pardavimai skatinami per prek�s 
ženkl� pl�tojim�, nauj� produkt� k�rim�, inovacijas rinkoje. �mon�s rinkodaros funkcija kasmet 
stipr�ja. 
 
Produkcijos pardavimai vidaus rinkoje 2007m. sudar� 179 mln. Lt., kas yra apie 20% daugiau nei 
2006 metais. 
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Grup�s tikslai vietin�je rinkoje – koncentruotis ties pagrindiniu stipriausi� produkt� krepšeliu bei 
išlaikyti 20- 25% rinkos dal�. Iki šiol šie uždaviniai s�kmingai �gyvendinami.  
�mon�s pardavimai vidaus rinkoje orientuoti � darb� per prekybos tinklus, kuri� dalis yra nuolat 
auganti ir šiai dienai viršija 80 proc. nuo bendros vidaus apyvartos.  
 
Per pastaruosius dvejus metus prekybos tinklai palaipsniui pereina prie centrini� sand�li� sistemos, 
kai produkcij� po parduotuves jie išsivežioja patys. Atsižvelgdama � tai, �mon� planuoja ir savo 
nuosavos logistikos sistemos poky�ius, bei ateityje numato vis� transport�, skirt� produkt� 
išvežiojimui po mažmenin�s prekybos taškus, samdytis. 
 
Grup� yra suformavusi stipr� savo prekini� ženkl� branduol�: tai ekonominis – VISIEMS, masinis – 
ŽALOSIOS KARVUT	S, Premium – ROKIŠKIO ir ROKIŠKIO NAMINIS, desertinis - &JOY, 
Horeca sektoriui - PROF, liesesnis, sveikesnis – VALGYK LENGVAI. Taip pat �mon� parduoda 
ekologin� produkcij�. 
 
Ypatingas d�mesys skiriamas produkto kokyb�s pastovumui užtikrinti, be ko neb�t� �manoma 
s�kmingai �gyvendinti rinkodaros strategijos. 
 
Grup� ruošiasi ir kitiems svarbiems projektams, susijusiems su kokyb�s gerinimu ir standart� 
atitikimu ES reikalavimams, gaunant ir �sisavinant ES teikiamas paramas ir strukt�rinius fondus. 
 
 
 

Pardavimai 2005-2007 metais, tonomis ir t�kst. Lt 
 

Parduota Produkto 
pavadinimas 2005m 2006m 2007m 

t 22749 24388 25334 Fermentiniai 
s�riai t�kst. Lt 231022 251351 289435 

t 46257 47916 48313 Švieži pieno 
produktai t�kst. Lt 100220 107433 126511 

t 3504 3907 4291 Sviestas 
t�kst. Lt 29983 32902 45573 

t 6843 6998 5965 Pieno cukrus 
t�kst. Lt 12582 14584 32417 

t 1695 1093 3874  Pieno miltai 
t�kst. Lt 11116 7938 43325 

t 3697 3553 3781 IBK 
t�kst. Lt 18187 19664 30838 
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Fermentini� s�ri� pardavimo dinamika 2005- 2007 m.
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Pardavimo rinkos 2005-2007 metais (Grup�s) 

 
 

Parduota 
2005m. 2006m. 2007m.  

Šali� 
pavadinimai 

t�kst. Lt % t�kst. Lt % t�kst. Lt % 
Lietuva 169 927 35,9 181 488 35,3 210 911 31,69 
Eksportas 303 191 64,1 328 784 64,7 454 637 68,31 
Viso 473 118 100 510 272 100 665 548 100 

 
 
 

Pardavimai pagal rinkas t�kst. Lt
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26. Žaliavos supirkimas 
 
     2007 metais Lietuvoje supirkta 4,9% daugiau žaliavinio pieno. Žem�s �kio ministerijos 
duomenimis 2007 m. šalyje iš Lietuvos pieno gamintoj� supirkta 1 349,52 t�kst. ton� nat�ralaus 
riebumo pieno, 2006 m. – 1 287,07% t�kst. ton�. Nat�ralaus riebumo pieno vidutin� 2007 m. kaina 
šalyje sudar� 830,37 Lt/t ir buvo 19,5% didesn� nei 2006m. (694,82 Lt/t). 
  Grup� tiesiogiai iš pieno gamintoj� supirko 308 024 tonos bazinio riebumo pieno, vidutin� kaina – 
660 Lt/t. Iš to skai�iaus bazinio riebumo pieno, už kur� atsiskaitant netaikyta nuoskaita, supirkimo 
apimtys sudar� 96,2 proc. viso 2007 m. supirkto bazinio riebumo pieno kiekio. 
Iš kit� tiek�j� supirko – 200 832 tonos. Viso  supirkta  508 855 ton� bazinio riebumo pieno arba 4,5 
proc. mažiau nei 2006 metais. 2007 m. vidutin� pieno supirkimo kaina - 737 Lt už ton�, t.y. 127 Lt 
už ton� didesn� negu 2006 m. 
    2007 m. antroje pus�je �sigyta 100%  kontroliniai akcij� paketai iš buvusi� paslaug� tiek�j�: 
UAB ,,Skeberdis ir partneriai“, UAB ,,Pe�up�“, UAB ,,Bat�nai“. 
  Per 2007 m. buvo išpl�sta žaliavinio pieno supirkimo zona ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijos 
respublikoje. 2007m.iš Latvijos nupirkta 63,4 t�kst. ton� nat�ralaus riebumo pieno – 37,1% 

daugiau nei 2006 m.(46,3 t�kst. ton�). 
 
 

27. Rizikos veiksniai, susij� su emitento veikla. 
 
Ekonominiai:  
 
Nepalank�s veiksniai, susij� su pieno gamyba ir su produkcijos pardavimais: 

  a) spar�iai auganti žaliavos kaina ir kiekio maž�jimas, kas ypa� svarbu s�ri� gamybai 
  b) nedidel� Lietuvos gyventoj� perkamoji galia; 
  c) LT prek�s ženkl� nepripažinimas ES rinkoje (d�l to sunku patekti � mažmenin� 
prekyb�) 
  d) didel� gamintoj� koncentracija; 
  e) kuro/energetikos kain� kilimas; 
  f) ES eksporto subsidij� panaikinimas � kitas šalis.  
  h) pieno žaliavos tr�kumas, didel� konkurencija. 
  g) vyriausyb�s mokes�i� politika n�ra skatinanti versl� 
  i) biurokratiniai suvaržymai 
  k) eksport� kain� svyravimas 
 

Lietuvoje vyrauja smulk�s pien� gaminantys �kiai. Didelis pieno tiek�j� skai�ius didina pieno 
kokyb�s tyrim� ir pieno surinkimo ir apskaitos kaštus. Be to, smulk�s pieno �kiai neužtikrina 
pakankamos ir stabilios pieno kokyb�s, apsunkina investicijas � pieno �kius. Vidutinis pieno �kis 
Lietuvoje yra mažiausias ES ir net trylika kart� mažesnis už ES vidurk�. 
 
Lietuvoje pieno gamyboje ryškus sezoniškumas: rugpj�t�-rugs�j� pieno superkama 2,3 karto daugiau 
negu vasar�. Tai mažina pieno perdirbimo �moni� veiklos efektyvum�, �rengim� panaudojimo 
laipsn�. 

Žemas karvi� produktyvumas.  

Žem� karvi� produktyvum� lemia nepakankamo genetinio potencialo karvi� banda ir vyraujanti 
prasta pašar� baz�. 

Nestabilios  valstybinio reguliavimo priemon�s pieno �kyje. Pieno �ki�, pagr�st� šeimos darbu, 
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k�rimosi procesas buvo ir yra pernelyg l�tas. Nuoseklios valstyb�s politikos šio sektoriaus pl�tojimui  

 

 nebuvimas, dažnas paramos s�lyg� ir dydži� keitimasis, koncentravimasis � pieno kainas, o ne � 
investicij� r�mim� neigiamai paveik� �kio pl�trai ir veterinarini�-sanitarini� s�lyg� gerinimui. 

 

Socialiniai veiksniai: 
Per pastaruosius metus padid�jo gyventoj� migracija iš Lietuvos. Jau�iamas kvalifikuotos darbo 
j�gos tr�kumas. Dominuoja vyresnio amžiaus �kininkai. Senstanti kaimo visuomen�. 

 
Techniniai - technologiniai : 
 AB „Rokiškio s�ris“ techniniai –technologiniai rizikos veiksniai apibr�žti RVASVT (Rizikos 
veiksni� analiz�s ir svarbi� valdymo tašk�)  programoje.  
 
RVASVT sistemos pagrindin�s dalys yra B�tinosios programos ir RVASVT programos. Jose yra 
atliktas kiekvieno produkto gamybos etape rizikos veiksni� nustatymas, j� analiz�, nustatyti svarb�s 
valdymo taškai, j� kritin�s ribos, valdymo, patikrinimo proced�ros, koregavimo veiksmai. 
 
�mon�je yra parengtos ir vykdomos tokios B�tinosios programos: 
 

 1.  Pieno kokyb�s užtikrinimo programa; 
2. Pastat� ir patalp�  prieži�ros programa; 
3. Sanitarijos programa; 
4. Personalo mokymo programa; 

  5-6. Vandens apr�pinimo vandeniu, garu, elektra programa. Vandens kontrol�s programa; 
7. Pagalbini� medžiag� pirkimo ir saugojimo programa; 

        8-9. �rengim� prieži�ros programa. Matavimo priemoni� kalibravimo programa; 
       10. Produkt� susekimo ir atšaukimo programa; 
       11. Logistikos valdymo programa; 
       12. Kenk�j� kontrol�s programa. 
 
Kiekvieno produkto gamybos proceso valdymui yra paruoštos proced�ros, technologin�s 
instrukcijos, su numatytais proces� parametrais, j� kontrol�s (tiek mikrobiologin�s, tiek chemin�s) 
proced�ros, numatyti �rašai. Pagamintiems galutiniams  produktams, apib�dinant j� specifines 
savybes, chemin� sud�t� , maistin�, energin� vert�, pakavim�, laikymo s�lygas , galiojimo laik� ir kt. 
yra paruošti �mon�s standartai. 
 
Ekologiniai: 
  
AB ”Rokiškio s�ris” maisto saugos , kokyb�s ir aplinkosaugos politika - siekti mažinti neigiam� 
poveik� aplinkai, �gyvendinti taršos prevencijos priemones, užtikrinti minimal� ištekli� vartojim�, 
atliek� generavim�, kad vykdoma veikla nekelt� nepageidaujamos �takos, orui, vandeniui, žemei. 
 Gamindama didelius fermentinio s�rio kiekius AB ”Rokiškio s�ris” taiko pažangiausias gamybos ir 
gamybos atliek� perdirbimo ir valymo technologijas ir nuolat jas atnaujina. Gamybos metu susidar� 
pieno perdirbimo atliekos ir nuotekos yra valomos savuose valymo �rengimuose, tuo mažinant 
poveik� aplinkai iki Europos S�jungos aplinkosaugini� reikalavim�. Siekiant nuolatinio gerinimo ir 
ekologin�s rizikos mažinimo AB ”Rokiškio s�ris” vykdo Aplinkosaugos veiklos program�, 
�gyvendindama aplinkosaugos gerinimo priemones. 
1. AB ”Rokiškio s�ris” 2005.12.31 išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s 
leidimas(TIPK). Galiojimo laikas neribotas. 
1 2007 metais Valstybiniai mokes�iai už aplinkos teršim� sudar� 178 070 Lt 
2. �mon� galimam poveikiui aplinkai steb�ti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos steb�jimo 
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programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta. 
 
�mon�je yra atlikta pavojaus ir rizikos analiz�, paruoštos avarij� prevencijos priemon�s ir avarij�  
 
likvidavimo planas ir suderintas su reikalingomis institucijomis: Valstybine darbo inspekcija, 
Civilin�s saugos departamentu, Priešgaisrine gelb�jimo tarnyba, Visuomen�s sveikatos centu, 
Aplinkos apsaugos departamentu, savivaldybe.  
�mon�s pastatai �vertinti ir paženklinti pagal bendr�sias priešgaisrin�s saugos taisykles, patvirtintas 
Priešgaisrin�s apsaugos ir gelb�jimo departamento prie VRM 2005 02 18 Nr. 64. Gaisr� prevencijai 
ir galim� nuostoli� sumažinimui kur b�tina �rengta priešgaisrin� signalizacija, �rengtos priešgaisrin�s 
priemon�s (priešgaisriniai �iaupai, hidrantai, tvenkiniai, gesintuvai), evakuacijos planai. 
Priešgaisrin�s priemon�s suderintos su Priešgaisrine gelb�jimo tarnyba. 

 
Pagrindiniai 	mon�s veikl
 apib�dinantys rodikliai, j� dinamika 

 
 

Lentel�je pateikti konsoliduoti �mon�s grup�s veikl� apib�dinantys rodikliai.  
 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai  2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 

1. Grynasis 
pelningumas % 

Grynasis pelnas 
Pardavimai ir paslaugos 

6 4 3 5 

2. Vidutinio turto 
gr�ža 

Grynasis pelnas 
Vidutinis turtas 

0,09 0,07 0,04 0,10 

3. Skolos 
koeficientas 

�sipareigojimai 
Turtas 

0,30 0,35 0,40 0,36 

4. Skolos-
nuosavyb�s 
koeficientas 

�sipareigojimai 
Savinink� nuosavyb� 

0,43 0,54 0,67 0,57 
 

5. Bendras likvidumo 
koeficientas 

Trumpalaikis turtas 
Trumpalaikiai �sipareigojimai 

1,96 1,70 1,60       1,69 

6. Turto apyvartumas Pardavimai ir paslaugos 
Turtas 

1,61 1,58 1,61 1,99 

7. Akcijos 
buhalterin� vert�, 
Lt 

Savinink� nuosavyb� 
Paprast�j� akcij� skai�ius 

41,26** 40,96** 40,67**  4,97* 

8. Grynasis pelnas 
akcijai, Lt 

Grynasis pelnas 
Akcij� skai�ius 

6,21** 4,81** 3,0**       0,81* 

* -Vienos akcijos nominali vert� 1 litas. 
**- vienos  akcijos nominali vert� 10 lit�. 
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28. Investiciniai projektai, 	gyvendinti per paskutinius 3 finansinius (�kinius) 
metus: 
 
  AB „Rokiškio s�ris“ vadovyb�s pagrindinis d�mesys yra skiriamas, kad gaminama 
produkcija b�t� su kuo modernesne �ranga, kad žaliava perdirbimui pristatoma moderniais, gerai 
izoliuotais, su apskaitos sistema pienovežiais. Siekiama , kad modernios �rangos d�ka b�t� išlaikoma 
aukšta produkto kokyb�, sauga ir atitikt� keliamus maisto kokyb�s ir veterinarijos reikalavimus, be 
to,  kad gaminami produktai b�t� gaminami kuo pažangesne pasaulinio lygio �ranga. 
Per paskutinius 3 finansinius metus pagrindin�s investicijos buvo skiriamos s�ri� gamybos 
rekonstrukcijai ir modernizavimui. 

2004m. Rokiškyje viena iš pagrindini� investicij� kryp�i� buvo kiet� s�ri� gamybos 
modernizavimas siekiant pagaminti vienodos kokyb�s ir parametr� s�r�.  
  
Tuo pa�iu  metu buvo  užbaigta s�ri� s�dymo konteineri� plovyklos cecho statyba. Investicij� suma 
– 151 t�kst. lit�. 
 2004m. užbaigta s�ri� gamybos cecho priestato statyba. Investicij� suma 102 t�kst. lit�.  

 2004 m. sumontuota Gojos s�ri� gamybos linija, kurios bendra investicij�  suma 9,1 mln. lit�.  
AB „Rokiškio s�ris“ tikslas, kad investicijos gamybai , transportui b�t� remiamos iš Europos 
S�jungos fond�. 

Tuo tikslu  per 2003-2005 metus AB „Rokiškio s�ris“ yra gavusi 12,5 mln. lit� param� 
investicijoms gamybos modernizavimui pagal SAPARD kaimo pl�tros programos krypt� „Žem�s 
�kio ir žuvininkyst�s produkt� perdirbimo ir marketingo tobulinimas“ pirm�j� prioritetin� sektori� 
„Pienas ir pieno produktai“. 
Pagal Nacionalin�s mok�jimo agent�ros direktoriaus 2002 m. spalio 30 d. �sakym� Nr.221 „D�l 
SAPARD paramos suteikimo AB „Rokiškio s�ris, 2002 met� spalio 30 d. buvo pasirašyta Paramos 
sutartis Nr. SA 8 – P25020013. Šis modernizavimo projektas s�kmingai buvo baigtas �gyvendinti 
2004 metais.  
 2005 metais AB „Rokiškio s�rio“ � gamyba, logistik� bei paruošas investavo 17 mln. lit�. 
Pagrindin�s investicijos – 8,6 mln. gamybos  išpl�timui, iš j�  garintuv� �sigijimui. Pieno šaldytuv�  
bei pieno punkt�  �sigijimui buvo panaudota 2 mln. lit�. 
 
 2006 m.  AB “Rokiškio s�ris“ investicij� suma –  21 512 t�kst. lit�.  
Pagrindin� AB „Rokiškio s�ris“ 2006 met� investicija 15,5 mln. lit� numatoma � išr�g� surinkim� ir 
beatliekin� perdirbim�. Šios investicijoms buvo pateikta paraiška paramai pagal Lietuvos Bendr�j� 
programavimo dokument� (BPD) Europos S�jungos strukt�rini� fond� 3,4528 mln. lit� paramai 
gauti. 2006 met� gruodžio 8 dien� buvo pasirašyta sutartis tarp Nacionalin�s mok�jimo agent�ros ir 
Rokiškio s�rio 3,4528 mln.  
  Jau gauta pirmojo mok�jimo prašymo parama 2,2 mln. lit�. Pagal BPD pasinaudojant ES 
fond� parama Rokiškyje �sigyta išr�g� filtravimo   buvo �sigyta moderni išr�g� filtravimo sistema už 
4,4 mln. lit�, be to šios �rangos d�ka pager�s pieno cukraus kokyb�, nes sumaž�s pelen� kiekis. Be to 
pager�s melasos, kuri yra pieno cukraus gamybos atlieka, kokyb�. Filiale „Utenos pienas“ 
modernizuota permeato išgarintuvas ir  saus� pieno produkt� džiovykla už 1,2 mln. lit�. 
Išr�goms atšaldyti �sigytas amoniakinis ir susl�gto oro kompresoriai už 0,4 mln. lit�.  Pastatyta 
išr�g� produktams kaupti 8 talpos, kas leidžia efektyviau išnaudoti gamybinius paj�gumus. Šioms 
investicijoms skirta 1,5 mln. lit�. 
 
 �diegus šias modernias technologijas, pieno cukraus gamybos metu nebeliks produkt�, kurie 
išleidžiami � valymo �rengimus. Taip pat maksimalaus perdirbimo metu (vasaros sezonas) bus 
surenkamos ir perdirbamos s�ri� gamybos proceso metu susidariusios išr�gos. 
2 mln. lit�, kad užtikrinti žaliavos ir produkt� atšaldym�, skirta transformatorin�s ir kompresorin�s 
išpl�timui, taip pat 2 mln. skirta logistikai –moderni� pienoveži� �sigijimui. 



                     AB ”ROKIŠKIO S�RIS” 2007 met� pranešimas 
_____________________________________________________________________________________ 

 67 
 

 
Gamtosauginei problemai d�l nuotek� problemai spr�sti �sigytas už 0,5 mln. lit� nuotek� dumblo 
sausinimui dekanteris. Atnaujinta ir modernizuota s�ri� saugojimo sand�li� šaldymo �ranga  - 0,3 
mln. lit�. 0,2 mln. skirta s�ri� plukdymo kanalo iš gamybos � s�dymo patalp� �rengimas. 
Apibendrinant galima padaryti išvad�, kad AB „Rokiškio s�ris“ investicijos yra nukreipiamos, kad 
žaliava gamybai, produkto gamyba ir produkto atkrovimas vartotojui b�t� vykdomas kuo saugesn�se 
maisto ir saugos reikalavimus atitinkan�iose s�lygose.  
Visos investicijos atliktos Lietuvoje: Rokiškyje ir Rokiškio grup�s �mon�se –Utenos bei Ukmerg�s 
filialuose. 
Per 2007 metus Grup� investicijoms skyr�  19,6 mln. lit�. Pagrindin�s investicij� kryptys buvo: 

� S�ri� gamybos modernizavimas 
� S�ri� pakavimo modernizavimas 
� Laktoz�s gamybos modernizavimas 
� Ventiliacijos sistemos modernizavimas 
� Vidaus transporto modernizavimas 
� Energetikos �kio modernizavimas 
� Šaldymo �kio modernizavimas 
� Nuotek� valymo modernizavimas 
� Švieži� pieno produkt� gamybos modernizavimas 
� Saus� pieno produkt� gamybos modernizavimas 
� Sviesto gamybos modernizavimas 
 
Taip pat �sigyti nauji pienovežiai skirti  pieno surinkimui ir suvežimui. 

 
 

 29. Grup�s veiklos planai, prognoz�s ir investicijos  2008 m.  
 
Grup�s  2008 m. planuojami pardavimai apie 700 mln. lit� (apie 202,7 mln. EUR). Numatomas 
pasiekti 3 proc. pelningumas. 
 
Numatomos investicijos  2008 m. yra 46,12 mln. lit�. 
 
Pagrindin�s investicij� kryptys: 
 

� Pieno perdirbimo (s�ri� gamybos linij�, s�ri� pakavimo, sv�rimo etiketavimo, sviesto, 
švieži� pieno, saus� pieno produkt� gamybos �ranga); 

� Gamyb� aptarnaujan�i� bar� (ventiliacijos sistem�, kompresorin�s, transformatorin�s, 
minkšto vandens ruošimo, automatikos �ranga);  

� Išr�g� perdirbimo � IBK 35% ir maistin� laktoz� �rengimams; 
� Pieno atliek� perdirbimo ir tvarkymo; 
� Laboratorin�-žaliav�, technologinio proceso ir produkcijos kokyb�s kontrol�s (analizatoriai) 
� Kompiuterin� ir programin� �ranga; 
� Speciali pieno, jo produkt� ir pieno atliek� transportavimo �ranga ir transportavimo 

priemon�s; 
� Tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu. 
 

 AB „Rokiškio s�ris“ tikslas yra: modernizuoti pieno surinkim� ir paruošim� atkrovimui, 
transport�, gamybinius-technologinius bei gamyb� aptarnaujan�ius barus. Pasiekti, kad visuose 
gamybiniuose ir aptarnaujan�iuose baruose �ranga atitikt� pažangiausius technologinei �rangai 
keliamus reikalavimus, kad b�t� taupoma energetiniai resursai, išsaugoma švari aplinka, pager�t�  
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žmoni� aptarnaujan�i� �rang� darbo s�lygos, ger�t� produkto kokyb�, panaudojant pažangias 
perdirbimo technologijas. Moderni �ranga užtikrins, kad produktai b�t� gaminami sanitariniu ir 
higieniniu poži�riu saugiose s�lygose, kad pagrindinis darbuotoj� uždavinys b�t� technologini� 
proces� sekimas ir kontrol�, siekiant, kad kuo mažesnis  b�t� darbinink� rank� s�lytis su gaminamu 
produktu.  
Siekiama, kad ir išorin� aplinka, kuri aptarnauja gamyb�: tai – nuotek� valymas, kompresorin�s 
šal�io ir oro gamyba, ventiliacijos sistemos, energetini� resurs� tiekimas b�t� saug�s nuo avarij�, 
ekonomiški ir kartu su technologini� proces� �ranga sudaryt� moderni�, higienišk� produkt� 
gamybai aplink�. Tuo siekiama padidinti �mon�s konkurencingum�, geriau išnaudoti esam� 
gamybin� baz�, �diegiant papildom� �rang� ir kartu sprendžiant aplinkosaugos problemas. 
 

 

30.Išmok�ti dividendai 
 

Priskaiiuoti dividendai pagal akcij� r�šis ir klases per pastaruosius 6 metus: 
 

2001m. 2002m. 2003m.  
Akcij�  r�šis Suma, Lt Vienai 

akcijai 
Suma, Lt 

 
Vienai 
akcijai 

Suma, Lt 
 

Vienai   
akcijai 

Paprastosios 
vardin�s 
akcijos 

Dividendai nebuvo mokami Dividendai nebuvo mokami 20.012.006,00    4,45 Lt 
(44,50%) 

Lentel�s t�sinys  
2004m. 2005 m. 2006 m.  

Akcij�  r�šis Suma, Lt Vienai 
akcijai 

Suma, Lt Vienai 
akcijai 

Suma, Lt Vienai 
akcijai 

Paprastosios 
vardin�s 
akcijos 

21.771.115,00 5,00 Lt 
(50,00%) 

10.275.966,28 2,,36 Lt 
(23,60%) 

10.081.101,08 2,36 
(23,60%) 

 
 

31. Emitento organai 
 
Pagal AB ”Rokiškio s�ris“ �status, bendrov�s valdymo organai yra Visuotinis akcinink� 
susirinkimas, valdyba ir bendrov�s vadovas (direktorius). 
 
Visuotinio akcinink� susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcinink� 
susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcini� bendrovi� �statyme. 
 
Valdyba yra kolegialus bendrov�s valdymo organas, kur� sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 
renka ir atšaukia visuotinis akcinink� susirinkimas Akcini� bendrovi� �statymo nustatyta tvarka.  
 
Bendrov�s vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrov�s valdymo organas, kuris organizuoja 
kasdien� bendrov�s �kin� veikl�, svarsto ir sprendžia bendrov�s ilgalaikio strateginio plano ir verslo 
plano klausimus. Bendrov�s santykiuose su kitais asmenimis bendrov�s vardu vienvaldiškai veikia 
direktorius. 
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32. Kolegiali� organ� nariai 
 
 
Valdymo organ� nariai  
 

  Valdybos nariai – Dalius Trumpa, Andrius Trumpa, Antanas Kavaliauskas ir Ram�nas 
Vanagas išrinkti AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� susirinkime, �vykusiame 2006 m. 
balandžio 28 d.; Alvydas Mili�nas išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� 
susirinkime, �vykusiame 2007 m. balandžio 27 d.  Valdybos kadencija 4 metai. 
 
 
 
 
Valdyba: 

 
 
 
 
 
 
Dalius Trumpa   - valdybos pirmininkas. 
 

 
 

   
 
 
       
                                                                                                                            
Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas, AB 
„Rokiškio s�ris“  Finans� direktorius 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alvydas Mili�nas – valdybos narys, Kubili� Ž
B valdybos pirmininkas 

 
 

 
 
 
 
 
 
Andrius Trumpa - valdybos narys, Vilniaus Gedimino technikos 
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universiteto d�stytojas  
 
 
 

 
 
 
 
 
Ram�nas Vanagas  - valdybos narys, AB „Rokiškio s�ris“  Pl�tros ir 
audito direktorius.  
  

 
Bendrov�s vadovas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Antanas Trumpa  - AB „Rokiškio s�ris“ direktorius.  

 
 
 
Valdybos nariai:  
(Duomenys 2007.12.31)  
 
Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas (išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� 
susirinkime, �vykusiame 2006 m. balandžio 28 d.) yra AB „Rokiškio s�ris“ direktoriaus 
pavaduotojas, turi 1,78 % AB „Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 1,81 % bals�. Yra AB „Rokiškio 
s�ris“ dukterin�s �mon�s UAB „Rokiškio pienas“ direktorius, UAB ”Pieno pramon�s investicij� 
valdymas” akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcij�, UAB 
“Rokvalda” direktorius, šios �mon�s akcij� neturi. 
 
Antanas Kavaliauskas - pirmininko pavaduotojas (išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame 
akcinink� susirinkime, �vykusiame 2006 m. balandžio 28 d.) yra AB „Rokiškio s�ris“ finans� 
direktorius, AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. Yra UAB ”Pieno pramon�s investicij� valdymas” 
akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcij�. 
 
Andrius Trumpa valdybos narys (išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� 
susirinkime, �vykusiame  2006 m. balandžio 28 d.) dirba Vilniaus Gedimino technikos universitete 
d�stytoju, turi 0,70 % AB „Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 0,71 % bals�, kit� �moni� veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
 
Ram�nas Vanagas - valdybos narys (išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� 
susirinkime, �vykusiame  2006 m. balandžio 28 d.) yra AB „Rokiškio s�ris“ Pl�tros ir audito 
direktorius, AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi, kit� �moni� veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
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Alvydas Mili�nas - valdybos narys (išrinktas AB „Rokiškio s�ris“ visuotiniame akcinink� 
susirinkime, �vykusiame 2007 m. balandžio 27 d.), Kubili� žem�s �kio bendrov�s valdybos 
pirmininkas, turi 84 % paj�, AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
 
Valdybos nari� kadencija 4 metai. Kadencija baigiasi 2010 m. balandžio 28 d.  
 
 
Bendrov�s vadovas: 
Antanas Trumpa - turi 9,66 % AB “Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo ir 9,85 % bals�, UAB 
”Pieno pramon�s investicij� valdymas” akcininkas, turi 74,86 % UAB” Pieno pramon�s investicij� 
valdymas” akcij�. Kit� �moni� veikloje ir kapitale nedalyvauja. 
  
 
 
Finans� direktorius: 
Antanas Kavaliauskas -  AB „Rokiškio s�ris“ akcij� neturi. 
 

 33. Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovi� valdymo kodekso. 
 
 
Priedas prie Konsoliduoto metinio pranešimo 
 
AB „Rokiškio s�ris“ pranešimas apie Vertybini� popieri� biržoje listinguojam� bendrovi� 
valdymo kodekso laikym
si pateikiama atskirame priede ir yra šio konsoliduoto metinio 
pranešimo dalis. 
 

34. Duomenys apie viešai skelbt
 informacij
 
 
34.1. AB „Rokiškio s�ris“ ilgalaikio turto perleidimas 
 
 Vykdant švieži� pieno produkt� gamybos verslo atskyrim� nuo s�ri� gamybos verslo, 2007 
m. sausio 2 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba, vadovaujantis AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� 
susirinkimo, �vykusio 2006 m. balandžio 28 d. sprendimu, nutar� perleisti uždarajai akcinei 
bendrovei „Rokiškio pienas“, kurios steig�ja ir 100 proc. akcij� tur�toja yra AB „Rokiškio s�ris“, 
ilgalaikio turto už  26 848 700 lit� (7 775 921 EUR) rinkos verte (24 801 t�kst. Lt likutine apskaitine 
verte). Turtas buvo �vertintas nepriklausom� turto vertintoj� teis�s akt�, reglamentuojan�i� turto 
vertinim�, nustatyta tvarka.  
AB „Rokiškio s�ris“ perleidžiam� turt� sudaro Filial� Utenos pienas, bei Ukmerg�s pienin� 
gamybiniai pastatai bei �rengimai,  kurie bus reikalingi švieži� pieno produkt� gamybos vystymui. 
AB „Rokiškio s�ris“, kaip vienintelis UAB „Rokiškio pienas“ akcininkas 2007 m. sausio 2 d. pri�m� 
sprendim� padidinti UAB „Rokiškio pienas“ �statin� kapital� nuo 10 000 (dešimties t�kstan�i�) lit� 
(2 896,20 EUR) iki 26 858 700 (dvidešimt šeši� milijon� aštuoni� šimt� penkiasdešimt aštuoni� 
t�kstan�i� septyni� šimt�) lit� (7 778 817,19 EUR) akcininko papildomu nepiniginiu �našu, 
išleidžiant 2 684 870 vnt. paprast�j� vardini� akcij�, kuri� vienos akcijos nominali vert� 10 lit�. AB 
„Rokiškio s�ris“ tur�s 100 proc. UAB „Rokiškio pienas“ akcij� ir bals�. 
 
34.2. Investicijos 2007 metams 
 
AB „Rokiškio s�ris“ valdyba patvirtino investicij� plan� 2007 metams. Bendrov� numat� 
investicijoms skirti 22,154 mln. lit�, kurios buvo skirtos gamybos modernizavimui. 
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34.3. Šaukiamas visuotinis akcinink� susirinkimas. 
 
Bendrov�s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2007 m. balandžio 27 d. 12.00 val. buvo sušauktas 
visuotinis AB ”Rokiškio s�ris” akcinink� susirinkimas, kuris �vyko AB ”Rokiškio s�ris” buvein�je 
(Pramon�s g.3, Rokiškis, �mon�s kodas 173057512).  
Susirinkimo apskaitos diena – 2007 m. balandžio 20 d. 
  
Susirinkimo darbotvark�: 
1. Bendrov�s 2006 m. metinis pranešimas. 
2. Audito pranešimas. 
3. Bendrov�s 2006 m. finansin�s atskaitomyb�s tvirtinimas. 
4. Bendrov�s 2006 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 
 
5. Audito �mon�s rinkimai ir audito paslaug� apmok�jimo s�lyg� nustatymas. 
6. Bendrov�s �stat� pakeitimai. 
7. Valdybos nario rinkimai. 
 
Valdyba visuotiniam akcinink� susirinkimui si�l� paskirti 2,36 lit� (0,68 EUR) dividend� vienai 
paprastajai vardinei akcijai.  
 
34.4. 2007 m. balandžio m�n. 27 d. AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo 
sprendimai: 
 

1. Pritarta AB “Rokiškio s�ris“ 2006 m. metiniam pranešimui. 
2. Pritarta audito pranešimui. 
3. Patvirtinta 2006 met� finansin� atskaitomyb�. 
4. Patvirtintas 2006 m. pelno paskirstymas: 

1) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini�  
met� pradžioje                                  41 900 t�kst. lit� (12 135 t�kst. EUR) 
2) Akcinink� patvirtinti dividendai už 2005 metus         (10 276) t�kst. lit� (2 976 t�kst. EUR) 
3) Pervesta � rezerv� nuosav� akcij� �sigijimui      (20 000) t�kst. lit� (5 792 t�kst. EUR) 
4) Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini� 
 met� pradžioje  po dividend� išmok�jimo ir  
pervedimo � rezervus                            11 624 t�kst. lit� (3 367 t�kst. EUR) 
5) Grynasis ataskaitini� met� pelnas (nuostoliai)           13 021 t�kst. lit� (3 771 t�kst. EUR) 
6) Pervedimai iš paskirstytin� rezerv�        65 091 t�kst. lit� (18 852 t�kst. EUR) 
7) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)                    89 736 t�kst. lit� (25 989 t�kst. EUR) 
8) Pelno dalis, paskirta � privalom�j� rezerv�                             651 t�kst. lit� (189 t�kst. EUR) 
9) Pelno dalis, paskirta � rezerv� savoms akcijoms �sigyti                - 
10) Pelno dalis, paskirta � kitus rezervus                   - 
11) Pelno dalis, paskirta dividendams išmok�ti         10 081 t�kst. lit� (2 920 t�kst. EUR) 
12) Pelno dalis, paskirta metin�ms išmokoms (tantjemoms)  
valdybos nariams, darbuotoj� premijoms ir kitiems tikslams 2 600 t�kst. lit� (753 t�kst. EUR)  
13) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini� finansini�  
met� pabaigoje                                  76 404 t�kst. lit� (22 128 t�kst. EUR) 
 
 
Dividendams paskirta 2,36 Lt (0,68 EUR) vienai paprastajai AB ”Rokiškio s�ris” 10 lit� nominalios 
vert�s akcijai. Viso dividendams paskirta 10.081.101,08 lit�. (2.919.688,68 EUR) 
 
 
AB “Rokiškio s�ris“ auditoriumi išrinkta UAB “PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atlikt� darb� 
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atlyginim� �galiota nustatyti valdybai. Sutart� su audito �mone �galiotas pasirašyti bendrov�s vadovas. 
 
Pakeistas AB “Rokiškio s�ris“ �stat� 6.5. punktas j� išd�stant taip: 
„6.5. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo valdybos kompetencijos, nustatytos LR Akcini� 
bendrovi� �statyme“. 
Pakeistas AB “Rokiškio s�ris“ �stat� 6.8. punktas j� išd�stant taip: 
„6.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos pos�dis laikomas �vykusiu, kai jame dalyvauja daugiau 
kaip 2/3 valdybos nari�. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už j� gauta daugiau bals� už negu 
prieš.“ 
Pakeistas AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 7.4. punktas j� išd�stant taip: 
„7.4. Direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo bendrov�s vadovo kompetencijos, nustatytos LR 
Akcini� bendrovi� �statyme.“ 
AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 7.5.punkt� laikyti negaliojan�iu. 
 
Pakeistas AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 10.1.punktas j� išd�stant taip: 
„10.1. Bendrov�s reglamentuojama informacija LR Vertybini� popieri� �statymo 28 str. nustatyta 
tvarka yra skelbiama viešai ir �dedama � Centrin� reglamentuojamos informacijos baz�. Pranešimas 
apie visuotinio akcinink� susirinkimo sušaukim� yra skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 
regioniniame laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Kiti �statym� nustatytais atvejais bendrov�s vieši 
pranešimai akcininkams, kreditoriams ar kitiems asmenims, gali b�ti skelbiami dienraštyje „Lietuvos  
rytas“, �teikiami pasirašytinai ar išsi�sti registruotu laišku.“ 
 
�galiotas Direktorius Antanas Trumpa pasirašyti �stat� pakeitimus ir pateikti juos �registruoti 
Juridini� asmen� registrui.  
 
Valdybos nario rinkimai: 
AB „Rokiškio s�ris“ valdybos nariu išrinktas Kubili� žem�s �kio bendrov�s pirmininkas Alvydas 
Mili�nas. 
 
34.5. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s preliminar�s 2007 met� sausio m�n. pardavimai 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. sausio m�n. pardavimai sudar� 55,690 mln. lit� 
(16,129 mln. EUR) t.y. 42,8 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. 
 
34.6. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s preliminar�s neaudituoti 2006 met� veiklos rezultatai ir 2007 met� 
prognoz�: 
 
Preliminar�s neaudituoti AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2006 met� rezultatai:  
Pardavimai sudar� 517,670 mln. lit� (149,928 mln. EUR) t.y. 9,4 proc. daugiau negu per pra�jusi� 
met� t� pat� laikotarp�; grynasis pelnas – 13,082 mln. lit� (3,789 mln. EUR). 
�mon� planuoja 2007 metais pasiekti 610,010 mln. lit� (176,671 mln. EUR) 
pardavimus t.y. 17,8 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp� ir ne mažesn� kaip 4,2% 
gryn�j� pelningum�. 
 
34.7. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s preliminar�s 2007 met� vasario m�n. pardavimai 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 met� vasario m�n. pardavimai sudar� 40,700 mln. 
lit� (11,788 mln. EUR) t.y. 14,49 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.  
 
34.8. AB "Rokiškio s�ris" grup�s preliminar�s 2007 m. kovo m�n. ir I ketv. pardavimai 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. kovo m�n. pardavimai sudar�  48,270 mln. lit� 
(13,980 mln. EUR) t.y. 21,9 proc. daugiau negu per pra�jusi�  met� t� pat� laikotarp�.                                                        
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Preliminar�s 2007 m. I ketvir�io grup�s konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 144,660 mln. 
lit� (41,896 mln. EUR) t.y. 27,3 proc. daugiau nei per  pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.                                              
 
34.9. AB "Rokiškio s�ris" grup�s preliminar�s 2007 m. balandžio m�n. pardavimai 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. balandžio m�n. pardavimai sudar� 46,884 mln. 
lit� (13,579 mln. EUR) t.y. 24,6 proc. daugiau negu per pra�jusi�   met� t� pat� laikotarp�.                                                        
Preliminar�s 2007 m. sausio-balandžio m�n. grup�s konsoliduoti pardavimai sudar� 191,544 mln. 
lit� (55,475 mln. EUR) t.y. 24,6 proc. daugiau nei per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.            
 
34.10. Akcij� paketo �sigijimas 
 
AB „Rokiškio s�ris“ �sigijo 50 % UAB „Pieno up�s“, kuri užsiima pieno supirkimu, akcij� paket� 
 
34.11. AB “Rokiškio s�ris” sumažinto �statinio kapitalo �registravimas Juridini� asmen� registre 
 
2007 m. geguž�s 11 d. Juridini� asmen� registre �registruotas sumažintas AB „Rokiškio s�ris“ 
�statinis kapitalas. Po �registravimo AB „Rokiškio s�ris“ �statinis kapitalas yra 42 716 530 Lt 
(keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�, 
padalintas � 4 271 653 (keturis milijonus du šimtus septyniasdešimt vien� t�kstant� šešis šimtus 
penkiasdešimt tris) paprast�sias vardines akcijas, kuri� vienos akcijos nominali vert� yra 10 (dešimt) 
lit�.  
Bendrov�s �statinis kapitalas buvo sumažintas anuliavus 474 617 vnt. sav� supirkt� akcij�.  
 
34.12. Sav� akcij� netekimas 
 
AB „Rokiškio s�ris“ neteko 10 % sav� supirkt� akcij�. Bendrov�s supirktos akcijos (474 617 vnt.) 
buvo anuliuotos ir ta dalimi sumažintas bendrov�s �statinis kapitalas. 
 
34.13. Skelbiamas savanoriškas oficialus si�lymas supirkti savas akcijas 
 
2007 m. geguž�s 28 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 
1. Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� susirinkimo 
nutarimu  -  palaikyti ir didinti  AB ”Rokiškio s�ris” akcij� kain�,  �sigyti iki 333 000 (tris šimtus 
trisdešimt tris t�kstan�ius) vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 10 (dešimt) lit� nominalios 
vert�s akcij�. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis - 1 000 (vienas t�kstantis) vnt. AB 
”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� akcij�. 
2. Sav� akcij� �sigijimo kain� nustatyti lygi�  60,00 Lt (šešiasdešimt) lit� už vien� paprast�j� vardin� 
akcij�. 
3. Sav� akcij� supirkimo trukm� - 30 dien�. 
4. Sav� akcij� supirkim� vykdyti pateikus savanorišk� oficial� si�lym�. 
5. Bendrov�s vadovai ir su jais susij� asmenys šiame oficialiame si�lyme nedalyvaus ir savo akcij� 
neparduos. 
 
34.14. AB "Rokiškio s�ris" grup�s preliminar�s 2007 m. geguž�s m�n. pardavimai 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. geguž�s m�n. pardavimai sudar�  62,713 mln. lit� 
(18,163 mln. EUR) t.y. 50,1 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.                                                        
Preliminar�s 2007 m. sausio-geguž�s m�n. grup�s konsoliduoti pardavimai sudar� 253,713 mln. lit� 
(73,480 mln. EUR) t.y. 31,4 proc. daugiau nei per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.   
 
34.15. AB "Rokiškio s�ris" perdav� turt� UAB "Rokiškio pienas" 
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Vykdant AB „Rokiškio s�ris“ visuotinio akcinink� susirinkimo sprendim�, AB „Rokiškio s�ris“ 
perdav� UAB „Rokiškio pienas“ ilgalaikio turto už 26 848 700 lit� ir šia dalimi padidino UAB 
„Rokiškio pienas“ �statin� kapital�. 2007 m. birželio 29 d. Juridini� asmen� registre �registruotas 
padidintas UAB „Rokiškio pienas“ �statinis kapitalas. AB „Rokiškio s�ris“ turi 100% UAB 
“Rokiškio pienas” �statinio kapitalo ir bals�.  
 
34.16. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s preliminar�s 2007 m. I pusme�io pardavimai 
 
AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. birželio m�n. preliminar�s pardavimai sudar� 59,982 mln.lit� 
(17,372 mln. EUR), t.y. 31,2 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.  
2007 m. I pusme�io preliminar�s pardavimai sudar� 312,921 mln. lit� (90,628 mln. EUR). t.y. 31,3 
proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.  
 
34.17. Supirko savas akcijas 
 
AB "Rokiškio s�ris" savanoriško oficialaus si�lymo metu supirko 78 365 vnt. sav� akcij�. Tai 
sudaro 1,83% bendrov�s �statinio kapitalo.  
 
34.18. Preliminar�s AB Rokiškio s�ris grup�s pardavimai už 2007 m. 7 m�n. 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. liepos m�n. pardavimai sudar� 59,600 mln. lit� 
(17,261 mln. EUR) t.y. 42,6 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.  
Preliminar�s 2007 m. sausio-liepos m�n. grup�s konsoliduoti pardavimai sudar� 372,713 mln. lit� 
(107,945 mln. EUR) t.y. 33,0 proc. daugiau nei per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�.  
 
34.19. D�l sav� akcij� �sigijimo 
 
2007 m. rugpj��io 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 
1.Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 22 d. AB ”Rokiškio s�ris” visuotinio akcinink� susirinkimo 
nutarimu  -  �sigyti iki 254 635 vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� 10 (dešimt) lit� 
nominalios vert�s akcij�. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis - 1 000 (vienas t�kstantis) 
vnt. AB ”Rokiškio s�ris” paprast�j� vardini� akcij�.  
2.Sav� akcij� �sigijimo kain� nustatyti lygi�  65,00 Lt (šešiasdešimt penki) litai už vien� paprast�j� 
vardin� akcij�.  
3.Sav� akcij� supirkimo trukm� - 14 dien�. 
4.Sav� akcij� supirkim� vykdyti pateikus savanorišk� oficial� si�lym�.  
 
34.20. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s preliminar�s 2007 met� 8 m�nesi� pardavimai 
 
Preliminar�s AB „Rokiškio s�ris“ grup�s pardavimai per 2007 m. aštuonis m�nesius sudar� 449,607 
mln. lit� (130,215 mln. EUR) t.y. 37,2 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. Per 
2006 m. aštuonis m�nesius pardavimai sudar� 327,811 mln. lit� (94,941 mln. EUR).  
Per 2007 m. rugpj��io m�n. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s pardavimai sudar� 77,418 mln. lit� (22,422 
mln.EUR). Per 2006 m. rugpj��io m�nes� grup�s pardavimai sudar� 47,652 mln. lit� (13,801 mln. 
EUR). Lyginant su pra�jusiais metais per t� pat� laikotarp� pardavim� pajamos išaugo 62,5 proc.  
 
34.21. D�l sav� akcij� �sigijimo 
 
2007 m. rugs�jo 11 d. AB „Rokiškio s�ris“ valdyba pri�m� sprendim�: 
 
1. Pasikeitus situacijai vertybini� popieri� rinkoje ir pakilus AB „Rokiškio s�ris“ akcij� kainai, 
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atšaukti 2007 m. rugpj��io 31 d. valdybos sprendim� supirkti savas akcijas mokant 65,00 Lt už vien� 
AB "Rokiškio s�ris" paprast�j� vardin� akcij� ir paskelbti nauj� sav� akcij� �sigijimo kain� 72,00 Lt 
už vien� AB "Rokiškio s�ris" paprast�j� vardin� akcij�. Numatoma supirkti iki 212 470 vnt. 
akcij�.(4,97% �statinio kapitalo).  
2. Minimalus numatom� supirkti sav� akcij� kiekis - 1 000 (vienas t�kstantis) vnt.  paprast�j� 
vardini� akcij�.  
3. Sav� akcij� supirkimo trukm� - 14 dien�. 
4. Sav� akcij� supirkim� vykdyti pateikus savanorišk� oficial� si�lym�.  
 
34.22. Šaukiamas AB "Rokiškio s�ris" neeilinis visuotinis akcinink� susirinkimas 
 
 
 
 
Bendrov�s valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2007 m. spalio 19 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis 
visuotinis AB ”Rokiškio s�ris” akcinink� susirinkimas, kuris �vyks AB ”Rokiškio s�ris” buvein�je 
(Pramon�s g.3, Rokiškis, �mon�s kodas 173057512).  
Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val. 
Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. spalio 12 d. 
  
Susirinkimo darbotvark�: 
1. D�l bendrov�s akcij� nominalios vert�s pakeitimo bei akcij� skai�iaus padidinimo.  
2. Bendrov�s �stat� pakeitimai. 
 
34.23. AB "Rokiškio s�ris" grup�s 2007 m. devyni� m�nesi� pardavimai 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 m. devyni� m�nesi� preliminar�s konsoliduoti neaudituoti 
pardavimai sudar� 513,311 mln. lit� (148,665 mln. EUR), t.y. 35,94 proc. daugiau negu per pra�jusi� 
met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. devyni� m�nesi� konsoliduoti pardavimai sudar� 377,586 mln. lit� 
(109,356 mln. EUR).  
2007 m. rugs�jo m�nesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 64,241 mln. lit� (18,606 mln. 
EUR), t.y. 30,46 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. rugs�jo m�nesio 
konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 49,241 mln. lit� (14,261 mln. EUR).  
 
34.24. AB "Rokiškio s�ris" neeilinio visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimai 
 
2007 m. spalio m�n. 19 d. AB „Rokiškio s�ris“ neeilinio visuotinio akcinink� susirinkimo 
sprendimai:  
 
1. D�l bendrov�s akcij� nominalios vert�s pakeitimo bei akcij� skai�iaus padidinimo:  
 
Nekei�iant bendrov�s �statinio kapitalo dydžio, pakeisti AB „Rokiškio s�ris“ paprast�j� vardini� 
akcij� 10 (dešimties) lit� nominali� vert� � 1 (vieno) lito nominali� vert�, proporcingai padidinant 
akcij� skai�i�. Visiems bendrov�s akcininkams pakeisti kiekvien� 10 (dešimties) lit� nominalios 
vert�s akcij� � 10 (dešimt) paprast�j� vardini� 1 (vieno) lito nominalios vert�s akcij�.  
 
2. Bendrov�s �stat� pakeitimai. 
 
Pakeisti AB “Rokiškio s�ris“ �stat� 3.1. punkt� ir j� išd�styti taip: 
3.1. Bendrov�s �statinis kapitalas yra 42 716 530 (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika 
t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�. �statinis kapitalas yra padalintas � 42 716 530 (keturiasdešimt 
du milijonus septynis šimtus šešiolika t�kstan�i� penkis šimtus trisdešimt) paprast�j� vardini� 
akcij�, kuri� vienos nominali vert� yra 1 (vienas) litas.  



                     AB ”ROKIŠKIO S�RIS” 2007 met� pranešimas 
_____________________________________________________________________________________ 

 77 
 

�galioti Direktori� Antan� Trump� pasirašyti �stat� pakeitimus ir pateikti juos �registruoti Juridini� 
asmen� registrui.  
 
34.25. �registruoti AB ”Rokiškio s�ris” �stat� pakeitimai 
 
2007 m. spalio 29 d. Juridini� asmen� registre �registruoti AB „Rokiškio s�ris“ �stat� pakeitimai d�l 
AB „Rokiškio s�ris“ paprast�j� vardini� 10 (dešimties) lit� nominalios vert�s pakeitimo � 1(vieno) 
lito nominali� vert�.  
�registruoti AB „Rokiškio s�ris“ �stat� 3.1 punkto pakeitimai: 
„Bendrov�s �statinis kapitalas yra 42 716 530 (keturiasdešimt du milijonai septyni šimtai šešiolika 
t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�. �statinis kapitalas yra padalintas � 42 716 530 (keturiasdešimt 
du milijonus septynis šimtus šešiolika t�kstan�i� penkis šimtus trisdešimt) paprast�j� vardini� 
akcij�, kuri� vienos nominali vert� yra 1 (vienas) litas.“  
 
34.26. AB „Rokiškio s�ris“ grup�s 2007 m. devyni� m�nesi� tarpin� informacija bei paaiškinimas 
d�l padid�jusi� veiklos rezultat� lyginant su biudžetu. 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 m. devyni� m�nesi� konsoliduoti pardavimai sudar� 513,082 mln. 
lit� (148,599 mln. EUR), t.y. 35,9 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. 
devyni� m�nesi� konsoliduoti pardavimai sudar� 377,586 mln. lit� (109,356 mln. EUR).  
2007 m. devyni� m�nesi� konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas sudar� 30,042 mln. lit� (8,701 
mln. EUR), t.y. 3 kartus daugiau, negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. devyni� 
m�nesi� grynasis konsoliduotas neaudituotas pelnas sudar� 10,053 mln. lit� (2,912 mln. EUR).  
Grynasis pelnas gautas iš vietin�je rinkoje parduodam� produkt� sudar� 4,366 mln. lit� (1,264 mln. 
EUR), apyvarta vietin�je rinkoje sudar� 132,871 mln. lit� (38,482 mln. EUR).  
Pelningumas sudar� 3,3 proc.   
Grynasis pelnas gautas iš eksportuojam� produkt� sudar� 25,676 mln. lit� (7,436mln. EUR)  
Eksportuojamos produkcijos apyvarta sudar� 380,211 mln. lit� (110,117 mln. EUR) 
Gautas pelningumas eksporto rinkoje 6,7 proc. 
 
2007 m. trij� ketvir�i� konsoliduotas pelningumas sudar�  5,8 proc. 
2007 m. biudžete planuojamas pelningumas buvo numatytas 4,2 proc. 
 
Pelno padid�jim� l�m� žymiai pager�jusios s�lygos eksportin�se rinkose. 
Eksportuojamos produkcijos kainos lyginant su �mon�s patvirtintu biudžetu pakito sekan�iai:  
 
           Biudžete numatyta            9 m�n. vid. pardavimo        padid�jimas  
 kaina  (EUR/t)                   kaina (EUR/t)        %  
Lieso pieno miltai       2200            3219             46 
Grietin�l�  1100                       1611         46 
Išr�g� baltym� miltai 1730            2348             36 
 
34.27. AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 met� dešimties m�nesi� pardavimai 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 m. dešimties m�nesi� preliminar�s konsoliduoti neaudituoti 
pardavimai sudar� 571,226 mln. lit� (165,438 mln. EUR), t.y. 35,08 proc. daugiau negu per pra�jusi� 
met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. dešimties m�nesi� konsoliduoti pardavimai sudar� 422,872 mln. lit� 
(122,472 mln. EUR).  
2007 m. spalio m�nesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 58,144 mln. lit� (16,840 mln. 
EUR), t.y. 28,39 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. spalio m�nesio 
konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 45,286 mln. lit� (13,116 mln. EUR).  
 
34.28. AB ”Rokiškio s�ris” �sigijo Latvijos �mon�s akcij� paket� 
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AB ”Rokiškio s�ris” �sigijo 50,05 proc. Latvijos �mon�s SIA Jekabpils piena kombinats akcij� 
paket�. Ši �mon� per 2006 m. Latvijos teritorijoje supirko 15 t�kst. ton� nat�ralaus pieno. 2006 m. 
�mon�s apyvarta sudar� 2,93 mln. lat� arba 14,5 mln. lit� (4,20 mln. EUR).  
SIA Jekabpils piena kombinats specializuojasi fermentini� s�ri� gamyboje bei žaliavinio pieno 
pardavime.  
 
34.29. AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 met� 11 m�nesi� pardavimai 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 m. vienuolikos m�nesi� preliminar�s konsoliduoti neaudituoti 
pardavimai sudar� 623,238 mln. lit� (180,502 mln. EUR), t.y. 33,87 proc. daugiau negu per pra�jusi� 
met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. vienuolikos m�nesi� konsoliduoti pardavimai sudar� 465,559 mln. 
lit� (134,835 mln. EUR).  
 
2007 m. lapkri�io m�nesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudar� 51,985 mln. lit� (15,056 mln. 
EUR), t.y. 22,01 proc. daugiau negu per pra�jusi� met� t� pat� laikotarp�. 2006 m. lapkri�io m�nesio 
konsoliduoti pardavimai sudar� 42,608 mln. lit� (12,340 mln. EUR).  
 
Bendrov� kei�ia 2007 met� veiklos rezultat� prognoz�: 
Planuojami 2007 met� pardavimai sudarys apie 660 mln. Lt (apie 191 mln. EUR), bendrov� planuoja 
pasiekti apie 6 proc. pelningum�.  
Geresni� rezultat� nei buvo prognozuojama anks�iau leidžia tik�tis 2007 metais susiklos�iusi palanki 
situacija eksportin�je pieno produkt� rinkoje.  
 
 
34.30. AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 met� 12 m�nesi� pardavimai 
 
AB ”Rokiškio s�ris” grup�s 2007 m. dvylikos m�nesi� preliminar�s konsoliduoti neaudituoti 
pardavimai sudar� 662,188 mln. lit� (191,783 mln. EUR), t.y. 27,79 proc. daugiau negu per pra�jusi� 
met� t� pat� laikotarp�. 2006 met� konsoliduoti audituoti pardavimai sudar� 518,144 mln. lit� 
(150,065 mln. EUR).  
 

Visi bendrov�s pranešimai apie esminius �vykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybini� 
popieri� �statymo 28 str. nustatyta tvarka. 
Bendrov� vieš� informacij� skelbia viešai �dedama � Centrin� reglamentuojamos informacijos baz�, 
Vilniaus vertybini� popieri� biržos tinklapyje http://www.baltic.omxnordicexchange.com bei 
informacij� patalpina � Bendrov�s interneto tinklap� www.rokiskio.com 
Pranešimas apie visuotinio akcinink� susirinkimo sušaukim� yra skelbiamas dienraštyje „Lietuvos 
rytas“ ir regioniniame laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Kiti �statym� nustatytais atvejais bendrov�s 
vieši pranešimai akcininkams, kreditoriams ar kitiems asmenims, gali b�ti skelbiami dienraštyje 
„Lietuvos  rytas“, �teikiami pasirašytinai ar išsi�sti registruotu laišku.“ 
 

35. Duomenys apie audit
 
 
  

AB “Rokiškio s�ris” (Grup�) 2007 m. gruodžio 31 d. konsoliduoto balanso ir su juo susijusi� 
tuomet pasibaigusi� met� konsoliduot� pelno (nuostoli�), pinig� sraut� ir nuosavo kapitalo poky�i� 
ataskait� audit� atliko UAB “PricewaterhouseCoopers”. Auditoriaus išvada buvo pasirašyta 2008 m. 
balandžio 14 dien�.  
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36.Veiklos strategija ir numatomi jos pokyiai per artimiausius finansinius 
(�kinius) metus 
 
Vizija  
B�ti pieno perdirbimo lydere Lietuvoje ir pirmaujan�ia s�rio gamintoja Pabaltijyje.  

 
Esmin�s vertyb�s: 

� Profesionalumas. 
� Nepriekaištingas klient� ir vartotoj� poreiki� tenkinimas. 
� Pagarba darbuotojams ir pasitik�jimas jais. 
� Nuolatinis tobul�jimas. 

 
Ilgalaikiai tikslai: 

� Sukurti svari� ir pelning� rink� Europos S�jungoje AB “Rokiškio s�ris” prek�ms ir 
paslaugoms. 

� Sukurti, konsoliduoti ir užtikrinti saugi� ilgalaik� rink� �mon�s gaminamam s�riui ES šalyse. 
� Per nauj� produkt� k�rimo ir efektyvios rinkodaros veikl� pl�sti s�ri� asortiment�, atitinkant 

Europos S�jungos ir pasaulio rink� poreikius. 
� Modernizuoti ir racionalizuoti žem�s �kio produkt� perdirbim� ir rinkodar�, pagerinti j� 

konkurencingum� ir pastoviai didinti prid�tin� vert�. 
� Užtikrinti stabili�, suderint� beatliekin� gamybos program�. 

 
 
Pagrindiniai Grup�s tikslai yra: 
 

� Pardavim� ir rinkodaros srityje: rinkos dalies išlaikymas ir skverbimasis � naujas pelningas 
rinkas, nauj� gamini� ir paslaug� vystymas. 

� Gamybos srityje: aukš�iausio lygio kokyb�s palaikymas, nauj� pieno produkt� gamyba ir 
asortimento atnaujinimas, pilnas esam� gamybini� paj�gum� išnaudojimas bei naujausi� 
technologij� diegimas. 

� Žaliavinio pieno supirkimo srityje: išlaikyti didžiausio ir patikimiausio žaliavinio pieno 
supirk�jo status� Lietuvoje ir pirkti pien� kaimynin�se šalyse. 

� Finans� valdymo srityje: norimo pelningumo ir likvidumo užtikrinimas, akcinink� turto 
vert�s maksimizavimas. 

� �mon�s valdymo srityje: funkcin�s valdymo sistemos tobulinimas, �diegiant valdym� ir pagal 
produktus.  

� Žmogišk�j� resurs� valdymo srityje: vis� lygi� darbuotoj� mokymas pagal sudaryt� plan�, 
naudojantis strukt�rini� fond� l�šomis. Mokym� programa turi apimti ne mažiau kaip 200 
vadovaujan�i� ir kit� specialist�. Ypating� d�mes� skirti angl� kalbos mokymuisi. 
Organizuoti vis� atsaking� darbuotoj� atestacij� 
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                            PRIEDAS PRIE KONSOLIDUOTO METINIO PRANEŠIMO 
                           2007 M. 

  

AB „ROKIŠKIO S�RIS“ pranešimas apie Vilniaus vertybini� popieri� 
biržoje listinguojam� bendrovi� valdymo kodekso laikym�si 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybini� popieri� �statymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcin�s 
bendrov�s „Vilniaus vertybini� popieri� birža“ prekybos taisykli� 20.5. punktu, akcin� bendrov� „Rokiškio s�ris“ 
šiame pranešime atskleidžia, kaip laikosi Vilniaus vertybini� popieri� biržos patvirtinto bendrovi�, kuri� vertybiniais 
popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkre�i� jo nuostat� 

 

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS 
TAIP 
/NE 

/NEAKTUALU 
KOMENTARAS 

I principas: Pagrindin�s nuostatos  
 
Pagrindinis bendrov�s tikslas tur�t� b�ti vis� akcinink� interes� tenkinimas, užtikrinant nuolatin� akcinink� 
nuosavyb�s vert�s didinim�. 
1.1. Bendrov� tur�t� rengti ir viešai skelbti bendrov�s 
pl�tros strategij� ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip 
ji planuoja veikti akcinink� interesais ir didinti 
akcinink� nuosavyb�. 
 

Taip 
 

Bendrov� viešai skelbia pl�tros strategij� ir tikslus 
metin�se ir tarpin�se ketvirtin�se bendrov�s veiklos 
ataskaitose. 

1.2. Vis� bendrov�s organ� veikla tur�t� b�ti 
sukoncentruota � strategini� tiksl� �gyvendinim�, 
atsižvelgiant � poreik� didinti akcinink� nuosavyb�. 
 

Taip 
 

Bendrov� vadovaujasi �mon�s strateginiu planu, pagal 
kur� bendrov�s valdymo organ� misija yra sukurti ir 
išlaikyti stipri�, finansiškai paj�gi� ir techniškai 
moderni� �mon�, kurian�i� ir maksimaliai didinan�i� 
vertingum� akcininkams. 

1.3. Bendrov�s prieži�ros ir valdymo organai tur�t� 
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesn�s 
naudos bendrovei ir akcininkams. 
 

Taip 
 

Bendrov�s vadovas ir valdyba glaudžiai 
bendradarbiaudami (bendrov�s vadovas dalyvauja 
visuose valdybos pos�džiuose, teikia ataskaitas apie 
bendrov�s veikl�, strateginio plano bei biudžeto 
vykdym�, teikia rekomendacijas valdybos 
sprendimams), tuo siekdami kuo didesn�s naudos 
bendrovei ir akcininkams. 

1.4. Bendrov�s prieži�ros ir valdymo organai tur�t� 
užtikrinti, kad b�t� gerbiamos ne tik bendrov�s 
akcinink�, bet ir kit� bendrov�s veikloje 
dalyvaujan�i� ar su ta veikla susijusi� asmen� 
(darbuotoj�, kreditori�, tiek�j�, klient�, vietos 
bendruomen�s) teis�s ir interesai. 
 
 

Taip Valdyba bei bendrov�s vadovai užtikrina, kad yra 
gerbiamos bendrov�s akcinink�, darbuotoj�, žaliav� 
tiek�j� teis�s ir pareigos. Darbuotojams yra suteikiama 
galimyb� kelti kvalifikacij� mokymo kursuose bei 
seminaruose Lietuvoje bei užsienio šalyse, suteikiamos 
paramos pieno �kio pl�trai, skatinamas ekologišk� �ki� 
k�rimas. Didžioji dalis darbuotoj� bei pieno gamintoj� 
yra bendrov�s akcininkai.  
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II principas: Bendrov�s valdymo sistema 
 
Bendrov�s valdymo sistema tur�t� užtikrinti strategin� vadovavim� bendrovei, efektyvi� bendrov�s valdymo organ� 
prieži�r�, tinkam� pusiausvyr� ir funkcij� pasiskirstym� tarp bendrov�s organ�, akcinink� interes� apsaug�. 
 
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� 
�statyme numatyt� privalom� organ� – visuotinio 
akcinink� susirinkimo ir bendrov�s vadovo, 
rekomenduojama bendrov�je sudaryti tiek kolegial� 
prieži�ros organ�, tiek kolegial� valdymo organ�. 
Kolegiali� prieži�ros ir valdymo organ� sudarymas 
užtikrina valdymo ir prieži�ros funkcij� aišk� 
atskyrim� bendrov�je, bendrov�s vadovo 
atskaitomyb� bei kontrol�, o tai savo ruožtu s�lygoja 
efektyvesn� ir skaidresn� bendrov�s valdymo proces�. 

Ne Bendrov�s valdymo organai yra visuotinis akcinink� 
susirinkimas, valdyba ir vadovas. Bendrov�je n�ra 
sudaromas kolegialus prieži�ros organas – steb�toj� 
taryba. Jos funkcijas atlieka valdyba. Bendrov�s 
vadovas apie bendrov�s veikl� atsiskaito valdybai. 
Bendrov�s vadovas n�ra valdybos narys. 
 

2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už 
strategin� vadovavim� bendrovei bei vykdo kitas 
esmines bendrov�s valdymo funkcijas. Kolegialus 
prieži�ros organas yra atsakingas už efektyvi� 
bendrov�s valdymo organ� veiklos prieži�r�. 
 

Taip Bendrov�je rekomendacijoje nurodytas funkcijas atlieka 
kolegialus valdymo organas – valdyba. 

2.3. Jeigu bendrov� nusprendžia sudaryti tik vien� 
kolegial� organ�, rekomenduojama, kad tai b�t� 
prieži�ros organas, t.y. steb�toj� taryba. Tokiu atveju 
steb�toj� taryba yra atsakinga už efektyvi� bendrov�s 
vadovo vykdom� funkcij� prieži�r�. 
 

Ne Bendrov�je sudaromas tik vienas kolegialus organas ir 
tai yra valdyba. Valdyba savo veikloje vykto ir steb�toj� 
tarybai priskirtas funkcijas. 

2.4. Visuotinio akcinink� susirinkimo renkamas 
kolegialus prieži�ros organas tur�t� b�ti sudaromas ir 
tur�t� veikti III ir IV principuose išd�styta tvarka. 
Jeigu bendrov� nuspr�st� nesudaryti kolegialaus 
prieži�ros organo, ta�iau sudaryt� kolegial� valdymo 
organ� – valdyb�, III ir IV principai tur�t� b�ti 
taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo 
esmei ir paskir�iai. 

Taip 
 

Bendrov�je sudarytas vienas kolegialus organas – 
valdyba. Valdybai taikomos šio kodekso III ir IV 
principuose išd�stytos nuostatos. 
 

2.5. Bendrov�s valdymo ir prieži�ros organus tur�t� 
sudaryti toks valdybos nari� (vykdom�j� direktori�) ir 
steb�toj� tarybos nari� (direktori� konsultant�) 
skai�ius, kad atskiras asmuo arba nedidel� asmen� 
grup� negal�t� dominuoti šiems organams priimant 
sprendimus. 

Ne 
 

Bendrov�s valdyb� pagal bendrov�s �status sudaro 5 jos 
nariai. Bendrov� mano, kad 5 nariai yra pakankamas 
valdybos nari� skai�ius tam, kad valdyba produktyviai ir 
racionaliai gal�t� priimti sprendimus ir vykdyt� 
visuotinio akcinink� susirinkimo priimtus nutarimus.  
 
 

2.6. Direktoriai konsultantai arba steb�toj� tarybos 
nariai tur�t� b�ti skiriami apibr�žtam laikotarpiui, su 
galimybe b�ti individualiai perrenkamiems 
maksimaliais Lietuvos Respublikos teis�s akt� 
leidžiamais intervalais, tam, kad b�t� užtikrintas 
b�tinas profesin�s patirties augimas ir pakankamai 
dažnas j� statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat 
tur�t� b�ti numatyta galimyb� juos atleisti, ta�iau ta 
proced�ra netur�t� b�ti lengvesn� už vykdomojo 
direktoriaus arba valdybos nario atleidimo proced�r�. 

Taip 
 

Pagal bendrov�s �status, Bendrov�je valdyba yra 
renkama 4 met� laikotarpiui. Kadencij� skai�ius n�ra 
ribojamas. Atleidimas ar atsistatydinimas iš bendrov�s 
valdybos nari� yra reglamentuotas LR �statymais –
valdybos narys gali atsistatydinti iš pareig� kadencijai 
nesibaigus, apie tai ne v�liau kaip prieš 14 dien� raštu 
�sp�j�s bendrov�. 
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2.7. Visuotinio akcinink� susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo pirmininku gali b�ti toks asmuo, 
kurio esamos arba buvusios pareigos neb�t� kli�tis 
nepriklausomai ir nešališkai prieži�rai vykdyti. Kai 
bendrov�je nesudaroma steb�toj� taryba, bet 
sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrov�s 
valdybos pirmininkas ir bendrov�s vadovas neb�t� tas 
pats asmuo. Buv�s bendrov�s vadovas netur�t� b�ti 
tuoj pat skiriamas � visuotinio akcinink� susirinkimo 
renkamo kolegialaus organo pirmininko post�. Kai 
bendrov� nusprendžia nesilaikyti ši� rekomendacij�, 
tur�t� b�ti pateikiama informacija apie priemones, 
kuri� imtasi prieži�ros nešališkumui užtikrinti. 
 

Taip 
 

Bendrov� valdybos pirmininkas n�ra bendrov�s 
vadovas.  

III principas: Visuotinio akcinink� susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka 

Bendrov�s visuotinio akcinink� susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka tur�t� užtikrinti bendrov�s 
smulki�j� akcinink� interes� atstovavim�, šio organo atskaitomyb� akcininkams ir objektyvi� bendrov�s veiklos bei 
jos valdymo organ� prieži�r�. 

 
3.1. Visuotinio akcinink� susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo (toliau šiame principe – kolegialus 
organas) sudarymo mechanizmas tur�t� užtikrinti, kad 
bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrov�s 
valdymo organ� prieži�ra, taip pat tinkamai 
atstovaujami smulki�j� akcinink� interesai. 
 

Taip 
 

Iš 5 Bendrov�s valdybos nari� tik du yra Bendrov�s 
akcininkai. Vienas valdybos narys yra žemdirbi� 
atstovas - ne akcininkas ir jo valdoma žem�s �kio 
bendrov� taip pat neturi Bendrov�s akcij�. Už darb� 
valdyboje, bendrov�s valdybos nariams, visuotinio 
akcinink� susirinkimo sprendimu, vadovaujantis LR 
Akcini� bendrovi� �statymu, mokamos atlyginimas 
(tantjemos). 
Smulkiems akcininkams n�ra varžoma teis� atstovauti j� 
interesams ir tur�ti savo atstov� kolegialiame organe. 
Kiekvienas kandidatas � valdybos narius, bendrov�s 
akcininkus supažindina apie tai kur ir kokias pareigas jie 
eina ir ar j� veikla yra susijusi su bendrove bei su 
bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.  
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3.2. Kandidat� � kolegialaus organo narius vardai, 
pavard�s, informacija apie j� išsilavinim�, 
kvalifikacij�, profesin� patirt�, einamas pareigas, kitus 
svarbius profesinius �sipareigojimus ir potencialius 
interes� konfliktus tur�t� b�ti atskleista bendrov�s 
akcininkams dar prieš visuotin� akcinink� 
susirinkim�, paliekant akcininkams pakankamai laiko 
apsispr�sti, už kur� kandidat� balsuoti. Taip pat tur�t� 
b�ti atskleistos visos aplinkyb�s, galin�ios paveikti 
kandidato nepriklausomum� (pavyzdinis j� s�rašas 
pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas 
tur�t� b�ti informuojamas apie v�lesnius šiame punkte 
nurodytos informacijos poky�ius. Kolegialus organas 
kiekvienais metais tur�t� kaupti šiame punkte 
nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos 
bendrov�s metiniame pranešime.  
 
 

Taip Informacij� apie kolegialaus valdymo organ� narius 
(vardai, pavard�s, informacija apie j� išsilavinim�, 
kvalifikacij�, profesin� patirt�, dalyvavim� kit� �moni� 
veikloje, kitus svarbius profesinius �sipareigojimus) 
pateikiama periodin�se ataskaitose. 

3.3. Kai si�loma paskirti kolegialaus organo nar�, 
tur�t� b�ti nurodyta konkreti jo kompetencija, 
tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. Kad 
akcininkai ir investuotojai gal�t� �vertinti, ar ši 
kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas 
kiekviename bendrov�s metiniame pranešime tur�t� 
skelbti informacij� apie savo sud�t� ir apie konkre�i� 
atskir� savo nari� kompetencij�, tiesiogiai susijusi� su 
j� darbu kolegialiame organe. 
 

Taip 
 

Kandidatas � valdybos narius visuotin� akcinink� 
susirinkim� informuoja apie savo išsilavinim�, darbin� 
patirt�, užimamas pareigas bei dalyvavim� kit� �moni� 
veikloje. Bendrov�s valdybos nariai teikia informacij�, 
kokiose kvalifikacijos k�limo programose, susijusiose 
su jo darbu kolegialiame organe, dalyvavo. 

3.4. Siekiant išlaikyti tinkam� kolegialaus organo 
nari� turimos kvalifikacijos pusiausvyr�, kolegialus 
organas savo norim� sud�t� tur�t� nustatyti 
atsižvelgdamas � bendrov�s strukt�r� ir veiklos pob�d� 
ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas tur�t� 
užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, tur�t� 
�vairiapusi� žini�, nuomoni� ir patirties savo 
užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, 
kaip visuma, tur�t� tur�ti naujausi� žini� ir atitinkam� 
patirt� listinguojam� bendrovi� finans� ir apskaitos ir 
(arba) audito srityse. 

Taip Bendrov�je veikia Pl�tros ir Audito komitetas, kur� 
sudaro 2 jos nariai, Audito komitetas vykdo 
nepriklausom�, objektyvi� steb�jimo, tyrimo, vertinimo 
ir konsultavimo veikl�, skirt� organizacijos veiklai 
gerinti ir prid�tinei vertei kurti.  

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams 
tur�t� b�ti si�loma individuali programa, skirta 
supažindinti su pareigomis, bendrov�s organizacija 
bei veikla. Kolegialus organas tur�t� atlikti metin� 
patikrinim�, kad b�t� nustatytos sritys, kuriose jo 
nariams reikia atnaujinti savo �g�džius ir žinias. 

Ne 
 

Visi nauji bendrov�s valdybos nariai apie bendrov�s 
veikl� bei bendrov�s organizacij�, bei j� pasikeitimus  
informuojami valdybos pos�džiuose.  
 

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo 
nariu susij� esminiai interes� konfliktai b�t� 
sprendžiami tinkamai, � bendrov�s kolegial� organ� 
tur�t� b�ti išrinktas pakankamas nepriklausom� nari� 
skai�ius. 
 
 

Ne Šiuo metu valdyboje nepriklausomas valdybos narys yra  
tik vienas narys, klausimas d�l daugiau nepriklausom� 
nari� išrinkimo, laikantis nepriklausomumo kriterij�, 
bus sprendžiamas.  
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 3.7. Kolegialaus organo narys tur�t� b�ti laikomas 
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie 
verslo, giminyst�s arba kitokie ryšiai su bendrove, j� 
kontroliuojan�iu akcininku arba j� administracija, d�l 
kuri� kyla ar gali kilti interes� konfliktas ir kurie gali 
paveikti nario nuomon�. Kadangi vis� atvej�, kada 
kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, 
išvardyti ne�manoma, be to, skirtingose bendrov�se 
santykiai arba aplinkyb�s, susijusios su 
nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia 
šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui 
b�gant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo 
�vertinimas tur�t� b�ti grindžiamas santyki� ir 
aplinkybi� turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai 
nustatant, ar kolegialaus organo narys gali b�ti 
laikomas nepriklausomu, tur�t� b�ti šie: 

1) jis negali b�ti bendrov�s arba susijusios 
bendrov�s vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcinink� 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
steb�toj� taryba) ir paskutinius penkerius 
metus neturi b�ti �j�s toki� pareig�; 

 
2) jis negali b�ti bendrov�s arba susijusios 

bendrov�s darbuotojas ir paskutinius trejus 
metus neturi b�ti �j�s toki� pareig�, išskyrus 
atvejus, kai kolegialaus organo narys 
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo 
išrinktas � kolegial� organ� kaip darbuotoj� 
atstovas; 

 
3) jis neturi gauti arba neb�ti gav�s reikšmingo 

papildomo atlyginimo iš bendrov�s arba 
susijusios bendrov�s, išskyrus užmokest�, 
gaut� už kolegialaus organo nario pareigas. 
Tokiam papildomam atlyginimui 
priskiriamas ir dalyvavimas akcij� 
pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo 
veiklos rezultat� priklausan�iose užmokes�io 
sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensij� 
plan� nustatyt� kompensacij� išmokos 
(�skaitant atid�tas kompensacijas) už 
ankstesn� darb� bendrov�je (su s�lyga, kad 
tokia išmoka niekaip nesusijusi su 
v�lesn�mis pareigomis); 

 
4) jis neturi b�ti kontroliuojantysis akcininkas 

arba neturi atstovauti tokiam akcininkui 
(kontrol� nustatoma pagal Tarybos 
direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dal�); 

 
5) jis negali tur�ti ir per pra�jusius metus neturi 

 
Bendrov�je nuo 1995 m. iki 2006 m. didži�j� valdybos 
nari� dal� sudar� nepriklausomi valdybos nariai. 
Pasikeitus akcinink� strukt�rai, atsistatydinus valdybos 
nariams, buvo renkami nauji valdybos nariai, kurie šiuo 
metu neatitinka šiame kodekse nepriklausomumo 
�vertinimo kriterij�.  
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b�ti tur�j�s svarbi� verslo ryši� su bendrove 
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei 
kaip turin�io tokius ryšius subjekto partneris, 
akcininkas, direktorius arba viršesnis 
darbuotojas. Turin�iu verslo ryši� laikytinas 
subjektas, kuris yra svarbus preki� tiek�jas 
arba paslaug� teik�jas (�skaitant finansines, 
teisines, patariam�sias ir konsultacines 
paslaugas), reikšmingas klientas ar 
organizacija, kuri gauna reikšmingas �mokas 
iš bendrov�s arba jos grup�s; 

 
6) jis negali b�ti ir per paskutinius trejus metus 

neturi b�ti buv�s bendrov�s arba susijusios 
bendrov�s dabartin�s arba ankstesn�s išor�s 
audito �mon�s partneriu arba darbuotoju; 

 
 
 

7) jis neturi b�ti vykdomuoju direktoriumi arba 
valdybos nariu kitoje bendrov�je, kurioje 
bendrov�s vykdomasis direktorius arba 
valdybos narys (jei visuotinio akcinink� 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
steb�toj� taryba) yra direktorius konsultantas 
arba steb�toj� tarybos narys, taip pat jis 
negali tur�ti kit� reikšming� ryši� su 
bendrov�s vykdomaisiais direktoriais, kurie 
atsiranda jiems dalyvaujant kit� bendrovi� 
arba organ� veikloje; 

 
8) jis neturi b�ti �j�s kolegialaus organo nario 

pareig� ilgiau kaip 12 met�; 
 

9) jis neturi b�ti vykdomojo direktoriaus arba 
valdybos nario (jei visuotinio akcinink� 
susirinkimo renkamas kolegialus organas – 
steb�toj� taryba), arba 1–8 punkte nurodyt� 
asmen� artimas šeimos narys. Artimu šeimos 
nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), 
vaikai ir t�vai. 

 
3.8. Nepriklausomumo s�vokos turin� iš esm�s nustato 
pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali 
nuspr�sti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus 
šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 
vis d�lto negali b�ti laikomas nepriklausomu d�l 
ypating� asmenini� ar su bendrove susijusi� 
aplinkybi�. 

 

3.9. Tur�t� b�ti atskleidžiama reikiama informacija 
apie išvadas, prie kuri� pri�jo kolegialus organas 
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali b�ti 

Ne  
 

Iki 2006 m. iš 5 valdybos nari�, valdyb� sudar� 3 
nepriklausomi valdybos nariai. Pasikeitus akcinink� 
strukt�rai, pasikeit� ir valdybos sud�tis. Šiuo metu yra 
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laikomas nepriklausomu. Kai si�loma paskirti 
kolegialaus organo nar�, bendrov� tur�t� paskelbti, ar 
laiko j� nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus 
organo narys neatitinka vieno ar keli� šiame kodekse 
nustatyt� nepriklausomumo vertinimo kriterij�, 
bendrov� tur�t� paskelbti priežastis, kod�l t� nar� ji 
vis d�lto laiko nepriklausomu. Be to, bendrov� 
kiekviename savo metiniame pranešime tur�t� 
paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko 
nepriklausomais. 

tik vienas valdybos narys atitinkantis  nepriklausomumo 
kriterij� išd�styt� šiame kodekse. 

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti 
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo 
tenkinami ištisus metus, bendrov� tur�t� paskelbti 
priežastis, kod�l konkret� kolegialaus organo nar� 
laiko nepriklausomu. Kad b�t� užtikrintas 
informacijos, pateikiamos d�l kolegialaus organo 
nari� nepriklausomumo, tikslumas, bendrov� tur�t� 
reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai 
patvirtint� savo nepriklausomum�. 

Ne Kadangi Bendrov�s valdymas išlaik� savo misij� ir  
išlaik� stipri�, finansiškai paj�gi� ir techniškai moderni� 
�mon�, kurian�i� ir maksimaliai didinan�i� vertingum� 
akcininkams. bei veikla buvo pelninga, ji laiko kad 
užteko vieno nepriklausomo valdybos nario. 
Nepriklausomu valdybos nariu Bendrov� laiko tod�l, 
kad pasikeitus situacijai pieno rinkoje, konkuruojant 
žaliavos supirkime, bet kuriuo atveju valdybos narys- 
žemdirbi� atstovas gali pasitraukti iš valdybos nari� 

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams 
už j� darb� ir dalyvavim� kolegialaus organo 
pos�džiuose gali b�ti atlyginama iš bendrov�s l�š�. 
Tokio atlyginimo dyd� tur�t� tvirtinti bendrov�s 
visuotinis akcinink� susirinkimas. 

Taip 
 

Valdybos nariams, visuotinio akcinink� susirinkimo 
sprendimu, mokamas atlyginimas (tantjemos) iš 
bendrov�s pelno. 

IV principas: Visuotinio akcinink� susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomyb� 

Bendrov�s valdymo sistema tur�t� užtikrinti, kad visuotinio akcinink� susirinkimo renkamas kolegialus organas 
tinkamai ir efektyviai funkcionuot�, o jam suteiktos teis�s tur�t� užtikrinti efektyvi� bendrov�s valdymo organ� 
prieži�r� ir vis� bendrov�s akcinink� interes� apsaug�. 

 
4.1. Visuotinio akcinink� susirinkimo renkamas 
kolegialus organas (toliau šiame principe – kolegialus 
organas) tur�t� užtikrinti bendrov�s finansin�s 
apskaitos ir kontrol�s sistemos vientisum� bei 
skaidrum�. Kolegialus organas tur�t� nuolat teikti 
rekomendacijas bendrov�s valdymo organams ir 
priži�r�ti bei kontroliuoti j� veikl� valdant bendrov�. 
 

Taip 
 

Bendrov�s valdyba tvirtina ir pateikia visuotiniam 
akcinink� susirinkimui atsiliepimus ir pasi�lymus d�l 
bendrov�s metin�s finansin�s atskaitomyb�s, pelno 
paskirstymo projekto, bendrov�s metinio pranešimo,  
taip pat atlieka kitas valdybos kompetencijai priskirtas 
funkcijas.  

4.2. Kolegialaus organo nariai tur�t� s�žiningai, 
r�pestingai ir atsakingai veikti bendrov�s bei 
akcinink� naudai ir j� interesais, atsižvelgdami � 
darbuotoj� interesus ir visuomen�s gerov�. 
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai tur�t�: a) bet 
kokiomis s�lygomis išlaikyti savo analiz�s, sprendim� 
pri�mimo ir veiksm� nepriklausomum�; b) nesiekti ir 
nepriimti joki� nepagr�st� lengvat�, kurios gali 
kompromituoti j� nepriklausomum�; c) aiškiai reikšti 
savo prieštaravim� tuo atveju, kai mano, kad 
kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti 
bendrovei. Kai kolegialus organas yra pri�m�s 
sprendim�, d�l kuri� nepriklausomas narys turi rimt� 

Taip 
 

Bendrov�s turimais duomenimis, visi valdybos nariai 
veikia gera valia bendrov�s atžvilgiu, vadovaujasi 
bendrov�s, o ne savo ar tre�i�j� asmen� interesais, 
stengdamiesi išlaikyti savo nepriklausomum� priimant 
sprendimus. 
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abejoni�, tokiu atveju šis narys tur�t� padaryti 
atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys 
atsistatydint�, priežastis jis tur�t� paaiškinti laiške 
kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei 
reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausan�iam 
organui (institucijai). 
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti 
kiekvienas narys tur�t� skirti pakankamai laiko ir 
d�mesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys tur�t� 
�sipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius 
�sipareigojimus (ypa� direktoriaus pareigas kitose 
bendrov�se), kad jie netrukdyt� tinkamai atlikti 
kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus 
organo narys dalyvavo mažiau nei pus�je kolegialaus 
organo pos�dži� per bendrov�s finansinius metus, 
apie tai tur�t� b�ti informuojami bendrov�s 
akcininkai. 
 
 

Taip 
 

Bendrov�s nariai jiems skirtas funkcijas vykdo 
tinkamai: aktyviai dalyvauja kolegialaus organo 
pos�džiuose ir skiria pakankamai laiko savo, kaip 
kolegialaus nario, pareig� vykdymui. Visuose valdybos 
pos�džiuose buvo reglamentuotas valdybos nari� 
kvorumas, kas leido valdybai konstruktyviai priimti  
sprendimus.  

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai 
paveikti bendrov�s akcininkus, kolegialus organas su 
visais akcininkais tur�t� elgtis s�žiningai ir nešališkai. 
Jis tur�t� užtikrinti, kad akcininkai b�t� tinkamai 
informuojami apie bendrov�s reikalus, jos strategij�, 
rizikos valdym� ir interes� konflikt� sprendim�. 
Bendrov�je tur�t� b�ti aiškiai nustatytas kolegialaus 
organo nari� vaidmuo jiems bendraujant su 
akcininkais ir �sipareigojant akcininkams.  

Taip 
 

Bendrov� elgiasi s�žiningai ir nešališkai su bendrov�s 
akcininkais. Akcininkai apie bendrov�s reikalus 
informuojami �statym� numatyta tvarka, skelbiant 
informacij� periodin�se metin�se ataskaitose bei per 
Centrin� reglamentuojamos informacijos baz� bei savo 
Bendrov�s internetin� svetain�. 

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus 
mažareikšmius d�l nedidel�s j� vert�s arba sudarytus 
standartin�mis s�lygomis vykdant �prastin� bendrov�s 
veikl�), sudaromi tarp bendrov�s ir jos akcinink�, 
prieži�ros ar valdymo organ� nari�, ar kit� bendrov�s 
valdymui �tak� daran�i� ar galin�i� daryti fizini� ar 
juridini� asmen�, b�t� tvirtinami kolegialaus organo. 
Sprendimas d�l toki� sandori� tvirtinimo tur�t� b�ti 
laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tok� sprendim� 
balsuoja dauguma nepriklausom� kolegialaus organo 
nari�. 
 

Taip 
 

Bendrov�s valdymo organai sandorius sudaro 
vadovaudamiesi Bendrov�s �stat� nuostatomis bei 
kolegialaus organo darbo reglamentu. Vis� sandori�, 
kuri�  vert� per metus vienam klientui didesn� kaip 100 
000 lit�, bei perkant ar parduodant bet kok� turt�, jei 
vieno pirkimo ar pardavimo sandorio vert� per metus su 
vienu klientu viršija 1 milijon� lit� perži�ri ir vizuoja 
Pl�tros ir Audito direktorius. 

4.6. Kolegialus organas tur�t� b�ti nepriklausomas 
priimdamas sprendimus, turin�ius reikšm�s bendrov�s 
veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas 
tur�t� b�ti nepriklausomas nuo bendrov�s valdymo 
organ�. Kolegialaus organo nari� darbui ir 
sprendimams netur�t� daryti �takos juos išrink� 
asmenys. Bendrov� tur�t� užtikrinti, kad kolegialus 
organas ir jo komitetai b�t� apr�pinti pakankamais 
ištekliais (tarp j� ir finansiniais), reikalingais 
pareigoms atlikti, �skaitant teis� gauti – ypa� iš 
bendrov�s darbuotoj� – vis� reikiam� informacij� ir 
teis� kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo � 

Ne 
 

Bendrov�s valdybos nariai n�ra nepriklausomi nuo 
Bendrov�s valdymo organ�, išskyrus vien� valdybos 
nar�. Trys valdybos bnariai iš 5 yra bendrov�s 
darbuotojai. Bendrov�s valdyba priimdama sprendimus 
vadovaujasi valdybos darbo reglamentu, dirba 
Bendrov�s naudai,  ir užtikrina nuolatin� akcinink� 
nuosavyb�s vert�s didinim�. 
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išorinius teis�s, apskaitos ar kitokius specialistus 
kolegialaus organo ir jo komitet� kompetencijai 
priklausan�iais klausimais.  
4.7. Kolegialaus organo veikla tur�t� b�ti organizuota 
taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai 
gal�t� tur�ti didel� �tak� itin svarbiose srityse, kuriose 
interes� konflikt� galimyb� yra ypa� didel�. Tokiomis 
sritimis laikytini klausimai, susij� su bendrov�s 
direktori� skyrimu, atlyginimo bendrov�s 
direktoriams nustatymu ir bendrov�s audito kontrole 
bei �vertinimu. Tod�l tuo atveju, kai kolegialaus 
organo kompetencijai yra priskirti min�ti klausimai, 
šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, 
atlyginim� ir audito komitetus. Bendrov�s tur�t� 
užtikrinti, kad skyrimo, atlyginim� ir audito 
komitetams priskirtos funkcijos b�t� vykdomos, 
ta�iau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau 
nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrov�s tur�t� 
išsamiai paaiškinti, kod�l jos pasirinko alternatyv� 
poži�r� ir kaip pasirinktas poži�ris atitinka trims 
atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrov�se, 
kuri� kolegialus organas turi nedaug nari�, trims 
komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats 
kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams 
keliamus sud�ties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu 
atskleidžia atitinkam� informacij�. Tokiu atveju šio 
kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo 
komitetais (ypa� d�l j� vaidmens, veiklos ir 
skaidrumo), tur�t� b�ti taikomos, kai tinka, visam 
kolegialiam organui. 

Taip 
 

Bendrov�je yra sudarytas Pl�tros ir Audito komitetas. 
Komitet� sudaro 2 nariai. Pl�tros ir Audito komiteto 
direktorius yra valdybos narys, turintis aukšt�j� 
ekonomin� išsilavinim�, esantis vidaus audito 
specialistas.  
Pl�tros ir Audito komitetas yra nepriklausomas,   
objektyvus steb�jimo, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo 
veikla užsiimantis komitetas, skirtas organizacijos 
veiklai gerinti ir prid�tinei vertei kurti. Jo pagrindin� 
funkcija yra sistemingai ir visapusiškai vertinti ir 
skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrol�s 
ir prieži�ros proces� veiksmingum� bei teikti išvadas 
Vadovybei d�l tiksl� ir uždavini� �gyvendinimo, rizikos 
valdymo proced�r�, vidaus kontrol�s funkcionavimo. 
Pl�tros ir Audito komiteto veiklos tvarka parengta 
vadovaujantis Tarptautiniais vidaus audito standartais. 
Skyrimo ir atlyginim� komitetai Bendrov�je n�ra 
sudaromi, kadangi jos funkcijas atlieka Pl�tros ir Audito 
komitetas. 
 
 
 

4.8. Pagrindinis komitet� tikslas – didinti kolegialaus 
organo darbo efektyvum� užtikrinant, kad sprendimai 
b�t� priimami juos tinkamai apsvars�ius, ir pad�ti 
organizuoti darb� taip, kad kolegialaus organo 
sprendimams nedaryt� �takos esminiai interes� 
konfliktai. Komitetai tur�t� teikti kolegialiam organui 
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo 
sprendimu, ta�iau galutin� sprendim� priima pats 
kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus 
nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo 
kompetencijos ar perkelti j� komitetams. Kolegialus 
organas išlieka visiškai atsakingas už savo 
kompetencijos ribose priimamus sprendimus. 

Taip 
 

Pl�tros ir Audito komitetas vadovaujantis savo veiklos 
tvarka teikia kolegialiam organui rekomendacijas, 
susijusias su kolegialaus organo sprendimu. Kolegialus 
organas išlieka visiškai atsakingas už savo 
kompetencijos ribose priimamus sprendimus ir priima 
galutinius sprendimus 
 

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai tur�t� 
susid�ti bent iš trij� nari�. Bendrov�se, kuriose 
kolegialaus organo nari� yra nedaug, išimties tvarka 
komitetai gali b�ti sudaryti tik iš dviej� nari�. 
Kiekvieno komiteto nari� daugum� tur�t� sudaryti 
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, 
kai bendrov�je steb�toj� taryba nesudaroma, 
atlyginim� ir audito komitetai tur�t� b�ti sudaryti 
išimtinai iš direktori� konsultant�. 

Ne 
 

Pl�tros ir Audito komitetas sudarytas iš dviej� nari�, 
kuris vienas iš nari� yra Pl�tros ir Audito direktorius ir 
yra valdybos narys. Kitas narys yra dirbantis 
Bendrov�je.  
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4.10. Kiekvieno �kurto komiteto �galiojimus tur�t� 
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai tur�t� 
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatyt� 
�galiojim� ir reguliariai informuoti kolegial� organ� 
apie savo veikl� ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto 
�galiojimai, apibr�žiantys jo vaidmen� ir nurodantys jo 
teises bei pareigas, tur�t� b�ti paskelbti bent kart� per 
metus (kaip dalis informacijos, kuri� bendrov� kasmet 
skelbia apie savo valdymo strukt�r� ir praktik�). 
Bendrov�s taip pat kasmet savo metiniame pranešime 
tur�t� skelbti esam� komitet� pranešimus apie j� 
sud�t�, pos�dži� skai�i� ir nari� dalyvavim� 
pos�džiuose per pra�jusius metus, taip pat apie 
pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas 
tur�t� patvirtinti, kad j� tenkina audito proceso 
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, 
kuri� buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados. 
 
 

Taip 
 
 

Pl�tros ir Audito komiteto darbo tvark� tvirtina 
Valdyba. Šis komitetas apie savo veikl� ir rezultatus 
informuoja valdyb�. 

4.11. Siekiant užtikrinti komitet� savarankiškum� ir 
objektyvum�, kolegialaus organo nariai, kurie n�ra 
komiteto nariai, paprastai tur�t� tur�ti teis� dalyvauti 
komiteto pos�džiuose tik komitetui pakvietus. 
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad pos�dyje 
dalyvaut� tam tikri darbuotojai arba ekspertai. 
Kiekvieno komiteto pirmininkui tur�t� b�ti sudarytos 
s�lygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. 
Atvejus, kuriems esant tai tur�t� b�ti daroma, reik�t� 
nurodyti komiteto veikl� reglamentuojan�iose 
taisykl�se. 

Taip 
 

Komiteto pos�džiuose dalyvauja Bendrov�s vadovas bei 
atsakingi Bendrov�s darbuotojai, atsakingi už svarstom� 
klausim� veiklos sritis.  
 

4.12. Skyrimo komitetas. 
4.12.1. Pagrindin�s skyrimo komiteto funkcijos tur�t� 
b�ti šios: 
1) parinkti kandidatus � laisvas valdymo organ� nari� 
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos 
svarstyti. Skyrimo komitetas tur�t� �vertinti �g�dži�, 
žini� ir patirties pusiausvyr� valdymo organe, parengti 
funkcij� ir sugeb�jim�, kuri� reikia konkre�iam 
postui, apraš� ir �vertinti �pareigojimui atlikti 
reikaling� laik�. Skyrimo komitetas taip pat gali 
vertinti bendrov�s akcinink� pasi�lytus kandidatus � 
kolegialaus organo narius; 
2) reguliariai vertinti prieži�ros ir valdymo organ� 
strukt�r�, dyd�, sud�t� ir veikl�, teikti kolegialiam 
organui rekomendacijas, kaip siekti reikiam� poky�i�; 
3) reguliariai vertinti atskir� direktori� �g�džius, 
žinias bei patirt� ir apie tai pranešti kolegialiam 
organui; 
4) reikiam� d�mes� skirti t�stinumo planavimui; 
5) perži�r�ti valdymo organ� politik� d�l vyresniosios 
vadovyb�s rinkimo ir skyrimo. 
4.12.2. Skyrimo komitetas tur�t� apsvarstyti kit� 

Ne 
 

Bendrov� n�ra sudarytas Skyrimo komitetas. Daugum� 
šio komiteto funkcij� atlieka Pl�tros ir Audito 
komitetas. 
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asmen�, �skaitant administracij� ir akcininkus, 
pateiktus pasi�lymus. Kai sprendžiami klausimai, 
susij� su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos 
nariais (jei visuotinio akcinink� susirinkimo renkamas 
kolegialus organas – steb�toj� taryba) ir vyresni�ja 
vadovybe, tur�t� b�ti konsultuojamasi su bendrov�s 
vadovu, suteikiant jam teis� teikti pasi�lymus 
Skyrimo komitetui. 
4.13. Atlyginim� komitetas. 
4.13.1. Pagrindin�s atlyginim� komiteto funkcijos 
tur�t� b�ti šios: 
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasi�lymus d�l 
valdymo organ� nari� ir vykdom�j� direktori� 
atlyginim� politikos. Tokia politika tur�t� apimti visas 
atlyginimo formas, �skaitant fiksuot� atlyginim�, nuo 
veiklos rezultat� priklausan�io atlyginimo sistemas, 
pensij� modelius ir išeitines išmokas. Pasi�lymai, 
susij� su nuo veiklos rezultat� priklausan�io 
atlyginimo sistemomis, tur�t� b�ti pateikiami kartu su 
rekomendacijomis d�l su tuo susijusi� tiksl� ir 
�vertinimo kriterij�, kuri� tikslas – tinkamai suderinti 
vykdom�j� direktori� ir valdymo organ� nari� 
atlyginim� su bendrov�s kolegialaus organo 
nustatytais ilgalaikiais akcinink� interesais ir tikslais; 
2) teikti kolegialiam organui pasi�lymus d�l 
individuali� atlyginim� vykdomiesiems direktoriams 
ir valdymo organ� nariams siekiant, kad jie atitikt� 
bendrov�s atlyginim� politik� ir ši� asmen� veiklos 
�vertinim�. Vykdydamas ši� funkcij�, komitetas tur�t� 
b�ti gerai informuotas apie bendr� atlyginim�, kur� 
vykdomieji direktoriai ir valdymo organ� nariai gauna 
iš kit� susijusi� bendrovi�; 
3) teikti kolegialiam organui pasi�lymus d�l tinkam� 
sutar�i� su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organ� nariais form�; 
4) pad�ti kolegialiam organui priži�r�ti, kaip 
bendrov� laikosi galiojan�i� nuostat� d�l 
informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo 
(ypa� d�l galiojan�ios atlyginim� politikos ir 
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 
5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo 
organ� nariams bendras rekomendacijas d�l 
vyresniosios vadovyb�s (kaip apibr�žta paties 
kolegialaus organo) atlyginim� dydžio ir strukt�ros, 
taip pat steb�ti vyresniosios vadovyb�s atlyginim� 
dyd� ir strukt�r�, remiantis atitinkama informacija, 
kuri� pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo 
organ� nariai. 
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spr�sti skatinimo 
klausim�, susijus� su akcij� pasirinkimo sandoriais ar 
kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo 
priemon�mis, kurios gali b�ti taikomos direktoriams 

Ne Bendrov� n�ra sudarytas Atlyginim� komitetas. 
Bendrov�je bus svarstomas klausimas d�l šio komiteto 
suk�rimo, ar šiam komitetui priskirt� funkcij� pavedimo 
kitam komitetui. 
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arba kitiems darbuotojams, komitetas tur�t�: 
1) apsvarstyti bendr� toki� skatinimo sistem� taikymo 
politik�, ypating� d�mes� skirdamas skatinimui, 
susijusiam su akcij� pasirinkimo sandoriais, ir pateikti 
kolegialiam organui su tuo susijusius pasi�lymus; 
2) išnagrin�ti informacij�, kuri pateikta šiuo klausimu 
bendrov�s metiniame pranešime ir dokumentuose, 
skirtuose akcinink� susirinkimui; 
3) pateikti kolegialiam organui pasi�lymus d�l 
pasirinkimo sandori� pasirašant akcijas arba 
pasirinkimo sandori� perkant akcijas alternatyvos 
apibr�žiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir 
pasekmes. 
4.13.3. Atlyginim� komitetas, spr�sdamas jo 
kompetencijai priskirtus klausimus, tur�t� pasidom�ti 
bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) 
bendrov�s vadovo nuomone d�l kit� vykdom�j� 
direktori� ir valdymo organ� nari� atlyginim�. 
 
4.14. Audito komitetas. 
4.14.1. Pagrindin�s audito komiteto funkcijos tur�t� 
b�ti šios: 
1) steb�ti bendrov�s teikiamos finansin�s informacijos 
vientisum�, ypating� d�mes� skiriant bendrov�s ir jos 
grup�s naudojam� apskaitos metod� tinkamumui ir 
nuoseklumui (�skaitant bendrovi� grup�s finansini� 
atskaitomybi� konsolidavimo kriterijus); 
2) mažiausiai kart� per metus perži�r�ti vidaus 
kontrol�s ir rizikos valdymo sistemas, siekiant 
užtikrinti, kad pagrindin�s rizikos (�skaitant rizik�, 
susijusi� su galiojan�i� �statym� ir taisykli� 
laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie 
jas atskleidžiama informacija; 
3) užtikrinti vidaus audito funkcij� veiksmingum�, be 
kita ko, teikiant rekomendacijas d�l vidaus audito 
padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio 
skyrimo bei atleidimo ir d�l šio padalinio biudžeto, 
taip pat stebint, kaip bendrov�s administracija 
reaguoja � šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei 
bendrov�je n�ra vidaus audito funkcijos, komitetas 
poreik� tur�ti ši� funkcij� tur�t� �vertinti bent kart� per 
metus; 
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, 
susijusias su išor�s audito �mon�s parinkimu, skyrimu, 
pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka 
bendrov�s visuotinis akcinink� susirinkimas) bei 
sutarties su audito �mone s�lygomis. Komitetas tur�t� 
ištirti situacijas, d�l kuri� audito �monei ar auditoriui 
atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti 
rekomendacijas d�l tokiu atveju b�tin� veiksm�; 
5) steb�ti išor�s audito �mon�s nepriklausomum� ir 
objektyvum�, ypa� svarbu patikrinti, ar audito �mon� 

Taip 
 

Pl�tros ir Audito komitetas yra nepriklausomas,   
objektyvus steb�jimo, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo 
veikla užsiimantis komitetas, skirtas organizacijos 
veiklai gerinti ir prid�tinei vertei kurti. Jo pagrindin� 
funkcija yra sistemingai ir visapusiškai vertinti ir 
skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrol�s 
ir prieži�ros proces� veiksmingum� bei teikti išvadas 
Valdybai ir Vadovybei d�l tiksl� ir uždavini� 
�gyvendinimo, rizikos valdymo proced�r�, vidaus 
kontrol�s funkcionavimo. Pl�tros ir Audito komiteto 
veiklos tvarka parengta vadovaujantis Tarptautiniais 
vidaus audito standartais. 
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atsižvelgia � reikalavimus, susijusius su audito 
partneri� rotacija, taip pat b�tina patikrinti atlyginimo, 
kur� bendrov� moka audito �monei, dyd� ir panašius 
dalykus. Siekiant užkirsti keli� esminiams interes� 
konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išor�s 
audito �mon�s skelbiamais duomenimis apie visus 
atlyginimus, kuriuos audito �monei bei jos tinklui 
moka bendrov� ir jos grup�, tur�t� nuolat priži�r�ti ne 
audito paslaug� pob�d� ir mast�. Komitetas, 
vadovaudamasis 2002 m. geguž�s 16 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2002/590/EB �tvirtintais principais ir 
gair�mis, tur�t� nustatyti ir taikyti formali� politik�, 
apibr�žian�i� ne audito paslaug� r�šis, kuri� pirkimas 
iš audito �mon�s yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas 
komitetui išnagrin�jus ir c) leidžiamas be kreipimosi � 
komitet�; 
6) tikrinti išor�s audito proceso veiksmingum� ir 
administracijos reakcij� � rekomendacijas, kurias 
audito �mon� pateikia laiške vadovybei. 
4.14.2. Visi komiteto nariai tur�t� b�ti apr�pinti 
išsamia informacija, susijusia su specifiniais 
bendrov�s apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. 
Bendrov�s administracija tur�t� informuoti audito 
komitet� apie svarbi� ir ne�prast� sandori� apskaitos 
b�dus, kai apskaita gali b�ti vykdoma skirtingais 
b�dais. Šiuo atveju ypatingas d�mesys tur�t� b�ti 
skiriamas bendrov�s veiklai ofšoriniuose centruose ir 
(ar) per specialios paskirties �mones (organizacijas) 
vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui. 
4.14.3. Audito komitetas tur�t� nuspr�sti, ar jo 
pos�džiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) 
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrov�s 
vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni 
darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskait�), vidaus 
auditorius ir išor�s auditorius. Komitetas tur�t� tur�ti 
galimyb� prireikus susitikti su atitinkamais 
asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems 
direktoriams ir valdymo organ� nariams. 
4.14.4. Vidaus ir išor�s auditoriams tur�t� b�ti 
užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su 
administracija, bet ir neribotos galimyb�s susisiekti su 
kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas tur�t� 
veikti kaip pagrindin� instancija ryšiams su vidaus ir 
išor�s auditoriais palaikyti. 
4.14.5. Audito komitetas tur�t� b�ti informuotas apie 
vidaus auditori� darbo program� ir gauti vidaus audito 
ataskaitas arba periodin� santrauk�. Audito komitetas 
taip pat tur�t� b�ti informuotas apie išor�s auditori� 
darbo program� ir tur�t� iš audito �mon�s gauti 
ataskait�, kurioje b�t� aprašomi visi ryšiai tarp 
nepriklausomos audito �mon�s ir bendrov�s bei jos 
grup�s. Komitetas tur�t� laiku gauti informacij� apie 
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visus su bendrov�s auditu susijusius klausimus. 
4.14.6. Audito komitetas tur�t� tikrinti, ar bendrov� 
laikosi galiojan�i� nuostat�, reglamentuojan�i� 
darbuotoj� galimyb� pateikti skund� arba anonimiškai 
pranešti apie �tarimus, kad bendrov�je daromi svarb�s 
pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam 
kolegialaus organo nariui), ir tur�t� užtikrinti, kad 
b�t� nustatyta tvarka proporcingam ir 
nepriklausomam toki� klausim� tyrimui ir 
atitinkamiems tolesniems veiksmams. 
4.14.7. Audito komitetas tur�t� teikti kolegialiam 
organui savo veiklos ataskaitas bent kart� per šešis 
m�nesius, tuo metu, kai tvirtinamos metin�s ir pus�s 
met� ataskaitos. 
 
 
 
 
 

 
 

 4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas tur�t� 
atlikti savo veiklos �vertinim�. Jis tur�t� apimti 
kolegialaus organo strukt�ros, darbo organizavimo ir 
geb�jimo veikti kaip grup� vertinim�, taip pat 
kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto 
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinim� bei 
vertinim�, ar kolegialus organas pasiek� nustatyt� 
veiklos tiksl�. Kolegialus organas tur�t� bent kart� per 
metus paskelbti (kaip dal� informacijos, kuri� 
bendrov� kasmet skelbia apie savo valdymo strukt�ras 
ir praktik�) atitinkam� informacij� apie savo vidin� 
organizacij� ir veiklos proced�ras, taip pat nurodyti, 
kokius esminius poky�ius nul�m� kolegialaus organo 
atliktas savo veiklos �vertinimas. 
 

Ne 
 

Bendrov�je n�ra valdybos veiklos vertinimo praktikos.  
 

V principas: Bendrov�s kolegiali� organ� darbo tvarka 

Bendrov�je nustatyta kolegiali� prieži�ros ir valdymo organ� darbo tvarka tur�t� užtikrinti efektyv� ši� organ� darb� 
ir sprendim� pri�mim�, skatinti aktyv� bendrov�s organ� bendradarbiavim�. 

 
5.1. Bendrov�s kolegialiems prieži�ros ir valdymo 
organams (šiame principe s�voka kolegial�s organai 
apima tiek kolegialius prieži�ros, tiek valdymo 
organus) vadovauja ši� organ� pirmininkai. 
Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už 
kolegialaus organo pos�dži� tinkam� sušaukim�. 
Pirmininkas tur�t� užtikrinti tinkam� vis� kolegialaus 
organo nari� informavim� apie šaukiam� pos�d� ir 
pos�džio darbotvark�. Jis taip pat tur�t� užtikrinti 
tinkam� vadovavim� kolegialaus organo pos�džiams 
bei tvark� ir darbing� atmosfer� pos�džio metu. 

Taip 
 
 

Bendrov�s Valdybos pos�džiams, vadovaujantis 
patvirtintu Valdybos darbo reglamentu, vadovauja 
valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas yra 
atsakingas už kolegialaus organo pos�dži� tinkam� 
sušaukim�, užtikrina tinkam� vis� valdybos nari� 
informavim� apie šaukiam� pos�d� ir pos�džio 
darbotvark�. Jis taip pat užtikrina tinkam� tvark� ir 
darbing� atmosfer� pos�džio metu.  
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5.2. Bendrov�s kolegiali� organ� pos�džius 
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, 
pagal iš anksto patvirtint� grafik�. Kiekviena 
bendrov� pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti 
kolegiali� organ� pos�džius, ta�iau rekomenduojama 
juos rengti tokiu periodiškumu, kad b�t� užtikrintas 
nepertraukiamas esmini� bendrov�s valdymo 
klausim� sprendimas. Bendrov�s steb�toj� tarybos 
pos�džiai tur�t� b�ti šaukiami bent kart� per met� 
ketvirt�, o bendrov�s valdybos pos�džiai – bent kart� 
per m�nes�. 

Taip 
 

Valdybos pos�džiai vyksta pagal iš anksto Valdybos 
darbo reglamente patvirtint� grafik�, t. y ne re�iau kaip 
kart� per 3 m�nesius, o esant reikalui ir dažniau. 
Visiems valdybos nariams ne v�liau kaip likus 5 
(penkioms) dienoms iki valdybos pos�džio kartu su 
pranešimu apie pos�džio šaukim� siun�iama raštiška  
valdybos pos�džio darbotvark�, nurodant klausimus, 
kurie bus nagrin�jami pos�dyje.  Planinius valdybos 
pos�džius kvie�ia jos pirmininkas, jam nesant - jo 
pavaduotojas. 
 

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiam� pos�d� 
tur�t� b�ti informuojami iš anksto, kad tur�t� 
pakankamai laiko tinkamai pasirengti pos�dyje 
nagrin�jam� klausim� svarstymui ir gal�t� vykti 
naudinga diskusija, po kurios b�t� priimami tinkami 
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiam� pos�d� 
kolegialaus organo nariams tur�t� b�ti pateikta visa 
reikalinga, su pos�džio darbotvarke susijusi medžiaga. 
Darbotvark� pos�džio metu netur�t� b�ti kei�iama ar 
papildoma, išskyrus atvejus, kai pos�dyje dalyvauja 
visi kolegialaus organo nariai arba kai neatid�liotinai 
reikia spr�sti svarbius bendrovei klausimus. 

Taip 
 

Visiems valdybos nariams ne v�liau kaip likus 5 
(penkioms) dienoms iki valdybos pos�džio kartu su 
pranešimu apie pos�džio šaukim� siun�iama raštiška  
valdybos pos�džio darbotvark�, nurodant klausimus, 
kurie bus nagrin�jami pos�dyje.  Planinius valdybos 
pos�džius kvie�ia jos pirmininkas, jam nesant - jo 
pavaduotojas. 
Darbotvark� pos�džio metu galima pildyti tik tuo atveju, 
jei pos�dyje dalyvauja visi valdybos nariai, yra svarbus 
klausimas ir visi valdybos nariai sutinka, kad jis b�t� 
neatid�liotinai sprendžiamas. 

5.4. Siekiant koordinuoti bendrov�s kolegiali� organ� 
darb� bei užtikrinti efektyv� sprendim� pri�mimo 
proces�, bendrov�s kolegiali� prieži�ros ir valdymo 
organ� pirmininkai tur�t� tarpusavyje derinti 
šaukiam� pos�dži� datas, j� darbotvarkes, glaudžiai 
bendradarbiauti spr�sdami kitus su bendrov�s 
valdymu susijusius klausimus. Bendrov�s steb�toj� 
tarybos pos�džiai tur�t� b�ti atviri bendrov�s 
valdybos nariams, ypa� tais atvejais, kai pos�dyje 
svarstomi klausimai, susij� su valdybos nari� 
atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu. 

Ne 
 

Bendrov�je n�ra sudaroma steb�toj� taryba, tod�l šios 
nuostatos bendrov� negali laikytis. 

VI principas: Nešališkas akcinink� traktavimas ir akcinink� teis�s 

Bendrov�s valdymo sistema tur�t� užtikrinti nešališk� vis� akcinink�, �skaitant smulkiuosius bei užsienie�ius, 
traktavim�. Bendrov�s valdymo sistema tur�t� apsaugoti akcinink� teises. 

 
6.1. Rekomenduojama, kad bendrov�s kapital� 
sudaryt� tik tokios akcijos, kurios j� tur�tojams 
suteikia vienodas balsavimo, nuosavyb�s, dividend� ir 
kitas teises. 

Taip 
 

Bendrov�s �statin� kapital� sudaro 42 716 530 paprast�j� 
vardini� akcij�. Vienos akcijos nominali vert� 1 litas. 
Visiems Bendrov�s akcij� savininkams suteikiamos 
vienodos turtin�s ir neturtin�s teis�s, išskyrus Bendrov�s 
savoms supirktoms akcijoms turtin�s ir neturtin�s  teis�s 
nesuteikiamos. Bendrov� turi supirkusi  1 457 650 sav� 
akcij�, kas sudaro 3,41 proc. Bendrov�s �statinio 
kapitalo. 

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams 
s�lygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti 
su išleidžiam� nauj� ar jau išleist� akcij� 

Taip 
 

Bendrov� sudaro s�lygas investuotojams susipažinti su 
išleidžiam� nauj� ar jau išleist� akcij� suteikiamomis 
teis�mis. 
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suteikiamomis teis�mis.  
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarb�s sandoriai, 
tokie kaip bendrov�s turto perleidimas, investavimas, 
�keitimas ar kitoks apsunkinimas, tur�t� gauti 
visuotinio akcinink� susirinkimo pritarim�. Visiems 
akcininkams tur�t� b�ti sudarytos vienodos galimyb�s 
susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius 
sprendimus, �skaitant pamin�t� sandori� tvirtinim�. 
 

Taip 
 

Visuotinio akcinink� susirinkimo pritarimas gaunamas 
svarbiems sandoriams, kuri� kriterijai nustatyti LR 
Akcini� bendrovi� �statyme bei Bendrov�s  �statuose ir 
apie kuriuos yra iš anksto supažindinami akcininkai. 

6.4. Visuotini� akcinink� susirinkim� sušaukimo ir 
vedimo proced�ros tur�t� sudaryti akcininkams lygias 
galimybes dalyvauti susirinkime ir netur�t� pažeisti 
akcinink� teisi� bei interes�. Pasirinkta visuotinio 
akcinink� susirinkimo vieta, data ir laikas netur�t� 
užkirsti kelio aktyviam akcinink� dalyvavimui 
susirinkime. Visiems bendrov�s akcininkams dar iki 
visuotinio akcinink� susirinkimo tur�t� b�ti suteikta 
galimyb� užduoti bendrov�s prieži�ros ir valdymo 
organ� nariams klausimus, susijusius su visuotinio 
akcinink� susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus 
� juos. 

Taip 
 

Bendrov�je visuotinis akcinink� susirinkimas šaukiamas 
laikantis LR Akcini� bendrovi� �statymo nuostat�.  
Visuotiniai akcinink� susirinkimai vyksta pagrindin�je 
Bendrov�s buvein�je – Rokiškyje. Visiems bendrov�s 
akcininkams dar iki visuotinio akcinink� susirinkimo, 
kaip to reikalauja LR Akcini� bendrovi� �statymas,   
sudaroma galimyb� susipažinti su susirinkimo medžiaga 
ne v�liau kaip 10 dien� iki susirinkimo. Taip pat 
sudaroma galimyb� gauti informacij� apie šaukiam� 
susirinkim� ir jame svarstomus darbotvark�s klausimus 
viešai paskelbiant atsakingo asmens telefono numer�. 
 

6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcinink� 
susirinkimui parengtus dokumentus, �skaitant 
susirinkimo sprendim� projektus, iš anksto paskelbti 
viešai prieinamai bendrov�s interneto tinklalapyje. 
Visuotinio akcinink� susirinkimo protokol� po jo 
pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat 
rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai 
bendrov�s interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti 
užsienie�i� teis� susipažinti su informacija, esant 
galimybei, šioje rekomendacijoje pamin�ti 
dokumentai tur�t� b�ti skelbiami ir angl� kalba ir (ar) 
kitomis užsienio kalbomis. Bendrov�s interneto 
tinklalapyje viešai prieinamai gali b�ti skelbiama ne 
visa dokument� apimtis, jei j� viešas paskelbimas 
gal�t� pakenkti bendrovei arba b�t� atskleistos 
bendrov�s komercin�s paslaptys. 
 

Taip 
 

Visuotiniam akcinink� susirinkimui parengti 
dokumentai, �skaitant susirinkimo sprendim� projektai, 
vadovaujantis  LR Akcini� bendrovi� �statymo nustatyta 
tvarka, ne v�liau kaip likus 10 dien� iki visuotinio 
akcinink� susirinkimo, akcininkams sudaroma galimyb� 
susipažinti viešai lietuvi� ir angl� kalbomis skelbiami 
OMX tinklapyje, bei Bendrov�s internetiniame 
puslapyje. 
Visuotinio akcinink� susirinkimo patvirtinti sprendimai, 
�skaitant finansin� atskaitomyb�, audito ataskait�, metin� 
pranešim�, �stat� pakeitimus ir kt. yra viešai skelbiami 
lietuvi� ir angl� kalbomis per OMX  Centrin� 
reglamentuojamos informacijos baz�, bei Bendrov�s 
internetiniame puslapyje. 
 

6.6. Akcininkams tur�t� b�ti sudarytos galimyb�s 
balsuoti akcinink� susirinkime asmeniškai jame 
dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams netur�t� 
b�ti daroma joki� kli��i� balsuoti iš anksto raštu, 
užpildant bendr�j� balsavimo biuleten�. 
 

Taip 
 

Bendrov�s akcininkai turi teis� dalyvauti visuotiniame 
akcinink� susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstov�, 
jeigu asmuo turi tinkam� �galiojim� arba su juo sudaryta 
balsavimo teis�s perleidimo sutartis teis�s akt� nustatyta 
tvarka, taip pat Bendrov� sudaro s�lygas akcininkams 
balsuoti užpildant bendr�j� balsavimo biuleten�, kaip 
numato LR Akcini� bendrovi� �statymas. 

Ne 
 

Bendrov� nesilaiko šios rekomendacijos nuostat�, 
kadangi n�ra galimyb�s identifikuoti balsuojan�io 
asmens parašo, bei n�ra užtikrinta teksto apsauga. 

6.7. Siekiant padidinti akcinink� galimybes dalyvauti 
akcinink� susirinkimuose, bendrov�ms 
rekomenduojama balsavimo procese pla�iau taikyti 
modernias technologijas ir tokiu b�du sudaryti 
akcininkams galimyb� balsuoti akcinink� 
susirinkimuose naudojantis telekomunikacij� galiniais 
�renginiais. Tokiais atvejais turi b�ti užtikrintas 
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telekomunikacij� �rengini� saugumas, teksto apsauga, 
galimyb� identifikuoti balsuojan�io asmens paraš�. Be 
to, bendrov�s gal�t� sudaryti s�lygas akcininkams, 
ypa� užsienie�iams, akcinink� susirinkimus steb�ti 
pasinaudojant moderni� technologij� priemon�mis. 
 

VII principas: Interes� konflikt� vengimas ir atskleidimas 

Bendrov�s valdymo sistema tur�t� skatinti bendrov�s organ� narius vengti interes� konflikt� bei užtikrinti skaidr� ir efektyv� 
bendrov�s organ� nari� interes� konflikt� atskleidimo mechanizm�.  
7.1. Bendrov�s prieži�ros ir valdymo organo narys 
tur�t� vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai 
prieštarauja ar gali prieštarauti bendrov�s interesams. 
Jeigu tokia situacija vis d�lto atsirado, bendrov�s 
prieži�ros ar valdymo organo narys tur�t� per 
proting� termin� pranešti kitiems to paties organo 
nariams arba j� išrinkusiam bendrov�s organui, arba 
bendrov�s akcininkams apie toki� interes�  
prieštaravimo situacij�, nurodyti interes� pob�d� ir, 
jeigu �manoma, vert�. 

Taip 
 

7.2. Bendrov�s prieži�ros ir valdymo organo narys 
negali painioti bendrov�s turto, kurio naudojimas 
specialiai su juo n�ra aptartas, su savo turtu arba 
naudoti j� arba informacij�, kuri� jis gauna b�damas 
bendrov�s organo nariu, asmeninei naudai ar tre�iojo 
asmens naudai gauti be bendrov�s visuotinio 
akcinink� susirinkimo ar jo �galioto kito bendrov�s 
organo sutikimo. 

Taip 
 

7.3. Bendrov�s prieži�ros ir valdymo organo narys 
gali sudaryti sandor� su bendrove, kurios organo narys 
jis yra. Apie tok� sandor� (išskyrus mažareikšmius d�l 
nedidel�s j� vert�s arba sudarytus vykdant �prastin� 
bendrov�s veikl� bei standartin�mis s�lygomis) jis 
privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, �rašant tai � 
pos�džio protokol�, pranešti kitiems to paties organo 
nariams arba j� išrinkusiam bendrov�s organui, arba 
bendrov�s akcininkams. Šioje rekomendacijoje 
�vardyt� sandori� sudarymui taip pat taikoma 4.5 
rekomendacija.  

Taip 
 

Bendrov� laikosi ši� rekomendacij�. 

7.4. Bendrov�s prieži�ros ir valdymo organo narys 
tur�t� susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami 
sprendimai d�l sandori� ar kitoki� klausim�, su 
kuriais jis susij�s asmeniniu ar dalykiniu interesu. 
 

Taip 
 

Bendrov� laikosi šios rekomendacijos. Bendrov�s 
valdybos narys susilaiko nuo balsavimo, kai priimami 
sprendimai d�l sandori� ar kitoki� klausim�, su kuriais 
jis susij�s asmeniniu ar dalykiniu interesu. 
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VIII principas: Bendrov�s atlyginim� politika 

Bendrov�je nustatyta atlyginim� politikos bei direktori� atlyginim� tvirtinimo, perži�r�jimo ir paskelbimo tvarka 
tur�t� užkirsti keli� galimiems interes� konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktori� atlyginimus, taip pat 
užtikrinti bendrov�s atlyginim� politikos bei direktori� atlyginim� viešum� ir skaidrum�. 

 
8.1. Bendrov� tur�t� paskelbti savo atlyginim� 
politikos ataskait� (toliau – atlyginim� ataskaita). Ši 
ataskaita tur�t� b�ti paskelbta kaip bendrov�s metinio 
pranešimo dalis. Atlyginim� ataskaita taip pat tur�t� 
b�ti skelbiama bendrov�s interneto tinklalapyje. 
 

Ne 
 

Bendrov� skelbia tik bendr� informacij� apie vadov� 
atlyginimo dyd� bei Bendrov�s specialist� ir darbinink� 
atlyginim� vidurkius. Ši informacija viešai skelbiama 
Bendrov�s metiniame pranešime. Kita informacija 
viešai neskelbiama. 

8.2. Atlyginim� ataskaitoje daugiausia d�mesio tur�t� 
b�ti skiriama bendrov�s direktori� atlyginim� 
politikai ateinan�iais, o kur tinka – ir tolesniais, 
finansiniais metais. Joje taip pat tur�t� b�ti 
apžvelgiama, kaip atlyginim� politika buvo 
�gyvendinama pra�jusiais finansiniais metais. 
Ypatingas d�mesys tur�t� b�ti skiriamas esminiams 
bendrov�s atlyginim� politikos poky�iams, lyginant 
su pra�jusiais finansiniais metais. 

Ne 
 

Skelbiama  informacija tik kaip nurodyta 8.1.punkte.  

8.3. Atlyginim� ataskaitoje tur�t� b�ti pateikta bent ši 
informacija: 
1) direktori� atlyginim� kintam� ir nekintam� 
sudedam�j� dali� santykis ir jo paaiškinimas; 
2) pakankama informacija apie veiklos rezultat� 
kriterijus, kuriais grindžiama teis� dalyvauti akcij� 
pasirinkimo sandoriuose, teis� � akcijas arba kintamas 
sudedam�sias atlyginimo dalis; 
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos 
rezultat� ryš�; 
4) pagrindiniai metini� premij� sistemos ir bet kurios 
kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir j� 
pagrindimas; 
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba 
ankstyvo iš�jimo � pensij� schemos pagrindini� 
savybi� aprašymas; ta�iau atlyginim� ataskaitoje 
netur�t� b�ti komerciniu poži�riu neskelbtinos 
informacijos. 

Taip 
 

Bendrov�je nuo 2004 m. yra taikoma apmok�jimo už 
darb� tvarka, kurioje yra laikomasi vis� šio punkto 
nuostat�. Ši� tvark� tvirtina Bendrov�s vadovas. 
 

8.4. Atlyginim� ataskaitoje taip pat tur�t� b�ti 
apibendrinama ir paaiškinama bendrov�s politika, 
susijusi su sutar�i�, sudarom� su vykdomaisiais 
direktoriais ir valdymo organ� nariais, s�lygomis. Tai 
tur�t� apimti, inter alia, informacij� apie sutar�i� su 
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ� nariais 
trukm�, taikomus pranešimo apie iš�jim� iš darbo 
terminus ir išsami� informacij� apie išeitines ir kitas 
išmokas, susijusias su sutar�i� su vykdomaisiais 
direktoriais ir valdymo organ� nariais nutraukimu 
pirma laiko. 
 

 
Ne 
 
 

Kadangi Bendrov�je n�ra sudarytas Atlyginim� 
komitetas, laikomasi tik 8.3 p. nustatyt� nuostat�. 
Informacij� apie išmokas ir paskolas valdybos nariams 
yra viešai pateikiama metiniame prospekte – ataskaitoje.  
Bendrov� planuoja savo veikloje atsižvelgti � šias 
nuostatas. 
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8.5. Be to, tur�t� b�ti atskleidžiama informacija, 
susijusi su parengiamuoju ir sprendim� pri�mimo 
procesu, kurio metu nustatoma bendrov�s direktori� 
atlyginim� politika. Informacija tur�t� apimti 
duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto 
�galiojimus ir sud�t�, su bendrove nesusijusi� 
konsultant�, kuri� paslaugomis naudotasi nustatant 
atlyginim� politik�, vardus ir pavardes bei metinio 
visuotinio akcinink� susirinkimo vaidmen�. 
 

Ne 
 

 

8.6. Nemenkinant organ�, atsaking� už direktori� 
atlyginim� nustatym�, vaidmens, atlyginim� politika 
arba bet kuris esminis atlyginim� politikos pokytis 
tur�t� b�ti �traukiamas � metinio visuotinio akcinink� 
susirinkimo darbotvark�. Atlyginim� ataskaita tur�t� 
b�ti pateikiama akcinink� balsavimui metiniame 
visuotiniame akcinink� susirinkime. Balsavimas gali 
b�ti privalomojo arba patariamojo pob�džio. 
 
 
 
 

Ne 
 

Bendrov� viešai neskelbia atlyginim� politikos, nes tai 
mano, kad tai yra konfidenciali informacija.  
Bendrov� pateikia toki� informacija, kokios reikalauja 
LR Vertybini� popieri� �statymo nuostatos. 

8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama 
atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais 
metais, tur�t� b�ti išsamiai paskelbiama atlyginim� 
ataskaitoje. Šiame dokumente tur�t� b�ti pateikta bent 
8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie 
kiekvien� asmen�, kuris bendrov�je �jo direktoriaus 
pareigas bet kuriuo atitinkam� finansini� met� 
laikotarpiu. 
8.7.1. Tur�t� b�ti pateikta tokia su atlyginimais ir 
(arba) tarnybin�mis pajamomis susijusi informacija: 
1) bendra atlyginimo suma, sumok�ta arba mok�tina 
direktoriui už paslaugas, suteiktas pra�jusiais 
finansiniais metais, �skaitant, jei taikoma, dalyvavimo 
mokes�ius, nustatytus metiniame visuotiniame 
akcinink� susirinkime; 
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios 
�mon�s, priklausan�ios tai pa�iai grupei; 
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) 
premijos, bei priežastys, d�l kuri� tokios premijos ir 
(arba) pelno dalis buvo paskirtos; 
4) jei tai leidžiama pagal �statymus, kiekvienas 
esminis papildomas atlyginimas, mokamas 
direktoriams už specialias paslaugas, kurios 
nepriklauso �prastin�ms direktoriaus funkcijoms; 
5) kompensacija, gautina arba sumok�ta kiekvienam 
vykdomajam direktoriui ar valdymo organ� nariui, 
pasitraukusiam iš savo pareig� pra�jusiais finansiniais 
metais; 
6) bendra apskai�iuota naudos, kuri laikoma 
atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vert�, jeigu tokia 

Ne 
 

Bendrov� metiniame pranešime atskleidžia informacij� 
apie per ataskaitin� laikotarp� išmok�t� atlyginim�, 
tantjem�, kit� išmok� bendras sumas ir vidutinius 
dydžius, tenkan�ius vienam  valdybos, administracijos 
nariui. Informacija pateikiama pagal atskiras ši� asmen� 
kategorijas, t.y. atskirai valdybai ir administracijai. Taip 
pat nurodomos išvardintiems asmenims paskirtos 
paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai.  
Bendrov�s metinis pranešimas viešai skelbiamas  
Bendrov�s interneto tinklapyje bei �dedamas � Centrin�s 
reglamentuojamos informacijos baz�. 
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nauda neturi b�ti nurodyta pagal 1–5 punktus. 
8.7.2. Tur�t� b�ti pateikiama ši informacija, susijusi 
su akcijomis ir (arba) teis�mis dalyvauti akcij� 
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis 
darbuotoj� skatinimo akcijomis sistemomis: 
1) pra�jusiais finansiniais metais bendrov�s pasi�lyt� 
akcij� pasirinkimo sandori� arba suteikt� akcij� 
skai�ius ir taikymo s�lygos; 
2) akcij� pasirinkimo sandori� skai�ius, realizuotas 
per pra�jusius finansinius metus, nurodant kiekvieno 
sandorio akcij� skai�i� bei realizavimo kain�, arba 
dalyvavimo darbuotoj� skatinimo akcijomis sistemoje 
vert� finansini� met� pabaigoje; 
3) finansini� met� pabaigoje nerealizuotas akcij� 
pasirinkimo sandori� skai�ius, j� realizavimo kaina, 
realizavimo data ir pagrindin�s teisi� �gyvendinimo 
s�lygos; 
4) visi esam� akcij� pasirinkimo sandori� s�lyg� 
poky�iai ateinan�iais finansiniais metais. 
8.7.3. Tur�t� b�ti pateikiama ši su papildom� pensij� 
schemomis susijusi informacija: 
1) kai pensij� schema yra apibr�žt� išmok�, pagal j� 
direktori� sukaupt� išmok� poky�iai atitinkamais 
finansiniais metais; 
2) kai pensij� schema yra apibr�žt� �mok�, išsami 
informacija apie �mokas, kurias už direktori� 
sumok�jo arba tur�t� sumok�ti bendrov� atitinkamais 
finansiniais metais. 
8.7.4. Tur�t� b�ti nurodytos sumos, kurias bendrov� 
arba bet kuri dukterin� bendrov� ar �mon�, �traukta � 
bendrov�s konsoliduot� metin� finansin� 
atskaitomyb�, išmok�jo kaip paskolas, išankstines 
išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris �jo 
direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkam� finansini� 
met� laikotarpiu, �skaitant nesumok�tas sumas ir 
pal�kan� norm�. 
 
8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama 
akcijomis, akcij� pasirinkimo sandoriais ar kitomis 
teis�mis �sigyti akcij� arba b�ti atlyginamam 
remiantis akcij� kain� poky�iais, iki j� taikymo 
pradžios tur�t� pritarti akcininkai metiniame 
visuotiniame akcinink� susirinkime priimdami 
atitinkam� sprendim�. Pritarimas tur�t� b�ti susij�s su 
pa�ia schema ir akcininkai netur�t� spr�sti d�l 
atskiriems direktoriams pagal t� schem� suteikiamos 
akcijomis pagr�stos naudos. Visiems esminiams 
schem� s�lyg� pakeitimams iki j� taikymo pradžios 
taip pat tur�t� pritarti akcininkai, priimdami 
sprendim� metiniame visuotiniame akcinink� 
susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai tur�t� b�ti 
informuoti apie visas si�lom� pakeitim� s�lygas ir 

Ne Bendrov� netaiko schem�, pagal kurias direktoriams 
atlyginama akcijomis, akcij� pasirinkimo sandoriais ar 
kitomis teis�mis �sigyti akcij� arba b�ti atlyginamam 
remiantis akcij� kain� poky�iais. 
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gauti paaiškinim� apie si�lom� pakeitim� poveik�. 
 
8.9. Metinio visuotinio akcinink� susirinkimo 
pritarimas tur�t� b�ti gaunamas šiais klausimais: 
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis 
akcijomis pagr�stomis schemomis, �skaitant akcij� 
pasirinkimo sandorius; 
2) maksimalaus akcij� skai�iaus nustatymas ir 
pagrindin�s akcij� suteikimo tvarkos s�lygos; 
3) laikotarpis, per kur� pasirinkimo sandoriai gali b�ti 
realizuoti; 
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandori� 
realizavimo kainos poky�io nustatymo s�lygos, jeigu 
�statymai tai leidžia; 
5) visos kitos ilgalaik�s direktori� skatinimo schemos, 
kurios panašiomis s�lygomis n�ra si�lomos visiems 
kitiems bendrov�s darbuotojams. 
Metiniame visuotiniame akcinink� susirinkime taip 
pat tur�t� b�ti nustatytas galutinis terminas, per kur� 
už direktori� atlyginim� atsakingas organas gali 
paskirti šiame punkte išvardyt� tip� kompensacijas 
atskiriems direktoriams. 
8.10. Jeigu leidžia nacionalin� teis� arba bendrov�s 
�statai, kiekvienam pasirinkimo sandori� su nuolaida 
modeliui, pagal kur� yra suteikiamos teis�s pasirašyti 
akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojan�ia t� dien�, 
kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, 
nustatyta per kelet� dien� prieš realizavimo kainos 
nustatym�, taip pat tur�t� pritarti akcininkai. 
 
8.11. 8.8 ir 8.9 punktai netur�t� b�ti taikomi 
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis 
s�lygomis si�lomas bendrov�s darbuotojams arba bet 
kurios dukterin�s �mon�s darbuotojams, kurie turi 
teis� dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta 
metiniame visuotiniame akcinink� susirinkime. 
 
8.12. Prieš metin� visuotin� akcinink� susirinkim�, 
kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodyt� 
sprendim�, akcininkams tur�t� b�ti suteikta galimyb� 
susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu 
informaciniu pranešimu (šie dokumentai tur�t� b�ti 
paskelbti bendrov�s tinklalapyje). Šiame pranešime 
tur�t� b�ti pateiktas visas akcijomis pagr�sto 
atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba ši� 
schem� pagrindini� s�lyg� aprašymas, taip pat 
schem� dalyvi� vardai ir pavard�s. Pranešime taip pat 
tur�t� b�ti nurodytas schem� ir bendros direktori� 
atlyginim� politikos ryšys. Sprendimo projekte tur�t� 
b�ti aiški nuoroda � pa�i� schem� arba pateikta 
pagrindini� jos s�lyg� santrauka. Akcininkams taip 
pat tur�t� b�ti pateikta informacija apie tai, kaip 
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bendrov� ketina apsir�pinti akcijomis, kurios 
reikalingos �sipareigojimams pagal skatinimo schemas 
�gyvendinti: tur�t� b�ti aiškiai nurodyta, ar bendrov� 
ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas 
atsargoje ar išleisti nauj� akcij�. Taip pat tur�t� b�ti 
pateikta schemos išlaid�, kurias patirs bendrov� d�l 
numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte 
nurodyta informacija tur�t� b�ti paskelbta bendrov�s 
interneto tinklalapyje. 
 

  

IX principas: Interes� tur�toj� vaidmuo bendrov�s valdyme 

Bendrov�s valdymo sistema tur�t� pripažinti interes� tur�toj� teises, �tvirtintas �statymuose, ir skatinti aktyv� 
bendrov�s ir interes� tur�toj� bendradarbiavim� kuriant bendrov�s gerov�, darbo vietas ir finansin� stabilum�. Šio 
principo kontekste s�voka interes� tur�tojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiek�jus, klientus, vietos 
bendruomen� ir kitus asmenis, turin�ius interes� konkre�ioje bendrov�je. 

 
9.1. Bendrov�s valdymo sistema tur�t� užtikrinti, kad 
b�t� gerbiamos tos interes� tur�toj� teis�s, kurias gina 
�statymai. 
 
9.2. Bendrov�s valdymo sistema tur�t� sudaryti 
s�lygas interes� tur�tojams dalyvauti bendrov�s 
valdyme �statym� nustatyta tvarka. Interes� tur�toj� 
dalyvavimo bendrov�s valdyme pavyzdžiai gal�t� b�ti 
darbuotoj� kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius 
bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotoj� 
kolektyvu bendrov�s valdymo ir kitais svarbiais 
klausimais, darbuotoj� dalyvavimas bendrov�s 
akciniame kapitale, kreditori� �traukimas � bendrov�s 
valdym� bendrov�s nemokumo atvejais ir kt. 
 
9.3. Kai interes� tur�tojai dalyvauja bendrov�s 
valdymo procese, jiems tur�t� b�ti sudaromos s�lygos 
susipažinti su reikiama informacija. 
 

Taip 
 
 
 
 

Bendrov�s valdymo sistema užtikrina, kad b�t� 
gerbiamos tos interes� tur�toj� teises, kurias gina 
�statymai. Taip pat yra sudarytos s�lygos interes� 
tur�tojams dalyvauti bendrov�s valdyme. Pavyzdžiui 
Bendrov�s darbuotoj� bei pieno gamintoj� dalyvavimas 
Bendrov�s akciniame kapitale. Didži�j� dal� akcinink� 
sudaro Bendrov�s darbuotojai bei pieno gamintojai.  
1994 m. pieno gamintojams  pagal pristatyt� pieno kiek� 
buvo suteikta galimyb� �sigyti Bendrov�s akcij�.  
Interes� tur�tojams, dalyvaujantiems valdymo procese 
sudaromos s�lygos susipažinti su reikiama informacija.  

X principas: Informacijos atskleidimas 

Bendrov�s valdymo sistema tur�t� užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrov�s klausimus, �skaitant 
finansin� situacij�, veikl� ir bendrov�s valdym�, b�t� atskleidžiama laiku ir tiksliai 

 
10.1. Bendrov� tur�t� atskleisti informacij� apie: 
1) bendrov�s veikl� ir finansinius rezultatus; 

2) bendrov�s tikslus; 

3) asmenis nuosavyb�s teise turin�ius bendrov�s 
akcij� paket� ar j� valdan�ius; 

4) bendrov�s prieži�ros ir valdymo organ� narius, 

Taip 
 

Informacija apie Bendrov� ir kartu jos grup� sudaran�i�  
�moni�, lietuvi� ir angl� kalbomis atskleidžiama 
metin�se bei tarpin�se ataskaitose, pranešimuose apie 
Bendrov�s esminius �vykius, Bendrov�s finansin�se 
atskaitomyb�se, parengtose pagal Tarptautinius 
apskaitos standartus. Ši informacija yra skelbiama per 
vertybini� popieri� biržos Centrin� reglamentuojam� 
informacijos baz�.  



� 102 

bendrov�s vadov� bei j� atlyginim�; 

5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 

6) bendrov�s ir susijusi� asmen� sandorius, taip pat 
sandorius, kurie sudaryti ne �prastin�s bendrov�s 
veiklos eigoje; 

7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais 
ir kitais interes� tur�tojais; 

8) bendrov�s valdymo strukt�r� ir strategij�. 

Šis s�rašas laikytinas minimaliu, ir bendrov�s yra 
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos 
šiame s�raše, atskleidimu. 
 
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte 
nurodyt� informacij�, rekomenduojama atskleisti 
informacij� apie visos �moni� grup�s, kuriai priklauso 
bendrov�, konsoliduotus rezultatus. 
 
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte 
nurodyt� informacij�, rekomenduojama pateikti 
informacij� apie bendrov�s prieži�ros ir valdymo 
organ� nari�, bendrov�s vadovo profesin� patirt�, 
kvalifikacij� ir potencialius interes� konfliktus, kurie 
gal�t� paveikti j� sprendimus. Taip pat 
rekomenduojama atskleisti bendrov�s prieži�ros ir 
valdymo organ� nari�, bendrov�s vadovo iš 
bendrov�s gaunam� atlyginim� ar kitokias pajamas, 
kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe. 
 
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte 
nurodyt� informacij�, rekomenduojama atskleisti 
informacij� apie bendrov�s ir interes� tur�toj�, toki� 
kaip darbuotojai, kreditoriai, tiek�jai, vietos 
bendruomen�, santykius, �skaitant bendrov�s politik� 
žmonišk�j� ištekli� atžvilgiu, darbuotoj� dalyvavimo 
bendrov�s akciniame kapitale programas ir pan. 
 

Taip pat bendrov� pateikia informacij� apie per 
ataskaitin� laikotarp� išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir 
kit� išmok� bendras sumas ir vidutinius dydžius, 
tenkan�ius vienam valdybos ir administracijos nariui. 
Pateikiama informacija apie valdybos nariams ir 
administracijos nariams suteiktas paskolas, garantijas 
bei paramas, o taip pat apie išmok�tus atlyginimus 
(tantjemas) už darb� valdymo organuose.  
 
 

10.5. Informacija tur�t� b�ti atskleidžiama tokiu b�du, 
kad jokie akcininkai ar investuotojai neb�t� 
diskriminuojami informacijos gavimo b�do ir 
apimties atžvilgiu. Informacija tur�t� b�ti 
atskleidžiama visiems ir vienu metu. 
Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius 
�vykius b�t� skelbiami prieš arba po Vilniaus 
vertybini� popieri� biržos prekybos sesijos, kad visi 
bendrov�s akcininkai ir investuotojai tur�t� vienodas 
galimybes susipažinti su informacija bei priimti 
atitinkamus investicinius sprendimus. 
 

Taip 
 

Bendrov� informacij� nedelsiant �deda � Centrin�s 
reglamentuojamos informacijos baz� lietuvi� ir angl� 
kalbomis vienu metu, kiek tai �manoma. Informacij� 
paskelbiama nedelsiant vienu metus, tokiu b�du 
užtikrinant vienalaik� informacijos pateikim� visiems. 
Be to, informacij� bendrov� stengiasi skelbti prieš arba 
po Vilniaus vertybini� popieri� biržos prekybos sesijos 
ir vienu metu pateikti visoms rinkoms, kuriose 
prekiaujama bendrov�s vertybiniais popieriais. 
Bendrov� informacijos, galin�ios tur�ti �takos jos 
išleist� vertybini� popieri� kainai, neatskleidžia 
komentaruose, interviu ar kitais b�dais tol, kol tokia 
informacija viešai paskelbiama per Centrin� 
reglamentuojamos informacijos baz�. 
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10.6. Informacijos skleidimo b�dai tur�t� užtikrinti 
informacijos naudotojams nešališk�, savalaik� ir 
nebrang� pri�jim� prie informacijos. 
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu 
mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, 
skelbti informacij� bendrov�s interneto tinklalapyje. 
Rekomenduojama informacij� skelbti ir d�ti � 
bendrov�s interneto tinklalap� ne tik lietuvi�, bet ir 
angl� kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis 
kalbomis. 

Taip 
 
 

Bendrov� interneto tinklapyje viešai skelbia visus 
esminius pranešimus, kurie yra viešai pranešami ir 
�dedami � Centrin� reglamentuojamos informacijos baz� 
ir pranešti Vertybini� popieri� komisijai lietuvi� bei 
angl� kalbomis.  
 

10.7. Rekomenduojama bendrov�s interneto 
tinklalapyje skelbti bendrov�s metin� pranešim�, met� 
prospekt�-ataskait� bei kitas bendrov�s rengiamas 
periodines ataskaitas, taip pat si�loma � tinklalap� d�ti 
bendrov�s pranešimus apie esminius �vykius bei 
bendrov�s akcij� kain� kitim� vertybini� popieri� 
biržoje. 

Taip 
 
 

Bendrov� interneto tinklapyje viešai skelbia visus viešus 
pranešimus, kurie yra reikalauji paskelbti viešai ir �d�ti � 
Centrin� reglamentuojam� informacijos baz� lietuvi� 
bei angl� kalbomis.  
 

XI principas: Bendrov�s audito �mon�s parinkimas 

Bendrov�s audito �mon�s parinkimo mechanizmas tur�t� užtikrinti audito �mon�s išvados ir nuomon�s 
nepriklausomum�. 

 
11.1. Siekiant gauti objektyvi� nuomon� d�l 
bendrov�s tarpin�s finansin�s atskaitomyb�s, 
bendrov�s metin�s finansin�s atskaitomyb�s ir 
metinio pranešimo patikrinim� tur�t� atlikti 
nepriklausoma audito �mon�. 
 

Taip 
 
 
 

Nepriklausoma audito �mon� atlieka  Bendrov�s metin�s 
finansin�s atskaitomyb�s ir metinio pranešimo 
patikrinim�. 

11.2. Rekomenduojama, kad audito �mon�s 
kandidat�r� visuotiniam akcinink� susirinkimui 
si�lyt� bendrov�s steb�toj� taryba, o jeigu ji 
bendrov�je nesudaroma, - bendrov�s valdyba. 
 

Taip 
 

Audito �mon�s kandidat�r� visuotiniam akcinink� 
susirinkimui si�lo bendrov�s valdyba, kandidat�ras 
suderinusi su Vertybini� popieri� komisij�. 

11.3. Jei audito �mon� yra gavusi iš bendrov�s 
užmokest� už suteiktas ne audito paslaugas, bendrov� 
tur�t� tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip 
pat tur�t� disponuoti bendrov�s steb�toj� taryba, o 
jeigu ji bendrov�je nesudaroma, – bendrov�s valdyba, 
svarstydama, kuri� audito �mon�s kandidat�r� 
pasi�lyti visuotiniam akcinink� susirinkimui. 
 

Ne 
 

Informacija apie audito �mon�s bendrovei suteiktas ne 
audito paslaugas yra teikiama LR Vertybini� popieri� 
komisijai derinant audito �mon�s kandidat�ras. Tokia 
informacija visuotiniam akcinink� susirinkimui 
nepateikiama. 

 


