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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas met� prospektas-ataskaita 

Met� prospektas - ataskaita parengta už 2003 metus. 

 
2. Pagrindiniai duomenys apie emitent�  

Bendrov�s pavadinimas Akcin� bendrov� „VILNIAUS DEGTIN�”  

�statinis kapitalas 24 408 431 Lt 

Adresas Paneri� g. 47/2, LT-03202 Vilnius 

Telefonas (8~5) 233 08 19 

Faksas (8~5) 231 50 52  

Elektroninis paštas vd@degtine.lt 

Interneto tinklapis www.degtine.lt 

Teisin�-organizacin� forma ribotos turtin�s atsakomyb�s juridinis asmuo, akcin� bendrov� 

�registravimo data ir vieta 1995 m. geguž�s 8d. Vilniaus miesto valdybos rejestro tarnyboje 

Registracijos kodas AB 95-662 

�moni� rejestro kodas 2005728 
 

3. Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis  

AB „Vilniaus degtin�” priklauso perdirbamajai pramon�s �kio šakai.  
Bendrov�s pagrindin� veikla – distiliuot� alkoholini� g�rim�, fermentuot� medžiag� etilo spirito, vyno, kit� 
nedistiliuot� fermentuot� g�rim� gamyba, alkoholini� ir kit� g�rim� didmenin� bei mažmenin� prekyba. 

 
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais 
naudojantis ji buvo parengta, ir visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas 

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti bendrov�s 
buvein�je, Paneri� g. 47/2, Vilniuje, kiekvien	 darbo dien	 8-16 val. bei AB FM� „Finasta”, Konstitucijos 
pr. 23, Vilniuje.  

AB „Vilniaus degtin�” visuomen�s informavimo priemon�s - dienraštis „Lietuvos rytas”. 

 

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij� 

5.1. Už ataskait	 atsakingi emitento valdymo organ� nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas  

Darius Žaromskis, generalinis direktorius, tel. (8~5) 233 08 19, faks. (8~5) 231 50 52 

Raimonda Palionien�, finans� ir administracijos direktor�, tel. (8~5) 213 31 52, faks. (8~5) 231 50 52 

Audron� Šulgait�, vyresnioji finansinink�, tel. (8~5) 233 09 23, faks. (8~5) 231 50 52 

 

5.2. Rengiant ataskait	, emitent	 konsultavo AB FM� „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, 
tel. (8~5) 278 68 44, faksas (8~5) 210 24 74), atstovaujama finans� maklerio Audriaus Leitono, kuri atsako 
už piln	 ir tvarking	 duomen� atskleidim	 pateikiamoje ataskaitoje. 
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6. Už ataskaitos parengim� atsaking� emitento valdymo organ� nari�, darbuotoj� ir administracijos 
vadovo bei emitento konsultant� patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov� 
ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti �takos investuotoj� sprendimams pirkti ar parduoti emitento 
vertybinius popierius, t� vertybini� popieri� rinkos kainai bei j� vertinimui 

Generalinis direktorius Darius Žaromskis 

    

 

Finans� ir administracijos direktor� Raimonda Palionien� 

    

 

Vyresnioji finansinink� Audron� Šulgait� 

    

 

AB FM� „Finasta” finans� makleris Audrius Leitonas 

    

 

 

 

Ataskaitos pasirašymo data – 2004 m. geguž�s 27 d. 

Ataskaitos parengimo vieta – AB FM� „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� KAPITAL	 IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS 
POPIERIUS 

 

7. Emitento �statinis kapitalas 

7.1. �moni� rejestre 
registruotas 
statinis kapitalas  

7.1.1. lentel�. �statinio kapitalo strukt�ra. 

Akcij� r�šis Akcij� skai�ius, vnt. Nominali vert�, Lt Bendra nominali 
vert�, Lt 

Dalis �statiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardin�s akcijos 24 408 431 1,00 24 408 431,00 100,00 

Visos AB „Vilniaus degtin�” akcijos yra pilnai apmok�tos. 

 

7.2. Informacija apie numatom	 
statinio kapitalo didinim	 konvertuojant ar kei�iant 
 akcijas išleistus 
skolos ar išvestinius vertybinius popierius: 

Nenumatoma. 

 

8. Akcininkai 

AB „Vilniaus degtin�” eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas 
vyko 2004 m. balandžio 29 d.  

Visuotinio akcinink� susirinkimo apskaitos diena – 2004 m. balandžio 22 d. 

Akcinink� skai�ius – 84.  

8.1. lentel�. Akcininkai, eilinio (ataskaitinio) susirinkimo dien	 nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau 
kaip 5 proc. emitento 
statinio kapitalo. 

Akcinink� pavadinimai, r�šys, b�stini� adresai, �moni� 
kodai 

Turim� paprast�j� vardini� 
akcij� skai�ius, vnt. 

Turima �statinio kapitalo / 
bals� dalis, proc. 

Sobieski Dystybucja SP.Z.0.0. 
ul. Bellottiego 1, 01-022, Warszawa, Polska 

230030460 
21 550 318 88,29 

Skandinaviska Enskilda Banken Clients 
Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden 

50203290810 
2 437 000 9,98 

 

9. Akcij�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s charakteristikos 

Visos AB „Vilniaus degtin�” akcijos išleistos 
 vieš	j	 vertybini� popieri� apyvart	. 

 

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas 

Neviešai išplatint� akcij� n�ra. 

 

11. Informacija apie akcij� pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus 

Akcij� pagrindu išleist� depozitoriumo pakvitavim� n�ra. 
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12. Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s 
charakteristikos 

Skolos vertybini� popieri�, išleist� 
 vieš	j	 vertybini� popieri� apyvart	, n�ra. 

 

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius 

Neviešai išplatint� skolos vertybini� popieri� n�ra. 

 

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja Vertybini� popieri� rinkos �statymas, išskyrus skolos vertybinius popierius 

Vertybini� popieri�, kurie nepažymi dalyvavimo 
statiniame kapitale, bet kuri� apyvart	 reglamentuoja 
Vertybini� popieri� rinkos 
statymas, n�ra. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST
 VERTYBINI
 POPIERI
 ANTRIN� APYVART	 

 

15. Vertybiniai popieriai, �traukti � birž� prekybos s�rašus 

AB „Vilniaus degtin�” vertybiniai popieriai yra AB „Nacionalin� vertybini� popieri� birža”, toliau 
vadinama NVPB, Einamajame prekybos s	raše (nuo 2002-03-25). 

9.1. lentel�. AB „Vilniaus degtin�” akcij� pagrindin�s charakteristikos. 

Akcij� r�šis VP ISIN kodas Akcij� skai�ius, vnt. Nominali vert�, Lt Bendra nominali vert�, Lt 
Paprastosios vardin�s akcijos LT0000112450 24 408 431 1,00 24 408 431,00 

 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 

16.1. Prekyba Nacionalin�je vertybini� popieri� biržoje 

16.1.1. lentel�. Prekyba AB „Vilniaus degtin�” paprastosiomis vardin�mis akcijomis NVPB centrin�je rinkoje*. 

Kaina, Lt Apyvarta, Lt Bendra apyvarta 
Ataskaitinis periodas 

didž. maž. pask. 
sesijos didž. maž. pask. 

sesijos 

Data pask. 
sesijos vnt. Lt 

2002 m. I ketv. - - - - - - 2002-03-29 - - 
2002 m. II ketv. 1,00 0,66 1,00 1 - - 2002-06-28 1 1 
2002 m. III ketv. 1,00 0,64 0,67 2 124 - 2 010 2002-09-30 6 703 5 561 
2002 m. IV ketv. 0,67 0,45 0,45 4 600 - - 2002-12-31 16 991 9 477 
2003 m. I ketv. 0,58 0,45 0,50 12 906 - - 2003-03-31 181 027 93 882 
2003 m. II ketv. 1,06 0,50 0,97 273 336 - 38 342 2003-06-30 2 691 348 2 556 240 
2003 m. III ketv. 1,01 0,95 0,98 243 046 - - 2003-09-30 1 239 609 1 203 449 
2003 m. IV ketv. 1,02 0,94 1,01 82 885 - 5 378 2003-12-31 678 358 675 557 

 

16.1.2. lentel�. Prekyba „Vilniaus degtin�” paprastosiomis vardin�mis akcijomis tiesioginiais sandoriais*. 

Apyvarta 
Ataskaitinis periodas Kaina vid., Lt 

vnt. Lt 
2002 m. I ketv. - - - 
2002 m. II ketv. 0,20 14046 2809 
2002 m. III ketv. 2,70 99524 268715 
2002 m. IV ketv. - - - 
2003 m. I ketv. - - - 
2003 m. II ketv. 0,96 354 507 340 137 
2003 m. III ketv. - - - 
2003 m. IV ketv. - - - 

 

16.2. Prekyba kitose biržose  

AB „Vilniaus degtin�” vertybiniais popieriais kitose biržose neprekiaujama. 

 

16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose  

AB „Vilniaus degtin�” vertybiniais popieriais kitose organizuotose rinkose neprekiaujama. 

 

                                                      
*Pagal NVPB duomenis (www.nse.lt) 
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17. Vertybini� popieri� kapitalizacija 

17.1. lentel�. AB „Vilniaus degtin�” paprast�j� vardini� akcij� kapitalizacija*. 

Data pask. sesijos Kapitalizacija, Lt 
2002-03-29 - 
2002-06-28 24 408 431 
2002-09-30 16 353 649 
2002-12-31 10 983 794 
2003-03-31 12 204 216 
2003-06-30 23 676 178 
2003-09-30 23 920 262 
2003-12-31 24 652 515 

 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib� 

Kadangi AB „Vilniaus degtin�” vertybiniai popieriai yra Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos 
Einamajame prekybos s	raše, užbiržiniai sandoriai galimi tik atsiskaitant ne pinigais (dovanojimas, 
paveld�jimas, mainai). Atsiskaitymas pinigais galimas tik atpirkimo (repo) sandori� atveju. 

18.1. lentel�. Užbiržiniai sandoriai AB „Vilniaus degtin�” vertybiniais popieriais*. 

Atsiskaitymas pinigais Atsiskaitymas ne pinigais 
Kaina, Lt Ataskaitinis 

periodas 
didž. maž. 

VP kiekis, vnt. Suma, Lt Sandori� 
skai�ius VP kiekis, vnt. Sandori� 

skai�ius 

2002 m. I ketv. 0,20 0,20 2 977 595 1 4 309 1 
2002 m. II ketv. - - - - - 14 913 1 
2002 m. III ketv. - - - - - 8 448 1 
2002 m. IV ketv. - - - - - 27 376 4 
2003 m. I ketv. - - - - - 17 802 2 
2003 m. II ketv. 0,49 0,20 100 000 34 409 3 613 1 
2003 m. III ketv. 0,97 0,70 75 001 68 701 3 - - 
2003 m. IV ketv. 1,00 0,65 144 935 134 458 2 10 392 1 

 

19. Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim� 

AB „Vilniaus degtin�” sav� akcij� nesupirkin�jo. 

 

20. Oficialaus pasi�lymo paskelbimas 

2003 m. lapkri�io 12 d. Lietuvos Respublikos vertybini� popieri� komisija 
registravo Sobieski 
Dystrybucyja SP.Z.O.O. (Lenkija) privalom	 nekonkurencin
 pasi�lym	 supirkti 4 327 359 paprast	sias 
vardines AB „Vilniaus degtin�” akcijas (17,73 proc.). Oficialaus pasi�lymo kaina – 1,04 Lt.  

Oficialaus pasi�lymo 
gyvendinimo NVPB pradžia – 2003 m. lapkri�io 18 d., pabaiga – 2004 m. sausio 16 d. 
Oficialaus pasi�lymo metu nupirkta 1 496 246 paprast�j� vardini� AB „Vilniaus degtin�” akcij� (6,02 
proc.) už 1 528 015,84 Lt. 

AB „Vilniaus degtin�” oficialaus pasi�lymo 
sigyti kit� asmen� išleist� vertybini� popieri� per ataskaitin
 
laikotarp
 neskelb�.  

 

21. Emitento mok�jimo agentai 

Bendrov� mok�jimo agent� neturi. 

                                                      
*Pagal NVPB duomenis (www.nse.lt) 
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22. Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 

AB „Vilniaus degtin�” yra pasirašiusi sutart
 su AB FM� „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) d�l 
bendrov�s išleist� vertybini� popieri� apskaitos tvarkymo ir periodini� ataskait� ruošimo. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL	 

 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

Bendrov� veikia Lietuvos Respublikos 
moni�, akcini� bendrovi�, vertybini� popieri� rinkos 
statym�, kit� 
teis�s akt� bei savo 
stat� nustatyta tvarka. 

 

24. Priklausymas asocijuotoms strukt�roms 

AB „Vilniaus degtin�” priklauso šioms asocijuotoms strukt�roms: 

- Lietuvos pramonink� konfederacija – adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius, tel. (8~5) 212 52 17, faks. 
(8~5) 212 52 09, internetinis tinklapis – www.lpk.lt, el. paštas – info@lpk.lt. 

Steigiamasis Lietuvos pramoninink� asociacijos suvažiavimas 
vyko 1989 m. birželio 17 d. 1993 m. 
asociacija buvo reorganizuota 
 Lietuvos pramoninink� konfederacij	 (LPK). Šiuo metu LPK vienija 39 
šakines ir 8 regionines asociacijas, jungian�ias daugiau negu 2 700 
vairaus profilio 
moni�. 

Svarbiausi Konfederacijos tikslai: 
- atstovauti ir ginti LPK nari� interesus vyriausybin�se, socialin�se bei tarptautin�se 

organizacijose; 
- stiprinti Lietuvos ekonomik	, pad�ti 
mon�ms rasti naujas rinkas bei sudaryti kuo palankesnes 

s	lygas lietuvišk� gamini� eksportui;  
- siekti, kad Lietuvoje b�t� laikomasi ekologini� reikalavim�; 
- ginti socialinius ir teisinius Lietuvos darbdavi� interesus, stiprinti socialin
 dialog	; 
- pl�toti ryšius su tarptautin�mis pramon�s, verslo ir darbdavi� organizacijomis. 

  

- Asociacija „Lietuvos Maisto pramon�” - adresas A. Vienuolio g. 8, Vilnius, tel. (8~5) 262 70 22, faks. 
(8~5) 212 44 47. 

1990 m. gruodžio 28d. buvo pasirašyta Lietuvos maisto pramon�s 
moni� asociacijos steigimo sutartis 
su juridiniais asmenimis, tarp kuri� buvo ir AB „Vilniaus degtin�”. Tai savarankiška 
moni� s	junga, 
koordinuojanti ir vykdanti jos nari� pavestus uždavinius, savo veikla atstovaujanti 
moni� ekonominius 
interesus. Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacij� 
statymu. 

 

25. Trumpa emitento istorija 

XIX amžiaus pradžioje Vilniuje buvo daug maž� priva�i� alkoholini� g�rim� fabrik�li�. Laikui b�gant j� 
skai�ius palaipsniui maž�jo. 1922 m., susijungus priva�ioms 
mon�ms, susik�r� nauja degtin�s gamykla. 
1940 m. ji tapo pagrindine alkoholini� g�rim� 
mone. 1995 m. valstybin� 
mon� „Vilniaus degtin�” buvo 
reorganizuota 
 specialios paskirties akcin� bendrov� „Vilniaus degtin�”. Bendrov� turi savo filial	 –Obeli� 
spirito varykl	, kurioje ruošiamas gr�dinis žaliavinis etilo alkoholis.  

AB „Vilniaus degtin�” rektifikuoja etilo alkohol
. Technologinio proceso metu išskiriamas aukš�iausios, 
ekstra ir liuks r�šies etilo alkoholis.  

Bendrov�je gamina per 50 pavadinim� alkoholini� g�rim�: degtin�s, likeriai ir trauktin�s. 

Už aukšt	 kokyb� bendrov�s gaminiai parodose apdovanoti medaliais, 1984 m. saldžioji „epkeli�” 
trauktin� pripažinta išradimu.  

2000 m. bendrovei suteiktas ISO 9002 kokyb�s sertifikatas. 
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AB „Vilniaus degtin�” gaminiai apdovanoti medaliais: 

 
 

„Vilniaus džinas" - Agrobalt'95" 
aukso medalis 

 
 

Degtin� „Gediminas" - Lietuvos 
met� gaminys'98 

 
 

Degtin� „Gediminas" - Agrobalt'99 
aukso medalis 

 
 

„Bajor�" degtin� - parodos „Rinkis 
prek� lietuvišk�'99" nugal�tojas 

 
 

„Vilniaus bi�iuli�" degtin� - 
Lietuvos met� gaminys'99 

nugal�tojas 

 
 

„�epkeli�" trauktin� - parodos 
Lietuvos prek�s'2000 nugal�tojas 

 

26. Gamybos (paslaug�) charakteristika 

Bendrov�s pagrindin� veikla – distiliuot� alkoholini� g�rim�, fermentuot� medžiag� etilo spirito, vyno, kit� 
nedistiliuot� fermentuot� g�rim� gamyba, alkoholini� ir kit� g�rim� didmenin� bei mažmenin� prekyba. 

26.1. lentel�. Pagrindini� gamini� apimtys nat�rine išraiška, 2001–2003 m. 

2001 m. 2002 m. 2003 m. 
Rodikliai 

t�kst.dal proc. t�kst.dal proc. t�kst.dal proc. 
Degtin�s ir likerio-degtin�s 
gaminiai, iš j�: 

297,8 100,0 314,0 100,0 355,6 100,0 

-degtin� 193,7 65,0 186,3 59,3 244,3 68,7 
-kar�ios trauktin�s 62,4 21,0 72,1 23,0 48,5 13,6 
-saldžios trauktin�s 33,3 11,2 45,1 14,4 48,6 13,7 
-likeriai 8,4 2,8 10,5 3,3 13,2 3,7 
Iš j� kremo likeriai: 4,5 - 6,2 - 8,2 - 

Vynas 9,1 - - - - - 
Viskis - - - - 1,0 0.3 

 

2003 m. buvo atsisakyta nepaklausi� produkt� gamybos – degtini� „Lietuviška šventin�”, „Vilniaus 
bi�iuli�”, „Sve�i�“ bei likerio „Benediktinas”. 

2003 m. sukurti nauji gaminiai - degtin�s „VD”, „Teisinga” 40 proc. stiprumo ir 38 proc. „TTT”, „Sostin�s” 
su juodaisiais serbentais, „Sostin�s” su spanguol�mis, „Sostin�s” su pipirais bei škotiškas viskis „Golden 
Eagle”. 

Per pastaruosius tris 3 metus bendrov�s degtin�s gamini� bazin�s pardavimo kainos keit�si (padid�jo) tik 
2001 m. birželio m�n. d�l akcizo tarifo padidinimo. 
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26.2. lentel�. �mon�s veikl	 apib�dinantys rodikliai 2001–2003 m.  

Veiklos rodikliai Mato vnt. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 

Grynasis pelningumas % -4,04 2,24 0,92 
Vidutin� turto gr	ža % -2,34 1,42 0,56 
Skolos koeficientas koef. 0,08 0,13 0,16 
Skolos-nuosavyb�s koeficientas koef. 0,09 0,15 0,19 
Bendrasis likvidumo koeficientas koef. 5,78 4,03 3,51 
Turto apyvartumas koef. 0,64 0,62 0,60 
Akcijos buhalterin� vert� Lt 1,50 1,50 1,51 
Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai Lt -0,04 0,02 0,01 

 

27. Realizavimo rinkos 

Pagrindin� bendrov�s gaminamos produkcijos realizavimo rinka yra Lietuva. 

Produkcijos eksportas 2001-2003 metais  buvo tik 
 neapmuitinamas parduotuves, kas  sudar�  2001 m. 

1,3 proc .,  2002 m.  3,3 proc. , 2003 m. 3,8 proc. nuo bendros pardavim� apimties.  

27.1. lentel�. Produkcijos realizavimas 2001–2003 m.  

2001 m. 2002 m. 2003 m.  
t�kst.dal proc. t�kst.dal proc. t�kst.dal proc. 

Lietuva  297,7 98,7 308,2 96,7 335,9 96,2 
Neapmuitinamos parduotuv�s 3,9 1,3 10,6 3,3 13,2 3,8 

Iš viso: 301,6 100,0 318,8 100,0 349,1 100,0 
 

27.2. lentel�. Nedenat�ruoto etilo alkoholio pardavimo apimtys 2001–2003 m., t�kst.dal. 

 2001 m. 2002 m. 2003 m. 
Nedenat�ruotas etilo alkoholis 96,3 91,3 44,7 

 

2003 metais realizuota 349,1 t.dal stipri�j� alkoholini� g�rim�. Palyginus su 2002 m. produkcijos 
pardavimai padid�jo 30,3 t.dal arba 9,5 proc. (2002 met� realizacija 318,8 t. dal). 

27.3.lentel�. Realizavimas pagal produkcij	. 

2003 m. 2002 m.  
t.dal dalis, proc. t.dal dalis, proc. 

Palyg. su 2002 m. 
proc. 

Degtin�s 238,7 68,4 192,1 60,2 124,3 
Kar�. trauktin�s 48,0 13,7 69,6 21,8 69,2 
Saldž. trauktin�s 47,2 13,5 44,6 14,0 105,8 
Likeriai 12,9 3,7 10,4 3,3 124,0 
Vilniaus džinas 1,7 0,5 2,1 0,7 81,0 
Viskis 0,6 0,2 - - - 

Iš viso parduota produkcijos 349,1 100,0 318,8 100,0 109,5 

 

2003 m. didžiausi	 dal
 pardavimuose sudar� degtin� „Bajor�” - 32,2 proc., „Valstie�i�” – 8,7 
proc.,trauktin�s „epkeli�“ – 10,8 proc., „Vilniaus starka“ – 5,4 proc., „Trejos devynerios“ – 4,4 proc. 

2003 metais 24,5 proc. padid�jo pardavimai neapmuitinam� parduotuvi� tinkle. Šiose parduotuv�se m�s� 
gamini� buvo parduota 13,2 t�kst.dal arba 3,8 proc. nuo bendros apyvartos. Didžiausi	 paklaus	 šiose 
parduotuv�se tur�jo degtin�s „Bajor�“, ,,Gediminas“, trauktin�s „Vilniaus starka“, „Trejos devynerios“, 
„epkeli�“. 

2002 m. padid�jo pardavimai neapmuitinam� parduotuvi� tinkle - 2,7 karto lyginant su 2001 m. 
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2002 m. produkcijos pardavimas , palyginus su 2001 m., padid�jo 17,2 t�kst.dal arba 5,7 proc.. Kaip ir 
2001m. didžiausi	 pardavim� dal
 sudar� degtin�s gamini� pardavimai-192,1 t�kst.dal arba 60proc. nuo 
bendros apyvartos. Labiausiai padid�jo saldži�j� trauktini� ir kar�i�j� trauktini� pardavimai d�l „epkeli�” 
trauktini� šeimos išpl�timo bei trauktini� „Vilniaus starka”, „Trejos devynerios” sustipr�jusios pozicijos 
,,VP Market” prekybos sistemoje. 

Kaip ir 2002 metais didžiausi	 pardavim� dal
 sudar� degtin�s pardavimai – 238,7 t�kst.dal arba 68,4 proc. 
nuo bendros apyvartos. Kar�i�j� trauktini� parduota 48,0 t�kst.dal (13,7 proc.), saldži�j� trauktini� 47,2 
t�kst.dal ( 13,5 proc.), likeri� 12,9 t�kst.dal ( 3,7 proc.). Labiausiai padid�jo likeri� ( + 24 proc.) bei 
saldži�j� trauktini�  ( + 5,8 proc.) pardavimai. Be to, 2003 metais 
sisavinta škotiško viskio gamyba, viso 
parduota 0,6 t�kst.dal arba 0,2 proc. nuo bendros apyvartos. 

Iš viso 2002 met� pabaigoje bendrov� tur�jo 12 firmini� parduotuvi�, per kurias realizavo 15,9 t�kst.dal 
bendrov�je pagamintos produkcijos už 3 154 t�kst. Lt, tai sudaro 5,2 proc. nuo bendros realizacijos 
apimties. 2003 m. pabaigoje liko 11 firmini� parduotuvi�, per kurias realizavo 9,3 t�kst. dal bendrov�je 
pagamintos produkcijos už 1 872 t�kst. Lt. , tai sudaro 2,8 proc. nuo bendros realizacijos apimties. 

Neži�rint to, kad 128,7 t�kst. Lt sumaž�jo bendrov�s firmini� parduotuvi� išlaidos, nepavykus likviduoti j�  
nuostolingos veiklos , nuspr�sta palaipsniui firmines parduotuves likviduoti.  

Dauguma sutar�i� d�l produkcijos realizacijos yra ilgalaik�s - sudaromos kalendoriniams metams. Sutartys 
sudaromos su didmenin�s ir mažmenin�s prekybos 
mon�mis, kurios turi VTAKT-o išduotas licencijas šiai 
veiklai vykdyti. 

2003 m. kaip ir 2002 m. toliau maž�jo 
mon�s produkcijos platintoj� skai�ius.Vyno pramon�s 
mon�s didino 
stipri�j� g�rim� pardavim� apimtis. Dar didesn� dal
 rinkoje už�m� pigesni importiniai g�rimai iš Estijos ir 
Latvijos. 

2002 m. didmenininkai ir stamb�s prekybos tinklai prad�jo reikalauti žymiai didesni� marketingini� l�š� bei 
kit� išskirtini� s	lyg�. Neturint pakankamai l�š� produkcijos realizacijos r�mimui bei pardavim� skatinimui, 
sunku buvo užimti didesn� rinkos dal
. 

2003 metais panaikinus valstyb�s monopol
 alkoholini� g�rim� gamyboje konkurencija d�l prekybos plot� 
žymiai sustipr�jo. Tod�l didmenin�s prekybos 
mon�s bei stambieji prekybos tinklai prad�jo reikalauti 
žymiai didesni� marketingini� l�š� ir kit� išskirtini� s	lyg�. Tapo daug sunkiau tartis su pirk�jais d�l 
produkcijos platinimo, reklamini� akcij�, kadangi m�s� konkurentai, siekdami užimti kuo didesn� rinkos 
dal
, klientams si�l� didesnes nuolaidas. Tod�l 2003 metais AB „Vilniaus degtin�“ produkcijos realizacijos 
r�mimui,  pardavim� skatinimui, asortimento pl�timui buvo skirta žymiai daugiau l�š�. 

2004 m. bendrov� ketina eksportuoti produkcij	 
 Latvij	, Lenkij	, Bulgarij	. 

 

28. Tiekimas 

2003 m. bendrov� pilnai apsir�pino reikalingomis žaliavomis ir medžiagomis. Atsižvelgiant 
 tai, kad 
gamybin� programa met� b�gyje buvo kei�iama, buvo pakoreguotas ir žaliav� bei medžiag� poreikis. 

Bendrov�je viešiesiems pirkimams organizuoti ir jiems atlikti 2003 metais sudaryta Viešojo pirkimo 
komisija, kuri savo darbe vadovavosi patvirtintu darbo reglamentu. 

Vadovaujantis nustatyta tvarka, 2003 m. alkoholini� g�rim� gamybai buvo nupirkta: 

- gr�d� – 5,6 t�kst.ton�,  

- cukraus – 78,8 tonos, 

- kremo likerio koncentrato – 45 363 litrai, 

- brendžio – 2 329,38 dal, 

- vyno – 4 529,7 dal, 

- m�lyni� sul�i� – 3 503,0 dal, 
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- spanguoli� sul�i� – 3 710,0 dal. 

Žaliavoms, kurios perkamos iš užsienio, buvo gautos VTAKT licencijos importuoti žaliavas, kuriose yra 
etilo alkoholio ir kvotos, leidžian�ios 
vežamai žaliavai taikyti nulin
 muito tarif	, išduotos Žem�s �kio 
ministerijos. 

Pagal turimas licencijas ir kvotas 2003 m. buvo nupirktas kremo likerio koncentratas iš Olandijos, brendis iš 
Azerbaidžano, vynas iš Ukrainos. Paraiškos kvotoms gauti pilnai buvo  patenkintos. 

Kitos pagalbin�s medžiagos, reikalingos gamybai, buvo perkamos sekan�iai: 

- buteliai pagrindinei produkcijai iš AB ,,Panev�žio stiklas” (kain�, kokyb�s, tiekimo bei apmok�jimo 
s	lyg� poži�riu priimtiniausias tiek�jas), 

- buteliai suvenyrinei produkcijai iš Vokietijos, Estijos 
moni� (pirkimas iš vienintelio šaltinio, kitur 
negaminami), 

- gaubteliai iš užsienio tiek�j� (kain�, tiekimo bei apmok�jimo s	lyg� poži�riu priimtiniausias tiek�jas), 

- etiket�s, klijai etiket�ms (kain�, kokyb�s, tiekimo bei apmok�jimo s	lyg� poži�riu priimtiniausi tiek�jai 
Lietuvoje), 

- medžiagos, 
rengini� dalys, statybin�s medžiagos remontui, �kin�s prek�s, kanceliarin�s prek�s 
perkamos pagal skyriui pateiktas nustatytos formos paraiškas. 

Žaliavos tiekiamos daugiausiai ilgalaiki� ir trumpalaiki� sutar�i� pagrindu. Dalis žaliav� gaunama  pagal 
vienkartines sutartis. 

Energetinius išteklius pagal ilgalaikes sutartis tiekia: dujas - AB „Lietuvos dujos”, elektr	 - AB Ryt� 
skirstomieji tinklai ir AB Vakar� skirstomieji tinklai, mazut	 - R. Strig�no 
mon� ,,Dasma”. 

Telekomunikacines paslaugas perkamos iš AB „Lietuvos telekomas”, UAB „Omnitel” ir UAB „Penki 
kontinentai” (interneto paslaugas) ilgalaiki� sutar�i� pagrindu. 

 

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindin�s priemon�s  

Bendrov�s naudojamo žem�s sklypo dydis - 237 arai. Žem�s sklypas yra Vilniaus miesto centrin�je dalyje 
(Naujamiestyje, netoli geležinkelio). 

Naudojamas žem�s sklypas nuomos pagrindais nuomojamas iš Vilniaus miesto valdybos. 

Rokiškio rajone bendrov� turi spirito varykl	. 

29.1. lentel�. Pagrindini� pastat� ir statini� aprašymas  

Pavadinimas Likutin� vert� 2003-12-31, Lt �vedimo � eksploatacij� data B�kl� 
1. Gamybinis korpusas 1 046 145 1971 m. gera 
2. Žaliav� ir materialini� vertybi� sand�lis  236 058 1964 m. gera 
3. Cheminio gesinimo stotis 131 246 1975 m. gera 
4. Šventosios  poilsio namai,,Atostogos” 242 643 1984 m. gera 
5. Rektifikacijos pastatas 479 990 1969 m. gera 
6. Šilumos punktas 36 037 2000 m. gera 
7. Vandens aušintuv�  194 441 1997 m. gera 

OBELI� SPIRITO VARYKLOJE: 
8. Fermentacijos skyrius 538 165 1985 m. Gera 
9. Gr�d� sand�lisNr.2 344 690 1990 m. Gera 
10. Svarstykli� pastatas 294 885 1995 m. Gera 
11. Gr�d� sand�lis Nr.1 269 230 1983 m. Gera 
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30. Rizikos veiksniai, susij� su emitento veikla  

Ekonominiai rizikos veiksniai. Bendrov�s debitorinis 
siskolinimas lyginant su 2002 metais padid�jo         
4 643,3 t�kst. Lt d�l pirk�j� apmok�jimo termino pasikeitimo (valstybei nuosavyb�s teise priklausan�i	 
kapitalo dal
 perleidus priva�iam savininkui, neteko galios išankstinio apmok�jimo už produkcij	 
reikalavimas). 

Bendrov�s kreditorinis 
siskolinimas, lyginant su 2002 m., padid�jo 1 374 t�kst.Lt, iš j�: skola biudžetui 
pasikeitus mokes�i� mok�jimo tvarkai ir padid�jus pardavimo apimtims padid�jo 894,7 t�kst. Lt, skolos 
tiek�jams, sutartyse pakoregavus atsiskaitymo terminus bendrov�s naudai, padid�jo 1 335,3 t�kst. Lt, kitos 
mok�tinos sumos ir trumpalaikiai 
sipareigojimai sumaž�jo – 540,3 t�kst. Lt, negr	žint� paskol� likutis 
pagal išperkamosios nuomos sutartis su UAB „VB lizingas” sumaž�jo 132 t�kst. Lt, avansu gautos sumos 
pagal pasirašytas sutartis sumaž�jo – 183,6 t�kst. Lt. 

Kadangi nuo 2003 met� sausio 1 dienos buvo liberalizuota stipri�j� alkoholini� g�rim� rinka, atsirado nauj� 
gamintoj�, taip pat nuo geguž�s 1 dienos atsiveria Europos S	jungos rinka, tikimasi žymi� poky�i� 
konkurencin�je kovoje: žymiai pasunk�s derybos su klientais d�l produkcijos platinimo, tikimasi importini� 
g�rim� atpigimo. Tod�l šiems metams 
mon� yra suplanavusi pagrindines j�gas skirti logistikos 
optimizavimui bei masinei produkcijos reklamai, nukreiptai 
 galutin
 vartotoj	.   

Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, taip ir 2003 metais išliko sezoniškumo 
taka alkoholini� g�rim� 
pardavimams. Daugiausia produkcijos parduota IV ketvirtyje. 

Socialiniai rizikos veiksniai. Sumaž�jus etilo alkoholio poreikiui, 2003 m. birželio - rugpj��io m�n. buvo 
sustabdyta distiliuoto etilo alkoholio gamyba ir dalis darbuotoj� buvo išleisti nemokam� atostog� (iš viso 
275 žm. dien�), tai b�t� 1,08 žmogaus per metus. Per š
 laikotarp
  varykloje savo j�gomis buvo atlikti 
remonto darbai. 

Ekologiniai rizikos veiksniai. Nuo 2003 m. 
vestas papildomas pakuot�s atliek� tvarkymo mokestis, kuris 
padidino bendrov�s veiklos s	naudas 138 t�kst. Lt.  

Banko paskol� gr�žinimas. Bendrov� 2003 m. gruodžio 31 d. netur�jo negr	žint� paskol�. 

 

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padar�s esmin� �tak� emitento veiklos 
rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (�kinius) metus 

Sumaž�jus etilo alkoholio poreikiui nuo 2002 m. geguž�s 14 d. iki rugs�jo 5 d. buvo sustabdyta žaliavinio 
etilo alkoholio gamyba Obeli� spirito varykloje. Per š
 laikotarp
 savo j�gomis buvo atliktas katilin�s spirito 
cecho, valymo 
rengim�, gr�d� sand�li� �kio 
rengim� remontas, pakeisti ner�dijan�io plieno saikininkai. 
Pertvarkyta mazuto pri�mimo linija, ko pas�koje geriau atskiriamas vanduo iš mazuto. 

2003 m. birželio - rugpj��io m�n, sumaž�jus etilo alkoholio poreikiui, buvo sustabdyta distiliuoto etilo 
alkoholio gamyba ir dalis darbuotoj� buvo išleisti nemokam� atostog� . Per š
 laikotarp
 savo j�gomis buvo 
atlikti šie remonto darbai: pakeista vandentiekio trasa iš bokšto 
 cech	, atliktas einamasis kasmetinis 
remontas spirito gamybos ceche, valymo 
renginiuose, katilin�je.  

 

32. Patentai, licencijos, kontraktai 

Bendrov� gamina produkcij	 pagal Valstybin�s tabako ir alkoholio tarnybos (VTAKT) išduot	 Alkoholio 
produkt� gamybos licencij	 . 

Bendrov� importuoja žaliavas, kuriose yra etilo alkoholio pagal VTAK-o išduotas Alkoholio produkt� 
importo licencijas. Bendrov� turi savo firmines parduotuves, kuriose prekes realizuoja pagal Savivaldybi� 
išduotas Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g�rimais  bei tabako gaminiais .  

Bendrov� turi Valstybinio patent� biuro išduotus bendrov�s firmos ženklo ir preki� ženkl� liudijimus. 
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33.Teismo ir tre�i�j� teismo (arbitražo) procesai 

2003 metais AB „Vilniaus degtin�” padav� Vilniaus apygardos administraciniam teismui skund	 D�l 
Valstybin�s mokes�i� inspekcijos  veiksm�, atsisakant spr�sti senaties termino taikymo klausim	. Bendrov� 
dar negavo galutinio teismo sprendimo šioje byloje.  

Vilniaus miesto pirmos apylink�s teismas 2004 03 29 d. sprendimu paliko nenagrin�tu AB „Vilniaus 
degtin�” civilin
 ieškin
 baudžiamojoje byloje d�l AB ,,Eiven�" vadovo padaryt� nusikaltim�. 

34. Darbuotojai 

2003 m. vidutinis s	lyginis darbuotoj� skai�ius – 253 žm., palyginus su 2002 m. šis skai�ius sumaž�jo 1 
darbuotoju.  

2003 m. vidutinis darbo užmokestis sudar� 1 480,42 Lt, lyginant su 2002 m. padid�jo 24,10 Lt. Vidutinio 
atlyginimo padid�jimui tur�jo 
takos gamybos apimties padid�jimas. 

�vairiuose seminaruose ir kursuose buvo apmokyti 17 tarnautoj� ir 15 darbinink�. 

2003 m. baig� neakivaizdiniu b�du mokslus ir 
sigijo specialybes 3 darbuotojai. Šiais metais siekia aukštojo 
mokslo 7 bendrov�s darbuotojai. 

2002 m. vidutinis darbo užmokestis, lyginant su 2001 metais, sumaž�jo 35,3 Lt d�l vadov� atlyginim� 
sumaž�jimo, valgyklos, poilsio nam� bei firmini� parduotuvi� darbuotoj� atlyginim� sumaž�jimo. 
Darbinink� vidutinis darbo užmokestis, lyginant su 2001 m. padid�jo 0,8 proc.  

34.1. lentel�. Vidutinis s	lyginis darbuotoj� skai�ius 2001–2003 m. 

 2001 m. 2002 m. 2003 m. 
Darbuotoj� skai�ius 279 254 253 

 

34.2. lentel�. Darbuotoj� vidutinis m�nesinis darbo užmokestis, Lt 

Darbuotojai  Vid. darbo užm. 2001 m., Lt Vid. darbo užm. 2002 m., Lt Vid. darbo užm. 2003 m., Lt 
Darbininkai 1 944 1 809 1 270 
Tarnautojai 1 265 1 276 1 883 

Viso: 1 492 1 456 1 480 
 

34.3. lentel�. Darbuotoj� grupavimas pagal išsilavinim	. 

 Darbuotoj� skai�ius  
2001-12-31 

Darbuotoj� skai�ius  
2002-12-31 

Darbuotoj� skai�ius  
2003-12-31 

turintys aukšt	j
 išsilavinim	 40 43 41 
turintys aukštesn
j
 išsilavinim	 101 97 96 
turintis vidurin
 išsilavinim	 120 121 105 
turintys nebaigt	 vidurin
 išsilavinim	 16 9 8 

 

35. Investicij� politika 

AB „Vilniaus degtin�” n�ra investavusi daugiau kaip 30 proc. savo 
statinio kapitalo 
 kitas 
mones. Stambi� 
investicij� projekt� per pra�jusius 3 metus 
gyvendinta nebuvo. 

2003 m. buvo diegiamos technologinio proceso tobulinimo priemon�s, 
galinan�ios pagerinti produkcijos 
kokyb�, sumažinti gamybinius nuostolius, pagerinti darb� organizavim	 ir paj�gum� išnaudojim	: 

- Suvenyrini� gamini� pilstymo linija, kuria galima pilstyti 11 r�ši� butelius, iš j� 6 r�ši� buteliams 
automatiškai užklijuoti etiketes. 

�diegus ši	 priemon�, pager�jo produkcijos pripylimo, užkamš�iavimo ir etike�i� klijavimo kokyb�, 
sumaž�jo darbo s	naudos, sumaž�jo produkcijos ir pagalbini� medžiag� nuostoliai, padid�jo darbo 
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našumas, atsirado galimyb� operatyviau reaguoti 
 Marketingo tarnybos užsakymus konkre�iai 
produkcijos r�šiai išpilstyti. 

- Pilstymo ceche 
diegta tre�ia nauj� buteli� skalavimo ir prap�timo oru plovykla. 

Šios plovyklos 
diegimas leidžia operatyviau panaudoti esam� pilstymo linij� paj�gumus, pagerinti 
buteli� plovimo kokyb�, sumažinti materialini� resurs�- vandens, gar�, plovimo medžiag� sunaudojim	, 
pagerinti cecho sanitarin
 stov
. 

- Degtin�s filtracijoje papildomai 
diegta pažangios technologijos filtravimo sistema su aktyvuota anglimi. 

Ši priemon� pagerina degtin�s juslines savybes, darbo našum	, cecho sanitarin
 stov
; 

Visuose cechuose 
mon�s remonto metu atlikti 
rengim�, vamzdyn�, komunikacij� profilaktiniai remontai, 
pakeistos atskiros susid�v�jusios detal�s, pagerintas cech� sanitarinis stovis. 

Šios priemon�s leido pagerinti ne tik gamybini� paj�gum� panaudojim	, produkcijos kokyb� bet ir sutaupyti 
materialini� resurs�.  

 

36. Konkurentai 

Pagrindiniai konkurentai – AB „Alita”, AB „Anykš�i� vynas”, AB „Sema”, AB „Stumbras”. Konkurencij	 
sudaro iš užsienio importuojami geros kokyb�s stiprieji g�rimai. Alkoholio g�rim� rinkoje padaug�jo 
pigesni� importini� g�rim� iš Estijos ir Latvijos. 

 

37. Išmok�ti dividendai 

37.1. lentel�. Išmok�ti dividendai 1998-2003 m. 

Už finansinius 
(�kinius) metus 

Išmok�ti (priskai�iuoti) 
dividendai, Lt 

Dividend� suma, 
tenkanti 1 akcijai, Lt 

1999 1 139 060 0,07 
2000 1 708 590 0,07 
2001 268 493 0,011 
2002 488 169 0,02 
2003 - - 
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V. FINANSIN� PAD�TIS 

 

38. Finansin�s ataskaitos* 

Buhalterinis balansas, Lt  

EIL. NR. TURTAS 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 
     
A. ILGALAIKIS TURTAS 20 068 220 21 179 031 21 996 376 
I. FORMAVIMO SAVIKAINA    
II. NEMATERIALUSIS TURTAS 181 629 52 002 35 336 
III. MATERIALUSIS TURTAS 19 886 591 21 126 864 21 960 875 

III.1. Žem�    
III.2. Pastatai 5 340 630 5 452 392 5 564 155 
III.3. Statiniai ir mašinos 5 702 876 6 752 281 7 872 042 
III.4. Transporto priemon�s 142 116 238 155 360 370 
III.5. Kiti 
renginiai ir 
rankiai 499 521 556 956 537 948 
III.6. Išperkamosios nuomos ir kitos teis�s 1 165 763 1 042 006 480 875 
III.7. Kitas materialusis turtas 187 847 237 847 297 647 
III.8. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai 6 847 838 6 847 838 6 847 838 

IV. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS  165 165 
IV.1. Dalyvavimas kitose 
mon�se    
IV.2. Kitas ilgalaikis finansinis turtas  165 165 

V. PO VIENERI� MET� GAUTINOS SUMOS    
V.1. Pirk�j� 
siskolinimas    
V.2. Kitos gautinos sumos    

     
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 23 456 590 20 670 057 17 828 695 
I. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 8 822 899 8 897 651 10 796 110 

I.1. Atsargos 8 822 899 8 897 651 10 796 110 
I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 7 575 507 7 735 853 8 921 793 
I.1.2. Nebaigta gamyba 41 238 26 014 43 902 
I.1.3. Pagaminta produkcija 1 048 914 879 668 1 095 383 
I.1.4. Pirktos prek�s, skirtos perparduoti 117 168 177 814 543 878 
I.1.5. Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti    
I.1.6. Išankstiniai apmok�jimai 40 072 78 302 191 154 
I.2. Nebaigtos vykdyti sutartys    

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 12 473 942 7 830 634 6 016 857 
II.1. Pirk�j� 
siskolinimas 7 574 554 2 896 545 2 821 102 
II.2. Kitos gautinos sumos 4 899 388 4 934 089 3 195 755 

III. INVESTICIJOS IR TERMINUOTI IND�LIAI    
IV. GRYNI PINIGAI S�SKAITOSE IR KASOJE 2 159 749 3 941 772 1 015 728 
       
 C. SUKAUPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR ATEINANIO 

LAIKOTARPIO S	NAUDOS 
189 236 282 207 150 608 

     
  TURTAS IŠ VISO 43 714 046 42 131 295 39 975 679 

 

                                                      
*Met� prospekte – ataskaitoje pateikiamos audituotos finansin�s ataskaitos, patvirtintos 2004-04-29 
vykusiame eiliniame 
visuotiniame bendrov�s akcinink� susirinkime. 
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EIL. NR. SAVININK
 NUOSAVYB� IR �SIPAREIGOJIMAI 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 
     
A. KAPITALAS IR REZERVAI 36 826 216 36 648 986 36 701 719 
I. KAPITALAS 24 408 431 24 408 431 24 408 431 

I.1. �statinis (pasirašytasis) 24 408 431 24 408 431 24 408 431 
I.2. Nepareikalautas 
mok�ti (-)    

II. AKCIJ� PRIEDAI (NOMINALIOS VERT�S PERVIRŠIJIMAS)    
III. PERKAINOJIMO REZERVAS    
IV. REZERVAI 12 176 762 12 240 555 11 900 049 

IV.1. �statymo numatyti 2 440 843 2 440 843 2 440 843 
IV.2. Nepaskirstytini 2 674 841 2 674 841 2 674 841 
IV.3. Paskirstytini 7 061 078 7 124 871 6 784 365 

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 241 023  393 239 
V.1. Ataskaitini� met� 241 023  (2 922) 
V.2. Ankstesni� met�   396 161 

     
B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)    
     
C. ATID�JIMAI IR ATID�TIEJI MOKESIAI    
     
D. MOK�TINOS SUMOS IR �SIPAREIGOJIMAI 6 788 264 5 414 273 3 065 919 
I. PO VIENERI� MET� MOK�TINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI 

�SIPAREIGOJIMAI 
150 046 277 797 163 050 

I.1. Finansin�s skolos 150 046 277 797 163 050 
I.1.1. Antraeil�s    
I.1.2. Neantraeil�s    
I.1.3. Išperkamosios nuomos ir panaš�s 
sipareigojimai 150 046 277 797 163 050 
I.1.4. Kreditin�ms institucijoms    
I.1.5. Kitos    
I.2. Prekybos skolos    
I.2.1. Tiek�jams    
I.2.2. Apmok�tini vekseliai    
I.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis    
I.4. Kitos mok�tinos sumos ir ilgalaikiai 
sipareigojimai     

II. PER VIENERIUS METUS MOK�TINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 

�SIPAREIGOJIMAI 
6 638 218 5 136 476 2 902 869 

II.1. Ilgalaiki� skol� einam�j� met� dalis 262 230 266 603 102 140 
II.2. Finansin�s skolos    
II.2.1. Kreditin�ms institucijoms    
II.2.3. Kitos    
II.3. Prekybos skolos 2 667 194 1 331 931 1 416 749 
II.3.1. Tiek�jams 2 667 194 1 331 931 1 416 749 
II.3.2. Apmok�tini veksekiai    
II.4. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 93 771 277 404 426 157 
II.5. Mokes�iai, atlyginimai ir socialinis draudimas 3 607 023 2 712 264 476 274 
II.5.1. Mokes�iai 3 556 944 2 448 767 201 566 
II.5.2. Atlyginimai  164 350 171 421 
II.5.3. Socialinis draudimas 50 079 99 147 103 287 
II.6. Kitos mok�tinos sumos ir trumpalaikiai 
sipareigojimai  8 000 548 274 481 549 

     
E. SUKAUPTOS S	NAUDOS IR ATEINANIO LAIKOTARPIO 

PAJAMOS 
99 566 68 036 208 041 

     

  SAVININK
 NUOSAVYB�IR �SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 43 714 046 42 131 295 39 975 679 
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Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt 

EIL. NR. STRAIPSNIAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 
I. PARDAVIMAI IR PASLAUGOS 26 286 621 25 981 124 25 669 132 

I.1. Pajamos už parduotas prekes 26 203 308 25 917 610 25 593 524 
I.2. Pajamas už atliktas paslaugas 83 313 63 514 75 608 

II. PARDUOT� PREKI� IR ATLIKT� DARB� SAVIKAINA (16 446 690) (16 416 783) (17 063 827) 
II.1. Žaliav�, komplektavimo gamini� ir perparduoti skirt� preki� (16 446 690) (16 416 783) (17 063 827) 
II.2. Paslaug�, darb� ir tyrim�    

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS) 9 839 931 9 564 341 8 605 305 
IV. VEIKLOS S�NAUDOS (9 692 920) (8 548 155) (8 500 335) 

IV.1. Pardavim� (3 475 659) (2 899 430) (2 581 245) 
IV.2. Bendrosios ir administracin�s (6 217 261) (5 648 725) (5 919 090) 

V. VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 147 011 1 016 186 104 970 
VI. KITA VEIKLA 145 (506 955) (577 113) 

VI.1. Pajamos 818   
VI.2. S	naudos (673) (506 955) (577 113) 

VII. FINANSIN� IR INVESTICIN� VEIKLA 8 991 (204 883) (607 532) 
VII.1. Pajamos 56 640 81 845 35 208 
VII.2. S	naudos (47 649) (286 728) (642 740) 

VIII. �PRASTIN�S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 156 147 304 348 (1 079 675) 
IX. PAGAUT� (YPATINGAS PELNAS) 134 653 315 891 51 679 
X. NETEKIMAI (YPATINGIEJI PRARADIMAI)  (35 335) 8 738 
XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS PRIEŠ  APMOKESTINIM� 

(NUOSTOLIS) 
290 800 584 904 (1 036 734) 

XII. PELNO MOKESTIS (49 777) (3 917)  
XIII. GRYNASIS ATASKAITIONIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS) 241 023 580 987 (1 036 734) 

 

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, Lt  

EIL. NR. STRAIPSNIAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 
I. Nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
 393 239 396 161 

II. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas 
(nuostolis) 

241 023 580 987 (1 036 734) 

III. Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

241 023 974 226 (640 573) 

IV. Akcinink� 
našai nuostoliams padengti    
V. Pervedimai iš rezerv�   1 967 738 
VI. Paskirstytinas pelnas 241 023 974 226 1 327 165 
VII. Pelno paskirstymas:  (974 226) 933 926 
VII.1. 
 
statymo numatytus rezervus    
VII.2. 
 kitus rezervus  (486 057) 400 000 
VII.3. dividendai  (488 169) 268 493 
VII.4. kiti   265 433 

VIII. Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostolis) ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

241 023  393 239 
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Finansin�s b�kl�s pakitim� (pinig� sraut�) ataskaita, Lt 

EIL. NR. STRAIPSNIAI 2003 METAI 2002 METAI 2001 METAI 
     
I. PINIG
 SRAUTAI IŠ �MON�S VEIKLOS    

I.1. Grynasis pelnas (nuostolis) 241 023 580 987 (1 036 734) 
I.2. Nusid�v�jimo ir amortizacijos s	naudos 1 751 208 3 489 208 4 467 613 
I.3. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama (teigiama) 
taka (13 701) (889) 19 657 
I.4. Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagaut�) 69 853 83 156 70 308 
I.5. Pirk�j� 
siskolinimo sumaž�jimas (padid�jimas) (4 643 824) (38 671) 4 423 412 
I.6. �siskolinimo tiek�jams padid�jimas (sumaž�jimas) 1 335 263 (84 818) 217 929 
I.7. �vairi� 
mon�s skol� padid�jimas (sumaž�jimas) (479 334) (437 235) (239 023) 
I.8. �siskolinimo biudžetui padid�jimas (sumaž�jimas) 1 108 693 462 486 (490 153) 
I.9. Išankstini� apmok�jim� sumaž�jimas (padid�jimas) 131 201 (18 747) 447 945 

I.10. Finansin�s ir investicin�s veiklos nuostolis (pelnas) 4 710 205 772 587 875 
  GRYNIEJI PINIG� SRAUTAI IŠ �MON�S VEIKLOS (+-) (494 908) 4 241 249 8 468 829 
     

II. PINIG
 SRAUTAI IŠ INVESTICIN�S VEIKLOS    
II.1. Iš ilgalaikio turto perleidimo (
sigijimo) (673 893) (969 412) (689 057) 
II.3. Iš investicij�  perleidimo (
sigijimo)    

  GRYNIEJI PINIG� SRAUTAI IŠ �NVESTICIN�S VEIKLOS (+-) (673 893) (969 412) (689 057) 
     
III. PINIG
 SRAUTAI IŠ FINANSIN�S VEIKLOS    

III.1. Paprast�j� ir privilegijuot�j� akcij� išleidimas    
III.2. Sav� akcij� supirkimas (-)    
III.3. Obligacij� išleidimas    
III.4. Išperkamosios nuomos 
sipareigojim� apmok�jimai (-) (350 779) (318 174) (195 918) 
III.5. Skol� bankui padid�jimas (sumaž�jimas)   (5 862 252) 
III.6. Kitos 
mon�s    
III.6.1. mok�tin� skol� padid�jimas (sumaž�jimas) 218 655 597 384 461 108 
III.6.2. gautin� sum� sumaž�jimas (padid�jimas) 165   
III.7. Išmok�ti dividendai (490 254) (273 906) (1 704 110) 
III.8. Kiti pinig� gavimai (išmok�jimai) 8 991 (360 706) (862 693) 

 GRYNIEJI PINIG� SRAUTAI IŠ FINANSIN�S VEIKLOS (+-) (613 222) (355 402) (8 163 865) 
     
IV. PINIG
 SRAUTAI IŠ YPATINGOSIOS VEIKLOS    

IV.1. Pinig� sraut� iš ypatingosios veiklos padid�jimas 
(sumaž�jimas) 

 9 609 273 

  GRYNIEJI PINIG� SRAUTAI IŠ YPATINGOSIOS VEIKLOS (+-)  9 609 273 
     
V. GYN
J
 PINIG
 SRAUT
 PADID�JIMAS (SUMAŽ�JIMAS) (1 782 023) 2 926 044 (383 820) 
     
VI. PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE  3 941 772 1 015 728 1 399 548 
     
VII. PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE  2 159 749 3 941 772 1 015 728 

 

39. Pateikti finansini� ataskait� komentarus  

AB „Vilniaus degtin�” finansini� ataskait� komentarai pateikiami prie met� prospekto – ataskaitos 
pridedamoje audito ataskaitoje (2 priedas).  

 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekan�io valdymo organo parengta ataskaita 

AB „Vilniaus degtin�” valdybos ataskaita pateikiama prie met� prospekto – ataskaitos (1 priedas). 
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41. Informacija apie audit� 

AB „Vilniaus degtin�” finansini� 2003 m. gruodžio 31 d. balanso ir bei su juos susijusi� 2003 met� pelno 
(nuostolio), pelno (nuostolio) paskirstymo ir pinig� sraut� ataskait� audit	 atliko UAB „KPMG Lietuva”, 
atstovaujama auditoriaus Roko Kasperavi�iaus. 

Informacij	 apie audit	 atlikusi	 audito 
mon� 

Adresas Vytauto g. 12, LT-08118 Vilnius 

Telefonas (8~5) 210 26 00 

Faksas (8~5) 210 26 59 

Elektroninis paštas vilnius@kpmg.lt  

Interneto tinklapis www.kpmg.lt  

�mon�s kodas 1149497 

Audito 
mon�s licencija Nr. 49 

Auditoriaus nuomone, išskyrus pateikt� išlyg� poveik
, finansin�s ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 
tikrai ir teisingai atspindi bendrov�s finansin� b�kl� 2003 m. gruodžio 31 d. bei jos 2003 met� veiklos 
rezultatus ir pinig� srautus pagal apskait	 Lietuvoje reglamentuojan�ius teis�s aktus. 

Išlygos: 

1995 metais bendrov� avansu mokes�i� inspekcijai sumok�jo 3 630 t�kst. lit� sum	. Ta�iau mokes�i� 
inspekcija teigia, kad ši suma 
 jos banko s	skait	 nepateko. 2000 met� geguž�s m�nes
 Apeliacinis teismas 
pri�m� sprendim	 mokes�i� inspekcijos naudai. Ta�iau bendrov� vis dar tikisi sau palankaus Vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimo 2004 met� balandžio pabaigoje ir vis dar apskaito š
 3 630 t�kst. lit� 
išankstin
 apmok�jim	 balanse be joki� atid�jim�. Tod�l auditoriai turi padaryti išlyg	 šiai sumai. 

Bendrov�s ilgalaikiame turte, be kita ko, apskaityta 6 848 t�kst. lit� vert�s nebaigta statyba ir 320 t�kst. lit� 
vert�s sul�i� gamybos pastatas. Šiuo metu bendrov� šio turto nenaudoja arba naudoja tik iš dalies. Auditori� 
nuomone, šis turtas tur�t� b�ti 
vertintas mažesne iš jo likutin�s ir grynosios realizacin�s ver�i�. Remiantis 
2004 m. vasario 6 d. turto vert�s nustatymo pažyma, nebaigtos statybos rinkos vert� lygi 4 350 t�kst. lit�. 
Tod�l, auditori� nuomone, šio ilgalaikio turto likutin� vert� tur�t� b�ti sumažinta 2 818 t�kst. lit� suma. 

Audito metu pasteb�ta, kad gautinose sumose yra apskaityt� beviltišk� ir abejotin� 
siskolinim� iš 
ankstesni� met�. Auditori� nuomone, beviltišk� ir abejotin� 
siskolinim� rizikai padengti tur�t� b�ti 
suformuoti apytiksliai 3 240 t�kst. lit� atid�jimai. 

Audito metu taip pat pasteb�ta, kad atsargose yra apskait� pasenusi� ir l�tai judan�i� žaliav� ir 
komplektavimo gamini�. Auditori� nuomone, pasenusi� ir l�tai judan�i� atsarg� rizikai padengti tur�t� b�ti 
suformuoti apytiksliai 1 580 t�kst. lit� atid�jimai. 

Be to, sukauptos s	naudos 2003 m. gruodžio 31 d. tur�t� b�ti padidintos 490 t�kst. lit� suma, o dalis 2003 
met� s	naud�, t.y. 64 t�kst. lit� išmokos darbuotojams pagal socialini� garantij� tvark	, apskaitytos 
tiesiogiai akcinink� nuosavyb�je. 

Aukš�iau pamin�tos sumos daugiausiai susijusios su ankstesniais laikotarpiais ir tod�l tur�t� b�ti koreguotos 
tiesiogiai akcinink� nuosavyb�je. Jei aukš�iau pamin�tos sumos b�t� apskaitytos, akcinink� nuosavyb� b�t� 
mažesn� 11 758 t�kst. lit� suma, o 2003 met� rezultatas b�t� mažesnis 166 t�kst. lit� suma.” 

Auditas atliktas pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos paskelb� Tarptautin� apskaitinink� federacija. 

Auditas buvo baigtas 2004 m. balandžio 19 d. 

Auditoriaus išvada ir ataskaita pridedama prie met� prospekto – ataskaitos (2 priedas). 
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 VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

 

42. Valdymo organ� nariai 

42.1. Pareigos, vardai ir pavard�s, asmens kodai, duomenys apie dalyvavim	 emitento 
statiniame kapitale 

42.1.1. lentel�. AB „Vilniaus degtin�” valdymo organ� nariai. 

Vardai, pavard�s, Asmens kodai Pareigos Turima kapitalo ir 
bals� dalis, proc 

STEB�TOJ
 TARYBA (IKI 2003 M. LAPKRIIO 13 D.) 
Raimondas Sedlevi�ius  Pirmininkas - 
R�ta Motiej�nait�  Nar� - 
Regina Ramutyt�  Nar� - 

STEB�TOJ
 TARYBA (IŠRINKTA 2003 M. LAPKRIIO 13 D.) 
R�ta Plungait�  Pirminink� - 
Waldemar Rudnik (iki 2004-04-29)  Narys - 
Krzysztof Trylinski (iki 2004-04-29)  Narys - 
Tomasz Kowalski (nuo 2004-04-29)  Narys - 
Dariusz Jamiola (nuo 2004-04-29)  Narys - 

VALDYBA (IKI 2003 M. LAPKRIIO 10 D.) 
Antanas Dobilas  Pirmininkas - 
Raimondas Petrauskas  Pavaduotojas - 
Danut� Tirylien�  Nar� - 
Danut� Beganskien�  Nar� - 
Stanislavas Talat-Kelpša  Narys - 

VALDYBA (IŠRINKTA 2003 M. LAPKRIIO 10 D.) 
Raimundas i�irka  Pirmininkas - 
Danas Kerbelis  Pavaduotojas - 
Marius Šul�ys  Narys - 
Andr�jus Galuška  Narys - 
Pranas Jauševi�ius  Narys - 

ADMINISTRACIJA 
Antanas Dobilas (iki 2003-11-13)  Generalinis direktorius - 
Darius Žaromskis (nuo 2003-11-13)  Generalinis direktorius - 
Raimonda Palionien�   Finans� ir administracijos direktor� - 

 

42.2. Duomenys apie valdybos pirminink	, administracijos vadov	 ir vyr. finansinink	. 

Raimundas i�irka - valdybos pirmininkas. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija - zooinžinierius. Nuo 1997 
m. iki 1999 m. lapkri�io m�n. UAB ,,Belvedere Baltic” vadybininkas, nuo 1999 m. lapkri�io m�n.  
UAB ,,Belvedere prekyba” generalinis direktorius. 

Darius Žaromskis – generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija - teisininkas.  
UAB ,,Kaminera” direktorius. Nuo 2003-11-13 AB,,Vilniaus degtin�” generalinis direktorius. 

Raimonda Palionien� – vyriausioji finansinink�. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija - ekonomist�. Iki 1994 
m. gruodžio m�n. AB „Vilniaus degtin�”, II kat. Ekonomist�, iki 1996 m. birželio m�n. AB „Vilniaus 
degtin�”, vyr. finansinink�s pavaduotoja, nuo 1996 m.birželio 6 d. AB „Vilniaus degtin�” vyr. finansinink�, 
nuo 2004 m. balandžio 1 d. finans� ir administracijos direktor�.  
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42.3. Duomenys apie dalyvavim	 kit� 
moni�, 
staig� ir organizacij� veikloje (
mon�s, 
staigos ar 
organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesn� kaip 5 proc. 
moni� kapitalo ir bals� dalis, proc.) 

42.3.1. lentel�. Dalyvavimas kit� 
moni�, 
staig� ir organizacij� veikloje. 

Vardas, pavard� �mon�s, �staigos, organizacijos pavadinimas, pareigos Kit� �moni� kapitalo 
ir bals� dalis 

V� Valstyb�s turto fondo Akcij� valdymo skyriaus viršininkas - 
AB „Lietuvos avialinijos” steb�toj� tarybos narys - 
UAB Lietuvos eksporto ir importo draudimas steb�toj� tarybos 
pirmininkas 

- 

AB Mažeiki� elektrin�s steb�toj� tarybos pirmininkas - 
AB „Klaip�dos laiv� remontas” steb�toj� tarybos pirmininkas - 
AB „Nacionalin� vertybini� popieri� birža” steb�toj� tarybos pirmininkas - 
AB „Anykš�i� vynas” steb�toj� tarybos pirmininkas - 

Raimondas Sedlevi�ius 

AB „Pagiri� šiltnamiai” steb�toj� tarybos pirmininkas - 
V� Valstyb�s turto fondo Akcij� valdymo skyriaus viršininko pavaduotoja - 
UAB Lietuvos eksporto ir importo draudimas steb�toj� tarybos nar� - 
AB „Kietaviški� gausa”  steb�toj� tarybos pirminink� - 
AB „Radviliškio mašin� gamykla” steb�toj� tarybos nar� - 
UAB Projektavimo firma „Saistas” valdybos nar� - 
AB „Nacionalin� vertybini� popieri� birža” steb�toj� tarybos nar� - 
AB „Lietuvos vertybini� popieri� depozitoriumas” valdybos nar� - 
UAB „Kauno signalas” valdybos nar� - 
UAB „Eismas” valdybos pirminink� - 
AB „Elektros tinkl� statyba” steb�toj� tarybos pirminink� - 
AB „Klaip�dos laiv� remontas” valdybos nar� - 

R�ta Motiej�nait� 

AB „Pagiri� šiltnamiai” valdybos nar� - 
Regina Ramutyt� Lietuvos Respublikos Žem�s �kio ministerijos Žem�s �kio ir maisto 

departamento Perdirbt� produkt� skyriaus ved�ja 
- 

R�ta Plungait� UAB,,Kaminera“direktoriaus pavaduotoja - 
Waldemar Rudnik Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o. valdybos viceprezidentas  
Krzysztof Trylinski Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o. valdybos prezidentas  
Tomasz Kowalski Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o. komercijos direktorius  
Dariusz Jamiola Sobieski Dystrybucja Sp.z.o.o. finans� direktorius  
Antanas Dobilas - - 
Raimondas Petrauskas - - 
Danut� Tirylien� Duomen� neturima - 
Danut� Beganskien� Duomen� neturima - 
Stanislavas Talat-Kelpša Duomen� neturima - 
Raimundas i�irka UAB „Belvedere prekyba” generalinis direktorius - 
Danas Kerbelis Lietuvos ir Pranc�zijos UAB „Belvedere Baltic” direktorius - 
Marius Šul�ys UAB „Belvedere prekyba” komercijos direktorius - 
Andr�jus Galuška UAB „Belvedere prekyba” vyriausiasis finansininkas - 
Pranas Jauševi�ius UAB „Belvedere prekyba” Vilniaus regiono  vadovas - 

UAB „Kaminera”  direktorius 50,0 
UAB „Kamineros grup�”  direktorius 50,0 
UAB „Svilita” 100,0 
AB „Birž� agroservisas” 20,0 
UAB „Bagem” direktorius 25,0 

Darius Žaromskis 

AB „Sanitas” steb�toj� tarybos narys 5,37 
Raimonda Palionien�  - - 
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42.4. Duomenys apie valdymo organ� nari� neišnykus
 teistum	 už nusikaltimus nuosavybei, �kininkavimo 
tvarkai, finansams. 

Bendrov�s valdymo organ� nariai neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, �kininkavimo 
tvarkai, finansams. 

 

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organ� nario kadencijos pradži	 ir pabaig	 

AB „Vilniaus degtin�” steb�toj� taryba išrinkta 2003 m. lapkri�io 13 d. ketveri� met� kadencijai (iki 2007 
m.), bendrov�s valdyba išrinkta 2003 m. lapkri�io 10 d. ketveri� met� kadencijai (iki 2007 m.). 

 

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams 

43.1. lentel�. Informacija apie emitento per ataskaitin
 laikotarp
 išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� 
iš pelno bendras sumas 

 Išmok�ti atlyginimai, Lt Tantjemos, Lt Kitos išmokos(dividendai), Lt 
Steb�toj� tarybos nariams - - - 
Valdybos nariams  66 315 - 878 
Administracijos nariams 89 598 - 807 
1 valdybos nariui tenka  13 263 - 176 
1 administracijos nariui tenka 44 799 - 404 

 

43.2. Emitento steb�toj� tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitin
 laikotarp
 išmok�t� 
atlyginim�, tantjem� ir kit� išmok� iš pelno sumos, gautos iš 
moni�, kuriose emitento dalis 
statiniame 
kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.  

Nebuvo. 

 

43.3. Per ataskaitin
 laikotarp
 valdymo organ� nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, 
kuriais užtikrintas j� prievoli� 
vykdymas. 

Nebuvo. 

 

44. Sand�riai su suinteresuotais asmenimis 

AB „Vilniaus degtin�” �kin�je - finansin�je veikloje nebuvo sudaryti sandoriai, neb�dingi bendrov�s 
pagrindiniai veiklai, su 
mon�mis, 
staigomis ir organizacijomis, kuri� veikloje ar kapitale dalyvauja 
bendrov�s valdymo organ� nariai. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 

 

45. Naujausi �vykiai emitento veikloje 

2004-04-29 
vykusiame AB „Vilniaus degtin�” eiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime išklausyta 
audito išvada, susipažinta su steb�toj� tarybos atsiliepimais ir pasi�lymais, patvirtinta AB „Vilniaus 
degtin�” 2003 met� veiklos ataskaita, 2003-�j� met� finansin� atskaitomyb�, 2003 m. bendrov�s pelno 
paskirstymas, pagal kur
 nutarta dividend� nemok�ti. Nuspr�sta netvirtinti naujos bendrov�s 
stat� 
redakcijos. Audito 
mon� UAB „KPMG Lietuva” išrinkta auditoriumi ir nustatyta apmok�jimo tvarka. Iš 
steb�toj� tarybos atšaukti K. Trylinski ir W. Rudnik, išrinkti Tomasz Kowalski ir Dariusz Jamiola. 
Nuspr�sta pritarti skolinimuisi ir turto 
keitimui pagal Kreditavimo sutart
., pritarta numatyto gauti kredito 
naudojimui sutartyje nurodytiems tikslams ir numatytiems 
sipareigojimams vykdyti. Bendrov�s valdyba 

galiota išspr�sti visus klausimus d�l min�tos paskolos gavimo ir turto 
keitimo 
forminant ši	 paskol	. 

2004 m. sausio – kovo m�n. parduota 90,7 t�kst. dal degtin�s – likerio gamini�. Palyginus su 2003 m. 
pardavim� apimtys nat�ra padid�jo 41,7 proc. Nedenat�ruoto etilo alkoholio parduota 9,5 t�kst. dal., t.y. 
67,9 proc. praeit� met� lygio. Denat�ruoto etilo alkoholio parduota 12,5 proc. daugiau nei 2003 m. 

Kaip parod� I ketvir�io rezultatai, pasirinktos marketingin�s priemon�s bei logistika leido padidinti 
pardavimus litrais daugiau nei 40 proc. lyginant su praeit� met� I ketvir�iu (2003 I ketv. 64 t�kst. dal; 2004 I 
ketv. 90,4 t�kst. dal). Taip pat pardavim� augimui didel�s 
takos tur�jo ir tai, kad buvo sudarytos sutartys su 
keliais prekybos tinklais d�l vardini� degtini� gamybos. Pajamos, lyginant su atitinkamu praeit� met� 
laikotarpiu, padid�jo 7,6 proc. iki 5 644 t�kst.Lt. Tok
 didel
 skirtum	 tarp augimo t�kst. dal ir pajam� t�kst. 
Lt l�m� ženkliai išaugusios nuolaidos pirk�jams, bei nedenat�ruoto etilo alkoholio pardavimo apim�i� 
sumaž�jimas, ir tai , kad vardini� gamini� pardavim� pelningumas yra ženkliai mažesnis nei vidutinis.  

 

46. Esminiai �vykiai emitento veikloje 

2003-03-07 
vyko AB „Vilniaus degtin�” steb�toj� tarybos pos�dis, kuriame nutarta atšaukti buvusios 
valdybos narius. Naujais valdybos nariais išrinkti Antanas Dobilas, Raimondas Petrauskas, Stanislovas 
Talat-Kelpša, Danut� Tirylien�, Danut� Beganskien�. 

2003-04-24 
vykusiame AB „Vilniaus degtin�” visuotiniame akcinink� susirinkime nuspr�sta patvirtinti 
bendrov�s 2002 met� veiklos ataskait	, išklausytos audito išvados, patvirtinta 2002-�j� met� finansin� 
atskaitomyb� bendrov�s pelno paskirstymas, pagal kur
 skirti 0,02 lito dividendai vienai akcijai. Susirinkime 
nesvarstytas darbotvark�s klausimas „�galiojim� suteikimas valdybai d�l ilgalaikio bendrov�s turto 
keitimo 

forminant paskolas banke.” Patvirtinta AB „Vilniaus degtin�” socialini� garantij� taikymo tvarka” 2003 
metams ir leista bendrov�s valdybai spr�sti materialinio skatinimo bei socialini� garantij� klausimus pagal 
pateiktas nuostatas. 

2003-11-10 
vyko AB „Vilniaus degtin�” steb�toj� tarybos pos�dis, kuriame nutarta atšaukti AB „Vilniaus 
degtin�” valdybos narius A. Dobil	, R. Petrausk	, D. Tirylien�, D. Beganskien�, S. Talat-Kelpš	. � 
bendrov�s valdyba išrinkti Raimundas i�irka, Danas Kerbelis, Marius Šul�ius, Andr�jus Galuška, Pranas 
Januševi�ius. 

2003-11-13 
vykusiame AB „Vilniaus degtin�” neeiliniame visuotiniame akcinink� susirinkime nuspr�sta 
atšaukti steb�toj� tarybos narius R. Sedlevi�i�, R. Motiej�nait�, R. Ramutyt�. Steb�toj� tarybos nariais 
išrinkti R�ta Plungait�, Waldemar Rudnik, Krzysztof Trylinski. Leista bendrov�s valdymo organ� nariams 
b�ti kitos panašia �kine veikla besiver�ian�ios 
mon�s arba 
mon�s, t�sian�ios bendrov�s gamybos ir 
paslaug� proces	 ir produkcijos realizavim	, valdymo organ� nariais. Audito 
mon� UAB „KPMG Lietuva” 
išrinkta  AB „Vilniaus degtin�” auditoriumi ir nustatytos apmok�jimo s	lygos. 

2003-11-13 bendrov�s valdyba pri�m� nutarim	 atšaukti AB „Vilniaus degtin�” generalin
 direktori� Antan	 
Dobil	 ir išrinkti Dari� Žaromsk
 bendrov�s generaliniu direktoriumi. 
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47. Veiklos strategija ir numatomi jos poky�iai per artimiausius finansinius (�kinius) metus 

Pagal patvirtint	 2004 met� gamybos program	, numatoma pardavimo apimtis, lyginant su 2003 metais, 
padidinti 6,0 proc. 

Kadangi nuo ši� met� sausio 1 dienos buvo liberalizuota stipri�j� alkoholini� g�rim� rinka, atsirado nauj� 
gamintoj�, taip pat nuo geguž�s 1 dienos atsiveria Europos S	jungos rinka, tikimasi žymi� poky�i� 
konkurencin�je kovoje: žymiai pasunk�s derybos su klientais d�l produkcijos platinimo, tikimasi importini� 
g�rim� atpigimo. D�l ši� priežas�i� šiems metams 
mon� yra suplanavusi pagrindines j�gas skirti logistikos 
optimizavimui bei masinei produkcijos reklamai, nukreiptai 
 galutin
 vartotoj	. Šiems metams numatoma 
skirti reklamai ir prekybin�ms akcijoms iki 1,1 mln.Lt. 

Taip pat vienas prioritetini� uždavini� šiems metams yra eksporto išvystymas. Pagrindin�s tikslin�s rinkos 
šiems metams yra pasirinktos Latvija, Lenkija bei Bulgarija. Tiek per bendras „Belvedere” koncerno 

mones, tiek per naujus partnerius bus siekiama efektyviai 
eiti 
 šias rinkas ir prad�ti vystyti prekinius 
ženklus. Pasirinkta adaptuoto Brando strategija, kai visi eksporto rinkai pateikiami gaminiai bus tuo pa�iu 
prekiniu ženklu, specialiai adaptuotu konkre�iai šaliai. Tikimasi, kad met� gale eksporto pardavimai padid�s 
nuo 4 proc. iki 15 proc. visos produkcijos pardavim�. 

Užsienio rinkose žadama vystyti daugiausia trauktines, ta�iau preki� ženklo šeimoje taip pat bus bent viena 
degtin�.  

Lietuvos rinkoje pagrindinis d�mesys bus skiriamas „Bajor�”, „Karvedys”, „Parlamento Premium” preki� 
ženklams. Taip pat numatoma, kad antroje ši� met� pus�je bus prad�ta „Sobieski” degtin�s gamyba bei 
pateiktas dar vienas naujas gaminys.  

Numatomas ir asortimento siaurinimas – bus atsisakyta neperspektyvi� produkt� gamybos, toki� kaip 
„Lietuviška grynoji”, „Gimtadienis”, ta�iau tik pasibaigus žaliav� atsargoms. 

Esant neapibr�žtai rinkai bei sud�tingam galim� pasikeitim� prognozavimui, šiais metais numatoma 
lygiagre�iai vystyti kelis preki� ženklus, kaip apsidraudim	 išlaikyti stabiliai augan�i	 rinkos dal
. 

 


