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Akcinės bendrovės “Žemaitijos pienas” 2006 metų I pusmečio ataskaita

I skyrius.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas - ataskaita.
2006 m. I pusmetis.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.
Emitento pavadinimas - Akcinė bendrovė “Žemaitijos pienas”.
Buveinės adresas – Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai;
telefonas: (8-444) 22201;
faksas: (8-444) 74897;
elektroninis paštas: info@zpienas.lt ;
interneto svetainė: http://www.zpienas.lt
Teisinė - organizacinė forma - juridinis asmuo, akcinė bendrovė.
AB įregistravimo įmonių rejestre duomenys:
įregistravimo data: 1993 m. birželio 23 d;
registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras;
įmonės rejestro kodas: 180240752.
Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 48.375.000 Lt.
Įstatinis kapitalas padalintas į 4.837.500 paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais,
kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės
pavadinimas.
Su pusmetine ataskaita, finansinėmis bei auditoriaus ataskaitomis galima susipažinti
AB”Žemaitijos pienas” buveinėje, adresu Sedos g. 35, Telšiuose darbo valandomis.
Visuomenės informavimo priemonės yra laikraščiai “Valstiečių laikraštis”, “Kalvotoji
Žemaitija”.
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4.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:
4.1. emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas
AB “Žemaitijos pienas” generalinis direktorius Algirdas Pažemeckas, tel.: (444) 22201, faksas
(444) 74897;
AB „Žemaitijos pienas“ vyriausioji finansininkė Dalia Gecienė, tel.: (444) 22206, faksas (444)
74897.
4.2. konsultantai
Konsultantas - AB Šiaulių banko vertybinių popierių apskaitos skyrius, adr. Tilžės g. 149, LT76348, Šiauliai, tel.: (8-41) 595669, faksas (8-41) 595 687, konsultanto atstovas – Jolanta
Dobiliauskienė, tel.: (8-41) 595669.
Visa ataskaita parengta pagal emitento atstovų pateiktą medžiagą. Konsultantas atsako už
tinkamą pateiktų duomenų išdėstymą. Už ataskaitoje pateiktos informacijos teisingumą atsakingi
AB “Žemaitijos pienas” atstovai.

5. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
Asmenys, atsakingi už ataskaitos rengimą, jį pasirašydami patvirtina, kad ataskaitoje pateikta
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių
sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai
bei jų vertinimui.

AB Žemaitijos pienas“
Gen. direktorius Algirdas Pažemeckas

________________

AB „Žemaitijos pienas“
Vyr.finansininkė Dalia Gecienė

________________

AB Šiaulių banko VP apskaitos
Sk.viršininkė Jolanta Dobiliauskienė

________________

Šiauliai, 2005 08 23
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II skyrius.
INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS
VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS
6. Emitento įstatinis kapitalas:
6.1. įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas
Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas –48 375 000 Lt. Kapitalas padalintas į 4 837
500 paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų.

6.2. informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į
akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius.
_______________

7. Akcininkai.
Bendrovėje 2006-06-30 buvo 2.942 akcininkai.
Daugiau kaip 5 procentus bendrovės kapitalo ir balsų 2006-06-30 turėjo akcininkai:

Eil.
Nr.

1
2

3

Vardas, pavardė
(pavadinimas), kodas
adresas
Algirdas Pažemeckas
a.k. 35111120012
Skandinaviska Enskilda
Banken klientai,
į/k. 50203290810, Sergebs
Torg 2, 10640 Stockholm
Ona Šunokienė
a.k. 42904130071

Nuosavybės
Nuosavybės teise Kapitalo ir balsų
teise prikl. prikl. akcinio kapi- dalis, su kartu
akcijų skaičius talo ir balsų dalis, % veikiančiais
asmenimis, %
1.970.587
40,74
48,81

537.027

11,10

11,10

283.980

5,87

5,87

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas.
_______________
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9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta
Bendrovė yra išleidusi į viešąją apyvartą 4.837.500 paprastųjų vardinių 10 litų nominalios
vertės akcijų (VP ISIN kodas LT0000121865), kurių bendra nominali vertė – 48.375.000 litų.
Akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą.
Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje:
Laikotarpis

Kaina (Lt)

Apyvarta (Lt)

didž.

maž.

pask. sesijos

didž.

maž.

pask. sesijos

2006-01-03 - 2006-06-30 21,00

18,02

19,51

469.989,34

0

3.878,20

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.
1) AB “Žemaitijos pienas” yra sudariusi maklerinio aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ “Baltijos
vertybiniai popieriai”, Gedimino pr. 60, Vilnius.
2) 2004 m. liepos 16 d. bendrovė sudarė sutartį su AB Šiaulių banko FMS (Tilžės 149,
Šiauliai), pagal kurią bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos
23 d. perduotas AB Šiaulių banko FMS.
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11. Valdymo organų nariai.
pareigos, vardai ir pavardės, dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale, kitų įmonių
veikloje ir kapitale:

Eil
Nr

Pareigos

1.

Stebėtojų taryba
Tarybos pirmininkė

2.

Tarybos narė

3.

Tarybos narys

1.

Valdyba
Valdybos pirmininkas

2.

Vardas, pavardė

Kapitalo ir
balsų dalis,
proc.

Dalyvavimas
kitų įm. veikloje ir kapitale (virš 5 %
kapitalo ir balsų)

Asta Kiguolienė
a.k. 46107230021
Gražina
Norkevičienė
a.k. 45305110083
Algirdas Stulpinas
a/k. 34507240122

1,70

-

AB“Žemaitijos pienas” direktorius
transportui,
UAB “Telšių autoservisas”
valdybos narys;
AB „Šilutės Rambynas“ valdybos
narys

Algirdas Pažemeckas
a.k. 35111120012

40,74

Valdybos narys

Romusas Jarulaitis
a/k. 35409280017

2,53

3.

Valdybos narė

Irena Baltrušaitienė
a/k. 45302010018

1,19

4.

Valdybos narė

Dalia Gecienė
a/k. 34507240122

1,38

AB “Klaipėdos pienas” valdybos
pirmininkas;
AB „Žemaitijos pieno investicija“46,79 proc.
AB ”Žemaitijos pieno investicija”
gen.direktorius ir valdybos narys,
UAB “Telšių autoservisas”
direktorius ir valdybos narys,
AB “Žemaitijos pieno investicija” –
5,32 proc.
AB ”Žemaitijos pieno investicija”
valdybos narė,
AB ”Klaipėdos pienas” valdybos
narė,
AB “Šilutės Rambynas“ valdybos
narė.
AB”Klaipėdos pienas” valdybos
narė,
AB “Žemaitijos pieno investicija”
valdybos narė.

5.

Valdybos narys

Algirdas
Bladžinauskas
a/k 36010270809

_

1.

Administracija
Gen.direktorius

2.

Vyr.finansininkė

Algirdas Pažemeckas
a.k. 35111120012
Dalia Gecienė
a/k. 34507240122

0,15

40,74
1,38

UAB “Žemaitijos pieno žaliava”
direktorė
-

AB “Klaipėdos pienas”
valdybos pirmininkas.
AB”Klaipėdos pienas” valdybos
narė,
AB “Žemaitijos pieno investicija”
valdybos narė.
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III skyrius.
FINANSINĖ PADĖTIS
12. Buhalterinis balansas.

Grupė
2006 m.
2005 m.
birželio 30 d. gruodžio 31 d.
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Investicinis turtas
Investicijos, skirtos pardavimui
Investicijos į dukterines įmones
Ilgalaikės gautinos sumos
Atidėtojo mokesčio turtas
Ilgalaikio turto iš viso

488
46.219
6.195
197
53.099

424
48.459
20
2.543
197
51.643

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Iš pirkėjų gautinos sumos
Iš dukterinių įmonių gautinos sumos
Iš kitų susijusių šalių gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso

31.547
632
21.679
19.167
9.657
22.948
105.630

48.608
1.259
23.145
7.787
8.762
13.097
102.658

Turto iš viso

158.729

154.301
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Balansai (tęsinys)
Grupė
2006 m.
2005 m.
birželio 30 d. gruodžio 31 d.
ĮSIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS
KAPITALAS
Nuosavas kapitalas, priskirtinas
Bendrovės akcininkams
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai
Privalomasis rezervas
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
Mažumos dalis
Nuosavo kapitalo iš viso

48.375
4.851
9.426
62.652
1.037
63.689

48.375
3.700
10.541
62.616
1.037
63.653

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Gauta parama
Ilgalaikės paskolos
Ilgalaikės paskolos iš susijusių šalių
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

3.007
33.931
4.139
-

3.941
26.214
3.820
91

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso

41.077

34.066

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos)
įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Prekybos skolos
Dukterinėms įmonėms mokėtinos sumos
Kitoms susijusioms šalims mokėtinos sumos
Mokėtinas pelno mokestis
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso

18.206

23.497

1.710
21.302
6.363
460
5.922
53.963

1.615
18.393
9.208
465
3.404
56.582

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo iš viso

158.729

154.301
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita.
Grupė
2006 m.
2005 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas
Veiklos sąnaudos
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas
Veiklos pelnas
Finansinės ir investicinės veiklos (sąnaudos) –
grynasis rezultatas
Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas

207.264
(177.207)
30.057
(30.283)
4.198
3.972

179.224
(151.469)
27.755
(28.846)
1.315
224

(71)
3.901
(962)
2.939

839
1.063
1.063

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos
Grupė

Mažumos
dalis

Priskirtinas Bendrovės akcininkams

Iš viso

NepaskirĮstatinis Akcijų PrivalomaKiti
Savos stytasis
kapitalas priedai sis rezervas rezervai akcijos pelnas
Iš viso
2004 m.
gruodžio 31 d.
likutis
Pervesta į įstatinį
kapitalą
Išmokėti
dividendai
Grynasis metų
pelnas
2005 m.
gruodžio 31 d.
likutis
Pervesta į įstatinį
kapitalą
Sudaryti rezervai
Išmokėti
dividendai
Grynasis metų
pelnas
2006 m. birželio
30 d. likutis

37.000

2.760

3.700

3.540

-

6.075

53.075

1.037

54.112

11.375 (2.760)

-

(3.540)

-

(5.075)

-

-

-

-

-

-

-

-

(740)

(740)

-

(740)

-

-

-

-

-

10.281

10.281

-

10.281

48.375

-

3.700

-

-

10.541

62.616

1.037

63.653

(1.151)

-

-

(2.903)

(2.903)

(2.903)

1.151

-

-

-

-

-

2.939

2.939

-

2.938

48.375

-

4.851

-

-

9.426

62.652

1.037

63.689
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Pinigų srautų ataskaitos
Grupė
2006 m.
2005 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Gautos paramos amortizacija
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (pelnas) / nuostoliai ir
ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai
Gautinų sumų vertės sumažėjimas
Pelno mokesčio sąnaudos
Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo (atstatymas)
Žalos atlyginimas
Kitos nepiniginės sąnaudos

2.939

1.063

6.957
(934)

6.422
(861)

(67)

788
9.683

702
7.326

17.061

9.344
(14.562)

627

707

(18.205)

10.122

5.205
14.368

995
13.932

(6.044)
1.117
24
3.666
(2.769)
161
(3.845)

(7.935)
229
-

(2.686)

(699)

5.268
(1.936)
(586)
331
(1.063)
(672)

3.108
(1.098)
(366)

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

9.851

4.233

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

13.097
22.948

12.934
17.167

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)
Gautinų sumų (padidėjimas)
Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto
sumažėjimas (padidėjimas)
Kitų gautinų sumų sumažėjimas
Prekybos skolų, susijusioms šalims ir dukterinėms įmonėms
mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)
(Sumokėtas) pelno mokestis
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų
(sumažėjimas) padidėjimas
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas
Investicijų pardavimai
Paskolų susigrąžinimas
Ilgalaikių paskolų (išdavimas)
Gautos palūkanos
Grynieji pinigų srautai investicinei veiklai
Finansinės veiklos pinigų srautai
Dividendų (išmokėjimas)
Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu
Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)
Kitos finansinės veiklos pajamos
(Sumokėtos) palūkanos
Grynieji pinigų srautai finansinei veiklai

(1.979)
88
(9.597)

(1.047)
(102)
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14. Aiškinamasis raštas
Ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS).
Grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė apima AB „Žemaitijos pienas“ ir jos
kontroliuojamas įmones (UAB „Žemaitijos pieno žaliava“, UAB „Telšių autoservisas“, ŽŪK
„Tarpučių pienas“ ir ŽŪK „Sodžiaus pienas“). Paprastai įmonė yra kontroliuojama, kai Grupei
tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 procentų balsavimo teises suteikiančio akcinio
kapitalo ir/ar kai ji gali kontroliuoti finansinę ir įprastinę veiklą ir taip gauti naudos iš šios įmonės
veiklos.
Nuosavybės ir grynojo pelno dalis, priklausantys akcininkų mažumai, yra atitinkamai
išskiriami atskira eilute konsoliduoto balanso ataskaitoje.
Konsoliduojant eliminuojami visi įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei nerealizuotas
pelnas ir nuostolis.
Laikantis palyginamumo principo 2005m. birželio 30d. buvo koreguotos pardavimo pajamos,
t.y. iš kitos veiklos pajamų- grynojo rezultato buvo iškelta eksporto subsidijų suma 6.506 tūkst.Lt
į pardavimo pajamas.
Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:

2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
Iš viso paskolų 2006m.06 mėn. 30d.

2006 m. birželio 30 d.
18.206
25.382
7.444
1.105
52.137

Metų pabaigoje Grupės negrąžintų paskolų dalis nacionaline ir užsienio valiutomis (sumos
lentelėje pateikiamos tūkst. litų):
2006 m. birželio 30 d.
Paskolos valiuta:
Eurai
Litai

34.139
17.998
52.137

2006 m. birželio 30 d. negrąžintų paskolų palūkanų svertinis vidurkis buvo 4.57%. Kintamos
palūkanos svyruoja priklausomai nuo 6 mėn.arba 1metų EUR LIBOR.

15. Informacija apie auditą
Pusmečio apskaitos ir atskaitomybės auditas bendrovėje neatliekamas
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IV skyrius
ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE,
16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.
Per pirmąjį 2006 metų pusmetį AB „Žemaitijos pienas“ skelbė šiuos pranešimus apie esminius
įvykius:
• 2006-01-13 – informuota apie Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą
dėl 5,3 mln.Lt žalos atlyginimo priteisimo iš Lietuvos Valstybės dėl neteisėtų „Paramos
pieno supirkimo kainoms palaikyti tiekimo perdirbimo įmonėms taisyklių“ nuostatų;
• 2006-02-02 – paskelbti 2005 m. pardavimų neaudituoti duomenys – 369 mln.Lt;
• 2006-02-28 – praneštas 2005 metų bendrovės veiklos rezultatas – grynasis pelnas- 9,5
mln.Lt;
• 2006-03-06 – pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir pateikta
susirinkimo darbotvarkė;
• 2006-03-28 ir 2006-04-03 – pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektus ir siūlymą mokėti 0,60 Lt dydžio dividendus;
• 2006-04-14 – paskelbti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2006-04-28 – informuota apie preliminarų 2006 m. I-ojo ketvirčio neaudituotą veiklos
rezultatą – 1,2 mln.Lt likutinio pelno.

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.
Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas priteisė iš Lietuvos Valstybės AB “Žemaitijos
penas“ 5,3 mln. žalos atlyginimo dėl neteisėtų „Paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti
tiekimo perdirbimo įmonėms taisyklių“ nuostatų.
Be priteistų 5.3mln.Lt nebuvo teismo procesų, kurie galėtų ar būtų paveikę įmonės finansinę
padėtį.

AB “Žemaitijos pienas” gen. direktorius

AB “Žemaitijos pienas” vyr. finansininkė

Algirdas Pažemeckas

Dalia Gecienė

A.V.
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