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                   I. BENDRA INFORMACIJA 

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 

 
Konsoliduotas pusmečio pranešimas ir finansinės ataskaitos parengtos ir teikiamos už 2019 metų 
sausio – birželio mėnesius, taip pat pranešime nurodomi reikšmingi įvykiai įvykę po ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos. Pranešimas teikiamas pagal teisės aktais nustatytas sąlygas, reikalavimus ir 
tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos 
Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, emitento teisinę formą ir  veiklą reglamentuojančiais teisės 
aktais, emitento ir dukterinės bendrovės steigimo dokumentais ir kitais teisės aktais. 
 
Šiame dokumente AB „Žemaitijos pienas“ (toliau vadinama – Bendrovė arba Emitentas), ABF 
„Šilutės Rambynas“ (toliau vadinama – Grupės įmonė ar Dukterinė įmonė), o tais atvejais kai 
aprašomi ar nurodomi faktai ar/ir duomenys apie abi Bendroves kartu, įvardinamos tekste kaip 
Grupės įmonės. 
 
Pažymėtina, kad šiame pusmečio pranešime teikiama informacija ir duomenys tik tokia apimtimi 
apie Grupės įmones, tiek kiek tokia informacija yra pakitusi per pirmuosius šešis metų mėnesius, taip 
pat pateikiami svarbiausi įvykiai, kurie įvyko ataskaitiniu laikotarpiu. 

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę 

 

Pavadinimas  AB ŽEMAITIJOS  PIENAS   

Teisinė forma Akcinė bendrovė  

Įmonės kodas  180240752 

PVM mokėtjo kodas LT802407515 

Įstatinis kapitalas 14 028 750 EUR 

Buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva  

Telefonas + 370 444 22201 

Faksas + 370 444 74897 

Elektroninis paštas info@zpienas.lt 

Interneto svetainės adresas www.zpienas.lt 

Akcijų prekybos kodas ZMP1L 

ISIN kodas LT0000121865 

LEI kodas 
5299005U9E85Y55OHK45 

 

 
Duomenys apie AB „Žemaitijos pienas“ kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras 
juridinių asmenų registre. 
 
Trumpa Bendrovės istorija 

 
AB „Žemaitijos pienas“ veiklos užuomazgos prasidėjo dar 1924 metais, kuomet buvo įkurta Telšių 
pieninė kurios pajėgumas tuo metu buvo vertinamas kaip išties didelis. 1984 metų pabaigoje Telšių 
pieninė veiklą pradėjo naujose patalpose ir veikė iki vienos iš didžiausių Pabaltijo Telšių sūrių 
gamyklos atidarymo ir jos privatizavimo. Juridinių asmenų registre AB „Žemaitijos pienas“ 
įregistruota 1993 m. birželio 23 d. Telšių rajono valdyboje, perregistruota 1998 m. spalio 16 d. 
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje. 

https://www.infolex.lt/ta/30590
mailto:info@zpienas.lt
http://www.zpienas.lt/
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Informacija apie Bendrovės dukterinę įmonę ir filialus 

Bendrovės valdoma – patronuojama įmonė: 

 

Pavadinimas  ABF „Šilutės Rambynas“ 

Teisinė forma Akcinė bendrovė (Firma) 

Įmonės kodas  277141670 

PVM mokėtjo kodas LT714167015 

Įstatinis kapitalas 2 493 028,50 EUR 

Buveinės adresas Klaipėdos g. 3, Šilutė, Lietuva  

Telefonas + 370 441 77442 

Faksas + 370 441 77443 

Elektroninis paštas info@rambynas.lt 

Interneto svetainės adresas www.piknik.lt 

 
       AB “Žemaitijos pienas”  filialai : 
 

 Vilniaus filialas, adresas : Algirdo g. 40/13, Vilnius 
 Kauno filialas, adresas : Europos pr. 36, Kaunas 
 Klaipėdos filialas, adresas: Šilutės pl. 33, Klaipėda 
 Panevėžio filialas, adresas : J. Janonio g. 9, Panevėžys 

 
Bendrovės filialai vykdo prekių (pieno produktų) pardavimo funkcijas nustatytoje filialo veiklos 
teritorijoje bei atlieka kitus veiksmus ar Bendrovės pavedimus.  
Bendrovė nėra įsteigusi atstovybių. 

Bendrovės ir dukterinės įmonės pagrindinės veiklos pobūdis 

 
AB „Žemaitijos pienas” (patronuojančioji įmonė) pagrindinė veikla - pieno produktų (fermentinių 
sūrių ir sūrio gaminių, fasuotų sūrių ir sūrių gaminių, lydytų sūrių ir sūrių gaminių, kremų, varškės 
kremų, sviesto pieno produktų tepinių, maišytų tepinių, pieno riebalų, pasterizuotos grietinėlės, 
pasukų, išrūgų, sausų pieno produktų, šviežių pieno produktų (pieno, grietinėlės, varškės, varškės 
gaminių, jogurtų, desertų, varškės sūrelių, glaistytų varškės sūrelių, raugintų pieno produktų) 
kūrimas, gamyba (EVRK, 10.5 grupė „Pieno produktų gamyba“, 10.51 klasė „Pieninių veiklą ir sūrio 
gamyba“) ir realizavimas Lietuvos ir užsienio rinkose.  
  
ABF „Šilutės Rambynas“ (patronuojamoji įmonė) pagrindinė veikla – fermentinių sūrių ir sūrių 
gaminių  gamyba ir pardavimas, pasterizuotos grietinėlės, pasterizuotų išrūgų ir koncentruotų išrūgų 
gamyba ir pardavimas (EVRK, 10.5 grupė „Pieno produktų gamyba“, 10.51 klasė „Pieninių veiklą ir 
sūrio gamyba“). Be to įmonė teikia nuomos, transportavimo, sandėliavimo, pieno supirkimo punktų 
aptarnavimo bei kitas paslaugas.  
 

 II. INFORMACIJA  APIE GRUPĖS ĮMONIŲ ĮSTATINĮ  KAPITALĄ, 

                   VERTYBINIUS POPIERIUS 

Informacija susijusi  su vertybiniais popieriais (tame tarpe tarp susijusių įmonių), jų apyvarta 

 
2004 m. liepos 16 d. AB „Žemaitijos pienas“  sudarė sutartį su AB „Šiaulių bankas“, pagal kurią 
bendrovės išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas nuo 2004 m. liepos 23 d. perduotas AB 
Šiaulių bankas.  
 

mailto:info@rambynas.lt
http://www.piknik.lt/
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ABF „Šilutės Rambynas“ vertybinių popierių registrą (apskaitą) pagal 2004 m. liepos 16 d. sudarytą 
sutartį tvarko AB „Šiaulių bankas“.   

Duomenys apie vertybinius popierius 

                                                             AB ŽEMAITIJOS  PIENAS  

ISIN kodas LT0000121865  

Trumpinys ZMP1L  

Sąrašas/segmentas  BALTIC SECONDARY LIST 

Nominali vertė 0,29 EUR 

Vertybinių popierių pavadinimas  Paprastosios vardinės akcijos 

Emisijos dydis (vnt.) 48 375 000 

Listinguojamos emisijos dydis (vnt.) 48 375 000 

Listingavimo pradžios data 1997.10.13  

Akcijos listinguojamos papildomame prekybos sąraše 1997.10.13 

Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis  48 375 000 

Bendrovės valdomas akcijų kiekis 3 416 763 

 

Vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ (toliau – Vilniaus vertybinių popierių birža) 
vertybinių popierių biržos papildomame sąraše kotiruojamos tik bendrovės išleistos akcijos (simbolis 
– ZMP1L). AB „Žemaitijos pienas“ vertybiniai popieriai pradėti listinguoti 1997 m. spalio 13 d. 
Vertybinių popierių ISIN kodas LT0000121865. Žemiau pateikiama informacija apie AB 
“Žemaitijos pienas” akcijomis įvykdytus sandorius Vilniaus vertybinių popierių biržoje per 2019 m. 
pirmojo pusmečio laikotarpį bei kainų kitimo dinamiką1.  

 
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės vertybinių popierių prekybos kaina viešojoje prekybos rinkoje  
nuolat kilo ir akcijų vertė 2019 m. birželio mėnesio pabaigai buvo 22,67 proc. didesnė  nei 2018 m. 
gruodžio 31 d. (žr. aukščiau pateiktą grafiką). 
 

                                                           
1
 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000121865&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt&cur

rency=0&date=&start=2017.01.01&end=2017.01.31 
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Bendrovės prekybos vertybiniais popieriais rezultatai (Bendrovės vertybinių popierių pirkimo – 
pardavimo sandorių kainos)  rodo, jog Bendrovės akcijų kapitalizacija per 2019 m. sudarė daugiau 
kaip 84 mln. eurų.  Per 2019 m. pirmąjį pusmetį Vilniaus vertybinių popierių biržoje buvo sudaryti   
167 284 sandoriai AB „Žemaitijos pienas“ akcijomis.   

Žemiau pateikiami duomenys apie prekybą Bendrovės vertybiniais popieriais 2015 - 2019 m. 

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019 

Atidarymo kaina 0,703 0,64 1,07 1,74 1,52 

Didžiausia kaina 0,73 1,15 1,99 2,16 1,89 

Mažiausia kaina 0,61 0,617 1,07 1,42 1,51 

Paskutinė kaina 0,644 1,07 1,74 1,5 1,75 

Apyvarta vnt. 639 686 6 213 064 521 664 412 420 167 284 

Apyvarta mln. 0,42 EUR 6,4 EUR 0,82 EUR 0,71 EUR 0,3 EUR 

Kapitalizacija mln. 31,15 EUR 51,76 EUR 84,17 EUR 72,56 EUR 84,66 EUR 

 

Pažymėtina, jog prekyba emitento vertybiniais popieriais kitose biržose ir kitose organizuotose 
reguliuojamose rinkose nebuvo vykdoma.  

 

                                                             ABF ŠILUTĖS RAMBYNAS  

ISIN kodas 

LT LT0000109217  

LT 0000118945 

LT 0000125668 

Nominali vertė 2,90 EUR 

Vertybinių popierių pavadinimas  Paprastosios vardinės akcijos 

Emisijos dydis (vnt.) 859 665 

Listinguojamos emisijos dydis (vnt.) Nelistinguojamos 

Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis  859 665 

Bendrovės valdomas akcijų kiekis  0   

 
ABF „Šilutės Rambynas“ akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje bei kitose organizuotose 
reguliuojamose rinkose nėra prekiaujama.  
 
AB Žemaitijos pienas“ valdo ABF „Šilutės Rambynas“ 87,82% paprastųjų vardinių akcijų 
(disponuoja tiek turtinėmis, tiek neturtinėmis teisėmis be jokių apribojimų), ABF „Šilutės 
Rambynas“ neturi AB „Žemaitijos pienas“ akcijų. Pavedimų ar kitokiais sutartiniais pagrindais abi 
bendrovės viena kitos atžvilgiu akcijų nevaldo.  

Įstatinis kapitalas 

 

2019 m. birželio 30 d.  AB „Žemaitijos pienas“ įstatinį kapitalą sudarė: 

 

Akcijų klasė, rūšis 
Akcijų skaičius 

(vnt.) 

Nominali vertė 

(EUR) 

Bendra 

nominali vertė 

(EUR) 

Įstatinio 

kapitalo dalis 

(%) 

Paprastosios vardinės 

akcijos
2
 

48 375 000 0,29 14 028 750 100 

 

                                                           
2
 Paprastosios akcijos – tai įprastos bendrovės akcijos, kurios nesuteikia specialių privilegijų ar teisių apribojimų. Tai bendrovės 

akcinio kapitalo dalys, kurių savininkai (akcininkai) tampa bendrovės nariais, turinčiais teisę balsuoti metiniuose susirinkimuose, 

gauti dividendus iš bendrovės pelno, taip pat turėti kitas įstatymuose numatytas teises ir pareigas. 
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Visos Bendrovės akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms, Emitento žiniomis, ataskaitiniu laikotarpiu 
nebuvo taikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, Emitentui nėra žinoma apie 
atskirus tarpusavio akcininkų susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių 
perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovės duomenimis nėra akcininkų, kurie turėtų specialias 
kontrolės teises.  
 
2019 m. birželio 30 d. ABF „Šilutės Rambynas“ įstatinį kapitalą sudarė : 

 

Akcijų klasė, rūšis 
Akcijų skaičius 

(vnt.) 

Nominali vertė 

(EUR) 

Bendra 

nominali vertė 

(EUR) 

Įstatinio 

kapitalo dalis 

(%) 

Paprastosios vardinės 

akcijos 
859 665 2,90 2 493 028,50 100 

 
Visos ABF „Šilutės Rambynas“ akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms, Emitento žiniomis, netaikomi  
jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, taip pat emitentui nėra žinoma apie atskirus 
tarpusavio akcininkų susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir 
(arba) balsavimo teisės. Bendrovės žiniomis nėra akcininkų, kurie turėtų specialias kontrolės teises.  

Savų akcijų įsigijimas ir perleidimas 
 
Laikotarpiu nuo 2000 m. sausio 01 d. iki 2019 m. birželio 30 d. per Vertybinių popierių biržą 
NASDAQ OMX Vilnius, veikiančią oficialaus siūlymo rinką  Bendrovė supirko sekančius kiekius 
savų akcijų. 
Nr. Trumpinys Perkama Min pirkimas Pradžia Pabaiga Siūloma Kaina

3
 Kiekis Apyvarta Paved. (%) Val 

            

1. ZMP1LTO2 1 176 470 1 2010.12.20 2011.01.18 10 1,7 10 17 100 LTL 

2. ZMP1LTO3 1 000 000 1 2011.08.22 2011.09.20 - 1,8 - - - LTL 

3. ZMP1LTO4 1 360 000 1 2012.11.02 2012.12.14 3 777 532 2,2 1 360 000 2 992 000 36 LTL 

4. ZMP1LTO5 1 000 000 1 2013.03.25 2013.03.28 710 611 2,2 710 611 1 563 344,2 100 LTL 

5. ZMP1LOS 2 766 879 1 2016.07.04 2016.08.02 - 0,67 - - - EUR 

6. ZMP1LOS1 742 857 1 2018.06.12 2018.06.25 62 223 1,75 62 223 108 890,25 100 EUR 

7. ZMP1LOS2 742 857 1 2018.07.09 2018.07.23 34 827 1,75 34 827 60 947,25 100 EUR 

8. ZMP1LOS3 742 857 1 2018.08.20 2018.09.03 59 557 1,75 59 557 104 224,75 100 EUR 

9. ZMP1LOS4 540 540 1 2019.05.06 2019.05.27 89 596 1,85 89 596 165 752,6 100 EUR 

10. ZMP1LOS5 300 000 1 2019.06.04 2019.06.11 23 963 1,8 23 963 43 133,4 100 EUR 

11. ZMP1LOS6 1 100 000 1 2019.06.18 2019.06.25 1 075 976 1,85 1 075 976 1 990 555,6 100 EUR 

                                                                                                            
Pažymėtina, jog ataskaitiniu laikotarpiu buvo supirkti 1 189 535 vienetai savų akcijų. Šiuo metu 
bendrovė nuosavybės teise valdo 3 416 763 vnt. savų akcijų (nominali vertė 0,29 Eur./vnt.), kas 
sudaro 7,06 proc. nuo visų AB „Žemaitijos pienas“ kotiruojamų akcijų Vertybinių popierių biržoje 
NASDAQ OMX Vilnius.  
 
AB „Žemaitijos pienas“ akcininkai nustatė pagrindinius akcijų supirkimo tikslus  – (i) užtikrinti 
akcininkams galimybę parduoti akcijas, siekiant didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų 
likvidumą; (ii)  didinti, palaikyti ir/ar stabilizuoti Bendrovės akcijų rinkos kainą; (iii) turėti galimybę 
skirti savas akcijas Bendrovės darbuotojų skatinimui, siekiant, kad jie prisidėtų prie geresnių 
Bendrovės rezultatų siekimo, ir parduoti jas Bendrovės darbuotojams, išskyrus darbuotojus, kurie yra 

                                                           
3
 Akcijos kaina - vienos akcijos kaina, jei apmokama pinigais. Jei apmokama VP arba VP ir pinigų kombinacija - 

kiekvieno VP, kuriuo apmokama už superkamas akcijas, rinkos kainos oficialaus pasiūlymo registravimo dieną ir 

VP kiekio sandaugų suma pridėjus priemoką. 

https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=details&instrument=LT0000121865&list=3&tab=security
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Bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariai arba Bendrovės vadovas, taip pat darbuotojus, kurie 
yra Bendrovės akcininkai; (iv) turėti galimybę panaudoti savas akcijas galimuose mainų procesuose, 
Bendrovei įsigyjant kitų įmonių akcijas ar jas parduodant; (v)  siekiant turėti savų akcijų rezervą, 
kuris, esant poreikiui, galėtų būti panaudojamas kitais  nurodytais tikslais (ar vienu ar keliais iš jų) 
Bendrovės valdybos sprendimu. 
 
Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu savų akcijų neperleido, nesudarė jokių kitų sandorių, pvz. akcijos 
nebuvo įkeistos ar kitaip suvaržytos teisės į jas, joms nėra taikomi jokie kitokie suvaržymai ar 
apribojimai, dėl šių akcijų nėra ginčų ar pretenzijų. 
 
ABF „Šilutės Rambynas“ nėra supirkusi savų akcijų, savų akcijų nevaldo ir kitais pagrindais. 
 

III.  GRUPĖS  ĮMONIŲ VEIKLOS APŽVALGA, RIZIKOS IR  PERSPEKTYVOS 

 

Produktų saugą ir tarptautinis pripažinimas 

 
Abi Grupės įmonės veikia maisto pramonės ūkinės veiklos segmente, todėl vienas iš pagrindinių 
Grupės įmonių tikslų - tai kokybiški ir saugūs produktai. Šio tikslo siekiama ne tik savomis jėgomis, 
bet pasitelkiant ir trečiųjų asmenų pagalbą - specialistus – ekspertus (auditorius), kurie kaip 
nepriklausomi specialistai geriausiai gali įvertinti gaminamus pieno produktus ir duoti žinią rinkai.  
 
2019 metų pirmąjį pusmetį produktai buvo vertinti pagal įvairius maisto saugos ir kokybės vadybos 
tarptautinių standartų reikalavimus ir atitiktį jiems.  
 
-  2019 m. sausio  mėn. UAB „Bureau Veritas“ auditoriai atlikto AB „Žemaitijos pienas“ auditą 
pagal BRC 7 versijos reikalavimus. 
- 2019 m. kovo mėn. UAB „Bureau Veritas“ auditoriai atliko visų AB “Žemaitijos pienas“ procesų 
priežiūros auditą pagal ISO 22000 „Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos 
grandinės organizacijai keliami reikalavimai“ + ISO/TS 22002-1 „Maisto saugos būtinosios 
programos. 1 dalis: maisto gamyba ir papildomus reikalavimus pagal FSSC 22000.  
 
Auditoriai padarė išvadą, kad produktai atitinka tarptautinius standartus, dėl to Grupės įmonėms 
sudaromos sąlygos su savo gaminamais produktais patekti į tarptautinius ir gerai žinomus prekybos 
tinklus. Svarbu ir tai, jog auditai buvo vykdomi iš anksto nesuderinus audito datos ir plano, kas 
užtikrino realiau ir tikriau įvertinti gamybinius procesus.  
 
Investicijos ir vykdomi investiciniai projektai 
 
AB „Žemaitijos pienas“ 2019 m. pirmą pusmetį ir toliau investavo į atskirų gamybinių padalinių 
įrangos atnaujinimą bei modernizavimą siekdama optimizuoti gamybinius procesus, užtikrinti 
gaminamos produkcijos rizikos veiksnių, susijusių su maisto sauga, valdymo efektyvumą ir kokybę.  
 
Per 2019 metų pirmą pusmetį vykdė ir kitas 2019-2020 metų numatytas investicijas nukreiptas į 
gamybos plėtrą, automatizacijos lygio kėlimą, darbų saugos, techninio lygio užtikrinimo bei 
aplinkosauginių reikalavimų didinimą, tai – (i)  sūrio įvilkimo linijos modernizavimas, (ii) sūrių po 
įvilkimo sudėjimo į dėžes automatizavimas, (iii) varškės padalinio modernizacija, (iv) kefyro raugų 
skyriaus atnaujinimas, (v) išrūgų sukaupimo modernizavimas, (vi) sūrio fasavimo plėtimas ir 
automatizavimas. 
 
2016 m. AB „Žemaitijos pienas“ sudaryta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl paramos 
skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą 
ir (arba) plėtrą“, kuri per 2019 metų pirmą pusmetį sėkmingai užbaigta ir įgyvendintos visos likusios 
investicijos susijusios su ES parama.  
 
Pagrindinis investicijų tikslas buvo didinti bendrovės konkurencingumą, spręsti aplinkosaugines 
problemas, gerinti produktų kokybę bei darbuotojų darbo sąlygas ir saugą. Pagrindinės investicijų 
kryptys buvo nukreiptos į sūrių-sviesto gamybos padalinį, žaliavos ir produkcijos logistiką bei 
sandėlių užtikrinimą. Taip pat numatomomis investicijomis būtų siekiama ir toliau gerinti produktų 
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kokybę, pakuotės ergonomiškumą, sumažinti taršą išleidžiamą į nuotekas bei efektyviau naudotų 
energetinius kaštus. Taip pat buvo siekiama, kad įranga, technologiniai procesai atitiktų klientų 
lūkesčius ir kad galutinis produktas pirkėjui būtų saugus ir kokybiškas. 
 
ABF „Šilutės Rambynas“ per 2019 m. I pusmetį įsigijo ilgalaikio turto už 3,5 mln. Eur.  Didžioji 
dalis (2.552 tūkst. Eur), iš AB „Žemaitijos pienas“ nupirktas iki to laiko nuomotas nekilnojamasis 
turtas. Kitos investicijos tai už 677 tūkst. Eur įsigyti 3 vnt. sūrių gamintuvų, už 188 tūkst. Eur – 
grietinėlės pasterizatorius, už 43 tūkst. Eur – transporto priemonės. Likusi dalis teko įvairių sūrių 
gamybą aptarnaujančių įrengimų ir inventoriaus įsigijimams. 
 

Produktai ir prekių ženklai 

 
Tęsiama  ir realizuojama vizija  -  kuriant skanius ir unikalius produktus atstovauti Žemaitijos krašto 
kultūrą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Misija - nepaliaujamai kurti pridėtinę vertę Grupės 
įmonėms, jos akcininkams bei pirkėjui. Rinkodara ir marketingas - neatsiejama sėkmingo verslo 
dalis, todėl ir 2019 metais Grupės įmonių darbuotojų kolektyvas tam skyrė didelį dėmesį.  
 
2019 m. AB „Žemaitijos pienas“ išlieka prioritetas gaminti tik aukštos kokybės, sveikus bei saugius 
produktus, kurie net įnoringiausiems pirkėjams taptų išskirtinio skonio etalonu ir tokiu būdu ugdyti 
vartotojų įprotį rinktis prekes tik su „Žemaitijos pienas“ prekiniu ženklu. Nuolatos siekiama nenuvilti 
kliento lūkesčių, ieškoti naujų rinkų, įsitvirtinant ne tik su puikiais produktais, paslaugomis ir kitokia 
plėtra, bet ir pritraukti tokių specialistų, kurie profesionaliai atstovautų Bendrovių interesus 
bendradarbiaujant su klientais ir rinkos partneriais. Nepaliaujamai kurti pridėtinę vertę Pirkėjui ir 
Bendrovėms, išsaugant esamus klientus ir pritraukiant naujus, užtikrinant aukščiausio lygio produktų 
kokybę nuo lauko iki lentynos. 
Laikantis pasirinktos strategijos ir įgyvendinant iškeltus uždavinius 2019 metų pirmą pusmetį  AB 
„Žemaitijos pienas“ pelnė apdovanojimus ir buvo įvertinta ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 
2009 metų Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) organizuojamame konkurse „Populiariausia 
prekė“ 10 metų iš eilės nugalėtojų gretose yra AB „Žemaitijos pieno“ produkcija. Glaistytas varškės 
sūrelis „Magija Vanilla“ jau 10 metų yra pirkėjų pripažintas kaip mėgstamiausias, 7 metus pirkėjų 
mėgstamiausias kietasis sūris – „Džiugas“, tarkuotas, 6 metus - plėšomos sūrio dešrelės „Pik-Nik 
Classic“, 280 g., 6 metus mėgstamiausia varškė – „Žemaitijos pusriebė“ varškė, 9 proc., 3 metus 
mėgstamiausias tepus riebalų mišinys – „Saulutė“, 72 proc., 200 g. ir 1 metus mėgstamiausias 
sviestas – „Žemaitijos“, 82 proc., 200 g. Tokie įvertinimai dar daugiau skatina AB „Žemaitijos 
pieną“ tobulėti ir džiuginti savo klientus nepriekaištinga produktų kokybę ir naujovėmis. 
 
2019 m. birželio mėn. 03 d. Romoje, Italijoje vyko geriausių sūrių paroda – konkursas „Premio 
Roma“, kuriame dalyvavo tikri itališki sūriai, o užsienio šalims atstovavo tik Ispanija ir Lietuva su 
kietuoju sūriu „Džiugas“. „Žemaitijos pienas“ vertinimo komisijai ir lankytojams pristatė 100 mėn. 
arba 8 metus brandintą sūrį „Džiugas Special Aged“. Kietasis sūris „Džiugas“, inovacijos 
kategorijoje laimėjo aukščiausią įvertinimą – aukso medalį. Tai dar kartą įrodė, kad šis sūris yra tarp 
pasaulio lyderių ir gali pateikti tokių  naujovių ir siurprizų, kokių pasaulis dar nežinojo.  
 
2019 metų birželio 7 dieną AB „Žemaitijos pienas“ sulaukė ypatingos žinios iš Europos komisijos - 
oficialiame dokumente (ES) 2019/972 buvo paskelbta, kad kieto sūrio „Džiugas“ pavadinimas yra 
įregistruotas „Saugomos geografinės nuorodos (SNG)“ registre.  
 
Pažymėtina, kad gaminiui būtų suteiktas saugomos nuorodos ženklas, reikia įrodyti kaip produktas 
yra susijęs su  konkrečiu geografiniu regionu ir, kad skiriasi nuo kitose vietovėse gaminamų 
produktų. Garantuoto tradicinio gaminio kategorijos produktas turi būti gaminamas tradiciniu, ne 
mažiau kaip  30 metų iš kartos į kartą perduodamu gamybos būdu ar iš tradicinių žaliavų. Įrodymams 
turi būti pateikti - istoriniai šaltiniai, technologinė dokumentacija ar kita informacija. Sūrio 
„Džiugas“ ryšys su geografine vietove grindžiamas geru produkto vardu, meistrų patirtimi ir legenda. 
Gauta nuoroda siunčia vartotojui signalą, kad tai, ką jis paėmė į rankas yra ypatingas, išskirtinis ir 
kokybiškas gaminys, kuris kelią pasitikėjimą produktu, suteikia didesnę pridėtinę vertę ir padeda 
regioninių specifinių produktų gamintojams išlaikyti konkurencingumą rinkoje. 
 
Tobulėjimas ir tikslų siekimas sąlygoja galimybes pateikti vartotojams vis naujų produktų. 2019 
metų pirmo pusmečio naujienos:  
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- Tepus riebalų mišinys Saulutė su laiškiniu česnaku, 100 g; 
- Tepus riebalų mišinys Saulutė su kepintomis kanapių sėklomis, 100 g; 
-  Lydytas sviestas Saulutė Golden Ghee, 500g; 
- Sūris su mažiau druskos Germanto Junior 45 % rieb.s.m., 150 g (Pjaustytas); 
- Ekologiškas kefyras Dobilas 2,5 %, 0,9 kg; 
- Ekologiška natūrali grietinė Dobilas 30 % rieb., 330 g; 
- Ekologiškas geriamas jogurtas Dobilas su persikais 2,2 % rieb., 330 g; 
- Ekologiškas geriamas jogurtas Dobilas su mangais ir obuoliais 2.2 % rieb., 330 g; 
- Ekologiškas geriamas jogurtas Dobilas su bananais 2.2 % rieb., 330 g; 
- Ekologiškas jogurtas Dobilas su persikais, burnočio sėklomis ir linų sėmenimis 2,5-3,0 

% rieb. 300g; 
- Ekologiškas jogurtas Dobilas su bananais ir kriaušėmis2,5-3,5% rieb., 125g; 
- Ekologiškas jogurtas Dobilas su ananasais, mangais ir persikais 2,5-3,5%  rieb., 125g.; 

 
Grupės įmonių veiklos finansiniai rezultatai 

 
Bendrovė pasirinko pagrindinius standartinius finansinius rodiklius, kuriuos daugelis įmonių  
naudoja praktikoje analizuojant finansinius duomenis. Pagrindiniai finansiniai  veiklos rodikliai, 
atspindintys 2018-2019 metų  pirmo pusmečio Grupės ir Bendrovės veiklą, yra sekantys:  
 

Finansiniai rodikliai 
 

 

Grupė  Bendrovė  
2019 m.           
I pusm. 

2018 m.          
I pusm. 

2019 m.       
I pusm. 

2018 m.       
I pusm. 

Apyvarta, tūkst.eurų 87.709 84.692 87.302 84.124 

Bendrasis pelningumas, % 19,78 18,95 20,21 19,04 

Grynasis pelningumas, % 4,87 4,70 7,70 4,76 

EBITDA,  tūkst.eurų 7.176 5.861 9.440 5.710 

EBITDA pelningumas, % 8,18 6,92 10,81 6,79 

ROE pelningumas, % 5,35 5,35 9,32 6,19 

ROA pelningumas, % 3,77 3,88 6,14 4,18 

Bendrasis likvidumo koeficientas 2,97 2,81 2,30 1,55 

Skubaus padengimo koeficientas 1,18 1,43 0,92 0,72 

Skolos-nuosavybės koeficientas 0,42 0,38 0,52 0,48 

Skolos koeficientas 0,30 0,28 0,34 0,32 
Investicijų į ilgalaikį turtą suma, 
tūkst..eurų 5.107 7.419 3.424 6.942 
  
Aukščiau pateiktų finansinių rodiklių apskaičiavimo formulės bei jų aprašymas pateiktas 2018 m. 
metinio pranešimo skyriuje - Grupės įmonių veiklos rezultatai (15-16 pusl.). 
 
Bendrovės  Grynasis pelningumas per 2019 m. I pusmetį išaugo dėl nekilnojamo turto pardavimo 
ABF “Šilutės Rambynas“. Nekilnojamuoju turtu daugelį metų ABF „Šilutės Rambynas“ naudojosi 
nuomodama iš Bendrovės. Turtas buvo parduotas su tikslu, kad visas nekilnojamas turtas, esantis 
Šilutėje būtų viename balanse t.y. kad savininkas būtų vienas. 
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Bendrovės veiklos sąnaudos 2019 metais (12,5 mln.eurų) sudarė 14,34 % nuo apyvartos, o 2018 
metais  (11,8 mln.eurų ) sudarė 14,04 % nuo apyvartos. Grupės  veiklos sąnaudos 2019 metais (12,8 
mln.eurų) sudarė 14,58 % nuo apyvartos, kai 2018 metais  (11,85 mln.eurų) sudarė 13,99 % nuo 
apyvartos.  Didžiausią įtaką veiklos sąnaudų didėjimui turi pardavimų sąnaudų didėjimas. Visi kiti 
rodikliai iš esmės nekito t.y. neblogėjo palyginus su 2018 metų I pusmečiu ir metais. 
 
AB „Žemaitijos pienas“  bendrovės  2019 m. I pusm.  ir  2018 m. I  pusmečio žaliavinio pieno 
supirkimo kiekio ir kainų palyginimas : 
 

Žaliavinio pieno supirkimas 
(perskaičiuota į bazinį riebumą4) 

2019 m.           
I pusm. 

2018 m.        
I pusm. 

Pokytis lyginant 
2019 m. I pusm. 

su 2018 m. I 
pusm., % 

Supirkto pieno kiekis, tūkst. tonų 198 180 10 

Supirkimo pieno kaina, Eur/t 251 264 -4,92 

 
AB „Žemaitijos pienas“ jau daugelį metų  ūkininkams moka konkurencingą kainą už aukštos 
kokybės pieno gamybą. Vidutinis supirkto natūralaus pieno kiekis 2019 m. I pusm. – 160 tūkst. tonų, 
tai yra 8,11 proc daugiau lyginant su 2018 m. I pusm. (2018 m. I pusm.- 148 tūkst. tonų). 
 
Vidutinė 2019 m. I pusm. supirkto natūralaus pieno kaina 311 Eur/t ir tai yra 0,96 proc.mažesnė 
lyginant su 2018 m. I pusm. (2018 m. I pusm. supirkto natūralaus pieno kaina 314 Eur/t). Dėl 
sumažėjusios pieno produktų paklausos eksporto rinkose, AB „Žemaitijos pienas“ 2019 m. I pusmetį 
mažino pieno supirkimo kainas. 
 
AB „Žemaitijos pienas“ būdama socialiai ir moraliai atsakinga verslo įmonė paskelbė akciją 
„Nemokamai pasitikrinkite savo ūkio parduodamo pieno rodiklius, kad būtumėte tikri, jog supirkėjai 
Jūsų neapgauna“. Surengtoje akcijoje visi pieno gamintojai galėjo nemokamai pristatyti savo pieno 
mėginius į UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ ir sužinoti, ar pieno supirkėjai jiems atlygina 
pagal tikrus, o ne falsifikuotus pieno rodiklius. Žemaitijos pieno“ bendrovė daugelį metų savo veiklą 
su pieno gamintojais grindžia sąžininga partneryste ir skatina geriausių pieno kokybinių rodiklių 
pasiekiančius peno ūkių šeimininkus. 
 
Dukterinė ABF „Šilutės Rambynas“ tiesiogiai žaliavinio pieno neperka, žaliavinį pieną jai parduoda 
AB „Žemaitijos pienas“. 
 
2019 metų pirmą pusmetį AB „Žemaitijos pienas“ bendrovės pardavimai sudarė 87 milijonus Eurų 
(87.302 tūkst. Eur.). Tai yra 3,78 proc. daugiau lyginant su 2018 metų pirmu pusmečiu (2018 m. I 
pusm. pardavimai siekė apie 84.124 tūkst. Eur.). 
 
AB „Žemaitijos pienas“ didžiausią dalį pajamų gauna iš Lietuvos, kuri siekia daugiau nei pusę visų 
pajamų (2019 m. I pusm. apie 52,12 proc., 2018 m. I pusm. apie 55,20 proc.); kitos Baltijos valstybės 
ir NVS šalys - 15,91 proc. (2018 m. I pusm. 14,11 proc.); kitos Europos šalys 24,99 proc. (2018 m. I 
pusm. 26,55 proc.) ir kitos šalys sudaro apie 6,98 proc. (2018 m. I pusm. 4,14 proc.) visų pajamų. 
Didžiausią apyvartą 2019 m. I pusm. turėjusios eksporto šalys- Lenkija, Latvija, Vokietija.  
 

1 lentelė. AB „Žemaitijos pienas“ bendrovės pardavimai pagal geografinius segmentus tūkst. 

Eur. 

Eil. 
Nr. 

Pardavimai pagal 
geografinius 

segmentus, tūkst. 
Eurų 

2019 m. I 
pusm. 

Proc. nuo 
bendrų 

pajamų 2019 
m. I pusm. 

2018 m. I 
pusm. 

Proc. nuo 
bendrų 

pajamų 2018 
m. I pusm. 

1 Lietuva 45.503 52,12% 46.436 55,20% 

                                                           
4
 Superkamas pienas perskaičiuojamas į bazinį, naudojant tam tikrą koeficientą, apskaičiuotą atsižvelgiant į riebalų 

ir baltymų kiekį 
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2 
Kitos Baltijos 

valstybės ir NVS šalys 
13.889 15,91% 11.869 14,11% 

3 Kitos Europos šalys 21.814 24,99% 22.339 26,55% 

4 Kita5 6.096 6,98% 3.480 4,14% 

5 Viso 87.302 100% 84.124 100% 

 

  2 lentelė. AB „Žemaitijos pienas“ bendrovės pardavimai pagal prekių grupes tūkst. Eur. 

 

Eil. 

Nr. 

Pardavimai pagal 

geografinius 

segmentus, tūkst. 

Eurų 

2019 m. I 

pusm. 

Proc. nuo 

bendrų 

pajamų 2019 

m. I pusm. 

2018 m. I 

pusm. 

Proc. nuo 

bendrų 

pajamų 2018 

m. I pusm. 

1 

Fermentiniai ir lydyti 

sūriai 
36.151 41,41% 33.697 40,06% 

2 Švieži pieno produktai 29.312 33,58% 28.506 33,88% 

3 

Sviestas ir tepūs 

riebalų mišiniai 
6.624 7,59% 7.150 8,50% 

4 Sausi pieno produktai 7.250 8,30% 4.501 5,35% 

5 Kita6 7.965 9,12% 10.270 12,21% 

6 Viso 87.302 100% 84.124 100% 

 

ABF „Šilutės Rambynas“ pardavimai 

 
Bendrovė specializuojasi sūrių gamyba. Gamybos apimtys 2018 – 2019 m. pirmąjį pusmetį 
pavaizduotos žemiau pateiktame grafike: 

 
Per 2019 metų I pusmetį pagaminta 3150 tonų sūrio arba 411 t (15,0 proc.) daugiau nei 2018 metų 
pirmą pusmetį. Gamybos augimą nulėmė tai, kad į sūrius buvo perdirbtas visas nupirktas pienas, o 
2018 m. I pusmetį dalis žaliavos buvo perdirbta į liesą pieną ir parduota kaip žaliavinė produkcija 
AB „Žemaitijos pienas“ arba UAB „Laktopolis“ (išvežta į Lenkiją). Fermentinių sūrių (Gouda ir 
Tilsit) gamyba išaugo iki 849 t kai tuo tarpu per 2018 m. I pusmetį pagaminta 784 t (augimas 8,3 
proc.). Fermentinio sūrio gaminio gamyba padidėjo 27,6 proc. nuo 649 iki 828 tonų, plėšomų sūrio 
dešrelių ir kitų sūrių gamyba lyginamuoju laikotarpiu išaugo atitinkamai 9,5 ir 42,0 proc.  

 

                                                           
5
 Kita– Gruzija, Honkongas, Izraelis, Japonija, JAV, Kanada, Kinija, Libanas, Malaizija, Mongolija, Pietų Korėja, 

Saudo Arabija, Singapūras.      
6
 Kita- kąstinys, ledai, vandens produktai, žaliava. 
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Didžioji dalis bendrovėje pagamintos produkcijos parduodama per patronuojančią įmonę – AB 
„Žemaitijos pienas“. Pardavimų struktūra pagal rinkas pavaizduota grafiškai: 

 

 
Per 2019 m. I pusmetį parduota produkcijos už 14.722 tūkst. Eur arba 10,5 proc. mažiau nei per 2018  
metų tą patį laikotarpį, kai pardavimai sudarė 16.442 tūkst. Eur. Pardavimų mažėjimą nulėmė 
žaliavinės grietinėlės  kainų kritimas, dėl ko pardavimai nuo 5.582 tūkst. Eur sumažėjo iki 3.697 
tūkst. Eur (kritimas 33,8 proc.) Tuo tarpu pajamos iš sūrių pardavimų nuo 9.947 tūkst. Eur 2018-
aisiais išaugo 2,9 proc. iki 10.233 tūkst. Eur 2019-aisiais. Sutirštintų išrūgų pardavimai dėl 
padidėjusios sūrių gamybos išaugo iki 745 tūkst. Eur kas 62,0 proc. daugiau nei 2018 metų pirmąjį 
pusmetį. 
 
Rizikos rūšys, jų veiksniai bei neapibrėžtumai, jų valdymas   
 
Finansinės ir kitos rizikos bei jų valdymas, apsidraudimo priemonės, kiti finansiniai dalykai yra 
atskleisti 2018 m. metinės audituotos atskaitomybės aiškinamojo rašto 28 skyriuje „Finansinės 
rizikos valdymas“ ir audituoto metinio pranešimo 20   pusl., taip pat apie tai išsamiai pasisakyta AB 
„Žemaitijos pienas“ konsoliduotoje 2018 m. valdymo ataskaitoje (skyrius „Pagrindiniai rizikos 
veiksniai ir rizikos valdymas“).  Esminių pasikeitimų per 2019 m. I pusmetį nėra.  
 
Bendrovė ir kitos Grupės įmonės yra apsidraudusios bendrąja civiline atsakomybe dėl vykdomos 
veiklos bei dėl gaminamo produkto, draudimo apsauga galioja visame pasaulyje. Rizikos valdymą 
vykdo Bendrovės vadovybė. 
 
Grupės įmonių veiklos planai ir prognozės 
2019 metais tęsia pagrindinio tikslo įgyvendinimą - gaminamus Grupės įmonių  produktus parduoti 
tiesiai į strateginių užsienio šalių prekybos tinklų lentynas su savo prekiniais ženklais. 
 
Bendrovė ir toliau sieks optimaliai išnaudoti sparčios plėtros galimybes konkurencinėje aplinkoje. 
Grupės įmonių ilgalaikiai tikslai – tapti ir būti stipriomis, konkurencingomis, techniškai 
moderniomis, patikimomis, patraukliomis investuotojams bendrovėmis. Savo produkcijai rasti ir 
išlaikyti kuo pelningesnes rinkas Europos Sąjungoje ir Pabaltijyje bei kitose pasaulio šalyse, 
prioritetą skiriant kuo artimesnėms rinkoms, taip pat Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos rinkoms. 
Maksimaliai išnaudoti esamus gamybinius pajėgumus. Nuolat tiriant vartotojų rinką, jų poreikius 
naujiems produktams, vykdant degustacijas, pasitelkiant mokslininkų bei naujų mokslinių metodų 
pagalbą siekiama tobulinti ir kurti naujus pieno produktus, be to Bendrovių tikslas – kuo arčiau 
priartėti prie vartotojų, tiesiogiai tiekiant, parduodant prekes vartotojui. 
 
Bendrovės pagrindiniai einamieji tikslai išlieka :  
- pirkti žaliavinį pieną rinkos sąlygomis, bet ne brangiau negu žaliavinį pieną Lietuvoje perka kiti 
rinkos dalyviai bei  pirkti tik kokybišką pieną; 
- pardavimus didinti Bendrovei palankiomis kainomis;  
- eksporto rinkose orientuotis į aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos pardavimus. 
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Kvalifikuotos darbo jėgos stoka verčia Bendrovę koncentruotis į žmogiškuosius išteklius,  todėl 
siekiama ypatingai daug dėmesio skirti darbuotojų komandos stiprinimui, kompetencijos ir 
kvalifikacijos ugdymui, specifinių įgūdžių formavimui, motyvacinių sistemų peržiūrai ir tobulinimui.  
Nuolat kintanti ir dinamiška pieno produkcijos pardavimo bei žalio pieno pirkimo rinka, pasižyminti 
didele konkurencija verčia Grupės įmones susilaikyti nuo apyvartos ir pelno prognozių skelbimo 
ateinantiems veiklos laikotarpiams.  
 
Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą 
 
Bendrovė, kaip ir jos Dukterinė įmonė (kartu ar atskirai), nuolat vykdo investicijas ir ieško būdų, 
kaip užtikrinti pastovų pajamų augimą bei geresnį veiklos efektyvumą. Investicijoms Bendrovė 2019 
m.  planuoja išleisti apie 10 mln.eurų. Iš jų apie 5 mln.eurų bus skiriama Šviežių pieno produktų 
gamybos padaliniui, likusi investicija – sviesto-sūrių ir sausų pieno produktų padaliniams. Taip pat 
2019 metais planuojamos investicijos į naujas Euro 6 standarto transporto priemones, kurios sudarytų 
apie 0,66 mln.eur. Tikslai išlieka tie patys – maršrutų optimizavimas, sunaudojimo kuro mažinimas. 
Didelis dėmesys bus skiriamas saugaus ir ekonomiško vairavimo mokymams.  
 
Bendrovių tikslas yra užtikrinti aukščiausius kokybės standartus atitinkančių ir didžiausią pridėtinę 
vertę kuriančių produktų gamybą bei tiekimą vartotojui, todėl gamybos specialistai bendradarbiauja 
su LSMU, VU, KTU FTMC mokslininkais, Lietuvos ir užsienio ekspertais. Atliekami produktų 
laboratoriniai tyrimai nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Eurofins, 
Hamilton, KTU MI, LSMU Veterinarijos akademijos ir kt. laboratorijose, tobulinamos receptūros, 
stiprinant produktų išskirtinumą, kuriant naujus produktus. Tyrimai yra nenutrūkstamo pobūdžio, 
daugiausiai nukreipti į esamo produktų krepšelio gaminių tobulinimą. 
 
Siekiant aukščiausių veiklos standartų, pažangiausių veiklos vykdymo metodų taikymo ir 
inovatyvaus požiūrio tiek į gamybos technologiją, tiek į verslo vadybą bei atskirus įmonės valdymo 
ir darbo procesus, įmonės specialistai nuolat tobulinasi, vyksta į užsienio stažuotes, parodas, 
bendradarbiauja su stambiausiais tiekėjais, horizontaliai integruodami geros gamybos praktikos 
metodus ne tik nuosavuose gamybos ir logistikos procesuose, tačiau tobulinimo iniciatyvas pradedant 
jau nuo tiekėjų gamybinių procesų ir produktų. 
 
Grupės įmonių  veikla aplinkosaugos srityje 

 
AB „Žemaitijos pienas”, pieno produktus gaminanti ir parduodanti bendrovė, kuri pagal Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse 
įtvirtintus kriterijus, priskiriama prie įmonių, kurios savo veiklos vykdymui pasitelkia įrengimus, 
kuriems reikalingas specialus leidimas išduodamas vadovaujantis minėtomis taisyklėms. Dar 2006 
m. Bendrovei buvo išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurio galiojimo 
laikas neribojamas, tačiau dėl pokyčių - koreguojamas. Bendrovė nedaro neigiamo poveikio aplinkai, 
kuriam mažinti reikėtų imtis neatidėliotinų priemonių, tačiau Bendrovė nuolat stebi savo veiklos 
rodiklius, planuoja ir diegia naujausias technologijas, kurios leistų mažinti gamybos ir veiklos kaštus 
bei energetines sąnaudas, visokeriopai gerintų Bendrovės aplinkosauginę būklę.  
 
Bendrovė įvairiomis priemonėmis siekia kuo labiau tausoti ir racionaliau naudoti gamtinius išteklius. 
Kaip žinia, gamtos ištekliai lemia šalių ekonominę raidą. Gamtos turtus tausojančios valstybės turi 
gerokai didesnes galimybes plėtoti gamybą, prekybą, socialinę sferą. Bendrovė puikiai suvokia, kad 
jos veikla gali sukelti didelės žalos gamtai, ir tik kompleksinis ekonominių, teisinių, techninių, 
biologinių priemonių naudojimas gali garantuoti racionalų gamtos išteklių naudojimą dabar ir 
ateityje, todėl poveikis aplinkai kontroliuojamas pagal suderintas monitoringo programas. Plečiantis 
įmonei ar atnaujinant įrenginius bei technologiją, yra vykdomas poveikio aplinkai vertinimas, 
užtikrinantis, kad Bendrovės plėtra neperžengia leistinų aplinkosauginių normų, taip pat yra stebimos 
gamybinės nuotekos, biokuro kokybė, kiti veiksniai galintys įtakoti supančią aplinką. Bendrovė 
nuolat atnaujina savo automobilių parką, siekdama mažinti oro taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių. 
Norėdama užtikrinti taršos iš stacionarių taršos šaltinių mažinimą, Bendrovė naudoja geriausius 
prieinamus gamybos būdus. 
 
Atliekos tvarkomos pagal nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, per aplinkosaugos elektroninę 
duomenų kaupimo sistemą GPAIS (gaminių pakuočių atliekų informacinė sistema), taip pat 
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teikiamos (formuojamos) ketvirtinės atliekų susidarymo apskaitos ataskaitos ir išleistų-importuotų 
pakuočių atliekų apskaitos ataskaitos.  Teritorijoje pavojingos ir nepavojingos atliekos 
sandėliuojamos ir tvarkomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai, rūšiuojamos, jų 
saugojimo vietos atitinkamai pažymėtos. Atliekos savalaikiai išvežamos į atliekas utilizuojančias 
įmones. AB „Žemaitijos pienas“ vykdo pakuočių  rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, jas presuoja 
ir paruošia perdirbimui. Taip pat atskiria perdirbimui netinkamas pakuočių atliekas, kurias 
sistemingai perduoda šių atliekų surinkėjams ir perdirbėjams.  
 
AB „Žemaitijos pienas“ gamybos procese svarbią vietą užima pakuotės. Produkcija yra pakuojama į 
stiklines, PET, plastikines, popierines, kombinuotas, medines ir kitas pakuotes. Efektyvaus pakuočių 
atliekų tvarkymo tikslais 2019 m. Bendrovė bendradarbiauja su VŠĮ „Žaliasis taškas“, kuri rūpinasi 
pakuotės surinkimu ir perdirbimu.  VŠĮ „Žaliasis taškas“ už atlygį gautą iš AB „Žemaitijos pienas“ 
(už pateiktus dokumentus, įrodančius, kad atliekos buvo sutvarkytos), yra įsipareigojusi šviesti 
visuomenę pakuočių (šiukšlių) tvarkymo klausimais, taip pat prisidėti prie pakuočių surinkimo iš 
vartotojų infrastruktūros plėtros (rūšiavimui skirtais konteineriais aprūpinti gyventojus). 
 
Bendrovė nuolat vykdo investicinius projektus, kurių metu diegia naujas modernias technologijas, 
kurios leidžia efektyviau naudoti energetinius atsinaujinančius išteklius, sumažinti išmetamų į 
aplinką teršalų kiekį, taikyti kitas aplinkosaugines priemones. 
 
Per 2019 metų pirmą pusmetį bendrovė sėkmingai užbaigė įgyvendinti visas likusias investicijas 
susijusias su ES parama, kurios leis ne tik didinti bendrovės konkurencingumą,  gerintų produktų 
kokybę bei darbuotojų darbo sąlygas ir saugą, bet taip pat leis sumažinti taršą išleidžiamų į nuotekas. 
 
Taip pat per 2019 metų pirmą pusmetį vykdė kitas 2019-2020 metų numatytas investicijas nukreiptas 
į gamybos plėtrą, automatizacijos lygio kėlimą, darbų saugos, techninio lygio užtikrinimo bei 
aplinkosauginių reikalavimų didinimą. Siekdama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, AB „Žemaitijos pienas“ siekia nenaudoti freono dujas naudojančios įrangos arba įsigyja 
įrangą, kuri naudoja draugiškesnes aplinkai jo rūšis. 
 
Bendrovė nuolat tobulina valdymo struktūrą aplinkosaugos klausimais. Prieita nuomonės, kad prie 
energetinių kaštų taupymo, taršos mažinimo turi prisidėti visi darbuotojai ir jų vadovai, todėl nuo 
2018m. už aplinkosauga nėra atsakingas tik vienas asmuo, viena pareigybė ekologas-inžinierius. Tuo 
pačiu bendrovėje pradėta matuoti nuotekų taršą kiekviename padalinyje atskirai, kas taip pat leido 
kontroliuoti, analizuoti bei vykdyti prevencinius darbus užkertant taršių nuotekų patekimą į nuotekas, 
tuo pačiu leido pagerinti bendrą komunikaciją tarp padalinių, pamatyti kur reikia dar investicijų ar 
organizacinių priemonių problemoms spręsti.  
 
Bendrovė aktyviai diegia bei skatina atsinaujinančių išteklių naudojimą. AB „Žemaitijos pienas“ turi 
įsirengusi 10MW galios biokuro katilinę, kurioje, vietoj gamtinių dujų, naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai – medžio skiedra (SM2). 2019 m. sausio-birželio mėn. AB „Žemaitijos pienas“ 
sunaudojo 539.730 m3 dujų; tai yra 182,15 proc. daugiau nei ankstesnių metų sausio-birželio mėn.. 
Bendrovėje 2019 sausio-birželio mėn. buvo sunaudota 2.360,987 t.n.e. biokuro, o tai reiškia, kad 
lyginant su 2018-ų metų sausio - birželio mėn., biokuro sąnaudos sumažėjo 1,85 proc. 
 
Bendrovė, būdama socialiai atsakinga ir rūpindamasi aplinka bei jos išsaugojimu, perka elektros 
energiją pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių. 2019 m. pirmą pusmetį AB „Žemaitijos 
pienas“ sunaudojo 10.180.292 kWh elektros energijos, o tai reiškia, kad, palyginus su 2018 m., 
pirmu pusmečiu elektros energijos suvartojimas padidėjo 11,66%. Žvelgiant į netiesioginio energijos 
sunaudojimo duomenis, daugiausia energijos 2019 m. pirmą pusmetį buvo sunaudota sūrių 
nokinimui ir sandėliavimui, tai yra 536.508 kWh. 
 
2019 m. pirmą pusmetį AB „Žemaitijos pienas“ sunaudojo 405.638 mᶾ vandens, tai yra 22,17% 
daugiau nei 2018 m., pirmą pusmetį. Energetinių resursų padidėjimą lėmė didesnis perdirbamos 
žaliavos kiekis, tai yra 17,96% daugiau negu 2018 m. pirmą pusmetį. 
 
ABF „Šilutės Rambynas“ per 2019 m. pusmetį esminių įvykių aplinkos apsaugos srityje  neįvyko. 
Visgi Bendrovė ir toliau siekia mažinti nuotekų taršos dydžius, taip pat ieško kelių mažinti 
energetinių resursų panaudojimą tikslu taip mažinti gamtos taršą bei energetinius kaštus. 
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Grupės įmonių personalo valdymo ir žmogiškųjų išteklių aspektai 

 
Abi bendrovės susiduria su aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumu. Šios problemos sprendžiamos 
kuriant ir plėtojant ilgalaikius santykius su darbuotojais, adaptuojant juos, ugdant, skatinant tobulėti 
profesinėje srityje. Sudaromos galimybės darbuotojams gilinti turimas žinias bei įgūdžius, kelti 
kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose seminaruose, kursuose. Paruoštos mokymo programos, pagal 
kurias apmokomi ir atestuojami specialistai, gamybos darbininkai, aparatininkai, operatoriai, 
šaltkalviai, brigadininkai, meistrai. Didelis dėmesys yra skiriamas ir užsienio kalbų mokymui. 
Darbuotojai užsienio kalbų yra mokomi bendrovės organizuojamuose kursuose, minėti mokymai yra 
vykdomi ir kitomis mokymosi bei tobulinimosi formomis, įskaintant užsieno kalbų įgūdžiai gilinami 
ir užsienyje.  
 
Per ataskaitinį laikotarpį didžiausias dėmesys buvo skirtas kelioms mokymų sritims: darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimui siekiant užtikrinti darbo kokybės reikalavimų laikymąsi bei paskutiniu 
metu išryškėjus poreikiui, užtikrinti darbuotojų pakeičiamumą, universalumą, darbuotojai mokomi 
papildomai pareigybei įgyti arba vykdyti papildomas funkcijas. Tam ruošiamos mokymų programos 
bei skiriami ir skatinami apmokantys specialistai.  
 
AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojai 
 
2019 m. birželio 30 d. duomenimis, AB „Žemaitijos pienas“  darbuotojų buvo 1174.  
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB „Žemaitijos pienas“  darbuotojų buvo 1185.  
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų buvo 1163.  
Palyginus praėjusius metus su 2018 m. darbuotojų skaičius nežymiai pamažėjo. 
 
AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų grupės pagal išsilavinimą (2017 m., 2018 m. 2019 m.): 

 

Darbuotojų skaičius 2017-12-31 
 

2018-12-31 2019-06-30 

Su magistro išsilavinimu 35  43 64 

Su aukštuoju išsilavinimu 192  178 165 

Su aukštesniuoju išsilavinimu 225  226 262 

Su profesiniu išsilavinimu 270  293 304 

Su viduriniu išsilavinimu 363  367 309 

Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu 78  78 70 

Iš viso: 1163  1185 1174 

 

AB „Žemaitijos pienas“ Darbuotojų grupės pagal išsilavinimą (2018 m. ir 2019 m.): 

 

                               2018 m.                                                                             2019 m. 

      
 

Su 
magistro 
išsilavini
mu; 43 

Su 
aukštuoj

u 
išsilavini
mu; 178 

Su 
aukštesn

iuoju 
išsilavini
mu; 226 

Su 
profesini

u 
išsilavini
mu; 293 

Su 
viduriniu 
išsilavini
mu; 367 

Su 
nebaigtu 
viduriniu 
išsilavini
mu; 78 

Su 
magistro 
išsilavini
mu; 64 

Su 
aukštuoj

u 
išsilavini
mu; 165 

Su 
aukštesni

uoju 
išsilavini
mu; 262 

Su 
profesini

u 
išsilavini
mu; 304 

Su 
viduriniu 
išsilavini
mu; 309 

Su 
nebaigtu 
viduriniu 
išsilavini
mu; 70 
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AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų skaičius pagal atitinkamas jų grupes bei jų vidutinis darbo 
užmokestis pagal atitinkamas darbuotojų darbo grupes eurais sudaro: 
 

Darbuotojų 

skaičius 

pagal grupes 

2017-12-31 2018-12-31 2019-06-30 

Darbuotojų 

skaičius 

 

Vidutinis 

darbo 

užmokesti, 

eurais 

 

Darbuotojų 

skaičius 

 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis, 

eurais 

 

 

 

Darbuotojų 

skaičius 

 

Vidutinis 

darbo 

užmokestis, 

eurais 

Vadovai 9 6154 9 7180 8 6810 

Specialistai 261 1423 258 1917 289 2512 

Darbininkai 893 842 918 926 877 1096 

Iš viso: 1163  1185  1174  

 

Darbuotojų skaičius amžiaus grupėse 2018 m. ir 2019 m. : 

                         2018 m.                                                                                   2019 m. 

       
 
AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojų teisės bei pareigos numatytos jų pareigybės aprašymuose. Darbo 
sutartyse nėra numatytų ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų, Bendrovėje nėra kolektyvinės 
sutarties, bet veikia įsteigta darbo taryba.  
 
ABF „Šilutės Rambynas“ 

 
Laikotarpio pabaigoje įmonėje dirbo 195 darbuotojai, jų skaičius palyginus su 2018 m. tuo pačiu 
laikotarpiu išaugo 8 darbuotojais (4,3 proc.). Darbuotojų grupių pokyčiai pagal išsilavinimą, 
pateikiami lentelėje: 

 

Darbuotojų išsilavinimas 2019-06-30 2018-06-30 

Su magistro išsilavinimu 8 7 

Su aukštuoju išsilavinimu 25 22 

Su aukštesniuoju išsilavinimu 26 27 

Su profesiniu išsilavinimu 70 65 

Su viduriniu išsilavinimu 44 46 

Su nebaigtu viduriniu išsilavinimu 22 20 

Iš viso: 195 187 

 
Vidutinis darbo užmokestis per 2019 metų I pusmetį buvo 1533 Eur/mėn. arba 40,7 proc. didesnis 
nei 2018 metais. Eliminavus mokesčių reformos įtaką vidutinis darbo užmokestis išaugo 9,2 proc. 
Darbo užmokesčio kitimas pagal darbuotojų grupes pateiktas lentelėje : 

Virš 
70 

metų
; 3 

60-69 
m. 

amžiaus 
; 102 

50-59 
m. 

amžiaus; 
298 

40-49 
m. 

amžiaus; 
302 

30-39 
m. 

amžiaus; 
289 

20-29 
m. 

amžiaus; 
184 

iki 19 
metų; 7 

Virš 70 
metų; 4 

60-69 m. 
amžiaus; 

114 

50-59 m. 
amžiaus; 

314 

40-49 m. 
amžiaus; 

305 

30-39 m. 
amžiaus; 

266 

20-29 m. 
amžiaus; 

169 

Iki 19 
metų; 2 
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Darbuotojų skaičius pagal 
darbuotojų grupes 

2019.06.30 2018.06.30 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis darbo 
užmokestis, 
Eur/mėn. 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis darbo 
užmokestis, 
Eur/mėn. 

Vadovai 7 3332 7 2792 

Specialistai 30 1906 30 1263 

Darbininkai 158 1382 150 974 

Iš viso: 195 1533 187 1089 

 
Grupės įmonė siekia kurti ir plėtoti ilgalaikius santykius su darbuotojais, ypač kai darbo rinkoje 
situaciją nėra patenkinama – trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Todėl darbuotojai nuolat 
skatinami tobulėti profesinėje srityje. Bendrovės darbuotojai turi galimybę žinias ir įgūdžius tobulinti 
seminaruose, kursuose. Yra paruoštos mokymo programos pagal kurias apmokomi ir atestuojami 
specialistai, gamybos darbininkai, aparatininkai, operatoriai, šaltkalviai, brigadininkai, meistrai. 
 
IV. BENDROVIŲ VALDYMO ASPEKTAI 
 
Bendra informacija susijusi su bendrovių valdymu 
 
2018 m. metiniame konsoliduotame pranešime ir jo prieduose išdėstyti visi reikšmingi ir teisės aktais 
privalomai viešinti su Bendrovių valdymu susyję aspektai, šiame 2019 m. pusmetiniame pranešime 
pateikiama informacija ir duomenys, kurie pakito per 2019 m. pirmą pusmetį, todėl su informacija ir 
duomenimis, kuri išliko aktuali (nepakitusi) yra pateikta 2018 m. metiniame AB „Žemaitijos pienas“ 
konsoliduotame pranešime ir su ja galima susipažinti Nasdaq Vilnius informacinėje bazėje skiltyje 
„Rinkos pranešimai“7. 
 
Pažymėtina, kad po ataskaitinio laikotarpio Bendrovių valdymo srityje pasikeitė asmenų (akcininkų) 
balsų dalys8, dėl pakitusio teisinio reguliavimo susijusio su balsų skaičiavimo principais, be to AB 
„Žemaitijos pienas“ 2019 m. balandžio 10 d. visuotinis akcininkų susirinkimas atšaukė visą stebėtojų 
tarybą ir išrinko naujus narius, taip pat 2019 m. pirmajame pusmetyje dalinai pasikeitė bendrovės 
valdybos sudėtis, todėl šie duomenys išsamiau atskleidžiami tolesnėse šio pranešimo dalyse.   
 
2019 m. balandžio 10 d. įvykęs AB „Žemaitijos pienas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 
nusprendė skirti dividendams po 0,08 eur. vienai akcijai (dividendai pradėti mokėti nuo 2019 m. 
gegužės 03 d. pagal viešai paskelbtas sąlygas9), taip pat šiame susirinkime nuspręsta supirkti 
bendrovės akcijas, akcininkai suteikė įgaliojimus valdybai konkretizuoti akcijų supirkimo sąlygas, 
taip pat susirinkime priimti kiti sprendimai10. 
 
2019 m. balandžio 30 d. įvykęs ABF „Šilutės Rambynas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 
išklausė, patvirtino ir priėmė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus 
klausimus. 
 
Duomenys apie akcininkus, jų tiesiogiai ir netiesiogiai valdomus akcijų paketus  
 
2019 m. birželio 30 d. duomenimis AB „Žemaitijos pienas“ akcijas nuosavybės teise valdė 2863 
akcininkai  (fiziniai ir juridiniai asmenys), kai 2019 m. pradžiai buvo 2893 akcininkai, pažymėtina, 
kad ataskaitiniu laikotarpiu akcininkų skaičius nežymiai sumažėjo.  
 
Nuosavybės teise valdantys daugiau kaip 5 proc. AB „Žemaitijos pienas“ įstatinio kapitalo ir balsų 
yra šie asmenys : 

                                                           
7
 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=884308&messageId=1113068 

8
 ataskaitiniu laikotarpiu akcininkų kapitalo ir balsų dalys atitinka 2018 m. metiniame pranešime nurodytus 

duomenis, todėl šie neteikiami, pateikiami duomenys perskaičiuoti po 2019 m. liepos 21 d.  
9
 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=884379&messageId=1113158 

10
 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=884308&messageId=1113068 
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Eil. 

Nr. 
Akcininkas 

Nuosavybės 

teise 

priklausančių 

akcijų skaičius, 

vnt. 

 

Nuosavybės 

teise turima 

įstatinio kapitalo 

dalis, % 

Nuosavybės teise 

turima balsų  

dalis, 
11

% 

Kartu su 
12

susijusiais 

asmenimis turimų 

balsų dalis, % 

1 

 

 

Pažemeckas Algirdas 

 

 

14 014 581 

 

 

 

 

28,97 28,97 73,68 

2 

 

Pažemeckienė Danutė 

 

 

14 014 581 28,97 28,97 73,68 

3 

AB “Klaipėdos pienas”, 

įm. kodas 240026930, 

Šilutės pl. 33, 91107 

Klaipėda 

2 901 844 

 

6,00 

 

6,00 73,68 

4. 

UAB „Baltic Holding“, 

įm. kodas 302688114, 

buveinės adresas 

Vilhelmo Berbomo g. 9-

4, Klaipėda 

4 713 018 9,74 9,74 73,68 

5. 

AB „Žemaitijos pieno 

investicija“, įm. kodas 

300041701, buveinės 

adresas Sedos g. 35, 

Telšiai 

0,0 0,0 0,0 73,68 

6. Romusas Jarulaitis 1 870 430 3,86 3,86 6,56 

7. Regina Jarulaitienė 1 303 740 2,70 2,70 6,56 

8. Dalia Gecienė 475 160 0,98 0,98 0,98 

9. Pažemeckas Robertas 2 540 0,01 0,01 0,01 

10. Kiti akcininkai 8053675 16,65 16,65 16,65 

 VISO 48 375 000 100 100 100 

 

                                                           
11

 2019 m. liepos 21 d. įsigaliojus teisinio reguliavimo pasikeitimams apskaičiuojant asmenų turimus balsus perskaičiuotas ir 
Bendrovės bendras balsų skaičius, todėl lyginat šiuos duomenis su 2018 m. metiniame pranešime pateiktais duomenimis iš esmės 
pakito asmenų balsų dalis (perskaičiuota).  
12 Danutė Pažemeckienė asmeninės nuosavybės teise turi 14 014 581 vnt. akcijų, 28,97 proc. akcijų ir 28,97 proc. balsų, taip pat 
bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise kartu su Algirdu Pažemecku turi 14 014 581 vnt. akcijų, 28,97 proc. akcijų ir 
28,97 proc. balsų; Algirdas Pažemeckas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su Danute Pažemeckiene turi 14 014 
581 vnt. akcijų, 28,97 proc. akcijų ir 28,97 proc. balsų. Prie sutartinai veikiančių asmenų taip pat priskirtina AB „Klaipėdos 
pienas“ (turi 2 901 844 vnt. akcijų, 6,00 proc. akcijų ir 6,00 proc. balsų), UAB „Baltic Holding“ (turi 4 713 018 vnt. akcijų, 9,74 
proc. akcijų ir  9,74 proc. balsų) ir AB „Žemaitijos pieno investicija“ (0 vnt., 0,00 proc.), kuri turi 86,47 proc. AB „Klaipėdos 
pienas“ akcijų ir balsų. A. Pažemeckas asmeninės nuosavybės teise valdo 32,97 proc., o D. Pažemeckienė asmeninės nuosavybės 
teise valdo 40,71 proc.  AB „Žemaitijos pieno investicija“ akcijų ir balsų; 
 R.Jarulaitis, R. Jarulaitienė laikomi veikiantys kartu santuokos pagrindu (laikomi akcijas valdantys bendrosios jungtinės 
nuosavybės teise), bet nebeilaikomi veikiančiais kartu (grupės nariais) R.Pažemeckas (valdybos narys, generalinis direktorius), 
R. Jarulaitis (stebėtojų tarybos narys)  ir D. Gecienė (valdybos narys) po 2019 m. liepos 21 d., nes emitento vadovai automatiškai 
nebėra laikomi sutartinai veikiančiais asmenimis, jei nėra sudarę atskiro susitarimo; 
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Duomenys apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius 
 

Vardas,13 Pavardė Pareigos Emitente14 

Turimų akcijų 

skaičius vnt. ir 

įstatinio kapitalo 

dalis% 

Veikla, einamos 

pareigos 

 

Išsilavinimas 

Romusas 

Jarulaitis15 

Stebėtojų tarybos 

pirmininkas 

 

 

1 870 430 vnt. 

arba 

3,86 

 

AB „Žemaitijos pienas“ 

Eksporto vadovas 

 

Kauno politechnikos 

institutas, Inžinieriaus-

mechaniko kvalifikacija. 

 

Gražina 

Norkevičienė16 

Stebėtojų tarybos  

narys 

 

neturi Pensininkė 

Kauno politechnikos 

institutas, pieno ir pieno 

produktų technologės-

inžinierės specialybė. 

Virginija 

Vaitkuvienė17 

Stebėtojų tarybos  

narys 
neturi Pensininkė 

Kauno politechnikos 

institutas, pieno produktų 

inžinieriaus - technologo 

specialybė. 

 

Vardas, pavardė 

 

Pareigos stebėtojų 

taryboje 

 

Nepriklausomumo 

kriterijus 

Priskaičiuotas ir 

išmokėtas per 2019 m. 6 

mėn. atlygis su 

mokesčiais,  Eur 

 

Kadencijos 

pradžios/pabaigos data 

Romusas 

Jarulaitis 

Stebėtojų tarybos 

pirmininkas 

Darbo santykiai 

bendrovėje 

Nurodyta pranešimo  25 

lape 

2019-04-10 / 2023-04-10 

Gražina 

Norkevičienė 

Stebėtojų tarybos  

narys 

Nepriklausomas Nurodyta pranešimo 25 

lape 

2019-04-10 / 2023-04-10 

Virginija 

Vaitkuvienė 

Stebėtojų tarybos  

narys 

Nepriklausomas Nurodyta pranešimo  25 

lape 

2019-04-10 / 2023-04-10 

 
Duomenys apie Bendrovės valdybos narius 

 

Vardas, Pavardė Pareigos Emitente 

Turimų akcijų 

skaičius vnt. ir 

įstatinio kapitalo 

dalis % 

Veikla, einamos pareigos 

 

Išsilavinimas 

Robertas18 

Pažemeckas 

Valdybos 

pirmininkas, 

Generalinis 

direktorius 

2 540 vnt 

arba 0,01 proc. 

AB „Žemaitijos pienas“ 

generalinis direktorius 

 

Vilniaus Universitetas, 

Teisės magistras 

Marius Dromantas19 Valdybos narys neturi 
AB „Žemaitijos pienas“ 

logistikos direktorius 

(i) Kauno technologijos 

universitetas (transporto 

inžinerijos bakalauras); 

(ii) Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

(transporto inžinerijos 

magistras); 

                                                           
13

 Stebėtojų tarybos nariai (kandidatai) prieš paskiriant į pareigas (organo nariu) deklaravo, jog užimamos pareigos bendrovėje 

nesukels interesų konflikto, kandidatas įsipareigojo veikti bendrovės naudai ir interesais; 
14 Valdybos nariai (kandidatai) prieš paskiriant į pareigas (organo nariu) deklaravo, jog užimamos pareigos bendrovėje nesukels 

interesų konflikto, kandidatas įsipareigojo veikti bendrovės naudai ir interesais; 
15

 Atsakingas už pardavimus, žaliavą, finansus; 
16

 Atsakinga už  kokybės parametrus gamybos procesus, degustacijų  priežiūrą, žaliavinio pieno tyrimų paslaugas 

teikiančių įmonių priežiūra / kontrolė; 
17

 Atsakinga už gamybinius  procesus, naujų produktų kūrimą; 
18

 Atsakingas už pirkimų, personalo ir teisės sritis; 
19

 Atsakingas už logistikos veiklos sritį; 
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Dalia20 Gecienė 
Valdybos narys 

 

475 160 vnt., 

arba 

0,98 proc. 

AB „Žemaitijos pienas“ 

Vyr. buhalteris,21 

 

 

Kauno politechnikos 

institutas (KTU), 

inžinierius - ekonomistas 

     

Alma22 Bartkienė Valdybos narys neturi 
AB „Žemaitijos pienas“ 

gamybos direktorė 

Kauno aukštesnioji maisto 

pramonės mokykla, 

jaunesnysis maisto 

pramonės inžinierius 

 

     

Jurgita Petrauskienė23 Valdybos narys neturi 
AB Žemaitijos pienas“ 

Pardavimų vadovė 

Kauno technologijos 

Universitetas – Vadybos 

ir verslo administravimo 

bakalauro laipsnis 

Jolita Gedgaudienė24 Valdybos narys neturi 
AB „Žemaitijos pienas“ 

Rinkodaros vadovė 

(i) Vilniaus Gedimino 

Technikos Universitetas 

(Mechanikos inžinerijos 

bakalauro laipsnis); 

(ii) Vilniaus Gedimino 

Technikos Universitetas 

(Vadybos ir verslo 

administravimo magistro 

laipsnis). 

 

Vardas, pavardė 

 

Pareigos 

valdyboje 

 

Nepriklausomumo 

kriterijus 

 

Priskaičiuotas ir išmokėtas 

per 2019 m. 6 mėn. atlygis 

su mokesčiais,  Eur 

 

Kadencijos 

pradžios/pabaigos data 

 

Robertas Pažemeckas 

 

Valdybos narys, 

Valdybos 

pirmininkas 

 

Dirbantis 

bendrovėje 

administracijoje 

 

Nurodyta pranešimo 25 lape 

 

2018-04-12 / 2022-04-12 

 

Marius Dromantas 

 

Valdybos narys 

Dirbantis 

bendrovėje 

administracijoje 

 

Nurodyta pranešimo 25 lape 

 

2018-04-12 / 2022-04-12 

 

Dalia Gecienė 

 

Valdybos narys 

Dirbantis 

bendrovėje 

administracijoje 

 

Nurodyta pranešimo 25 lape 

 

2018-04-12 / 2022-04-12 

 

Alma Bartkienė 

 

Valdybos narys 

Dirbantis 

bendrovėje 

administracijoje 

 

Nurodyta pranešimo 25 lape 

 

2018-07-25 / 2022-04-12 

 

Jurgita Petrauskienė 

 

Valdybos narys 

Dirbantis 

bendrovėje 

administracijoje 

 

Nurodyta pranešimo 25 lape 

 

2019-04-18 / 2022-04-12 

 

Jolita Gedgaudienė 

 

Valdybos narys 

Dirbantis 

bendrovėje 

administracijoje 

 

Nurodyta pranešimo 25 lape 

 

2019-04-18 / 2022-04-12 

 
Duomenys apie Bendrovės administraciją 
 

                                                           
20

 Atsakinga už finansų veiklos sritį; 
21

 AB “Žemaitijos pieno investicija” buhalteris, 0,2 etato; 
22

 Atsakinga už gamybos ir technikos sritis; 
23

 Atsakinga už pardavimus (Eksportas, Baltijos šalys); 
24

 Atsakinga už rinkodarą; 
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Vardas, Pavardė Pareigos 

Darbo 

bendrovėje 

pradžia 

Išsilavini

mas. 

Turimų 

akcijų 

skaičius, 

vnt. 

Turima 

įstatinio 

kapitalo ir 

balsų dalis 

% 

Robertas Pažemeckas Generalinis direktorius 2002-08-26 Aukštasis 2540 0,01/0,01 

Marius Dromantas Logistikos direktorius 2003-12-01 Aukštasis - - 

Nijolė Penkovskienė Pirkimų skyriaus vadovė 2017-07-03 Aukštasis - - 

Alma Bartkienė Gamybos direktorė 1984-07-27 
Aukštesny

sis 
- - 

Robertas Pavelskis Technikos vadovas 1993-08-02 Aukštasis - - 

Jurgita Petrauskienė Pardavimų vadovė 2005-08-29 Aukštasis - - 

Jolita Gedgaudienė Rinkodaros vadovė 2005-09-19 Aukštasis - - 

Dalia Gecienė Vyr. buhalteris  1986-07-29 Aukštasis 475 160 0,98/0,98 

 
Kiti duomenys susiję su AB „Žemaitijos pienas“ veikla 

 
Bendrovės administraciją sudaro - generalinis direktorius, gamybos direktorius, logistikos 
direktorius, technikos vadovas, pardavimų vadovas, rinkodaros vadovas, pirkimų vadovas, personalo 
ir teisės direktorius, vyr. buhalteris, kiti darbuotojai vykdantys administracines funkcijas ar su jomis 
susijusias. Bendrovės administracijai vadovauja generalinis direktorius. Direktoriai/vadovai 
įgyvendina Bendrovės valdymo organų iškeltus tikslus bei uždavinius, vykdo funkcijas pagal jiems 
priskirtas kompetencijas bei vadovauja pavaldiems darbuotojams.    
  
Per ataskaitinį laikotarpį (2019 m. I pusmetį)  bendrovė (emitentas) bendrovės stebėtojų tarybos 
nariams pagal veiklos sutartis priskaičiavo 11.119 eurų, vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos nariui 
sudaro 2.780 eurų, o vienam stebėtojų nariui, dirbančiam pagal darbo sutartį, per pusmetį 
priskaičiavo 50.523 eurų darbo užmokestį; valdybos nariams  priskaičiavo  284.730 eurų darbo 
užmokesčio, tai vidutiniškai vienam valdybos nariui sudaro 47.455 eurų. Administracijos 
direktoriams/vadovams bendrovė priskaičiavo 367.730 eurų darbo užmokesčio, vienam 
administracijos vadovui teko 40.859 eurai. Tantjemų bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos 
nariams nebuvo mokėta. Audito komiteto nariams priskaičiuota 5.000 eurų suma. 
 
Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, bendrovės vadovui, vyriausiam 
finansininkui/vyr.buhalteriui bei audito komiteto nariams nebuvo suteikta jokių garantijų ar 
laidavimų, neperleistas joks turtas ar kitokios turtinės teisės. 
 
Stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, bendrovės direktorius, vyriausiasis finansininkas/vyr. buhalteris 
bei audito komiteto nariai neturi reikšmingų materialinių įsipareigojimų bendrovei (emitentui), taip 
kaip bendrovė (emitentas) neturi jokių įsipareigojimų šiems asmenims. 
 
Garantijų ir laidavimų ar/ir kitokių  prievolių užtikrinimo priemonių dėl valdymo ar stebėtojų organų 
narių, kitų subjektų (vadovo, vyr. finansininko/vyr. buhalterio ar audito komiteto narių) prievolių 
įvykdymo užtikrinimo per 2019 m. I pusmetį  suteikta emitento vardu nebuvo, emitentas nesuteikė 
šiems subjektams ir paskolų. 
 
ABF „Šilutės Rambynas“  vadovas ir administracija 
 
Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) - Algirdas Bladžinauskas, vyr. buhalteris Linas 
Puskunigis . Pažymėtina, jog nėra taikomos specialios taisyklės reglamentuojančios Bendrovės 
vadovo išrinkimą,  pakeitimą, atliekant šiuos veiksmus Bendrovė vadovaujasi Akcinių bendrovių 
įstatymo, Bendrovės įstatų nuostatomis, kitų teisės aktų reikalavimais. Per ataskaitinį laikotarpį 
generaliniam direktoriui (valdybos nariui)  priskaičiuota  7000 Eur.  už veiklą valdyboje („bruto“), 
gamybos direktorei (valdybos nariui) Renatai Rupšienei 3500 Eur. („bruto“). Likusiems Bendrovės 
valdybos nariams jokios išmokos nemokėtos. 
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ABF „Šilutės Rambynas“ renkant organų narius vadovaujasi kandidato profesine patirtimi ir 
gebėjimais, vertinamos asmeninės savybės, įvairūs kiti kandidato požymiai, kandidatas užpildo 
interesų konflikto deklaraciją. Bendrovė netaiko politikų, kurios susijusios su asmens amžiumi, 
lytimi ir pan. Bendrovė mano, jog ši sistema leidžia pasirinkti geriausius narius į bendrovės organus. 
 
IV. KITA  INFORMACIJA 
 
Sandoriai su susijusiomis šalimis 
 
AB „Žemaitijos pienas“ su ABF „Šilutės Rambynas“ (susijusi šalis) 2019 m. balandžio 18 d. sudarė 
nekilnojamojo turto (gamybinės, administracinės,  pagalbinės ir  kitos patalpos bei kiemo statiniai), 
esančio Klaipėdos g. 3, Šilutės mst. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią minėtas turtas parduotas 
AB-F „Šilutės Rambynas“25.  
 
Išsamesnė informacija apie sandorius sudarytus tarp susijusių šalių per einamųjų finansinių metų 
pirmuosius šešis mėnesius, padariusius didelį poveikį to laikotarpio įmonės ir (arba) įmonių grupės 
finansinei padėčiai arba veiklai, įskaitant šių sandorių sumas ar/ir jau sudarytų 2018 metų laiktarpiu 
ir jų pasikeitimus, pateikta 2019 m. I pusmečio aiškinamojo rašto  18 pastaboje. 
 
Teisminiai ginčai  
 
2018 m. metiniame konsoliduotame pranešime pažymėta, jog AB „Žemaitijos pienas“ turėjo keletą 
reikšmingesnių teisminių procesų bendrosios ir specializuotos kompetencijos teismuose. Šio 
pranešimo teikimo metu jau yra pasibaigęs civilinis ginčas su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 
ir iš kurios priteista 80 632,55 Eur. nuostolių atlyginimo už dalinai nesutvarkytas pakuočių atliekas, 
kita civilinė byla su ta pačia organizacija dėl 96 020 Eur. nuostolių priteisimo (už 2013-2015 m. 
atliekų tvarkymo laikotarpius) šiuo metu yra vis dar sustabdyta. Ginčai su Lietuvos kariuomene 
persikėlė į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, nors Lietuvos kariuomenė visą nuostolių (reikalavimo) 
sumą - 41.950,80 Eur. sumokėjo.  
 
Administraciniuose teismuose tebenagrinėjamos kelios bylos – (i) ginčas su Lietuvos Banko 
priežiūros tarnyba dėl 158 000 Eur. taikytos ekonominės sankcijos bei (ii) tęsiasi administracinio 
pobūdžio ginčas kur AB “Žemaitijos pienas” byloje dalyvauja trečiojo asmens statusu dėl dalies 
išduotų VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” ir panaikintų pažymų, patvirtinančių atliekų 
sutvarkymą, pripažinimo neteisėtomis, šios bylos baigties vertė 96 020 Eur. 
 
Tiek nurodyti ginčai ir jų baigtis, tiek šiuo metu AB “Žemaitijos pienas” vardu inicijuoti keli 
nereikšmingi teisminiai reikalavimai ir jų galutiniai rezultatai neturės jokios įtakos Grupės įmonių 
finansiniams rezultatams. 
 
Bendrovės viešai paskelbta reglamentuojama informacija 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė per Vilniaus vertybinių popierių biržos  (AB NASDAQ OMX 
Vilnius) informacinę sistemą (interneto tinklalapyje) paskelbė 29 faktus (įvykius) susijusius su 
Bendrove, po ataskaitinio laikotarpio paskelbti du pranešimai. Visi faktai (įvykiai) saugomi 
Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje26, taip pat su šia informacija galima susipažinti 
Bendrovės tinklalapyje www.zpienas.lt.  
 
Informacija susijusi su Bendrovių valdymo kodeksu 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu esminių pokyčių susijusių su bendrovių valdymo kodekso laikymusi nebuvo. 
 
Informacija apie svarbius įvykius po ataskaitinio laikotarpio 
 
Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos neįvyko bei nebuvo priimta reikšmingų 
sprendimų susijusių su AB „Žemaitijos pienas“ ir ABF „Šilutės Rambynas“ teisėmis ar pareigomis. 
 

                                                           
25

 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=885641&messageId=1114723 
26

 http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=news&issuer=ZMP&start_d=1&start_m=1&start_y=1996 

http://www.zpienas.lt/
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Finansinės būklės ataskaita  
Past

abos 
Grupė Bendrovė 

   2019-06-30 2019-01-01* 2018-12-31  2019-06-30 2019-01-01* 2018-12-31 

TURTAS          

Ilgalaikis turtas          

Nematerialusis turtas  4 169 170 170  159 157 157 

Materialusis turtas  4 49.886 49.130 49.130  45.537 45.480 45.480 

Investicinis  turtas  5 3.680 2.847 2.847  3.610 3.668 3.668 

Naudojimo teise valdomas turtas  6 715 641 -  715 641 - 

Investicijos į dukterines ir asoc. įmones   - - -  3.150 3.150 3.150 

Suteiktos paskolos  8 2.115 1.804 1.804  2.115 1.804 1.804 

Kt. fin. turtas   6 6 6  6 6 6 

Atidėto pelno mokesčio turtas                                          7 2.044 2.111 2.111  1.997 2.064 2.064 

Ilgalaikio turto iš viso   58.615 56.709 56.068  57.289 56.970 56.329 

Trumpalaikis turtas          

Atsargos  9 33.041 31.058 31.058  31.370 29.415 29.415 

Išankstiniai apmokėjimai   413 292 292  401 279 279 

Iš pirkėjų gautinos sumos  10 18.668 17.545 17.545  18.191 17.405 17.405 

Kitos gautinos sumos  11 1.060 2.711 2.711  713 2.507 2.507 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  12 1.534 6.499 6.499  1.484 4.352 4.352 

Trumpalaikio turto iš viso   54.717 58.105 58.105  52.159 53.958 53.958 

          

TURTAS IŠ VISO   113.332 114.814 114.173  109.449 110.928 110.287 

          

NUOSAVYBĖ IR  ĮSIPAREIGOJIMAI  

 

   

    

Kapitalas ir rezervai          

Įstatinis kapitalas  13 14.029 14.029 14.029  14.029 14.029 14.029 

Savos akcijos (-)   (3.801) (1.597) (1.597)  (3.801) (1.597) (1.597) 

Privalomasis rezervas   1.401 1.401 1.401  1.401 1.401 1.401 

Kiti rezervai   10.274 5.000 5.000  10.274 5.000 5.000 

Nepaskirstytasis pelnas   56.397 60.640 60.640  50.210 52.101 52.101 

Nuosavybė, tenkanti patronuojančios 

bendrovės akcininkams 
 

 
78.300 79.473 79.473  72.113 70.934 70.934 

Mažumos dalis   1.562 1.656 1.656  - - - 

Nuosavybė iš viso   79.862 81.129 81.129  72.113 70.934 70.934 

Ilgalaikiai įsipareigojimai          

Gauta parama   3.401 1.327 1.327  3.226 1.142 1.142 

Paskolos  14 7.000 - -  7.000 - - 

Finansinės nuomos įsipareigojimai  15 984 312 98  984 312 98 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai   - - -  - - - 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   3.681 3.681 3.681  3.441 3.441 3.441 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   15.066 5.320 5.106  14.651 4.896 4.682 

Trumpalaikiai įsipareigojimai           

Paskolos  14 1.000 9.000 9.000  1.000 9.000 9.000 

Finansinės nuomos įsipareigojimai  15 425 442 15  425 442 15 

Prekybos skolos   16 11.225 12.344 12.344  16.072 19.673 19.673 

Mokėtinas pelno mokestis   - - -  - - - 

Kt. mokėtinos sumos  17 5.755 6.579 6.579  5.188 5.983 5.983 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   18.405 28.365 27.938  22.685 35.098 34.671 

Įsipareigojimai iš viso   33.471 33.685 33.044  37.336 39.994 39.353 

          

NUOSAVYBĖ IR  ĮSIPAREIGOJIMAI  

IŠ VISO 
  113.332 114.814 114.173  109.449 110.928 110.287 

 
Pastaba* dėl TFAS16 „Nuoma“taikymo laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau, 2019 m. sausio 1 d. Finansinės būklės 

ataskaita yra koreguota pagal TFAS 16 reikalavimus 

             

 

 



AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai 

 

2019 M. PUSMEČIO KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS  IR KONSOLIDUOTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINYS 

 

26 

 

Bendrųjų pajamų ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bendrųjų pajamų ataskaita 

 

 
 

GRUPĖ 
Pasta

bos 

2019 m. 

01-06 mėn. 
 

2018 m. 

01-06 mėn. 

     

PARDAVIMO PAJAMOS 3 87.709  84.692 

Pardavimo savikaina  (70.363)  (68.639) 

BENDRASIS PELNAS  17.346  16.053 

Veiklos sąnaudos  (12.785)  (11.852) 

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos  116  334 

VEIKLOS PELNAS  4.677  4.535 

Finansavimo sąnaudos  (62)  (2) 

Kitos finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos  73  101 

PELNAS IKI MOKESČIŲ  4.688  4.634 

Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)  (413)  (650) 

LAIKOTARPIO BENDROSIOS PAJAMOS  4.275  3.984 

PRISKIRTINOS:     

Patronuojančios bendrovės akcininkams  4.369  3.986 

Mažumos daliai  (94)  (2) 

  4.275  3.984 

Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) 

tenkantis vienai akcijai (Eur) 

 

 
0,10  0,09 

BENDROVĖ 
Pasta

bos 

2019 m. 

01-06 mėn 
 

2018 m. 

01-06 mėn.  

     

PARDAVIMO PAJAMOS 3 87.302  84.124 

Pardavimo savikaina  (69.656)  (68.108) 

BENDRASIS PELNAS  17.646  16.016 

Veiklos sąnaudos  (12.516)  (11.813) 

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos  1.923  250 

VEIKLOS PELNAS  7.053  4.453 

Finansavimo sąnaudos  (62)  (2) 

Kitos finansinės veiklos pajamos ir 

sąnaudos 

 
82 

 
120 

PELNAS IKI MOKESČIŲ  7.073  4.571 

Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)  (353)  (570) 

LAIKOTARPIO BENDROSIOS 

PAJAMOS 

 
6.720 

 
4.001 

PRISKIRTINOS:     

Patronuojančios bendrovės 

akcininkams 

 
6.720 

 
4.001 

Mažumos daliai  -  - 

  6.720  4.001 

Paprastasis ir sumažintas pelnas 

(nuostoliai) tenkantis vienai akcijai 

(Eur) 

 0,15  0,09 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPĖ 

Įstatinis 

kapitala

s 

 
Savos 

akcijos 
 

Įstaty

mų 

numat

ytas 

rezerv

as 

 

Rezervai 

savoms 

akcijoms 

įsigyti 

 

 
 

 

 

Kiti 

reze

rvai 

 

Nepas

kirstyt

asis 

pelnas 

 

Nuosa

vybė, 

tenkan

ti 

patron

. 

įmonei 

 
Mažu

ma 
 IŠ VISO 

Likutis                  
2017 m. gruodžio 31d. 14.029  (1.323)  1.401  5.000  -  56.872  75.979  1.585  77.564 

Dividendai -  -  -  -  -  (6.946)  (6.946)  -  (6.946) 
Pervedimas į kitus 

rezervus 
-  -  -  -  -  -  -  -  - 

Savų akcijų įsigijimas -  (109)          (109)  -  (109) 

Grynasis pelnas -  -  -  -  -  3.986  3.986  (2)  3.984 

Likutis                  
2018 m. birželio 30 d.  14.029  (1.432)  1.401  5.000  -  53.912  72.910  1.583  74.493 

Likutis  

2018 m. gruodžio 31d. 
14.029  (1.597)  1.401  5.000  -  60.640  79.473  1.656  81.129 

Dividendai -  -  -      (3.692)  (3.692)    (3.692) 
Savų akcijų įsigijimas   (2.204)          (2.204)    (2.204) 
Pervedimas į kitus 

rezervus 
      5.274    (4.920)  354    354 

Kt. paskirstymai – 

tantjemos, premijos 
    -  -  -  -  -    - 

Grynasis pelnas -  -  -  -  -  4.369  4.369           (94)  4.275 

Likutis                  

2019 m. birželio 30 d. 14.029  (3.801)  1.401  10.274  -  56.397  78.300  1.562  79.862 

 

BENDROVĖ 
Įstatinis 

kapitalas 
 

Savos 

akcijos 
 

Įstatymų 

numatytas 

rezervas 

 

 

Rezervai 

savoms 

akcijoms 

įsigyti 

 

 
 

 

 

Kiti 

rezervai 
 

Nepaski

rstytasis 

pelnas 

 Iš viso 

Likutis              

2017 m. gruodžio 31 d. 14.029  (1.323)  1.401  5.000  -  48.598  67.705 

Dividendai -  -  -  -  -  (6.946)  (6.946) 
Pervedimas į rezervus -  -        -  - 
Savų akcijų įsigijimas (-) -  (109)          (109) 

Grynasis pelnas  -  -  -  -  -  4.001  4.001 

Likutis  

2018  m. birželio 30 d.  

 

14.029 
 

 

(1.432) 
 

 

1.401 
 

 

5.000 
 

 

- 
 

 

45.653 
 

 

64.651 

Likutis  

2018 m. gruodžio 31 d. 

 

14.029 
 

 

(1.597) 
 

 

1.401 
 

 

5.000 
 

 

- 
 

 

52.101 
 

 

70.934 

Dividendai -  -  -  -  -  (3.692)  (3.692) 

Pervedimas į rezervus       5.274  -  (4.920)  354 
Savų akcijų įsigijimas -  -  -  -  -  -  - 
Savų akcijų įsigijimas (-)   (2.204)  -  -  -  -                              (2.204) 

Grynasis pelnas -  -  -  -  -  6.720     6.720 

Likutis  

2019 m. birželio 30 d. 
14.029  (3.801)  1.401  10.274  

 

- 
 50.210  72.113 
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Pinigų srautų ataskaitos 
 

  Grupė  Bendrovė 

  

2019 m. 01-06 

mėn. 

 2018 m. 01-

06 mėn. 
 

2019 m. 01-06 

mėn. 
 

2018 m. 01-06 

mėn. 

         

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai         

Grynieji (nuostoliai) pelnas  4.275  3.984  6.720  4.001 

Grynųjų (nuostolių) pelno koregavimai         

Nusidėvėjimas ir amortizacija  2.426  1.225  2.305  1.137 

Gautos paramos amortizacija  (134)  (53)  (124)  (47) 

Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio materialiojo 

turto pardavimo ir nurašymo 

 106  (89)  (1.556)  155 

Pelno mokesčio sąnaudos  67  5  67  36 

Gautinų sumų vertės sumažinimas  19  (209)  19  (209) 

Ilgalaikio turto vertės sumažinimas  -  -  -  - 

Finansinės sąnaudos (pajamos) grynąja verte  31  (27)  31  (24) 

Atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės 

vertės 

 (1.226)  (1.214)  (1.226)  (878) 

Nepiniginių straipsnių eliminavimas  354  -  354  - 

Dukterinių įmonių likvidavimo nuostoliai 
(pelnas) 

 -  -  -  - 

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės 

veiklos iki pokyčių apyvartiniame kapitale 

 5.917  3.621  6.591  4.171 

 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: 

        

Atsargų (padidėjimas)  (758)  2.241  (729)  1.095 

Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas 

 (1.142)  (1.069)  (804)  (752) 

Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas 

(padidėjimas) 

 (121)  (478)  (122)  (408) 

Kitų gautinų sumų (padidėjimas)  1.330  952  1.473  704 

Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas  (1.119)  2.517  (3.601)  4.946 

Kitų mokėtinų sumų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

 367  157  395  88 

Sumokėtas pelno mokestis  -  31  -  - 

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės 

veiklos 

 4.474  7.972  3.203  9.844 

         

Investicinės veiklos pinigų srautai         

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai  (5.107)  (7.419)  (3.424)  (6.942) 

Įplaukos iš materialiojo turto pardavimo  913  443  2.598  180 

Dukterinių įmonių įsigijimas  -  -  -  - 

Investicijų, skirtų pardavimui pardavimas  -  -  -  - 

Grąžintos suteiktos paskolos  597  428  597  428 

Suteiktos paskolos  (588)  (376)  (588)  (376) 

Gauta palūkanų  41  37  41  37 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (4.144)  (6.887)  (776)  (6.674) 
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Pinigų srautų ataskaitos - tęsinys  

 

 

 

Grupė 

 

 

 

 

Bendrovė 

  2019 m. 01-06 

mėn. 
 

2018 m. 01-

06 mėn. 
 

2019 m. 01-06 

mėn.  
 

2018 m. 01-06 

mėn.  

Finansinės veiklos pinigų srautai         

Nomin. vertės padidėj. po konvers. į EUR  -  -  -  - 

Tantjemų, dividendų  išmokėjimas  (3.692)  (6.946)  (3.692)  (6.946) 

Savų akcijų įsigijimas  (2.204)  (109)  (2.204)  (109) 

Gautos dotacijos  2.208  -  2.208  - 

Gautos paskolos  -  3.115  -  3.115 

Grąžintos paskolos  (1.000)  -  (1.000)  - 

Finansinės nuomos ir panašių  įsipareigojimų 

apmokėjimas 
 (535)  -  (535)  - 

Sumokėtos palūkanos  (62)  (2)  (62)  (2) 

Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)  (9)  (7)  (10)  (11) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (5.295)  (3.949)  (5.295)  (3.953) 

         

Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas)  (4.965)  (2.864)  (2.868)  (783) 

         

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pradžioje 

 6.499  12.277  4.352  4.688 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pabaigoje 

 1.534  9.413  1.484  3.906 

 

 

      
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, įmonės kodas 180240752, Sedos g. 35, Telšiai 

 

2019 M. PUSMEČIO KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS  IR KONSOLIDUOTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINYS 

 

30 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 
 

             AB „Žemaitijos pienas“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos 

buveinės adresas yra Sedos g. 35, Telšiai, Lietuva.  

         Bendrovė gamina pieno produktus ir parduoda juos Lietuvos ir užsienio rinkose. Bendrovė turi keletą 

didmeninės prekybos padalinių su sandėliais ir transportavimo priemonėmis didžiausiuose Lietuvos miestuose. 

Bendrovė pradėjo veiklą 1984 m.  

              

2018 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 14 029 tūkst. Eur, kurį 

sudarė 48.375.000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. 

  Visos akcijos yra išleistos, pasirašytos ir apmokėtos.  

  2018 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. dukterinės įmonės  Bendrovės akcijų neturėjo. 

  Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus  vertybinių popierių biržos Baltijos Papildomajame prekybos 

sąraše. 

 2018 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo įsigijusi 2.133 tūkst. vnt  savų akcijų už  1.432 tūkst. Eur, 2018 m. 

gruodžio 31 d. – 2.227 tūkst. vnt už 1.597 tūkst. Eur. 2019 m. sausio - birželio mėn. – Bendrovė dar papildomai 

įsigijo  1.189.535 vnt savų akcijų už  2.204  tūkst. Eur.  

 

            2019 m. birželio 30 d. Grupę sudarė AB „Žemaitijos pienas“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – Grupė): 

 

Dukterinė įmonė  Bendrovės buveinė  

Grupės 

valdomų 

akcijų dalis 

 
Konsoliduota 

dalis 
 

Investicijos dydis 

(savikaina) 2019 

m. birželio 30 d. 

 

Grynasis turtas 

2019 m. birželio 

30 d. 

 Pagrindinė veikla 

             

ABF „Šilutės 

Rambynas“ 

 Klaipėdos g. 3, Šilutė, 

Lietuva  87,82 proc.  87,82 proc.  3.150  12.829 

 Sūrių gamyba ir 

pardavimas 

             

  

 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo  1.227  ir atitinkamai Grupės darbuotojų 

skaičius buvo 1.422 ( 2018 m. birželio 30 d. buvo – 1.227 Bendrovės darbuotojų ir 1.414 Grupės darbuotojų ). 

 

2. APSKAITOS  PRINCIPAI 
 

 Šios tarpinės konsoliduotos ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., yra 

parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų – pagal 34 

Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, 

kaip rengiant ir 2018 metų finansines ataskaitas. 

 Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. 

Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvekcija. 

 Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d, yra neaudituotos. Metinį 

finansinių ataskaitų už 2018 m. gruodžio 31 d.pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Ernst & Young Baltic“. 

 

 Naujasis 16-asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. 

 

 Bendrovė taiko naująjį standartą, naudojant modifikuotą retrospektyvinį būdą, o tai reiškia, jog 

palyginamieji skaičiai nėra perskaičiuoti. 16-ojo TFAS taikymo bendrasis poveikis pripažintas 2019 m. sausio 1 d. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. nuomos įsipareigojimai, priskiriami nuomai, kurie anksčiau buvo klasifikuojami pagal 17-

ąjį TAS, vertinami likusių diskontuotų  nuomos mokėjimų dabartine verte, taikant papildomą skolinimosi normą. 

Bendrovė valdomą turtą pripažįsta suma, kuri lygi nuomos įsipareigojimams, koreguojant iš anksto sumokėtų au 

sukauptų nuomos mokėjimų suma, pripažinta 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikės veiklos nuomos pajamos 

pripažįstamos ilgalaikiu turtu ir finansiniais įsipareigojimais konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, vietoj 

veiklos nuomos sąnaudų. Bendrovė konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįsta nusidėvėjimo ir palūkanų 

sąnaudas. Nuomos mokėjimai turės įtakos pagrindinės veiklos ir finansinės veiklos (nuomos įsipareigojimų 

grąžinimas) pinigų srautų ataskaitoms. 
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3. INFORMACIJA APIE SEGMENTUS 
 

 Valdymo tikslais Grupės ir Bendrovės veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas – pieno 

produktų gamyba ir pardavimas (pirminis segmentas), į kurį įeina sūrių ir sūrio produktų bei pieno produktų gamyba 

ir pardavimai. Kiti produktai – kaip papildomą (pirminio segmento) grupę sudaro žalio pieno, išrūgų, sviesto ir 

pieno , išrūgų miltų ir kt. pardavimai  : 

 

Grupė 

Apyvarta tūkst. Eur 

 
Pokytis % 

 

      2019 m.  

01-06 mėn. 

 

      2018 m.  

01-06 mėn. 

 

lyginant 2019 m. 01-06 
mėn. su 2018 m. 01-06 

mėn. 

Sūriai ir sūrio produktai 37.408 

 

35.038 

 

6,76% 

Švieži pieno produktai 29.439 

 

28.597 

 

2,94% 

Kiti produktai 20.862 
 

21.057 
 

-0,93% 

Viso 87.709 

 

84.692 

 

3,56% 

 

Grupė 

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 

 
Pokytis % 

 

2019 m. 

01-06 mėn. 

 

      2018 m.  

01-06 mėn. 

 

lyginant 2019 m. 01-06 

mėn. su 2018 m. 01-06 
mėn. 

Sūriai ir sūrio produktai 9.077 

 

7.022 

 

29,26% 

Švieži pieno produktai 10.405 

 

10.284 

 

1,18% 

Kiti produktai (2.136) 

 

(1.253) 

 

-70,47% 

Viso 17.346 

 

16.053 

 

8,05% 

 

 

Bendrovė 

Apyvarta tūkst. Eur 

 
Pokytis % 

 

      2019 m. 01-

06 mėn. 

 

      2018 m. 

01-06 mėn. 

 

lyginant 2019 m. 01-06 

mėn.su 2018 m. 01-06 

mėn. 

Sūriai ir sūrio produktai 36.151 

 

33.697 

 

7,28% 

Švieži pieno produktai 29.312 

 

28.506 

 

2,83% 

Kiti produktai 21.839 

 

21.921 

 

-0,37% 

Viso 87.302 

 

84.124 

 

3,78% 

 

 

Bendrovė 

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 

 
Pokytis % 

 

      2019 m. 01-

06 mėn. 

 

      2018 m. 

01-06 mėn. 

 

lyginant 2019 m. 01-06 

mėn.su 2018 m. 01-06 

mėn. 

Sūriai ir sūrio produktai 9.323 

 

7.581 

 

22,98% 

Švieži pieno produktai 10.330 
 

10.234 
 

0,94% 

Kiti produktai (2.008) 

 

(1.799) 

 

-11,62% 

Viso 17.646 

 

16.016 

 

10,18% 

 

Grupės ir Bendrovės pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus) pateikiami žemiau:  

 

 
Pardavimai 

  

Grupė     

 
2019 m. sausis- 

birželis 

 2018 m. sausis- 

birželis 

 

     

Lietuva 44.571  45.465  
Kitos Baltijos ir NVS šalys 15.011  13.050  
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Kitos Europos šalys 21.814  22.516  
Kita 6.313  3.661  

Iš viso 87.709  84.692  

 
 

Pardavimai 

  

Bendrovė 

 

2019 m. sausis- 

birželis 

 2018 m. sausis- 

birželis 

 

     
Lietuva 45.503  46.436  

Kitos Baltijos ir NVS šalys 13.889  11.869  

Kitos Europos šalys 21.814  22.339  
Kita 6.096  3.480  

Iš viso 87.302  84.124  

 

4. NEMATERIALUSIS IR MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS   

 
2019 m. birželio  30 d. Grupės nematerialiojo turto pasikeitimai: 

 

Grupė (tūkst. Eur) Įsigytos teisės  

 

Programi-nė 

įranga 

 
Patentai, 

licenzijos 
Iš viso 

        

Įsigijimo vertė        

2018 m. gruodžio 31 d. 189  256  447  892 

Įsigijimai 21  -  34  55 

Perleidimai, nurašymai (49)  (133)  (30)  (213) 

        
2019 m. birželio  30 d. 161  123  451  735 

        

Sukaupta amortizacija        

2018 m. gruodžio 31 d. 104  236  383  723 

Amortizacija 21  6  22  50 

Perleisto ir nurašyto turto amortizacija (44)  (133)  (30)  (207) 

2019 m. birželio 30 d. 81  109  375  566 

        

Likutinė vertė        

2018 m. gruodžio 31 d. 86  20  64  170 

2019 m. birželio  30 d. 80  14  76  169 

 
2019 m. birželio 30 d. Bendrovės nematerialiojo turto pasikeitimai: 

 

Bendrovė (tūkst. Eur) Įsigytos teisės  
Programi-nė 

įranga 
  

Patentai, 

licenzijos 
  Iš viso 

          

Įsigijimo vertė          

2018  m. gruodžio 31 d. 189  226   447   863 

Įsigijimai 21  -   34   55 

Perleidimai, nurašymai (49)  (133)   (30)   (213) 

2019 m. birželio  30 d. 161  93   451   705 

          

Sukaupta amortizacija          

2018 m. gruodžio 31 d. 104  220   383   706 

Amortizacija 21  3   22   47 

Perleisto ir nurašyto turto amortizacija   (44)  (133)   (30)   (207) 

2019 m. birželio 30 d. 81  90   375   546 

          

Likutinė vertė          

2018 m. gruodžio 31 d. 86  7   64   157 

2019 m. birželio 30 d. 80  3   76   159 
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Grupės ir Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija  2019 m. I pusm.  atitinkamai sudaro 50 

tūkst. Eur  ir 47 tūkst. Eur . 

Grupės ir Bendrovės investicijos 2019 m. I pusmetį įsigyjant ilgalaikį nematerialųjį turtą, sudarė atitinkamai 55 

tūkst. Eur  ir 55 tūkst. Eur . Visi įsigijimai yra susiję su Lietuvos geografiniu segmentu. 

  

 

 2019 m. birželio 30 d. Grupės materialiojo turto pasikeitimai: 

 

 

 

      2019 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimai: 

 
 

 

Bendrovė (tūkst. Eur) 

 

Žemė, 

pastatai 

ir 

statiniai 

 

 

Mašinos 

ir 

įrengim

ai 

 

 

Transport

o 

priemonės 

 

Kitas 

ilgalaikis 

materialu

sis turtas 

 

Nebaigta 

statyba ir 

išankstini

ai 

apmokėji

mai 

 Iš viso 

            

Įsigijimo vertė            

2018 m. gruodžio 31 d. 17.391  72.705  9.308  3.224  2.476  105.104 

turto įsigijimai -  277  896  86  1.623  2.882 

perskaičiavimai dėl apskaitos politikos 

keitimo* 

           

parduotas ir nurašytas turtas (210)  (97)  (415)  (48)  -  (770) 

vertės didinimas -  1  -  4  -  5 

perklasifikavimai 100  (231)    234  (104)  - 
perkėlimai į investicinį turtą (915)          (915) 

            

Grupė (tūkst. Eur) 

Žemė, 

pastatai ir 

statiniai 

 

 

Mašinos 

ir 

įrengimai 

 

 

Transpor

to 

priemonė

s 

 

Kitas 

ilgalaikis 

materialusi

s turtas 

 

Nebaigta 

statyba ir 

išankstiniai 

apmokėjimai 

 Iš viso 

            

Įsigijimo vertė            

2018 m. gruodžio 31 d. 21.769  79.753  10.822  3.658  3.194  119.195 

turto įsigijimai 2.579  277  939  97  2.492  6.384 

eliminavimai, vidiniai 

pardavimai 

(1.668)  -  (32)  -  -  (1.700) 

iškelta į investicinį turtą (915)          (915) 

parduotas ir nurašytas turtas (2.968)  (105)  (478)  (48)    (3.599) 

vertės didinimas (17)  1    4  (120)  (133) 

perklasifikavimai 100  642    234  (976)  - 

2019 m. birželio 30 d. 18.880  80.568  11.251  3.945  4.589  119.233 

Sukauptas nusidėvėjimas 

           

2018 m. gruodžio 31 d. 8.797  49.638  9.202  2.410  -  70.047 

nusidėvėjimas 350  1.301  137  99  -  1.887 

parduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas 

(2.017) (104) (394) (46) - (2.562) 

eliminavimai , vidiniai 

pardavimai  

(11)  -  (13)  -  -  (24) 

perklasifikavimai -  -         

perkėlimai į investicinį turtą -  -  -  -  -  - 

2019 m. birželio  30 d. 7.119  50.835  8.931  2.463  -  69.348 

            

Vertės sumažėjimas            

2018 m. gruodžio 31 d. 17  -  -  -  2  19 

vertės sumažėjimas -  -  -  -  -  - 

Perkėlimas į investicinį turtą (17)  -  -  -  (2) (19) 

2019 m. birželio 30 d. -  -  -  -  -  - 

Likutinė vertė            

2018 m. gruodžio 31 d. 12.955  30.114  1.621  1.248  3.192  49.130 

2019 m. birželio 30 d. 11.761  29.733  2.320  1.482  4.589  49.886 
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2019 m. birželio 30 d. 16.366  72.654  9.789  3.501  3.996  106.306 

            

Sukauptas nusidėvėjimas            

2018 m. gruodžio 31 d. 5.812  44.183  7.574  2.056  -  59.625 

nusidėvėjimas 314  1.227  128  92    1.761 
parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (144)  (96) (331) (46)  (617) 

perskaičiavimai dėl apskaitos politikos 

keitimo* 

-  -  -  -    - 

perkėlimai į investicinį turtą            

2019 m. birželio  30 d. 5.982  45.314  7.371  2.102  -  60.769 

            

Vertės nuvertėjimas            

2018 m. gruodžio 31 d. -  -  -  -  -  - 

vertės sumažėjimas            
vertės sumažėjimo atstatymas       

2019 m. birželio 30 d. -  -  -  -  -  - 

            

Likutinė vertė            

2018 m. gruodžio 31 d. 11.579  28.522  1.734  1.169  2.476  45.480 

2019 m. birželio  30 d. 10.384  27.340  2.418  1.399  3.996  45.537 

 

                 Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2019 m. I pusmetį atitinkamai sudarė 

1.887 tūkst. Eur ir 1.761 tūkst. Eur  

2019 m. I pusmetį  Grupės ir Bendrovės investicijos įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą, sudarė atitinkamai  6.251 

tūkst. Eur ir 2.887 tūkst. Eur. Visi įsigijimai yra susiję su Lietuvos geografiniu segmentu. 

 

5. INVESTICINIS TURTAS 

 
     2019 m. birželio 30 d. investicinis turtas: 

 

  
 

Grupė  Bendrovė 

Įsigijimo vertė       

2018 m. gruodžio 31 d.    3.848  5.886  

- įsigijimai   35  35 

- perkėlimai iš ilgalaikio material.į turto   915   915 

- parduota, nurašyta   -  (2.758) 
- atstatantys įrašai   (10)   

2019 m. birželio 30 d.       4.788          4.079  

      

 

Sukauptas nusidėvėjimas   
 

 

 

 

2018 m. gruodžio 31 d.    990  2.218 

- nusidėvėjimas   116  124 
- perkėlimai iš ilgalaikio material.į turto   -  - 

- parduota, nurašyta     (1.873) 

- atstatantys įrašai   2   

2019 m. birželio 30 d.       1.108     469  

Vertės sumažėjimas  

 
 

 

 
2018 m. gruodžio 31 d.   10  - 

- vertės sumažėjimas, atstatymas   (10)  - 

- atkelta iš ilgalaikio mater. turto   -  - 

2019 m. birželio 30 d.   -  - 

      

Likutinė vertė (tūkst. Eur)        

2018 m. gruodžio 31 d.   2.847  3.668 

2019 m. birželio 30 d.   3.680  3.610 

 

 

 Investicinio turto tikroji vertė yra artima jos likutinei vertei. 

Grupės, Bendrovės investicinio turto nusidėvėjimas 2019 m. I pusmetį  atitinkamai sudarė 116 tūkst. Eur ir 124 

tūkst. Eur.  

Bendrovės 2019 m. ir 2018 m. investicinį turtą sudaro nuomojamas turtas ABF „Šilutės Rambynas“, UAB „Čia 

Market“ ir kitoms įmonėms. 

Visos nuomos sutartys gali būti lengvai nutrauktos prieš kelis mėnesius apie tai pranešus nuomininkui arba 

nuomotojui. 
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6. NAUDOJIMO TEISE VALDOMAS TURTAS.  

 
Pagal naująjį TFAS 16 – „Nuoma“, įsigaliojusį nuo 2019 m. sausio 1 d. apskaitytas naudojimo teise valdomas turtas 

sekančiai: 

 
               Valdomas turtas 

Likutinė vertė, tūkst. Eur  

2019 m. sausio 1 d. 641 

Įsigijimai 447 
Perleidimai, nurašymai   

Perklasifikavimai  

Nusidėvėjimas  ir amortizacija (373) 

Likutinė vertė, tūkst Eur  

2019 m. birželio 30 d. 715 

        

 

7. ATIDĖTO PELNO MOKESČIO TURTAS 

 
 Grupė  Bendrovė 

2019 06 30  2018 12 31  2019 06 30  2018 12 31 

        

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

        

Gautinos sumos 149  146  71  68 

Atsargų perkainavimas 97  281  44  228 

Sukauptas atostogų rezervas 187  187  140  140 

Kitos sukauptos sąnaudos 743  783  731  771 

Atidėto pelno mokesčio turtas dėl nepanaudotos 

investicinės lengvatos 

1.649  1.644  1.649  1.644 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas, iš viso (tūkst. 

Eur) 

2.825  3.041  2.635  2.851 

Atidėto pelno mokesčio turto vertės sumažėjimas (78)  (227)  -  (149) 

Atidėto pelno mokesčio turtas po įvertinimo 2.747  2.814  2.635  2.702 

        

Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 

 

       

Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

skirtumas 

(703)  (703)  (638)  (638) 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas, iš viso  

(tūkst. Eur) 

(703)  (703)  (638)  (638) 

Atidėtas pelno mokesčio turtas, grynąja verte 

(tūkst. Eur) 

 

2.044  2.111  1.997  2.064 

 

8. SUTEIKTOS PASKOLOS 

 
 Grupės  ir Bendrovės suteiktas paskolas sudarė: 

 

 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30 2018 12 31  2019 06 30 2018 12 31 

      

Suteiktos paskolos 2.534 2.543  2.534 2.543 

 t.sk. suteiktos paskolos 

susijusioms įmonėms 

791 845  791 845 

  t.sk. suteiktos paskolos pieno 
statytojams 

1.610 1.591  1.610 1.591 

 t.sk. suteiktos paskolos 

darbuotojams  

133 107  133 107 

Suteiktų paskolų trumpalaikė 

dalis 

 (419)  (739)  (419) (739) 

  t.sk. suteiktos paskolos pieno 

statytojams nuvertėjimas 

(17) (17)  (17) (17) 

Ilgalaikės paskolos, tūkst. Eur. 2.115 1.804  2.115 1.804 
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    Visos paskolos yra suteiktos eurais. Paskolų gražinimo terminai yra nuo 1 iki 9 metų. 2019-06-30  

paskolos likučius turėjo 25 bendrovės darbuotojai. Vidutinė metinė paskolų palūkanų norma – 3 %. 

      Kaip motyvacinė priemonė, paskolos darbuotojams suteikiamos remiantis Paskolų teikimo darbuotojams 

nuostatais. Paskolų darbuotojams teikimo skirto fondo limitas – 231.696 eurai. Visais atvejais paskolos suteikiamos 

tik paskolos gavėjui įsipareigojus jos grąžinimą užtikrinti savo ar kito asmens nekilnojamo  turto hipoteka ar kita 

bendrovei priimtina paskolos grąžinimo užtikrinimo priemone (kredito įstaigos garantas ar kt.). Įkeičiamo turto 

vertė, įvertinus galimą riziką, įkeičiamo turto likvidumą ir pan., sudaro  nuo 100 % iki 200 % skolinamos pinigų 

sumos. 

      2019-06-30  paskolos likučius turėjo  81 ūkininkai. 2019 01 01 – 2019 06 30  laikotarpiu ūkininkams 

suteikta paskolų už 362 tūkst. Eur. Vidutinės suteiktų paskolų palūkanos - 3,50 proc. Visos ilgalaikės paskolos 

suteiktos su įkeitimais ( įkeistos žemės rinkos kainomis.) 

    2019-06-30 susijusi įmonė AB „Klaipėdos pienas“ bendrovei buvo skolinga  - 791 tūkst.eurų.  Paskola 

suteikta su kintama metine palūkanų norma; grąžinimo terminas 2029 metai; įkeistas nekilnojamas turtas; įkeistos    

AB „Žemaitijos pienas“ akcijos. 

 

9. ATSARGOS 

 
        Grupės ir Bendrovės atsargas sudarė: 

 
 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30 2018 12 31  2019 06 30 2018 12 31 

Savikaina:      

Žaliavos 3.251 3.537  2.760 3.040 

Pagaminta produkcija ir nebaigta gamyba 30.126 28.872  28.594 27.374 

Prekės, skirtos perparduoti 308 518  308 518 

 33.685 32.927  31.662 30.932 

Minus: vertės sumažinimas iki grynosios 
realizacinės vertės 

(644) (1.869)  (292) (1.517) 

Iš viso atsargų, tūkst. Eur 33.041 31.058  31.370 29.415 

 

10. IŠ  PIRKĖJŲ  GAUTINOS  SUMOS 

  
  Grupės ir Bendrovės iš pirkėjų gautinas sumas sudarė : 

 
 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30  2018 12 31  2019 06 30  2018 12 31 

        

Iš pirkėjų gautinos sumos 15.693  14.819  15.151  14.297 
Iš susijusių šalių gautinos sumos 3.954  3.686  3.498  3.547 

        

 19.647  18.505  18.649  17.844 

Vertės sumažinimas nesusij. šalims (640)  (621)  (119)  (100) 
Vertės sumažinimas susij. šalims  (339)  (339)  (339)  (339) 

Pirkėjų įsiskolinimas grynąja verte: 18.668  17.545  18.191  17.405 

 
   Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas pripažįstant abejotinas sumas yra apskaitomas bendrųjų pajamų 

ataskaitoje kaip veiklos sąnaudos.  

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir jų terminas yra 30 – 90 dienų.    

 

11. KITOS GAUTINOS SUMOS 

 
  Grupės ir Bendrovės kitas gautinas sumas sudarė: 

 

 
 Grupė  Bendrovė 

      

 2019 06 30 2018 12 31  2019 06 30 2018 12 31 

      

Gautinas pelno mokestis 60 905  - 764 

Ilgalaikių paskolų einamųjų 
metų dalis 

419 739  419 739 

Gautinas PVM 538 992  252 930 
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Kitos gautinos sumos 43 75  42 74 

Iš viso: 1.060 2.711  713 2.507 

 

 12. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

 
 Grupės ir Bendrovės pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 

 
 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30  2018 12 31  2019 06 30  2018 12 31 

        

Pinigai banke 1.494  6.469  1.444  4.322 

Pinigai kasoje 40  30  40  30 

Iš viso: 1.534  6.499  1.484  4.352 

        

 

 13. NUOSAVAS KAPITALAS 
 

2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.  akcinį kapitalą sudarė 48.375.000 paprastosios vardinės 

akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur.  

            2019 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. 

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet 

pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Bendrovės 

privalomasis rezervas buvo pilnai suformuotas. Privalomasis rezervas negali būti paskirstytas akcininkams. 

Kiti rezervai formuojami pagal metinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo ir yra 

numatyti Bendrovės įstatuose. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems 

tikslams. Remiantis šiuo metu galiojančiu Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės sudaryti rezervai, kiti nei 

privalomasis rezervas, jų nepanaudojus ir neplanuojant jų panaudoti, turi būti atstatomi į paskirstytinąjį pelną ir 

perpaskirstyti. 

 

14. PASKOLOS 
 

AB „Žemaitijos pienas“ 2018 m. birželio mėnesį su SEB banku pasirašė  kreditavimo sutartį 10 mln.eurų 

sumai. Kreditas suteiktas su kintamomis metinėmis palūkanomis 5 (penkeriems) metams, paskutinė kredito 

grąžinimo data – 2023 m. birželio mėn. Prievolių pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės: 

einamoji  sąskaita, esanti SEB banke, ir nekilnojamas turtas.  

2019 m. birželio 30 d. – Grupės ir Bendrovės gautų paskolų likutis sudarė 8.000 tūkst. Eur. (t.sk. ilgalaikė 

paskolos mokėjimų dalis – 7 mln. Eur, trumpalaikė mokėjimų dalis – 1 mln. Eur ). Per 2019 m. I pusmetį grąžinta 1 

mln. Eur paskolos.  

 

15. FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 2019 m. birželio 30 d. Grupės ir Bendrovės finansinės nuomos įsipareigojimus sudarė įsiskolinimai pagal 

pasirašytas lizingo nuomos sutartis su lizingo bendrovėmis, bei įsiskolinimai už naudojimo teise valdomą turtą  

pagal naujai nuo 2019 01 01 įsigaliojusį TFAS 16 „Nuoma“ standartą. 

 

Grupė 2019 06 30 
 

 2019 01 01* 

Per vienerius metus 425   442 

Per dvejus - penkerius metus 984   312 

Viso finansinės nuomos 

mokėjimai, tūkst. Eur 1.409   754 

Bendrovė 2019 06 30 
 

2019 01 01* 

Per vienerius metus 425  442 

Per dvejus - penkerius metus 984  312 

Viso finansinės nuomos 

mokėjimai, tūkst. Eur 
1.409  754 

 

Pastaba* dėl TFAS16 „Nuoma“taikymo laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau, 2019 m. sausio 1 d. Finansinės būklės 

ataskaita yra koreguota pagal TFAS 16 reikalavimus        
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16. MOKĖTINOS SUMOS. PREKYBOS SKOLOS 
 

Finansinių įsipareigojimų sąlygos: 

- Prekybos skolos yra beprocentės ir paprastai apmokamos per 30 dienų. 

- Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir turi vidutiniškai vieno mėnesio apmokėjimo terminą. 

- Mokėtinos palūkanos paprastai yra apmokamos kas mėnesį per visus finansinius metus.  

 

   Mokėtinas sumas sudarė: 

 

 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30   2018 12 31  2019 06 30   2018 12 31 

        

Skolos tiekėjams 9.805  10.484  9.184  9.964 

Skolos susijusioms įmonėms 964  955  6.432  8.937 

Gauti išankstiniai apmokėjimai 456  905  456  772 

    Iš viso 11.225  12.344  16.072  19.673 

        

 

17. KITOS MOKĖTINOS SUMOS 
 

             Grupės ir Bendrovės kitas mokėtinas sumas sudarė: 

 
 Grupė  Bendrovė 

   2019 06 30    2018 12 31        2019 06 30        2018 12 31 

        

Atostogų rezervas 1.126  1.126  931  931 

Premijos darbuotojams 795  1.000  795  1.000 

Mokėtinas darbo užmokestis 1.122  960  966  827 

Mokėtinas socialinis draudimas 456  957  391  843 

Mokėtini dividendai 979  811  979  811 

Mokėtinos sumos pagal apibrėžtus 
įsipareigojimu darbuotojams 

723  723  644  644 

Tantjemos -  410  -  410 

Sukauptos sąnaudos 158  291  158  291 

Mokėtini mokesčiai, išskyrus pelno 
mokestį 

384  254  318  185 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12  47  6  41 

Iš viso: 5.755  6.579  5.188  5.983 

 

 

Neapmokėti likučiai laikotarpio pabaigai yra neapdrausti ir už juos nemokamos palūkanos. 

 

18. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

 

Susijusios Grupės ir Bendrovės šalys yra: 

 
- šalys, kurios kontroliuoja, yra kontroliuojamos ar yra bendrai kontroliuojamos su Bendrove; 

- šalys, turinčios didelę įtaką Bendrovei; 

- šalys, kurios yra Bendrovės ar jos patronuojančios įmonės valdymo nariai; 

- minėtų asmenų artimi šeimos nariai; 

- bendrovės, kurios yra kontroliuojamos arba kurios turi didelę įtaką minėtoms šalims. 

 

Pagrindinės Grupės ir Bendrovės susijusios šalys yra: 

 
Eil. 

Nr. 

Įmonės pavadinimas Įmonės duomenys Pagrindinės veiklos pobūdis 

1. ABF „Šilutės Rambynas“ Įmonės kodas 277141670; adresas: Klaipėdos g. 3, Šilutė, LT-

99115 

Pieninių veikla ir sūrių gamyba 

2. AB „Žemaitijos pieno investicija“  Įmonės kodas 300041701; adresas: Sedos g. 35, Telšiai , LT-

87101 

Nuosavo ir nuomojamo NT  

nuoma ir eksploatavimas 

3. UAB „Baltijos mineralinių vandenų 
kompanija“ 

Įmonės kodas 141763534, adresas: Mažeikių g. 4, Telšiai, LT-
87101 

Natūralaus mineralinio vandens, 
pilstomo į butelius, gamyba 

4. AB „Klaipėdos pienas“ Įmonės kodas 240026930; adresas: Šilutės pl. 33, Klaipėda, Valgomųjų ledų gamyba 
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LT-91107 

5. UAB „Čia Market“ Įmonės kodas 141354683, adresas: Sedos g. 35A, Telšiai LT-
87101 

Mažmeninė prekyba 
nespecializuotose parduotuvėse. 

6. SIA „Muižas piens“ Įmonės kodas 40003786632, adresas: Bauskas iela 58a-8, 

5stavs 507 kab. Ryga, LV-1004, Latvija 

Didmeninė prekyba maisto 

produktais, marketingas 

7. UAB „Samogitija“ Įmonės kodas 302501454, adresas: Narutavičių g. 4, Telšiai, 
LT-87101 

Pieno ir kitų maisto produktų 
gamyba, transportavimas, 

sandėliavimas, platinimas ir kt. 

8. S.A.R.Dziugas France Įmonės kodas 751860669, adresas: 149 avenue du Maine, 

Paris 

Pieno produktų gamyba ir 

pardavimas.  

9. Dziugas USA L.L.C. Įmonės kodas 0400754292, adresas: Five greentree centre, ste. 

104, 525 Route 73 North Marlon, NJ08053, 

Didmeninis pieno produktų 

importas, marketingas 

10. Dziugas Eesti OU Įmonės kodas 14324189, adresas: Punane g. 56, Talinas, Estija  Didmeninis pieno produktų 
importas ir pardavimas; 

marketingas 

11. Dziugas Poland Spolk Įmonės kodas 368496450, adresas: Luki Wielke g. 5, Varšuva, 

Lenkija 

Agentų, prekiaujančių maistu, 

gėrimais veikla 

12. UAB „Baltic Holding“ Įmonės kodas 302688114, adresas Įgulos g.18B -4, Klaipėda IT paslaugos 

13. UAB „Nepriklausoma tyrimų 

laboratorija“ 

Įmonės kodas 110824551, adresas Narutavičių g.4, Telšiai 

 

Laboratoriniai ir kitokie medžiagų 

tyrimai bei analizės paslaugos 

14. Dziugas Deutschland GmbH Įmonės kodas HRB 154342, adresas Chilehaus A, 
Fischertwiete 2 20095 Hamburg , Vokietija 

Marketingas bei produktų 
pardavimas 

15. Dziugas Hungary Kft Įmonės kodas  01-09-325932, adresas  H-1132 Budapest, Váci 

út 22-24. VII. em., Vengrija 

Didmeninis pieno produktų 

importas ir pardavimas; 

marketingas 

16. Dziugas UK Ltd Įmonės kodas 11405400; adresas 10 Bloomsbury Way,  

London WC1A 2SL, Didžioji Britanija 

Agentų, prekiaujančių maistu, 

gėrimais veikla 

 
Pieno supirkimas/pardavimas,  ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimas/pardavimas, paslaugų pirkimas/pardavimas bei 

kiti  sandoriai  tarp susijusių šalių vykdomi normaliomis/įprastinėmis rinkos  sąlygomis. 

 

Bendrovės ir Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis: 

  Grupė    Bendrovė  

 

 2019 m. 01-

06 mėn. 

  2018 m. 

01-06 mėn.  

  2019 m. 

01-06 mėn.   

 2018 m. 01-

06 mėn. 

        

1) Pardavimai        

Prekių pardavimai        

Dukterinei bendrovei        

ABF „Šilutės Rambynas“ -  -  11.126  11.671 

 -  -  11.126  11.671 

Susijusioms šalims        

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“        

AB „Klaipėdos pienas“ 355  415  68  70 

AB „Žemaitijos pieno investicija“        

UAB „Čia Market“ 3.363  3.460  3.363  3.460 

Dziugas USA LLC 64    64   

Dziugas Deutschland GmbH        

Dziugas Eesti OU 6    6   

Dziugas Poland Spolk        

UAB Nepriklausoma tyrimų laboratorija        

SIA "Muizas piens" 308  247  308  247 

 4.096  4.122  3.809  3.777 

Kito turto ir paslaugų pardavimai        

Dukterinei bendrovei        

ABF „Šilutės Rambynas“ -  -  2.746  223 

 -  -  2.746  223 

Susijusioms šalims        

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ 37  18  37  18 

AB „Klaipėdos pienas“ 190  241  187  241 

AB „Žemaitijos pieno investicija“ 20  151  20  151 

UAB „Samogitija“ 0  0  0  0 

UAB „Čia Market“ 308  210  306  208 

SIA "Muizas piens" 11  3  11  3 

UAB Nepriklausoma tyrimų laboratorija 25    24   

S.A.R.Dziugas France        
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Dziugas Deutschland GmbH 9    9   

Dziugas Hungary Kft        

Dziugas Eesti OU 1    1   

Dziugas USA LLC        

Dziugas Poland Spolk 6  1  6  1 

 607  624  601  622 

Pardavimų iš viso: 4.703  4.746  18.282  16.293 

 
 Grupė  Bendrovė 

 

2019 m. 01-

06 mėn. 
 

2018 m. 

01-06 mėn. 
 

2019 m. 01-06 

mėn. 
 

2018 m. 01-

06 mėn. 

        

2) Pirkimai        

        

Iš Dukterinės bendrovės  -      -        

ABF „Šilutės Rambynas“           -               -     13.255  14.893 

           -               -     13.255  14.893 

        

Iš susijusių šalių        

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ 644  1.059  644  1.058 

UAB „Samogitija“ -  27  -  27 

UAB „Čia Market“ 1.516  1.290  1.516  1.285 

AB „Klaipėdos pienas“ 47  46  46  46 

AB „Žemaitijos pieno investicija“ 421  414  420  413 

SIA "Muizas piens" 329  159  329  159 

UAB Nepriklausoma tyrimų laboratorija 557    534   

Dziugas Poland Spolk 95  64  95  64 

Dziugas UK Ltd 60    60   

Dziugas Hungary Kft 28    28   

Dziugas Deutschland GmbH  160    160   

S.A.R.Dziugas France        

Dziugas USA LLC 28    28   

Dziugas Eesti OU 128  34  128  34 

Dziugas France 100    100   

 4.113  3.093  4.088  3.087 

Pirkimų iš viso: 4.113  3.093  17.343  17.979 

 

 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30  2018 12 31  2019 06 30  2018 12 31 

        

3) Gautinų sumų ( prekybos ir finansinės 

skolos) likučiai metų pabaigoje 
       

Dukterinė bendrovė        

ABF „Šilutės Rambynas“     -         -     -   -  

        -            -     -   -  

        

Susijusios šalys        

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ -  -  -  - 

UAB „Samogitija“ -  -  -  - 

UAB „Čia Market“  2.626  2.660  2.621  2.657 

AB „Klaipėdos pienas“ ( su paskola – 791 tūkst. 

Eur) 
1.818  1.292  1.368  1.157 

AB „Žemaitijos pieno investicija“    -    - 

SIA "Muizas piens" 293  278  293  278 

Dziugas Hungary Kft   1    1 

Dziugas Deutschland GmbH  2  2  2  2 

S.A.R.Dziugas France   -    - 

Dziugas Eesti Ou 3  4  3  4 

Dziugas Poland Spolk 2  2  2  2 

Dziugas USA LLC   297    297 

 4.744  4.536  4.289  4.398 
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Iš viso gautinų sumų: 4.744  4.536  4.289  4.398 

  

                    
 Grupė  Bendrovė 

 2019 06 30  2018 12 31  2019 06 30  2018 12 31 

        

4) Mokėtinų sumų likučiai metų pabaigoje        

Dukterinė bendrovė        

ABF „Šilutės Rambynas“       -     5.477  7.982   

     -     5.477  7.982  

Susijusios šalys        

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ 281  586  281  586   

AB „Žemaitijos pieno investicija“ 332  149  332  149 

AB „Klaipėdos pienas“   -    -   

UAB „Čia Market“   -    -    

SIA „Muizas piens" 9  46  9  46  

UAB „Samogitija“ 7  7  7  7 

UAB Nepriklausoma tyrimų laboratorija 237  91  228  91 

Dziugas Poland Spolk 13  13  13  13 

Dziugas UK Ltd   11    11 

Dziugas Deutschland GmbH 32  47  32  47 

Dziugas Hungary Kft   5    5 

Dziugas Eesti OU 32  -  32  - 

S.A.R.Dziugas France 20    20   

Dziugas USA LLC 1    1   

 964   955   955   955   

Iš viso mokėtinų sumų: 964  955  6.432  8.937  

 

2019 m. birželio 30 d.  Bendrovė apskaitė realizacinės vertės sumažėjimo abejotinoms skoloms, 

susijusioms su sumomis, kurios priklauso susijusioms šalims, t.y. UAB „Čia Market“ – 339 tūkst. Eur, (2018 m. – 

339 tūkst. Eur). Šių abejotinų skolų įvertinimas peržiūrimas kiekvienais finansiniais metais, tikrinant susijusios 

šalies finansinę padėtį, rinką, kurioje susijusi šalis veikia, ir ateities veiksnius kaip plačiau aprašyta 2018 m. metinių 

finansinių ataskaitų 3 pastaboje (Finansinio turto vertės sumažėjimas).  

Grupė yra sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis (AB „Žemaitijos pieno investicija“ grupės įmonėmis) 

ir Grupės pelnas bei pardavimai yra reikšmingai įtakojami sandorių su AB „Žemaitijos pieno investicija“ grupe. 

Sandoriai apima ilgalaikio turto nuomą, žaliavų pardavimus bei pagamintos produkcijos (sūrių) supirkimas iš ABF 

„Šilutės Rambynas“, distribucijos paslaugų pardavimą UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ ir 

pagamintos produkcijos pardavimą UAB „Čia Market“, žaliavų, produkcijos ir paslaugų pardavimą AB „Klaipėdos 

pienas“.  

 

 

19. POBALANSINIAI ĮVYKIAI 
 

            AB „Žemaitijos pienas“ 2019 m. liepos 16 d. su AB SEB banku pasirašė Kreditavimo sutarties pakeitimus, 

pagal kuriuos  Bendrovei bankas suteikė naują 6 mln.eurų Verslo kreditą II , kurio galutinis grąžinimo terminas - 

2024-03-30. Prievolių įvykdymo užtikrinimui bus įkeičiamas papildomas nekilnojamas turtas, esantis adresu Sedos 

35, Telšiai. 

 


