
AB „ EMAITIJOS PIENAS”
KONSOLIDUOTA IR BENDROV S 2005 M. FINANSIN  ATSKAITOMYB



NEPRIKLAUSOM  AUDITORI  I VADA AB EMAITIJOS PIENAS
AKCININKAMS

Mes atlikome toliau pateikt  AB „ emaitijos pienas“ (Lietuvos Respublikoje registruotos
akcin s bendrov s, toliau „Bendrov “) ir konsoliduot  AB „ emaitijos pienas“ ir dukterini
moni  AB „Tel  autoservisas“, UAB „ emaitijos pieno aliava“, K „Tarpu  pienas“,

K „Sod iaus pienas“ (toliau „Grup “) 2005 m. gruod io 31 d. balans  ir susijusi  2005 m.
pelno (nuostoli ), nuosavo kapitalo poky  ir pinig  sraut  ataskait  audit . U  finansin
atskaitomyb  atsako Bendrov s vadovyb . M  pareiga yra, remiantis atliktu auditu,
pareik ti nuomon  apie  finansin  atskaitomyb .

Mes atlikome audit  pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautin
apskaitinink  federacija. ie standartai reikalauja, kad mes planuotume ir atliktume audit ,
siekdami deramai sitikinti, ar finansin je atskaitomyb je n ra reik ming  netikslum . Audito
metu atrankos b du patikrinami rodymai, pagrind iantys finansin je atskaitomyb je pateiktas
sumas ir paai kinimus. Audito metu taip pat vertinami taikyti apskaitos principai, vadovyb s
padarytos reik mingos prielaidos ir bendras finansin s atskaitomyb s turinys ir forma. Mes
tikime, kad m  atliktas auditas sudaro deram  pagrind  m  nuomonei.

 nuomone, auk iau min ta finansin  atskaitomyb  visais reik mingais at vilgiais
teisingai atspindi Bendrov s ir Grup s 2005 m. gruod io 31 d. finansin  b kl , 2005 m.
veiklos rezultatus ir pinig  srautus pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus,
priimtus taikyti Europos S jungoje.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC”
Audito mon s pa ym jimo Nr. 000514

Jonas Akelis
Auditoriaus pa ym jimo
Nr. 000003

Ram nas Barta ius
Auditoriaus pa ym jimo
Nr. 000362

Auditas buvo baigtas 2006 m. vasario 14 d.
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Balansai
Grup Bendrov

Pastabos

2005 m.
gruod io

31 d.

2004 m.
gruod io

31 d.

2005 m.
gruod io

31 d.

2004 m.
gruod io

31 d.
(Pertvarky-

tas)
 TURTAS

 Ilgalaikis turtas
 Ilgalaikis nematerialusis turtas 5 424 240 420 233
 Ilgalaikis materialusis turtas 6 48.459 43.722 46.853 41.496
 Investicinis turtas 7 - 4.924 - 4.924
 Investicijos, skirtos pardavimui 20 20 20 20
 Investicijos  dukterines mones 1 - - 1.000 1.000
 Ilgalaik s gautinos sumos 8 2.543 2.188 2.543 2.188
 Atid tojo mokes io turtas 21 197 104 197 104
 Ilgalaikio turto i  viso 51.643 51.198 51.033 49.965

 Trumpalaikis turtas
 Atsargos 9 48.608 52.780 48.601 52.771
 I ankstiniai apmok jimai 1.259 1.430 1.257 1.402
 I  pirk  gautinos sumos 10 23.145 12.922 23.131 12.922
 I  dukterini moni  gautinos sumos - - 527 527
 I  kit  susijusi ali  gautinos sumos 26 7.787 2.807 7.633 2.738
 Kitos gautinos sumos 19 8.762 3.134 8.753 3.135
 Pinigai ir pinig  ekvivalentai 11 13.097 12.934 12.652 12.733
 Trumpalaikio turto i  viso 102.658 86.007 102.554 86.228

 Turto i  viso 154.301 137.205 153.587 136.193

Toliau pateikiamas ai kinamasis ra tas yra sud tin ios finansin s atskaitomyb s dalis.
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Balansai (t sinys)
Grup Bendrov

Pastabos

2005 m.
gruod io

31 d.

2004 m.
gruod io

31 d.

2005 m.
gruod io

31 d.

2004 m.
gruod io

31 d.
(Pertvarky-

tas)
SIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS

 Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrov s
akcininkams

statinis kapitalas 1, 12 48.375 37.000 48.375 37.000
Akcij  priedai 12 - 2.760 - 2.760
Privalomasis rezervas 12 3.700 3.700 3.700 3.700
Kiti rezervai 12 - 3.540 - 3.540
Nepaskirstytasis pelnas 10.541 6.075 10.837 6.813

62.616 53.075 62.912 53.813
Ma umos dalis 1.037 1.037 - -
Nuosavo kapitalo i  viso 63.653 54.112 62.912 53.813

Ilgalaikiai sipareigojimai
Gauta parama 13 3.941 5.834 3.277 4.831
Ilgalaik s paskolos 14 26.214 46.550 26.214 46.550
Ilgalaik s paskolos i  susijusi ali 26 - 2.040 - -
Lizingo (finansin s nuomos) sipareigojimai 15 3.820 1.787 3.820 1.787
Kiti ilgalaikiai sipareigojimai 91 901 91 901
Ilgalaiki sipareigojim  i  viso 34.066 57.112 33.402 54.069

Trumpalaikiai sipareigojimai
Ilgalaiki  paskol  einam  met  dalis 14 23.497 2.196 23.497 2.196

 Ilgalaiki  lizingo (finansin s nuomos) sipareigojim
einam  met  dalis 15 1.615 758 1.615 758

Prekybos skolos 18.393 15.452 17.623 14.642
Dukterin ms mon ms mok tinos sumos - - 4.165 3.625
Kitoms susijusioms alims mok tinos sumos 26 9.208 3.135 7.116 3.105
Mok tinas pelno mokestis 465 1.131 452 1.110
Kitos trumpalaik s mok tinos sumos 17 3.404 3.309 2.805 2.875
Trumpalaiki sipareigojim  i  viso 56.582 25.981 57.273 28.311

sipareigojim  ir nuosavo kapitalo i  viso 154.301 137.205 153.587 136.193

Toliau pateikiamas ai kinamasis ra tas yra sud tin ios finansin s atskaitomyb s dalis.

Generalinis direktorius Algirdas Pa emeckas 2006 m. vasario 14 d.

Vyr. finansinink Dalia Gecien 2006 m. vasario 14 d.
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Pelno (nuostoli ) ataskaitos
Grup Bendrov

Pastabos 2005 m.
2004 m.

(Pertvarkytas) 2005 m.
2004 m.

(Pertvarkytas)

Pardavimo pajamos 4 369.258 338.278 369.153 339.385
Pardavimo savikaina  (306.068) (264.798) (306.581) (274.570)
Bendrasis pelnas 63.190 73.480 62.572 64.815
Veiklos s naudos 18 (57.666) (60.396) (57.701) (54.645)
Kitos veiklos pajamos – grynasis rezultatas 19 7.175 1.096 7.373 1.177
Veiklos pelnas 12.699 14.180 12.244 11.347
Finansin s ir investicin s veiklos (s naudos) – grynasis

rezultatas 20 (481) (3.573) (480) (3.578)
Pelnas prie  apmokestinim 12.218 10.607 11.764 7.769
Pelno mokestis 21 (1.937) (2.062) (1.925) (1.468)
Grynasis pelnas 10.281 8.545 9.839 6.301

Priskirtinas:
Bendrov s akcininkams  10.281 8.190 9.839 6.301
Ma umai - 355 - -

10.281 8.545 9.839 6.301

Pelnas ir s lyginis pelnas vienai akcijai, litais 22 2,13 1,72

Grynasis pelnas 8.545 6.301
Pelnas i  parduot  sav  akcij  at mus pelno mokest  3 2.886 3.718
Nuosavyb s metodo pritaikymas dukterin ms mon ms 3 - 1.171
Grynasis pelnas, kaip pateikta anks iau 11.431 11.190

Toliau pateikiamas ai kinamasis ra tas yra sud tin ios finansin s atskaitomyb s dalis.

Generalinis direktorius Algirdas Pa emeckas 2006 m. vasario 14 d.

Vyr. finansinink Dalia Gecien 2006 m. vasario 14 d.
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Nuosavo kapitalo poky  ataskaitos

Grup Priskirtinas Bendrov s akcininkams
Ma umos

dalis I  viso

Pasta-
bos

statinis
kapitalas

Akcij
priedai

Privaloma-
sis rezervas

Kiti
rezervai

Savos
akcijos

Nepaskir-
stytasis
pelnas I  viso

2003 m.
gruod io
31 d. likutis 37.000 2.760 2.874 - (1.137) 40.759 82.256 4.791 87.047

mok ti
dividendai 23 - -

- -
- (529) (529) - (529)

Pervesta 
rezervus - - 826 39.394 (40.220) - - -

Perleista
reorganizacijos
metu 1 - - - (35.854) - (5.125) (40.979) (3.995) (44.974)

Sav  akcij
pardavimas 1 - - - - 1.137 - 1.137 - 1.137

Pelnas i
parduot  sav
akcij  at mus
pelno mokest 3 - - - - - 3.000 3.000 (114) 2.886

Grynasis met
pelnas
(pertvarkytas) - - - - - 8.190 8.190 355 8.545

2004 m.
gruod io 31 d.
likutis 37.000 2.760 3.700 3.540 - 6.075 53.075 1.037 54.112

Pervesta statin
kapital 12 11.375 (2.760) - (3.540) - (5.075) - - -
mok ti
dividendai 23 - - - - - (740) (740) - (740)

Grynasis met
pelnas - - - - - 10.281 10.281 - 10.281

2005 m.
gruod io 31 d.
likutis 48.375 - 3.700 - - 10.541 62.616 1.037 63.653
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Nuosavo kapitalo poky  ataskaitos (t sinys)

Bendrov Pastabos
statinis

kapitalas
Akcij
priedai

Privaloma-
sis rezervas

Kiti
rezervai

Savos
akcijos

Nepaskir-
stytasis
pelnas I  viso

2003 m. gruod io 31 d. likutis 37.000 2.760 2.874 - (1.137) 40.759 82.256

Apskaitos politikos keitimas 3 - - - - - 1.909 1.909
2003 m. gruod io 31 d. likutis

(pertvarkytas) 37.000 2.760 2.874 - (1.137) 42.668 84.165

mok ti dividendai 23 - - - - - (529) (529)
Pervesta  rezervus - - 826 39.394 (40.220) -
Perleista reorganizacijos metu 1 - - - (35.854) - (5.125) (40.979)
Sav  akcij  pardavimas 12 - - - - 1.137 - 1.137
Pelnas i  parduot  sav  akcij

at mus pelno mokest 3 - - - - - 3.718 3.718
Grynasis met  pelnas

(pertvarkytas) - - - - - 6.301 6.301
2004 m. gruod io 31 d. likutis 37.000 2.760 3.700 3.540 - 6.813 53.813

Pervesta statin  kapital 12 11.375 (2.760) - (3.540) - (5.075) -
mok ti dividendai 23 - - - - - (740) (740)

Grynasis met  pelnas - - - - - 9.839 9.839
2005 m. gruod io 31 d. likutis 48.375 - 3.700 - - 10.837 62.912

Toliau pateikiamas ai kinamasis ra tas yra sud tin ios finansin s atskaitomyb s dalis.

Generalinis direktorius Algirdas Pa emeckas 2006 m. vasario 14 d.

Vyr. finansinink Dalia Gecien 2006 m. vasario 14 d.
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Pinig  sraut  ataskaitos
Grup Bendrov

Pastabos 2005 m. 2004 m. 2005 m.

2004 m.
(Pertvar-

kytas)

 Pagrindin s veiklos pinig  srautai
 Grynasis pelnas 10.281 8.545 9.839 6.301

Nepinigini  s naud  (pajam ) atstatymas:
 Nusid jimas ir amortizacija 13.391 15.256 12.733 13.154
 Gautos paramos amortizacija (1.893) (1.843) (1.554) (1.554)
 Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (pelnas) /

nuostoliai ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto nura ymai (183) 62 (183) 42

 Gautin  sum  vert s suma jimas - 80 - 81
 Pelno mokes io s naudos 1.937 2.062 1.925 1.468
 Atsarg  realizacin s vert s suma jimo (atstatymas) 48 (1.617) 45 (1.619)

alos atlyginimas 19 (5.338) - (5.338) -
 Kitos nepinigin s s naudos 1.433 3.159 1.432 3.112

19.676 25.704 18.899 20.985
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:

 Atsarg  suma jimas (padid jimas) 4.124 3.938 4.125 (2.058)
 Gautin  sum  (padid jimas) (17.243) (8.315) (15.104) (4.630)
 I ankstini  apmok jim  ir kito trumpalaikio turto

suma jimas (padid jimas) 171 (391) 145 (296)
 Kit  gautin  sum  suma jimas 716 - 727 -
 Prekybos skol , susijusioms alims ir dukterin ms

mon ms mok tin  sum  padid jimas (suma jimas) 9.014 (591) 7.532 4.940
 (Sumok tas) pelno mokestis (2.701) (2.972) (2.681) (1.816)
 Kit  mok tin  sum  ir trumpalaiki sipareigojim

(suma jimas) padid jimas (747) 1.667 (912) (198)
Grynieji pinig  srautai i  pagrindin s veiklos 13.010 19.040 12.731 16.927

 Investicin s veiklos pinig  srautai
 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto ( sigijimas) (8.885) (13.879) (8.850) (13.504)
 Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas 75 - 75 -
 Investicij  pardavimai - 83 - 83
 Paskol  susigr inimas 3.937 2.659 3.937 2.659
 Ilgalaiki  paskol  (i davimas) (3.959) (3.455) (3.959) (3.220)
 Gautos pal kanos 245 212 245 212

Grynieji pinig  srautai investicinei veiklai (8.587) (14.380) (8.552) (13.770)

Toliau pateikiamas ai kinamasis ra tas yra sud tin ios finansin s atskaitomyb s dalis.
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Pinig  sraut  ataskaitos (t sinys)
Grup Bendrov

 2005 m. 2004 m. 2005 m.

2004 m.
(Pertvar-

kytas)

 Finansin s veiklos pinig  srautai
 Dividend  (i mok jimas) (712) (529) (712) (529)
 Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu - (2.227) - -
 Paskol  gavimas 3.108 8.142 3.108 8.142
 Paskol  (gr inimas) (2.196) (9.238) (2.196) (8.885)
 Lizingo (finansin s nuomos) (mok jimai) (2.383) (1.624) (2.383) (1.465)
 Ilgalaik s u  akcijas mok tinos sumos (apmok jimas) - (385) - (385)
 (Sumok tos) pal kanos (2.077) (2.006) (2.077) (2.006)

Grynieji pinig  srautai finansinei veiklai (4.260) (7.867) (4.260) (5.128)

 Grynasis pinig  sraut  padid jimas (suma jimas) 163 (3.207) (81) (1.971)

 Pinigai ir pinig  ekvivalentai laikotarpio prad ioje 12.934 16.141 12.733 14.704
 Pinigai ir pinig  ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 13.097 12.934 12.652 12.733

Toliau pateikiamas ai kinamasis ra tas yra sud tin ios finansin s atskaitomyb s dalis.

Generalinis direktorius Algirdas Pa emeckas 2006 m. vasario 14 d.

Vyr. finansinink Dalia Gecien 2006 m. vasario 14 d.
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Finansin s atskaitomyb s ai kinamasis ra tas

1 Bendroji informacija

AB „ emaitijos pienas” (toliau – „Bendrov ”) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin  bendrov . Jos buvein s adresas
yra:

Sedos g. 35, Tel iai
Lietuva

Bendrov  gamina pieno produktus ir parduoda juos Lietuvos ir u sienio rinkose. Bendrov  yra suk rusi nuosav  prekybos
tinkl  su 110 prekybos ta , taip pat turi kelet  didmenin s prekybos padalini  su sand liais ir transportavimo
priemon mis did iausiuose Lietuvos miestuose. Bendrov  prad jo veikl  1984 m., jos akcijomis prekiaujama
Nacionalin s vertybini  popieri  bir os einamajame s ra e.

2004 m. gruod io 31 d. Bendrov s statinis kapitalas buvo 37.000 t kst. lit . 2005 m. bir elio 22 d. Bendrov s akcininkai
patvirtino statinio kapitalo didinim  11.375 t kst. lit , papildomai i leid iant 1.137.500 paprast  vardini  10 lit  nominalios
vert s akcij  (12 pastaba). 2005 m. gruod io 31 d. Bendrov s statinis kapitalas buvo 48.375 t kst. lit , kur  sudaro
4.837.500 paprast  vardini  10 lit  nominalios vert s akcij . Visos akcijos yra i leistos, pasira ytos ir apmok tos.
2005 m. gruod io 31 d. Bendrov s dukterin s mon s Bendrov s akcij  netur jo, Bendrov  taip pat netur jo sav  akcij .
2003 m. gruod io 31 d. Bendrov  tur jo sigijusi sav  akcij , ta iau 2004 m. jas pardav  (12 pastaba).

Did iausias AB „ emaitijos pienas” akcininkas yra Bendrov s generalinis direktorius p. Algirdas Pa emeckas. 2005 m.
gruod io 31 d. p. Algirdas Pa emeckas vald  40,01% registruoto statinio kapitalo (2004 m. gruod io 31 d. - 26,88%).
„Skandinavska Ensilda Banken“ (investicinis fondas) klientai 2005 m. gruod io 31 d. tur jo 11,29% akcij  ir Ona

unokien  – 5,87% akcij . N ra informacijos, ar koks kitas akcininkas valdo daugiau kaip 5% statinio kapitalo.

Pagal Lietuvos Respublikos statymus metin  ataskait , skaitant ir finansin  atskaitomyb , paruo  Bendrov s
vadovyb s, tvirtina metinis Visuotinis akcinink  susirinkimas. Akcininkai turi teis  nepatvirtinti metin s ataskaitos ir
reikalauti naujos metin s ataskaitos paruo imo.

2004 m. liepos 16 d. Bendrov je vyko reorganizacija, kurios metu padalijimo b du buvo atskirta dalis AB „ emaitijos
pienas“ turto bei sipareigojim  ir perduota naujai sukurtai monei AB „ emaitijos pieno investicija“. Reorganizacijos metu
AB „ emaitijos pieno investicija“ perduotos investicijos  Bendrov s dukterines mones AB „Klaip dos pienas“,
ABF „ ilut s Rambynas“, UAB „Baltijos mineralini  vanden  kompanija“, UAB „ emaitijos prekyba“ ir UAB „Gimtin s
pienas“. Reorganizacijos metu grynojo turto (turtas minus sipareigojimai), perduoto AB „ emaitijos pieno investicija“,
vert  buvo 40.979 t kst. lit . D l reorganizacijos Grup s pajamos reik mingai nesuma jo, kadangi AB „ emaitijos pieno
investicija“ grup s moni  pardavimai yra daugiausiai Grupei, kuri savo ruo tu u siima pardavimu galutiniams pirk jams.

2005 m. gruod io 31 d. Grup  sudar  AB „ emaitijos pienas“ ir jos dukterin s mon s (toliau – „Grup “):

mon

mon s
buvein s
adresas

Grup s
valdom

akcij
dalis

Konsoliduota
dalis

Investicijos
dydis

sigijimo
savikaina)

Ataskaitini
met  pelnas
(nuostoliai)

Nuosa-
vas

kapita-
las

Pagrindin
veikla

AB „Tel
autoservisas”

Ma eiki  g. 4,
Tel iai, Lietuva 37,49% 100% 393 (2) (110)

Transporto
priemoni
remontas

UAB „ emaiti-
jos pieno
aliava”

Sedos g. 35,
Tel iai, Lietuva 100,00% 100% 1.000 (3) 737

Pieno
surinkimo
paslaugos

K „Tarpu-
 pienas”

Klaip dos g. 3,
ilut , Lietuva 10,08% 100% 50 15 445

Pieno
surinkimo
paslaugos

K „So-
iaus

pienas”
ilal s g. 35,

Laukuva, Lietuva 15,09% 100% 105 261 1.164

Pieno
surinkimo
paslaugos
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1 Bendroji informacija (t sinys)

Pagal vietinius teis s aktus, K „Tarpu  pienas“ ir K „Sod iaus pienas“ yra laikomos dukterin mis mon mis.
AB „Tel  autoservisas“ yra laikoma dukterine mone, nes AB „ emaitijos pienas“ kontroliuoja ios mon s veikl , nors ir
valdo ma iau nei 50% akcij . AB „Tel  autoservisas“ 2005 m. ir 2004 m. veiklos nevykd .

2005 m. gruod io 31 d. Bendrov s darbuotoj  skai ius buvo 2.021 (2004 m. gruod io 31 d. – 2.072). 2005 m.
gruod io 31 d. Grup s darbuotoj  skai ius buvo 2.179 (2004 m. gruod io 31 d. – 2.272).

2 Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grup s ir Bendrov s 2005 m. finansin  atskaitomyb , yra ie:

2.1. Finansin s atskaitomyb s forma

i finansin  atskaitomyb  yra parengta pagal galiojusius Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus (TFAS),
priimtus taikyti Europos S jungoje.

Bendrov  nepritaik  TFAS ir TFAAK (IFRIC) i ai kinim , kurie jau yra patvirtinti, bet dar ne sigalioj :

- TFAS 6 „Mineralini  i tekli  paie ka ir vertinimas“ ( sigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.);
- TFAAK 4 „Nustatymas, ar sutartis apima nuom “ ( sigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.);
- TFAAK 5 „Dalyvavimas eksploatacijos nutraukimo, atnaujinimo ir aplinkos sutvarkymo fond  veikloje“ ( sigalioja

nuo 2006 m. sausio 1 d.);
- TFAAK 7 „Finansin s atskaitomyb s tikslinimas pagal TAS 29 „Finansin  atskaitomyb  hiperinfliacijos

lygomis“ ( sigalioja nuo 2006 m. kovo 1 d.);
- TFAS 1 „TFAS taikymas pirm  kart “ patais  bei TFAS 7 „Finansiniai instrumentai: atskleidimai“ prielaid

sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.);
- TAS 1 „Finansin s atskaitomyb s pateikimas“ patais - atskleidimai, susij  su nuosavu kapitalu ( sigalioja nuo

2006 m. sausio 27 d.);
- TAS 39 „Finansin s priemon s: pripa inimas ir vertinimas“ patais  ir TFAS 4 „Draudimo sutartys“ - Finansin s

garantijos ( sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.);
- TFAAK 6 „ sipareigojimai atsirandantys d l dalyvavimo specifin je rinkoje - Elektrin s ir elektronin s rangos

atliekos“ ( sigalioja nuo 2006 m. sausio 27 d.).

Bendrov  mano, kad  standart  ir i ai kinim  pritaikymas ateityje netur s reik mingos takos Bendrov s finansinei
atskaitomybei.

Finansiniai Bendrov s metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.2. Finansin s atskaitomyb s valiuta

ioje finansin je atskaitomyb je visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais. Litas taip pat
yra Grup s ir Bendrov s funkcin  valiuta.

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito u  1 eur , o lito kurs  kit  valiut  at vilgiu kasdien
nustato Lietuvos Bankas.

2.3. Konsolidacijos principai

Grup s konsoliduota finansin  atskaitomyb  apima AB „ emaitijos pienas” ir jos kontroliuojamas mones. Paprastai mon
yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 procent  balsavimo teises suteikian io
statinio kapitalo ir/ar kai ji gali kontroliuoti finansin  ir prastin  veikl  ir taip gauti naudos i ios mon s veiklos.

Nuosavo kapitalo ir grynojo pelno dalis, priklausantys akcinink  ma umai, yra parodomi atskirai nuo Bendrov s
akcininkams priskiriamos nuosavo kapitalo ir grynojo pelno dalies atitinkamai konsoliduotuose balansuose, nuosavo
kapitalo sud tyje bei konsoliduotose pelno (nuostoli ) ataskaitose

sigytoms mon ms apskaityti taikomas pirkimo metodas.
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2.3 Konsolidacijos principai (t sinys)

Per metus sigytos arba parduotos mon s yra traukiamos  konsoliduot  finansin  atskaitomyb  nuo sigijimo datos arba
iki pardavimo datos.

Investicijos  asocijuotas mones, kurioms AB „ emaitijos pienas” daro reik ming tak  konsoliduotoje finansin je
atskaitomyb je, yra apskaitomos taikant nuosavyb s metod . Atskiroje Bendrov s finansin je atskaitomyb je ios
investicijos apskaitomos sigijimo savikaina, at mus vert s suma jimo nuostolius. Vert s suma jimo nuostoli
vertinimas yra atliekamas tuomet, kai atsiranda vert s suma jimo po ymiai arba kai ankstesniais metais
pripa intas vert s suma jimas nebeegzistuoja.

Visos kitos investicijos yra apskaitomos pagal TAS 39 „Finansiniai instrumentai: pripa inimas ir vertinimas”, kaip pla iau
paai kinta 2.7 pastraipoje.

Konsoliduojant eliminuojami visi moni  tarpusavio sandoriai, liku iai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai.

Konsoliduota finansin  atskaitomyb  yra parengta taikant vienodus apskaitos principus pana iems sandoriams ir kitiems
vykiams pana iomis aplinkyb mis.

2.4. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas i  prad  yra pripa stamas sigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripa stamas, jei yra tik tina,
kad Grup  ir Bendrov  gaus su iuo turtu susijusi  ekonomin  naud  ateityje ir jei turto vert  gali b ti patikimai vertinta.
Grup  ir Bendrov  neturi neapibr  naudingo tarnavimo laik  turin  nematerialiojo turto vienet , tod l po pradinio
pripa inimo nematerialusis turtas yra apskaitomas sigijimo verte, at mus sukaupt  amortizacij  ir sukauptus vert s
suma jimo nuostolius, jei toki  yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
numatyt  naudingo tarnavimo laik .

Programin ranga

Naujos programin s rangos sigijimo ka tai yra kapitalizuojami ir pripa stami nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei ie ka tai
ra kompiuterin s rangos sudedamoji dalis. Programin ranga yra amortizuojama per ne ilgesn  nei 3 met  laikotarp .

laidos, patirtos atstatant arba i laikant numatom  ekonomin  naud  i  turim  programini  sistem  veiklos, yra
pripa stamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prie ros darbai, s naudomis.

2.5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas sigijimo verte,  kuri  ne eina kasdienin s prie ros i laidos, at mus sukaupt
nusid jim  ir vertintus vert s suma jimo nuostolius. sigijimo vert  apima ilgalaikio materialiojo turto dali  pakeitimo

laidas, kai jos patiriamos, jei ios i laidos atitinka turto pripa inimo kriterijus.

Nusid jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing  metod  per tok  vidutin  turto naudingo tarnavimo laikotarp :

Pastatai         20 - 40 met
Ma inos ir rengimai 5 metai
Transporto priemon s ir kita ranga         4 - 10 met

Turto likutin s vert s, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusid jimo metodai yra per rimi ir, jei reikia, pakoreguojami
kiekvien  finansini  met  pabaigoje.

Kai vykiai ar aplinkos poky iai rodo, kad balansin  ilgalaikio materialiojo turto vert  gali b ti neatgaunama, tikrinama, ar i
vert  n ra suma jusi.

Ilgalaikis materialusis turtas yra nura omas j  pardavus arba kai i  jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios
ekonomin s naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantis d l turto nura ymo (apskai iuojamas kaip gryn
pardavimo pajam  ir balansin s turto vert s skirtumas), yra traukiamas  t  met  pelno (nuostoli ) ataskait , kuriais turtas
yra nura omas.
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2.6. Investicinis turtas

Grup s ir Bendrov s investicin  turt  sudaro em  ir pastatai, kurie yra nuomojami ir u dirba nuomos pajamas, ir n ra
naudojami Grup s ir Bendrov s pagrindin s veiklos tikslams. Investicinis turtas yra apskaitomas sigijimo verte at mus
sukaupt  nusid jim  bei vertint  vert s suma jimo nuostoli  sum .

Nusid jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing  metod  per 40 met  vidutin  naudingo tarnavimo laik .

Perk limai  investicin  turt  ir i  jo atliekami tada ir tik tada, kai akivaizd iai pasikei ia turto paskirtis.

2.7. Investicijos

Vadovaujantis TAS 39 „Finansin s priemon s: pripa inimas ir vertinimas“ finansinis turtas yra skirstomas  finansin  turt ,
vertinam  tikr ja verte pelno (nuostoli ) ataskaitoje, finansin  turt , laikom  iki i pirkimo termino, suteiktas paskolas ir
gautinas sumas bei finansin  turt , skirt  parduoti. Visi investicij sigijimai ir pardavimai yra pripa stami j  pirkimo /
pardavimo dien . I  prad  investicijos yra apskaitomos sigijimo verte, kuri yra lygi sumok to atlyginimo tikrajai vertei,
traukiant (i skyrus finansin  turt , vertinam  tikr ja verte pelno (nuostoli ) ataskaitoje) sandorio sudarymo s naudas.

Finansiniam turtui, vertinamam tikr ja verte pelno (nuostoli ) ataskaitoje, priskiriamas turtas, skirtas parduoti, t.y. turtas,
kuris buvo sigytas su tikslu parduoti j  artimiausioje ateityje. Pelnas arba nuostoliai i io turto vert s pasikeitimo, vertinant
 tikr ja verte kiekvieno balanso dat , pripa stami pelno (nuostoli ) ataskaitoje.

Finansinis turtas (kuris n ra i vestin  finansin  priemon ) su fiksuotais arba nustatytu b du apskai iuojamais mok jimais
ir fiksuota trukme klasifikuojamas kaip laikomas iki i pirkimo termino, jeigu Bendrov  ketina ir gali j  laikyti iki i pirkimo
termino pabaigos. Iki i pirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota verte, naudojant efektyvios
pal kan  normos metod . Pelnas ir nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostoli ) ataskaitoje amortizuojant iki i pirkimo
termino laikomas investicijas, jas nura ant arba apskaitant j  vert s suma jim .

Finansinis turtas, skirtas parduoti – tai finansinis turtas (kuris n ra i vestin  finansin  priemon ), nepriskiriamas n  vienai
 trij  auk iau pamin  grupi . Po pirminio pripa inimo finansinis turtas, skirtas parduoti, finansin je atskaitomyb je

apskaitomas tikr ja verte. Pelnas ar nuostoliai, susij  su tikrosios vert s pasikeitimu, yra apskaitomi nuosavo kapitalo
straipsnyje (tikrosios vert s rezerve) tol, kol Bendrov  neparduos io finansinio turto ar nepripa ins jo vert s suma jimo.
Tuomet sukauptas pelnas arba nuostoliai, anks iau apskaityti nuosavame kapitale, pripa stami pelno (nuostoli )
ataskaitoje.

2.8. Atsargos

Atsargos apskaitomos emesni ja i  savikainos ir grynosios realizacin s vert s, at mus vert s suma jim  pasenusioms
ir l tai judan ioms atsargoms. Grynoji realizacin  vert  yra pardavimo kaina, esant prastin ms verslo s lygoms, at mus

baigimo, marketingo ir paskirstymo i laidas. Savikaina apskai iuojama FIFO metodu.  pagamintos produkcijos ir
nebaigtos gamybos savikain traukiamos pastovios ir kintamos prid tin s i laidos, esant normalioms gamybos apimtims.
Atsargos, kurios nebegali b ti realizuotos, yra nura omos.

2.9. Gautinos sumos ir suteiktos paskolos

Paskolos ir gautinos sumos (kurios n ra i vestin  finansin  priemon ) yra finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu
du apskai iuojamais mok jimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas amortizuota

verte, naudojant efektyvios pal kan  normos metod . Pelnas ir nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostoli ) ataskaitoje
amortizuojant paskolas ir gautinas sumas, jas nura ant arba apskaitant j  vert s suma jim .
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2.10.  Pinigai ir pinig  ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s skaitose. Pinig  ekvivalentai yra trumpalaik s, labai likvid ios investicijos,
lengvai konvertuojamos inom  pinig  sum . Toki  investicij  terminas nevir ija trij  m nesi , o vert s poky  rizika yra
labai ne ymi.

Pinig  sraut  ataskaitoje pinigus ir j  ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, ind liai einamosiose s skaitose, kitos
trumpalaik s labai likvid ios investicijos.

2.11. Skolos

Skolinimosi i laidos pripa stamos s naudomis, kai patiriamos.

Skolos i  prad  pripa stamos gaut  l  tikr ja verte, at mus sandorio ka tus. V liau jos apskaitomos amortizuota
verte, o skirtumas tarp gaut  l  ir sumos, kuri  reik s sumok ti per skolos termin , yra traukiamas  laikotarpio peln  ar
nuostolius.

2.12. Lizingas (finansin  nuoma) ir veiklos nuoma

Lizingas (finansin  nuoma)

Grup  ir Bendrov  apskaito finansin  nuom  kaip turt  bei sipareigojimus balanse, kuri  vert s yra lygios nuomojamo
turto tikrajai vertei finansin s nuomos prad ioje arba minimali  finansin s nuomos mok jim  dabartinei vertei, jei pastaroji
yra ma esn . Skai iuojant minimali  finansin s nuomos mok jim  dabartin  vert  naudojama diskonto norma yra
finansin s nuomos mok jim  pal kan  norma, kai j  galima i skirti, kitu atveju naudojama Grup s bendra skolinimosi
pal kan  norma. Tiesioginiai pradiniai ka tai yra traukiami  turto vert . Finansin s nuomos mok jimai yra padalinami tarp
pal kan  s naud  ir neapmok sipareigojim  ma inimo. Pal kanos nustatomos taip, kad j  procentas nuo neapmok to
finansin s nuomos sipareigojim  liku io kiekvieno mok jimo metu b  pastovus per vis  finansin s nuomos laikotarp .

Finansin s nuomos b du sigytam turtui skai iuojamas nusid jimas, be to d l finansin s nuomos kiekvien  ataskaitin
laikotarp  yra patiriamos finansin s s naudos. Nusid jimo skai iavimo tvarka finansin s nuomos b du sigytam turtui
yra analogi ka kaip ir nuosavam turtui, ta iau toks turtas negali b ti nud vimas per ilgesn  nei lizingo laikotarp , jei, pagal
lizingo sutart , sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavyb  n ra perduodama Grupei/Bendrovei.

Jeigu pardavimo ir atgalin s nuomos sandorio rezultatas yra finansin  nuoma, bet koks pardavimo pelnas, vir ijantis
apskaitin  vert , n ra i  karto pripa stamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per finansin s nuomos
laikotarp .

Veiklos nuoma

Turto nuoma, pagal kuri  visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos
nuoma. mokos pagal veiklos nuomos sutart  yra apskaitomos kaip s naudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarp .

Bendra nuomotojo suteikiam  lengvat  nauda yra pripa stama kaip nuomos s naud  suma jimas per nuomos laikotarp
tiesiniu metodu.

Jeigu pardavimo ir atgalin s nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas
tikr ja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomas i  karto. Jei pardavimo kaina yra emesn  nei tikroji vert , bet
koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomas i  karto, i skyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami emesn mis u  rinkos
kainas nuomos mokomis ateityje. Tuomet jis atidedamas ir amortizuojamas proporcingai nuomos mokomis per laikotarp ,
kur  turt  numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina vir ija tikr  vert , suma, kuria vir ijama tikroji vert , yra atidedama ir
amortizuojama per laikotarp , kur  turt  numatoma naudoti.
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2.13. Dotacijos

Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip sigyti laikomos
dotacijomis, susijusiomis su turtu. iai dotacij  grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas.  Dotacijos, susijusios su
turtu, suma finansin je atskaitomyb je pripa stama panaudota dalimis tiek, kiek nud vimas su ia dotacija susij s turtas
ir pelno (nuostoli ) ataskaitoje ma inamas atitinkam  s naud  straipsnis.

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar pra jusio laikotarpio i laidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos
kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis.
Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripa stama panaudota dalimis tiek, kiek per ataskaitin  laikotarp  patiriama s naud ,
arba kiek apskai iuojama negaut  pajam , kurioms kompensuoti skirta dotacija.

Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilut je „Gauta parama“.

2.14. Pelno mokestis

Pelno mokes io apskai iavimas remiasi metiniu pelnu, vertinus atid  pelno mokest . Pelno mokestis skai iuojamas
pagal Lietuvos mokes statym  reikalavimus.

2005 m. ir 2004 m. standartinis Lietuvos Respublikos mon ms taikomas pelno mokes io tarifas buvo 15 proc. Nuo
2006 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje sigalioja LR laikinasis socialinio mokes io statymas, kuris numato, kad, greta
moni  mokamo pelno mokes io, 2006 m. sausio 1 d. prasidedan iais mokestiniais metais mon s tur s mok ti papildom
4 proc. mokest , apskai iuot  vadovaujantis pelno mokes io principais, o nuo 2007 m. sausio 1 d. – 3 proc. mokest . Po
2007 m. Lietuvos Respublikos mon ms taikomas pelno mokes io tarifas i liks standartinis, t.y. 15 proc. Mokestiniai
nuostoliai gali b ti keliami 5 metus, i skyrus nuostolius, kurie susidar  d l vertybini  popieri  ir (arba) i vestini  finansini
priemoni  perleidimo. Nuostoliai i  vertybini  popieri  ir (arba) i vestini  finansini  priemoni  perleidimo gali b ti keliami 3
metus ir padengiami tik i  tokio paties pob io sandori  pelno.

Atid tieji mokes iai apskai iuojami balansini sipareigojim  metodu. Atid tasis mokestis atspindi gryn  mokestin tak
l laikin  skirtum  tarp turto ir sipareigojim  vert s finansin s ir mokestin s atskaitomyb s tikslais. Atid  mokes

turtas ir sipareigojimai yra vertinami mokes  tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus
realizuojamas turtas ar padengiamas sipareigojimas, remiantis mokes  tarifais, kurie buvo priimti ar i  esm s priimti
balanso dat .

Atid tojo mokes io turtas yra pripa stamas balanse tiek, kiek Grup s vadovyb  tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje
ateityje remiantis apmokestinamojo pelno prognoz mis. Jei tik tina, kad dalis atid tojo mokes io nebus realizuota, i
atid tojo mokes io dalis n ra pripa stama finansin je atskaitomyb je.

2.15. Pajam  pripa inimas

Pajamos pripa stamos, kai tik tina, jog Grup  ir Bendrov  gaus su sandoriu susijusi  ekonomin  naud , ir kai galima
patikimai vertinti pajam  sum . Pardavimai apskaitomi at mus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamos i  preki  pardavim  pripa stamos prista ius prekes ir perdavus rizik  bei preki  nuosavyb s teikiam  naud .

Konsoliduotoje pelno (nuostoli ) ataskaitoje pardavimai tarp Grup s moni  yra eliminuoti.

2.16. S naud  pripa inimas

naudos apskaitoje pripa stamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
dirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsi velgiant  pinig  i leidimo laik . Tais atvejais, kai per ataskaitin  laikotarp

padaryt  i laid  ne manoma tiesiogiai susieti su konkre  pajam  u dirbimu ir jos ateinan iais laikotarpiais neduos
pajam , ios i laidos pripa stamos s naudomis t  pat  laikotarp , kada buvo patirtos.

naud  dydis paprastai vertinamas sumok ta arba mok tina pinig  suma, ne skaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas
ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir pal kanos n ra i skirtos, s naud  dydis vertinamas diskontuojant atsiskaitymo sum
rinkos pal kan  norma.
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2.17. U sienio valiutos

sienio valiuta i reik ti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dien  galiojus  oficial  valiut  keitimo kurs . Pelnas ir
nuostoliai i  toki  sandori  bei i  u sienio valiuta i reik to turto ir sipareigojim  liku  perkainojimo balanso dienai yra
apskaitomi pelno (nuostoli ) ataskaitoje. Tokie liku iai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiut  keitimo
kurs .

2.18. Segmentai

Verslo segmentu ioje finansin je atskaitomyb je laikoma i skiriama Grup s ir Bendrov s sudedamoji dalis, dalyvaujanti
gaminant atskir  produkt  ar teikiant paslaug  arba grup  susijusi  produkt  ar paslaug , kurios rizika ir pelnas skiriasi
nuo kit  verslo segment .

Geografiniu segmentu ioje finansin je atskaitomyb je laikoma i skiriama Grup s ir Bendrov s sudedamoji dalis,
dalyvaujanti gaminant produktus ar teikiant paslaugas tam tikroje ekonomin je aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi
nuo kit  sudedam  dali , veikian  kitoje ekonomin je aplinkoje.

Finansin  informacija apie verslo ir geografinius segmentus pateikiama 4-oje ios finansin s atskaitomyb s pastaboje.

2.19. Turto vert s suma jimas

Finansinis turtas ir presti as

Finansinio turto ir presti o vert s suma jimas vertinamas kiekvienai balanso datai ir kai yra vert s suma jimo po ymi .

Kai paai ja, kad Grup  ir Bendrov  neatgaus vis  suteikt  paskol  ir gautin  sum  pagal sutartus apmok jimo
terminus,  finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vert s suma jimo ar blog  gautin  sum  nuostoliai yra
pripa stami pelno (nuostoli ) ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripa int  vert s suma jimo nuostoli  atstatymas
turi b ti apskaitytas, kai  nuostoli  suma jimas gali b ti objektyviai pagr stas po vert s suma jimo apskaitymo
atsitikusiais vykiais. Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostoli ) ataskaitoje. Ta iau padid jusi apskaitin  vert  yra
padidinama tik tiek, kad nevir yt  amortizuotos vert s, kuri b  buvusi, jei vert s suma jimas neb  buv s apskaitytas.

Kitas turtas

Kito turto vert s suma jimas yra vertinamas tuomet, kai vykiai ar aplinkyb s parodo, kad turto vert  gali neatsipirkti. Kai
apskaitin  vert  vir ija turto atsipirkimo vert , vert s suma jimas turi b ti apskaitytas pelno (nuostoli ) ataskaitoje.
Vert s suma jimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra po ymi , kad pripa inti
nuostoliai d l turto vert s suma jimo nebeegzistuoja ar reik mingai suma jo. Atstatymas yra apskaitomas pelno
(nuostoli ) ataskaitoje tame pa iame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vert s suma jimo nuostoliai.

2.20. vertinim  naudojimas rengiant finansin  atskaitomyb

Rengiant finansin  atskaitomyb  pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus, vadovybei reikia padaryti tam
tikras prielaidas ir vertinimus, kurie takoja pateiktas turto, sipareigojim , pajam  bei s naud  sumas bei neapibr tum
atskleidim . ios finansin s atskaitomyb s reik mingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusid jim  ir vert s
suma jimo vertinimus. Ateityje vyksiantys vykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Toki vertinim
pasikeitim  rezultatas bus apskaitomas finansin je atskaitomyb je, kai bus nustatytas.

2.21. Neapibr tumai

Neapibr ti sipareigojimai n ra pripa stami finansin je atskaitomyb je. Jie yra apra omi finansin je atskaitomyb je,
skyrus tuos atvejus, kai tikimyb , kad ekonomin  naud  duodantys i tekliai bus prarasti, yra labai ma a.

Neapibr tas turtas finansin je atskaitomyb je n ra pripa stamas, ta iau jis yra apra omas finansin je atskaitomyb je
tuomet, kai yra tik tina, kad bus gautos pajamos arba ekonomin  nauda.
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2 Apskaitos principai (t sinys)

2.22. Pobalansiniai vykiai

Pobalansiniai vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grup s ir Bendrov s pad   balanso sudarymo dien
(koreguojantys vykiai), finansin je atskaitomyb je yra atspindimi. Pobalansiniai vykiai, kurie n ra koreguojantys vykiai,
yra apra omi pastabose, kai tai yra reik minga.

2.23. Tarpusavio u skaitos ir palyginamieji skai iai

Sudarant finansin  atskaitomyb  turtas ir sipareigojimai bei pajamos ir s naudos n ra sudengiami, i skyrus atvejus, kai
atskiras standartas specifi kai tokio sudengimo reikalauja.

Kur buvo reikalinga, palyginamieji skai iai buvo pakoreguoti, kad atitikt  einam  met  pateikimo poky ius.

3 Apskaitos politikos, apskaitini vertinim  keitimas ir klaid  taisymas

Nuosavyb s metodo taikymas

2005 m. Bendrov  pritaik  pakeist  TAS 27 „Konsoliduota ir atskira finansin  atskaitomyb “ ir pakeit  dukterini moni
apskaitos politik  i  nuosavyb s metodo  savikainos metod  atskiroje Bendrov s finansin je atskaitomyb je. Apskaitos
politikos keitimas buvo pritaikytas retrospektyviai, ir pakeisto TAS 27 pritaikymo taka, kurios suma yra 1.909 t kst. lit ,
nuosavo kapitalo 2004 m. prad ios liku iui buvo tiesiogiai apskaityta Bendrov s nuosavo kapitalo poky  ataskaitoje.

Apskaitos principo keitimo taka 2005 m. finansinei atskaitomybei apskaitytas koreguojant palyginam  2004 m. skai ius,
t.y.:

• Investicij  vert  padidinta 562 t kst. lit  suma;
• Kit sipareigojim  suma suma inta 176 t kst. lit  suma;
• 2004 m. finansin s ir investicin s veiklos pajamos suma intos 1.171 t kst. lit  suma;
• Nepaskirstytasis pelnas laikotarpio prad iai padidintas 1.909 t kst. lit  suma (ankstesni  nei 2004 m.

laikotarpi  koregavimo suma).

Apskaitos principo pasikeitimas netur jo takos Grup s pelno (nuostoli ) ataskaitai, tod l netur jo takos pelnui vienai
akcijai.

Pelno i  sav  akcij  pardavimo apskaita

2004 m. Bendrov  pardav  savas akcijas ir pripa ino u dirbt  peln , kurio suma 4.374 t kst. lit  (3.542 t kst. lit
konsoliduotoje Grup s finansin je atskaitomyb je), pelno (nuostoli ) ataskaitoje finansini  pajam  eilut je. Susij s pelno
mokestis, kurio suma 656 t kst. lit , buvo apskaitytas pelno mokes io eilut je pelno (nuostoli ) ataskaitoje. Pagal TAS 32
„Finansin s priemon s: atskleidimas ir pateikimas“, pelnas i  sav  nuosavyb s priemoni  turi b ti apskaitytas tiesiogiai
nuosavame kapitale. 2005 m. Bendrov  pritaik  TAS 8 „Apskaitos politikos ir apskaitini vertinim  keitimas, klaid
taisymas“ nuostatas ir pakoregavo palyginamuosius skai ius retrospektyviai. D l  pataisym  Bendrov s ir Grup s
grynasis 2004 m. pelnas suma jo atitinkamai 3.718 t kst. lit  ir 2.886 t kst. lit , ir is suma jimas netur jo  takos
2004 m. gruod io 31 d. nuosavo kapitalo liku iams.

l io pataisymo 2004 m. pelnas vienai akcijai suma jo 0,63 lito.
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4 Informacija pagal segmentus

Valdymo tikslais Bendrov s ir Grup s veikla organizuojama kaip vienas stambus veiklos vienetas – pieno produkt
gamyba ir pardavimas (pirminis segmentas). Finansin  informacija pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus)
pateikiama emiau:

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Pardavimai
Lietuva 217.211 195.021 217.066 196.128
Kitos Baltijos valstyb s ir NVS alys 62.435 49.583 62.435 49.583
Kitos Europos alys 75.452 63.532 75.452 63.532
JAV 13.426 27.290 13.426 27.290
Kita 734 2.852 774 2.852

369.258 338.278 369.153 339.385

Bendrov s ir Grup s s naudos, patirtos 2005 m. sigyjant ilgalaik  material  ir nematerial  turt , sudar  atitinkamai
13.608 t kst. lit  ir 13.643 t kst. lit  (2004 m. – atitinkamai 15.223 t kst. lit  ir 15.606 t kst. lit ). Kadangi visas Bendrov s
ir Grup s turtas yra Lietuvoje, visi sigijimai yra susij  su Lietuvos geografiniu segmentu.



AB „ EMAITIJOS PIENAS“
2005 M. GRUP S IR BENDROV S FINANSIN  ATSKAITOMYB
(t kst. lit , jei nenurodyta kitaip)

19

5 Ilgalaikis nematerialusis turtas

2005 m. Grup  Bendrov

sigijimo vert :
2004 m. gruod io 31 d. likutis 302 293
sigijimai 466 466
Nura ymai (233) (233)
2005 m. gruod io 31 d. likutis 535 526

Amortizacija:
2004 m. gruod io 31 d. likutis 62 60
Amortizacija per metus 153 150
Nura ymai (104) (104)
2005 m. gruod io 31 d. likutis 111 106

2005 m. gruod io 31 d. likutin  vert 424 420
2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 240 233

2004 m. Grup
Neigiamas
presti as

Kitas
nematerialusis

turtas  viso

sigijimo vert :
2003 m. gruod io 31 d. likutis (5.115) 1.608 (3.507)
sigijimai - 374 374
Perleista reorganizacijos metu 5.115 (1.524) 3.591
Nura ymai - (156) (156)
2004 m. gruod io 31 d. likutis - 302 302

Amortizacija:
2003 m. gruod io 31 d. likutis (4.785) 882 (3.903)
Amortizacija per metus (20) 144 124
Perleista reorganizacijos metu 4.805 (838) 3.967
Nura ymai - (126) (126)
2004 m. gruod io 31 d. likutis - 62 62

2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert - 240 240
2003 m. gruod io 31 d. likutin  vert (330) 726 396
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5 Ilgalaikis nematerialusis turtas (t sinys)

Neigiamas presti as

1995 m. AB „ emaitijos pienas“ sigyjant ABF „ ilut s Rambynas” akcijas, buvo apskaitytas 4.715 t kst. lit  neigiamas
presti as. 2002 m. AB „ emaitijos pienas“ papildomai sigijo ABF „ ilut s Rambynas” akcij . sigijimo metu buvo
apskaitytas susidar s 400 t kst. lit  papildomas neigiamas presti as. Neigiam  presti  Grup  amortizavo taikydama
tiesin  metod  per 10 met  nuo investicijos sigijimo dienos. Per laikotarp  nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. liepos 16 d.
neigiamo presti o amortizacija, lygi 20 t kst. lit , pelno (nuostoli ) ataskaitoje buvo atspind ta veiklos s naudose,
ma inant ilgalaikio materialiojo turto nusid jimo s naudas.

Kadangi ABF „ ilut s Rambynas“ akcijos reorganizavimo metu buvo perduotos AB „ emaitijos pieno investicija“, tod l su
iomis akcijomis susij s neigiamas presti as taip pat buvo perduotas AB „ emaitijos pieno investicija“. Neigiamo presti o

likutin  vert  perdavimo momentu buvo lygi 310 t kst. lit .

2004 m. Bendrov

Kitas
nematerialusis

turtas

sigijimo vert :
2003 m. gruod io 31 d. likutis 1.582
sigijimai 358
Perleista reorganizacijos metu (1.467)
Nura ymai (180)
2004 m. gruod io 31 d. likutis 293

Amortizacija:
2003 m. gruod io 31 d. likutis 867
Amortizacija per metus 140
Perleista reorganizacijos metu (796)
Nura ymai (151)
2004 m. gruod io 31 d. likutis 60

2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 233
2003 m. gruod io 31 d. likutin  vert 715

Nematerialiojo turto amortizacijos s naudos pelno (nuostoli ) ataskaitoje yra trauktos  veiklos s naudas.
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6 Ilgalaikis materialusis turtas

2005 m. Grup

em ,
pastatai ir
statiniai

Ma inos ir
rengimai

Transporto
priemon s

Kitas
ilgalaikis

turtas
Nebaigta
statyba  I  viso

sigijimo vert :
2004 m. gruod io 31 d. likutis 14.297 74.974 3.902 11.537 - 104.710
sigijimai 721 1.441 7.768 1.885 1.362 13.177
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas - (353) (68) (320) - (741)
Perk limas i  investicinio turto 6.491 - - - - 6.491
Perklasifikavimai 38 801 - 523 (1.362) -
2005 m. gruod io 31 d. likutis 21.547 76.863 11.602 13.625 - 123.637

Sukauptas nusid jimas:
2004 m. gruod io 31 d. likutis 4.224 48.449 2.438 5.800 - 60.911
Nusid jimas per metus 833 8.576 1.393 2.357 - 13.159
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas - (448) (40) (127) - (615)
Perk limas i  investicinio turto 1.646 - - - - 1.646
Perklasifikavimai - - 6 (6) - -
2005 m. gruod io 31 d. likutis 6.703 56.577 3.797 8.024 - 75.101

Vert s suma jimas:
2004 m. gruod io 31 d. likutis - - 2 75 - 77
Per metus priskai iuotas vert s

suma jimas - - - - - -
2005 m. gruod io 31 d. likutis - - 2 75 - 77

2005 m. gruod io 31 d. likutin  vert   14.844 20.286 7.803 5.526 - 48.459
2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 10.073 26.525 1.462 5.662 - 43.722
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (t sinys)

2004 m. Grup

em ,
pastatai ir
statiniai

Ma inos ir
rengimai

Transporto
priemon s

Kitas
ilgalaikis

turtas
Nebaigta
statyba  I  viso

sigijimo vert :
2003 m. gruod io 31 d. likutis 35.531 81.575 25.595 33.636 4.834 181.171
sigijimai 968 4.987 2.611 2.643 4.023 15.232
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas (5.301) (8.330) (15.676) (6.483) (3.820) (39.610)
Dukterini moni , perduot

reorganizacijos metu, turtas (10.946) (6.220) (8.700) (18.816) (910) (45.592)
Perklasifikavimai 536 2.962 72 557 (4.127) -
Perk limas  investicin  turt (6.491) - - - - (6.491)
2004 m. gruod io 31 d. likutis 14.297 74.974 3.902 11.537 - 104.710

Sukauptas nusid jimas:
2003 m. gruod io 31 d. likutis 10.250 45.976 17.007 20.230 - 93.463
Nusid jimas per metus 919 9.672 1.504 2.905 - 15.000
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas (1.789) (2.695) (9.174) (3.471) - (17.129)
Dukterini moni , perduot

reorganizacijos metu, turtas (3.721) (4.504) (6.899) (13.864) - (28.988)
Perk limas  investicin  turt (1.435) - - - - (1.435)
2004 m. gruod io 31 d. likutis 4.224 48.449 2.438 5.800 - 60.911

Vert s suma jimas:
2003 m. gruod io 31 d. likutis 57 - 2 2.417 666 3.142
Per metus priskai iuotas vert s

suma jimas - - - 122 35 157
Dukterini moni , perduot

reorganizacijos metu, turtas (57) - - (2.464) (701) (3.222)
2004 m. gruod io 31 d. likutis - - 2 75 - 77

2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert   10.073 26.525 1.462 5.662 - 43.722

2003 m. gruod io 31 d. likutin  vert 25.224 35.599 8.586 10.989 4.168 84.566

Kaip i samiau apra yta 1-oje ios finansin s atskaitomyb s pastaboje, 2004 m. Bendrov  buvo reorganizuota,
perduodant dal  turto bei sipareigojimai naujai sukurtai monei AB „ emaitijos pieno investicija“. Dukterini moni ,
perduot  AB „ emaitijos pieno investicija“, turto perdavimas auk iau pateikiamoje lentel je yra parodytas atskiromis
eilut mis sigijimo savikainos, sukaupto nusid jimo bei vert s suma jimo dalyse.

Dalis Bendrov s ilgalaikio materialiojo turto taip pat buvo perduota AB „ emaitijos pieno investicija“ reorganizacijos metu.
io turto likutin  vert  perdavimo momentu buvo 20.043 t kst. lit . Bendrov  negali i skirti AB „ emaitijos pieno

investicija“ perduoto pa ios Bendrov s turto sigijimo savikainos bei sukaupto nusid jimo pagal turto grupes, tod l is
turtas yra parodytas toje pa ioje eilut je kaip ir kitas perleistas, parduotas ar nura ytas turtas.
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (t sinys)

2005 m. Bendrov

em ,
pastatai ir
statiniai

Ma inos ir
rengimai

Transporto
priemon s

Kitas
ilgalaikis

turtas
Nebaigta
statyba  viso

sigijimo vert :
2004 m. gruod io 31 d. likutis 13.841 73.441 3.867 9.668 - 100.817
sigijimai 693 1.435 7.768 1.884 1.362 13.142
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas - (353) (68) (320) - (741)
Perk limas i  investicinio turto 6.491 - - - - 6.491
Perklasifikavimai 38 801 - 523 (1.362) -
2005 m. gruod io 31 d. likutis 21.063 75.324 11.567 11.755 - 119.709

Sukauptas nusid jimas:
2004 m. gruod io 31 d. likutis 4.157 47.836 2.405 4.923 - 59.321
Nusid jimas per metus 802 8.257 1.393 2.052 - 12.504
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas - (448) (40) (127) - (615)
Perk limas i  investicinio turto 1.646 - - - - 1.646
Perklasifikavimai - - 6 (6) - -
2005 m. gruod io 31 d. likutis 6.605 55.645 3.764 6.842 - 72.856

2005 m. gruod io 31 d. likutin  vert   14.458 19.679 7.803 4.913 - 46.853

2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 9.684 25.605 1.462 4.745 - 41.496
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6 Ilgalaikis materialusis turtas (t sinys)

2004 m. Bendrov

em ,
pastatai ir
statiniai

Ma inos ir
rengimai

Transporto
priemon s

Kitas
ilgalaikis

turtas
Nebaigta
statyba  viso

sigijimo vert :
2003 m. gruod io 31 d. likutis 24.275 73.977 16.726 12.819 3.932 131.729
sigijimai 819 4.832 2.606 2.593 4.015 14.865
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas (5.298) (8.330) (15.537) (6.301) (3.820) (39.286)
Perklasifikavimai 536 2.962 72 557 (4.127) -
Perk limas  investicin  turt (6.491) - - - - (6.491)
2004 m. gruod io 31 d. likutis 13.841 73.441 3.867 9.668 - 100.817

Sukauptas nusid jimas:
2003 m. gruod io 31 d. likutis 6.713 41.445 10.375 6.149 - 64.682
Nusid jimas per metus 483 9.086 1.065 2.083 - 12.717
Parduotas, perduotas ir nura ytas turtas (1.789) (2.695) (9.035) (3.309) - (16.828)
Perk limas  investicin  turt (1.250) - - - - (1.250)
2004 m. gruod io 31 d. likutis 4.157 47.836 2.405 4.923 - 59.321

2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert   9.684 25.605 1.462 4.745 - 41.496

2003 m. gruod io 31 d. likutin  vert 17.562 32.532 6.351 6.670 3.932 67.047

Grup s ir Bendrov s ilgalaikio materialiojo turto nusid jimas 2005 m. atitinkamai sudaro 13.159 t kst. lit  ir
12.504 t kst. lit  (15.000 t kst. lit  ir 12.717 t kst. lit  2004 m.). Atitinkamai 2.684 t kst. lit  ir 2.685 t kst. lit  suma
2005 m. (3.913 t kst. lit  ir 2.774 t kst. lit  2004 m.) Grup s ir Bendrov s pelno (nuostoli ) ataskaitoje yra traukta 
veiklos s naudas. Likusi suma yra traukta  gamybos savikain .

 suteiktas paskolas Grup  ir Bendrov  yra keitusi ilgalaik  material  turt , kurio likutin  vert  2005 m. gruod io 31 d.
buvo 23.651 t kst. lit  (2004 m. gruod io 31 d. 28.913 t kst. lit ). Susijusios alys AB „Klaip dos pienas“ ir ABF „ ilut s
Rambynas“ taip pat keit  savo ilgalaik  material  turt , kurio likutin  vert  2005 m. gruod io 31 d. atitinkamai buvo lygi
3.571 t kst. lit  ir 64 t kst. lit  (14 pastaba).

Dalis Grup s ir Bendrov s ilgalaikio materialiojo turto, kurio sigijimo vert  2005 m. gruod io 31 d. lygi 33.542 t kst. lit ,
buvo visi kai nusid jusi (2004 m. gruod io 31 d. atitinkamai 31.084 t kst. lit ), ta iau vis dar naudojama veikloje.

Grup  ir Bendrov  pritaik  pasikeitusio TAS 16 „Nekilnojamas turtas, ranga rengimai“ nuostatas d l komponentin s
ilgalaikio materialiojo turto apskaitos, ta iau tai netur jo reik mingos takos finansinei atskaitomybei.
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7 Investicinis turtas

2005 m. Grup Bendrov

sigijimo vert :
2004 m. gruod io 31 d. likutis 6.491 6.491
Perk limai  ilgalaik  material  turt (6.491) (6.491)
2005 m. gruod io 31 d. likutis - -

Sukauptas nusid jimas:
2004 m. gruod io 31 d. likutis 1.567 1.567
Nusid jimas per laikotarp 79 79
Perk limai  ilgalaik  material  turt (1.646) (1.646)
2005 m. gruod io 31 d. likutis - -

2005 m. gruod io 31 d. likutin  vert - -
2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 4.924 4.924

2004 m. Grup Bendrov

sigijimo vert :
Perk limai i  ilgalaikio materialiojo turto 6.491 6.491
2004 m. gruod io 31 d. likutis 6.491 6.491

Sukauptas nusid jimas:
Perk limai i  ilgalaikio materialiojo turto 1.435 1.250
Nusid jimas per laikotarp 132 317
2004 m. gruod io 31 d. likutis 1.567 1.567

2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 4.924 4.924

Visas Grup s ir Bendrov s investicinis turtas buvo i nuomotas susijusiai aliai ABF „ ilut s Rambynas“. ABF „ ilut s
Rambynas“ iki reorganizacijos (1 pastaba) buvo Bendrov s dukterin mon  ir buvo traukta  konsoliduot  Grup s
finansin  atskaitomyb . Grup s nuomos pajamos i  investicinio turto 2005 m. buvo 79 t kst. lit  (2004 m. - 132 t kst. lit ).
Bendrov s nuomos pajamos 2005 m. sudar  79 t kst. lit  (2004 m. - 317 t kst. lit ).

2005 m. baland io m n. prad ioje Bendrov  nutrauk  nuomos sutart  su ABF „ ilut s Rambynas“, nes visos ABF „ ilut s
Rambynas“ teikiamos gamybos paslaugos yra parduodamos Bendrovei, tod l investicinis turtas buvo perkeltas  ilgalaik
material  turt .
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8 Ilgalaik s gautinos sumos

Grup   Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Iki termino laikomos investicijos a) 55 109 55 109
duotos ilgalaik s paskolos b) 2.488 2.079 2.488 2.079

2.543 2.188 2.543 2.188

a)  Grup s ir Bendrov s iki termino laikomas investicijas sudar  Vyriausyb s obligacijos, kurias Lietuvos Respublikos
Vyriausyb  i pirks i  anksto nustatytu grafiku 2006 – 2007 metais.

b)   Ilgalaikes paskolas sudaro paskolos, suteiktos pieno aliavos tiek jams ir Grup s/Bendrov s darbuotojams. Ilgalaiki
paskol  einamoji met  dalis, kuri 2005 m. gruod io 31 d. buvo lygi 2.284 t kst. lit  (2004 m. gruod io 31 d. –
2.668 t kst. lit ), ioje atskaitomyb je buvo apskaityta kit  gautin  sum  straipsnyje.

Ilgalaiki  paskol , suteikt  Grup s ir Bendrov s, gr inimo terminai yra:

2005 m.
gruod io 31 d.

Per vienerius metus 2.284
Nuo vieneri  iki penkeri  met 2.347
Po penkeri  met 141

 viso 4.772

Dal  paskol  sudaro beprocent s paskolos. Tikroji i duot  beprocen  paskol  vert  yra nustatoma naudojant
efektyvi  pal kan  norm , taikom  atitinkamoms paskoloms (2005 m. ir 2004 m. 5%), ir jos yra apskaitomos
diskontuota verte.

9 Atsargos

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

aliavos 13.064 12.971 13.027 12.932
Pagaminta produkcija ir nebaigta gamyba 34.271 38.245 34.271 38.245
Prek s, skirtos perparduoti 1.303 1.594 1.303 1.594

48.638 52.810 48.601 52.771
Minus: vert s suma jimas (30) (30) - -

48.608 52.780 48.601 52.771

Grup s atsarg , apskaityt  gryn ja realizacine verte, sigijimo vert  / savikaina 2005 m. gruod io 31 d. sudar  30 t kst.
lit  (2004 m. gruod io 31 d. 30 t kst. lit ).

2005 m. Grup  ir Bendrov  nura  netinkam  naudoti atsarg  u  48 t kst. lit  (2004 m. nura yt  atsarg  nebuvo). i
suma pelno (nuostoli ) ataskaitoje yra apskaityta veiklos s naudose.

Kaip paai kinta 14 pastaboje, siekiant u tikrinti suteiktos paskolos gr inim , Grup keit  atsargas, kuri  bendra vert
2005 m. gruod io 31 d. sudar  32.000 t kst. lit  (32.000 t kst. lit  2004 m. gruod io 31 d.).
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10 I  pirk  gautinos sumos

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

 pirk  gautinos sumos, bendr ja verte 23.176 13.128 23.162 13.128
Minus: abejotin  gautin  sum  vert s suma jimas (31) (206) (31) (206)

23.145 12.922 23.131 12.922

Vert s suma jimo abejotinoms i  pirk  gautinoms sumoms pasikeitimas 2005 m. ir 2004 m. yra trauktas  veiklos
naudas.

Gautin  sum  vert s suma jimo pokytis netur jo takos 2005 m. Bendrov s ir Grup s pelnui, kadangi gautinas sumas,
kurioms is vert s suma jimas buvo apskaitytas, Bendrov  nura .

11 Pinigai ir pinig  ekvivalentai

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Pinigai banke 10.466 10.669 10.054 10.475
Pinigai kasoje 2.631 2.265 2.598 2.258

13.097 12.934 12.652 12.733

12 Nuosavas kapitalas

statinis kapitalas
Akcijos
(t kst.)

statinis kapitalas
(t kst. lit )

2005 m. 2004 m.  2005 m. 2004 m.

Sausio 1 d. i leistos paprastosios akcijos 3.700 3.700 37.000 37.000
leistos paprastosios akcijos 1.138 - 11.375 -

Gruod io 31 d. i leistos paprastosios akcijos 4.838 3.700 48.375 37.000

Nominali vienos paprastosios akcijos vert  yra 10 lit .

2005 m. bir elio 22 d. visuotinis akcinink  susirinkimas nusprend  Bendrov s statin  kapital  padidinti 11.375 t kst. lit
suma papildomai i leid iant 1.137.500 paprast  vardini  10 lit  nominalios vert s akcij . statinis kapitalas buvo
didinamas i  nepaskirstytojo pelno (5.075 t kst. lit ), kit  rezerv  (3.540 t kst. lit ) bei akcij  pried  (2.760 t kst. lit ).

Akcij  priedai

Akcij  priedai apskaitomi, kai akcijos parduodamos auk tesne nei nominalia verte. Pagal Lietuvoje galiojan ius statymus
akcij  priedai negali b ti skirstomi, o tik konvertuojami statin  kapital . Kaip detaliau apra yta auk iau esan ioje
pastraipoje, 2005 m. Bendrov  konvertavo akcij  priedus statin  kapital .
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12 Nuosavas kapitalas (t sinys)

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teis s aktus.  j  privaloma kasmet pervesti ne ma iau
kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. statinio kapitalo. Skirstant 2004 m. peln , pervedimas 
rezerv  nebuvo padarytas, kadangi Bendrov s privalomojo rezervo suma buvo pasiekusi 10% statinio kapitalo. Kadangi
2005 m. Bendrov s statinis kapitalas buvo padidintas, Bendrov  tur s pervesti dal  2005 m. grynojo pelno, kurios suma
ne ma esn  nei 489 t kst. lit ,  rezerv .

Kiti rezervai

Kiti rezervai formuojami pagal metinio akcinink  susirinkimo nutarim  d l pelno paskirstymo ir yra numatyti Bendrov s
statuose. ie rezervai gali b ti naudojami tik visuotinio akcinink  susirinkimo patvirtintiems tikslams. Remiantis iuo metu
galiojan iu Akcini  bendrovi statymu, Bendrov s sudaryti rezervai, kiti nei privalomasis rezervas, turi b ti atstatomi 
paskirstytin  peln  ir perpaskirstyti. Kaip detaliau apra yta ios pastabos „ statinis kapitalas“ dalyje, 2005 m. Bendrov ,
naudodama kitus rezerv , padidino statin  kapital .

Savo akcijos

2001 m. Bendrov sigijo 173.301 akcij  (4,68% statinio kapitalo) u  1.137 t kst. lit  ir apskait  jas sigijimo verte.
2004 m. Bendrov  pardav  savas akcijas tuo metu buvusia rinkos verte dukterinei monei AB „Klaip dos pienas“.
AB „Klaip dos pienas“ v liau vykusios reorganizacijos metu buvo perduota naujai steigtai monei AB „ emaitijos pieno
investicija“.

13 Gauta parama

Grup Bendrov
Gauta parama:
2004 m. gruod io 31 d. likutis 9.338 7.723
Gavimai - -
2005 m. gruod io 31 d. likutis 9.338 7.723

Sukaupta amortizacija:
2004 m. gruod io 31 d. likutis 3.504 2.892
Amortizacija per metus 1.893 1.554
2005 m. gruod io 31 d. likutis 5.397 4.446

2005 m. gruod io 31 d. likutin  vert 3.941 3.277
2004 m. gruod io 31 d. likutin  vert 5.834 4.831

2002 m. baland io 11 d. Bendrov  pasira  paramos sutart  su Nacionaline mok jimo agent ra (toliau NMA) prie em s
kio ministerijos (toliau M), susijusi  su Bendrov s modernizacijos projektu (toliau „Projektas”). Parama skirta Europos

komisijos (EK) ir Nacionalinio biud eto pagal SAPARD finansavimo program  „ em s kio ir uvininkyst s produkt
perdirbimo ir marketingo modernizavimas”. NMA suteik  Bendrovei 7.723 t kst. lit  param  2002 m. kovo 29 d. NMA
patvirtintam Projektui gyvendinti. 75% paramos buvo suteikta EK, o likusi 25% paramos dalis buvo suteikta Nacionalinio
biud eto. Paramos likutin  vert  2005 m. gruod io 31 d. buvo 3.277 t kst. lit  (2004 m. gruod io 31 d. – 4.831 t kst. lit ).
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13 Gauta parama (t sinys)

Papildomai 2003 m. dukterin s mon s K „Tarpu  pienas” ir K „Sod iaus pienas” atitinkamai gavo 611 t kst. lit  ir
1.005 t kst. lit  param  i  Nacionalin s mok jim  agent ros prie em s kio ministerijos pieno aldymo rangai sigyti.
Parama skirta Europos komisijos (EK) ir Nacionalinio biud eto pagal SAPARD finansavimo program  „ em s kio ir
uvininkyst s produkt  perdirbinimo ir marketingo modernizavimas”. K „Tarpu  pienas“ ir K „Sod iaus pienas“

gautos paramos likutin  vert  2005 m. gruod io 31 d. buvo lygi atitinkamai 244 t kst. lit  ir 420 t kst. lit  (2004 m.
gruod io 31 d. – atitinkamai 367 t kst. lit  ir 636 t kst. lit ).

Paramos amortizacija dalis buvo sudengta su sigyto turto nusid jimo s naudomis ir apskaityta pardavim  savikainoje
2005 m. ir 2004 m. pelno (nuostoli ) ataskaitose. Gauta parama amortizuojama lygiomis dalimis per paramos l omis
sigyto turto nusid jimo laikotarp .

14 Paskolos

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Ilgalaik s paskolos
Bank  paskolos, kuri  vykdymas u tikrintas Grup s ir susijusi

moni  turtu 26.214 46.550 26.214 46.550

Trumpalaik s paskolos
Ilgalaiki  finansini  skol  einam  met  dalis 23.497 2.196 23.497 2.196

49.711 48.746 49.711 48.746

Ilgalaiki  paskol  gr inimo terminai:

2005 m. gruod io 31 d.

Fiksuota pal kan
norma

Kintama pal kan
norma

2006 m. 16.000 7.444
2007 m. 20.717 2.196
2008 m. - 2.196
2009 m. - 1.158

36.717 12.994
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14 Paskolos (t sinys)

Met  pabaigoje Grup s ir Bendrov s negr int  paskol  dalis nacionaline ir u sienio valiutomis (sumos lentel je
pateikiamos t kst. lit ):

Grup
2005 m. 2004 m.

Paskolos valiuta:
Eurai 43.650 32.746
Litai 6.061 16.000

49.711 48.746

2005 m. gruod io 31 d. negr int  paskol  pal kan  svertinis vidurkis buvo 3,82% (4,07% 2004 m. gruod io 31 d.).
Kintamos pal kanos svyruoja priklausomai nuo 6 m n. EUR LIBOR.

 suteiktas paskolas Grup  ir Bendrov  yra keitusi atsargas u  32.000 t kst. lit  (9 pastaba) ir ilgalaik  material  turt ,
kurio likutin  vert  2005 m. gruod io 31 d. buvo 23.651 t kst. lit  (6 pastaba). Susijusios alys AB „Klaip dos pienas“ ir
ABF „ ilut s Rambynas“ taip pat keit  savo ilgalaik  material  turt , kurio likutin  vert  2005 m. gruod io 31 d.
atitinkamai buvo lygi 3.571 t kst. lit  ir 64 t kst. lit .

Bendrov  kredito galiojimo laikotarpiu turi laikytis bank  nustatyt sipareigojim . Pagrindiniai finansiniai kredit  sutartyse
numatyti sipareigojimai yra ie:

- trumpalaikio turto ir pardavim  santykio rodiklis (i rei kiamas procentais), kuris skai iuojamas kiekvieno ketvir io
pabaigoje, turi b ti ne didesnis nei 33 %, o piko metu (d l sezonini  veiklos svyravim  ne ilgesniam kaip trys i  eil s

nesiai per metus laikotarpiui) turi b ti ne didesnis nei 38 %;
- paskolos aptarnavimo koeficientas, skai iuojamas kiekvieno ketvir io pabaigoje, turi b ti ne ma esnis nei 1,2;
- finansini sipareigojim  ir EBITDA santykis turi b ti ne didesnis nei 3;
- kapitalo ir rezerv  ( skaitant dotacijas ir subsidijas) ir viso turto santykis turi b ti ne ma esnis nei 40%.

Be  rodikli  paskol  sutartyse yra numatyti ir kiti Bendrov s sipareigojimai. Per 2005 m. Bendrov  vis  ilgalaiki
paskol  sutartyse numatyt sipareigojim  laik si.
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15 Lizingas (finansin  nuoma)

Pagal lizingo (finansin s nuomos) sutartis nuomojam  Grup s ir Bendrov s turt  sudaro automobiliai, aldytuvai ir
var s gamybos linija. Be nuomos mok  reik mingiausi sipareigojimai pagal lizingo (finansin s nuomos) sutartis yra
turto prie ra ir draudimas. Finansin s nuomos terminai yra iki 5 met . Toliau pateikiamas lizingo (finansin s nuomos)

du sigyto turto likutin s vert s paskirstymas:

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

ranga 480 2.169 480 2.169
Transporto priemon s 3.898 - 3.898 -

4.378 2.169 4.378 2.169

2004 m. gruod io 31 d. AB „ emaitijos pienas“ lizingo (finansin s nuomos) b du sigyto turto likutin  vert  sudar  tik
ranga, nes transporto priemon s, kuri  likutin  vert  2004 m. gruod io 31 d. buvo 1.641 t kst. lit , reorganizacijos metu
buvo perleistos AB „ emaitijos pieno investicija“, nors lizingo (finansin s nuomos) sipareigojimai, kurie 2004 m.
gruod io 31 d. buvo lyg s 974 t kst. lit , buvo apskaityti Grup s finansin je atskaitomyb je. 2005 m. gruod io 31 d.
min sipareigojim  suma buvo 588 t kst. lit , o transporto priemoni , apskaityt  AB „ emaitijos pieno investicija“
finansin je atskaitomyb je likutin  vert  buvo 1.420 t kst. lit .

Pagrindin  mok tin  lizingo (finansin s nuomos) liku  sum  met  pabaigoje nacionaline ir u sienio valiuta sudaro:

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Eurai 4.847 1.571 4.847 1.571
Litai 588 974 588 974

5.435 2.545 5.435 2.545

2005 m. gruod io 31 d. finansin s nuomos liku io, kuris buvo lygus 1.200 t kst. lit , pal kan  norma svyruoja
priklausomai nuo 12 m n. EUR LIBOR plius 1,1%. Likusios finansin s nuomos liku io dalies litais, mok tinos 2005 m.
gruod io 31 d., pal kan  norma yra fiksuota ir svyruoja nuo 2,97% – 5,85%.

Grup s ir Bendrov s finansin s nuomos mokas ateityje pagal min tas i perkamosios nuomos sutartis 2005 m. gruod io
31 d. sudaro:

Per vienerius metus 2.109
Nuo vieneri  iki penkeri  met 4.010
Finansin s nuomos sipareigojim  i  viso 6.119

Pal kanos (684)
Finansin s nuomos sipareigojim  dabartin  vert 5.435

Finansin s nuomos sipareigojimai apskaityti kaip:
   - trumpalaikiai 1.615
   - ilgalaikiai 3.820



AB „ EMAITIJOS PIENAS“
2005 M. GRUP S IR BENDROV S FINANSIN  ATSKAITOMYB
(t kst. lit , jei nenurodyta kitaip)

32

16 Veiklos nuoma

Grup  ir Bendrov  sudar  kelet  veiklos nuomos sutar . Nuomos s lygose n ra numatyta apribojim  Grup s ir
Bendrov s veiklai, susijusiai su  dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. 2005 m. Grup s ir
Bendrov s nuomos s naudos sudar  6.761 t kst. lit  (4.005 t kst. lit  2004 m.).

Nuomos mokas ateityje pagal pasira ytas veiklos nuomos sutartis sudaro:

Per vienerius metus 6.804
Nuo vieneri  iki penkeri  met 687
Po penkeri  met 10

7.501

Veiklos nuomos mok jimo valiuta yra litas.

17 Kitos trumpalaik s mok tinos sumos

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Mok tinas socialinis draudimas 1.168 726 880 724
Sukauptos s naudos 745 544 679 482
Gauti avansai 449 725 449 705
Mok tinas darbo u mokestis 185 66 59 36
Mok tini mokes iai, i skyrus pelno mokest 110 756 58 514
Kiti trumpalaikiai sipareigojimai 747 492 680 414

3.404 3.309 2.805 2.875
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18 Veiklos s naudos

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Atlyginimai ir socialinis draudimas* 23.954 22.767 23.868 20.300
Paslaugos 19.802 21.044 19.999 20.679
Kuras ir atsargin s dalys 5.770 5.176 5.770 5.094
Nusid jimas ir amortizacija 2.837 4.037 2.835 2.914
Med iagos 1.761 1.745 1.761 1.745
Mokes iai 1.635 2.954 1.624 2.572
Rinkodara 196 167 196 416
Ilgalaikio materialiojo turto vert s suma jimas - 157 - -
Kita 1.711 2.349 1.648 925

57.666 60.396 57.701 54.645

* 2005 m. Bendrov s ir Grup s atlyginim  ir socialinio draudimo i laidos atitinkamai sudar  45.955 t kst. lit  ir
47.764 t kst. lit  (atitinkamai 40.309 t kst. lit  ir 44.152 t kst. lit  2004 m.). Atitinkamai 23.868 t kst. lit  ir 23.954 t kst.
lit  i ios sumos (atitinkamai 20.300 t kst. lit  ir 22.767 t kst. lit  2004 m.) buvo apskaityti veiklos s naudose,
684 t kst. lit  apskaityti kitos veiklos s naudose (276 t kst. lit  2004 m.), ir likusi suma apskaityta gamybos savikainoje.

19 Kitos veiklos pajamos (s naudos)

2005 m. gruod io 30 d. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas priteis  Bendrov s naudai 5.338 t kst. lit alos
atlyginim  i  Lietuvos Respublikos em s kio ministerijos. is alos atlyginimas susij s su 2003 m. Bendrov s pieno
supirkimo kainomis, kurios buvo mokamos pieno tiek jams, remiantis Lietuvos Respublikos teis s akt  nuostatomis.
Remiantis teismo sprendimu, Bendrovei taip pat priteistos 5% metin s pal kanos nuo alos atlyginimo sumos,
skai iuojamos nuo 2004 m. vasario 9 d. iki visi ko atsiskaitymo. 2005 m. finansin je atskaitomyb je Bendrov  apskait
alos atlyginimo sum  kitos veiklos pajam  eilut je, taip pat priskai iavo 462 t kst. lit  pal kan  u  laikotarp  nuo 2004 m.

vasario 9 d. iki 2005 m. gruod io 31 d., ir  sum  apskait  2005 m. pelno (nuostoli ) ataskaitoje finansin s ir investicin s
veiklos pajamose (20 pastaba). Bendra alos atlyginimo ir priskai iuot  pal kan  suma taip pat yra apskaityta kitose
gautinose sumose.

Bendrov s ir Grup s kitos veiklos pajamas 2005 m. ir 2004 m. taip pat sudaro valgyklos pajamos (atitinkamai
631 t kst. lit  ir 595 t kst. lit ), materiali  vertybi  pardavimai (atitinkamai 3.717 t kst. lit  ir 755 t kst. lit ), nuomos
pajamos (atitinkamai 484 t kst. lit  ir 676 t kst. lit ) ir kitos. Bendrov s ir Grup s kitos veiklos s naudas daugiausia
sudaro atlyginimai ir socialinis draudimas (atitinkamai 684 t kst. lit  ir 276 t kst. lit ), materiali  vertybi  pardavimo

naudos (atitinkamai 3.689 t kst. lit  ir 971 t kst. lit ) ir kitos.
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20 Finansin s ir investicin s veiklos pajamos (s naudos) – grynasis rezultatas

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Pal kan  pajamos, susijusios su dotacija (19 pastaba) 462 - 462 -
Pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo 1.276 2.411 1.276 2.411
Pal kan  pajamos 245 225 245 212
Nuostoliai d l valiutos kurso pasikeitimo (458) (4.292) (458) (4.292)
Pal kan  (s naudos) (2.131) (2.130) (2.130) (2.130)
Kitos finansin s pajamos, gryn ja verte 125 213 125 221

(481) (3.573) (480) (3.578)

21  Pelno mokestis

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Pelno mokes io s naud  komponentai
Ataskaitini  met  pelno mokes io s naudos 2.035 2.385 2.023 1.847
Pra jusi  met  einamojo pelno mokes io s naud  koregavimas (5) 27 (5) -
Atid tojo mokes io s naudos (pajamos) (52) 270 (52) 277
Atid tojo pelno mokes io pokytis d l pasikeitusio pelno mokes io

tarifo (71) - (41) -
Atid tojo mokes io realizacin s vert s suma jimo pokytis 30 36 - -
Pelno mokes io s naudos

apskaitytos pelno (nuostoli ) ataskaitoje 1.937 2.062 1.925 1.468
apskaitytos nepaskirstytame pelne - 656 - 656

2004 m. dalis Bendrov s ir Grup s pelno mokes io, kurio suma 656 t kst. lit  buvo tiesiogiai apskaityta ma inant
nepaskirstyt  peln , nes jis susij s su sav  akcij  pardavimo pelnu, tiesiogiai apskaitytu per nepaskirstyt  peln .

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Atid tojo mokes io turtas
Sukaupti mokestiniai nuostoliai 139 109 - -
Atsargos 39 - 39 -
Sukaupti sipareigojimai 113 69 113 69
Kita 45 35 45 35
Atid tojo mokes io turtas prie  realizacin s vert s suma jim 336 213 197 104

Minus: realizacin s vert s suma jimas (139) (109) - -
Atid tojo mokes io turtas, gryn ja verte 197 104 197 104

Atid tojo mokes io turtas 2005 m. buvo apskaitomas naudojant 19% tarif  (2004 m. – 15% tarif ).
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21 Pelno mokestis (t sinys)

Grup s laikin  skirtum  prie  mokestin tak  pasikeitimai buvo tokie:

2004 m.
gruod io 31 d.

likutis

Pripa inta
pelno

(nuostoli )
ataskaitoje

2005 m.
gruod io 31 d.

likutis

Mokestiniai nuostoliai 729 5 734
Atsargos - 206 206
Sukaupimai 458 137 595
Kita 235 - 235
Laikin  skirtum  i  viso 1.422 348 1.770

Bendrov s laikin  skirtum  prie  mokestin tak  pasikeitimai buvo tokie:

2004 m.
gruod io 31 d.

likutis

Pripa inta
pelno

(nuostoli )
ataskaitoje

2005 m.
gruod io 31 d.

likutis

Atsargos - 206 206
Sukaupimai 458 137 595
Kita 235 - 235
Laikin  skirtum  i  viso 693 343 1.036

Apskaitytos met  pelno mokes io s naudos gali b ti suderinamos su pelno mokes io s naud  suma, gauta taikant
galiojant  pelno mokes io tarif  pelnui prie  apmokestinim :

Grup Bendrov
2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

Pelnas prie  apmokestinim 12.174 10.607 11.764 7.769

Pelno mokes io s naudos, taikant galiojant  tarif  (15%) 1.826 1.591 1.765 1.165
Pastov s neatskaitomi skirtumai 157 (248) 206 303
Tarifo pasikeitimas (71) - (41) -
Realizacijos vertinimo pokytis 30 36 - -
Pelno mokes io pataisymas u  ankstesnius laikotarpius (5) 27 (5) -

1.937 1.406 1.925 1.468
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22 Pelnas vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai apskai iuojamas dalijant akcininkams priskiriam  gryn  peln  i  metinio i leist  ir apmok
paprast  akcij  skai iaus svertinio vidurkio.

Grup
2005 m. 2004 m.

Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas 10.281 8.190

Vidutinis svertinis akcij  skai ius (t kst.) 4.838 4.763
Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais) 2,13 1,72

Vidutinis svertinis akcij  skai ius apskai iuotas taip:

Grup
2005 m. 2004 m.

Akcij  skai ius sausio 1 d. – gruod io 31 d. (t kst.) 3.700 3.700
Naujai i leistos akcijos i  akcij  pried  bei nepaskirstyto pelno (t kst.) 1.138 1.138
Vidutinis svertinis sav  akcij  skai ius (t kst.)* - (75)
Vidutinis svertinis akcij  skai ius (t kst.) 4.838 4.763

* Kadangi Bendrov  savas akcijas pardav  2004 m. baland io m n. pabaigoje, vidutinis svertinis sav  akcij  skai ius
2004 m. apskai iuotas taip: (1.138/3.700*173+173)*4/12=75.

Kadangi 2005 m. Bendrov  padidino statin  kapital  i  akcij  pried  bei nepaskirstytojo pelno (12 pastaba), tod l 2005 m.
ir 2004 m. pelnas vienai akcijai buvo perskai iuotas, vertinus statinio kapitalo padid jim , kaip to reikalauja TAS 33
„Pelnas vienai akcijai“.

lyginis pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi 2005 m. ir 2004 m. gruod io 31 d. nebuvo i leist
potenciali  akcij .

23 Dividendai vienai akcijai

Grup
2005 m. 2004 m.

mok  dividend  suma 740 529

Akcij  skai ius (t kst.)* 3.700 3.527
Vienai akcijai tenkantys dividendai (litais) 0,20 0,15

*Skai iuojant dividendus vienai akcijai 2004 m. eliminuotos Bendrov s tur tos savos akcijos (173 t kst.).
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24 Finansinis turtas ir sipareigojimai ir rizikos valdymas

Kredito rizika

Grupei ir Bendrovei neb dinga didesn  pirk  rizikos koncentracija, susijusi su pana iomis charakteristikomis
apib dinamu vienu partneriu ar j  grupe. Pirk  rizika, arba rizika, jog partneriai ne vykdys sipareigojim , yra
kontroliuojama taikant kredito terminus bei kontrol s proced ras. Grup  ir Bendrov  turi galiojan ias proced ras, kurios
pastoviai u tikrina, kad Grup s produkcija b  parduodama tik ger  kredito reputacij  turintiems klientams, nevir ijant
priimtin  kreditavimo rib .

Grup  nesuteikia garantij  u  kit ali  prievoles, i skyrus garantij , aptart ios finansin s atskaitomyb s 25 pastaboje.
Did iausi  kredito rizik  sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansin  vert , skaitant i vestinius finansinius
instrumentus balanse, jeigu toki  yra. Tod l Grup  mano, jog maksimali rizika yra lygi i  pirk  gautin  sum
(10 pastaba) sumai, at mus pripa intus vert s suma jimo nuostolius balanso sudarymo dien .

Pal kan  normos rizika

Dal  Grup s ir Bendrov s paskol  sudaro paskolos su kintama pal kan  norma, kuri yra susijusi su LIBOR ir sukuria
pal kan  normos rizik . 2005 m. ir 2004 m. gruod io 31 d. Grup  ir Bendrov  netur jo joki  finansini  priemoni , kuri
paskirtis b  valdyti pal kan  normos svyravimo rizik .

Likvidumo rizika

Grup s ir Bendrov s politika yra palaikyti pakankam  gryn  pinig  ir gryn  pinig  ekvivalent  kiek  arba u sitikrinti
finansavim  atitinkamo kiekio kredito linij  pagalba, siekiant vykdyti savo strateginiuose planuose numatytus
sipareigojimus. Grup s likvidumo ir skubaus padengimo rodiklis 2005 m. gruod io 31 d. buvo 1,81 ir 0,96 (2004 m.
gruod io 31 d. – 3,31 ir 1,28 ). Bendrov s likvidumo ir skubaus padengimo rodiklis 2005 m. gruod io 31 d. buvo
atitinkamai 1,79 ir 0,94 (2004 m. gruod io 31 d. – atitinkamai 3,05 ir 1,18).

sienio valiutos rizika

Pagrindin  valiutos rizika, su kuria susiduria Grup  ir Bendrov , kyla d l to, kad Grup  ir Bendrov  skolinasi l as
sienio valiuta, bei d l Grup s ir Bendrov s vykdomos importo ir eksporto veiklos. Grup s ir Bendrov s politika yra

suderinti pinig  srautus i  labai tik tin  b sim  pardavim  su pirkimais kiekviena u sienio valiuta. Grup  ir Bendrov
nesinaudoja kokiomis nors finansin mis priemon mis, padedan iomis valdyti u sienio valiutos rizik , i skyrus tai, kad ji
stengiasi skolintis eurais, su kuriais yra susietas litas. 2005 m. gruod io 31 d. piniginis turtas ir piniginiai sipareigojimai
skirtingomis valiutomis buvo tokie:

Grup Bendrov
Turtas sipareigojimai Turtas sipareigojimai

 Litais 41.232 49.195 41.137 49.952
 Eurais 14.092 36.330 14.092 36.330
 JAV doleriais 4 - 4 -
 Latais 6 - 6 -
 I  viso 55.334 85.525 55.239 86.282
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24 Finansinis turtas ir sipareigojimai ir rizikos valdymas (t sinys)

Finansinio turto ir sipareigojim  tikroji vert

Pagrindiniai Grup s ir Bendrov s finansinis turtas ir sipareigojimai, neatspind ti tikr ja verte, yra prekybos ir kitos
gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaik s ir trumpalaik s skolos.

Tikroji vert  yra apibr iama kaip suma, u  kuri  gali b ti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali b ti
skaitytas tarpusavio sipareigojimas tarp nesusijusi ali , kurios ketina pirkti / parduoti turt  arba u skaityti

tarpusavio sipareigojim . Tikroji finansinio turto ir finansini sipareigojim  vert  yra paremta kotiruojamomis rinkos
kainomis, diskontuot  pinig  sraut  modeliais arba opcion  kain  modeliais, priklausomai nuo aplinkybi .

Kiekvienos r ies finansiniam turtui ir sipareigojimams vertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:

a) Trumpalaiki  prekybos gautin  sum , trumpalaiki  prekybos skol  ir trumpalaiki  skol  apskaitin  vert  yra
artima j  tikrajai vertei.

b) Ilgalaiki  skol  tikroji vert  nustatoma remiantis tokios pat ar pana ios paskolos rinkos kaina arba pal kan
norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaiki  skol , u  kurias mokamos kintamos ar
pastovios pal kanos, tikroji vert  yra artima j  apskaitinei vertei.

25 sipareigojimai ir neapibr tumai

Reorganizacijos metu AB „ emaitijos pienas“ perleido naujai steigtai monei AB „ emaitijos pieno investicija“ lizingo
(finansin s nuomos) sutart  su „Nordea Finance“. Turtas ir susij sipareigojimai buvo perleisti pagal 2004 m. lapkri io
14 d. tri al  sutart  tarp Bendrov s, AB „ emaitijos pieno investicija“ ir „Nordea Finance“. T  pa  dien  Bendrov  su
„Nordea Finance“ pasira  laidavimo sutart , garantuodama u  AB „ emaitijos pieno investicija“ sipareigojimus pagal
perleist  sutart . AB „ emaitijos pieno investicija“ sipareigojimas pagal  sutart  2005 m. gruod io 31 d. buvo
3.444 t kst. lit  (2004 m. gruod io 31 d. - 4.287 t kst. lit ).

2005 m. gruod io 31 d. Grup  ir Bendrov  tur jo netur jo reik ming sipareigojim  ilgalaikiam materialiajam turtui
sigyti.

26 Susijusi ali  sandoriai

alys yra laikomos susijusiomis, kai viena alis turi galimyb  kontroliuoti kit  arba gali daryti reik ming tak  kitai aliai
priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

- AB „ emaitijos pieno investicija” (bendras kontroliuojantis akcininkas);
- ABF „ ilut s Rambynas“ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- UAB „Baltijos mineralini  vanden  kompanija” (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- AB „Klaip dos pienas” (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- UAB „ emaitijos prekyba” (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas);
- UAB „Gimtin s pienas“ (bendras galutinis kontroliuojantis akcininkas).

Grup s sandoriai su susijusiomis alimis ir liku iai 2005 m. pabaigoje buvo tokie:

Grup Bendrov
i) Pardavimai 2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

UAB „Baltijos mineralini  vanden  kompanija“ 7.391 - 7.391 -
AB „Klaip dos pienas” 3.345 830 3.345 985
ABF „ ilut s Rambynas“ 504 477 498 477
AB „ emaitijos pieno investicija” 281 157 281 157
UAB „Gimtin s pienas“ 182 40 113 40

11.703 1.504 11.628 1.659
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26 Susijusi ali  sandoriai (t sinys)

Grup Bendrov
ii) Pirkimai 2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

UAB „Gimtin s pienas“ 9.311 3.547 9.311 3.547
ABF „ ilut s Rambynas“ 9.098 3.428 9.073 3.428
AB „Klaip dos pienas” 6.350 2.940 6.350 2.940
UAB „Baltijos mineralini  vanden  kompanija” 6.315 60 6.315 60
AB „ emaitijos pieno investicija” 5.913 2.496 5.913 2.496
UAB „ emaitijos prekyba” 196 177 196 177

37.183 12.648 37.158 12.648

Grup Bendrov
iii) Gautin  sum  liku iai met  pabaigoje 2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

ABF „ ilut s Rambynas“ 4.633 2.727 4.626 2.695
UAB „Baltijos mineralini  vanden  kompanija” 2.616 - 2.617 -
UAB „Gimtin s pienas“ 215 80 67 43
AB „Klaip dos pienas” 183 - 183 -
UAB „ emaitijos prekyba” 140 - 140 -

7.787 2.807 7.633 2.738

Grup Bendrov
iv) Mok tin  sum  liku iai met  pabaigoje 2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m.

AB „ emaitijos pieno investicija” 4.746 1.270 4.745 1.270
AB „Klaip dos pienas“* 3.594 3.533 1.534 1.473
UAB „Gimtin s pienas“ 437 330 437 330
UAB „ emaitijos prekyba” 409 34 400 24
ABF „ ilut s Rambynas“ 22 - - -
UAB „Baltijos mineralini  vanden  kompanija” - 8 - 8

9.208 5.175 7.116 3.105

* AB „Klaip dos pienas“ yra suteik s ilgalaikes beprocentes paskolas K „Sod iaus pienas“ ir K „Tarpu  pienas“.
Paskolos turi b ti gr intos 2006 m. gruod io 31 d. Paskolos K „Sod iaus pienas“ suma 2005 m. gruod io 31 d. lygi
1.340 t kst. lit , o paskolos K „Tarpu  pienas“ suma – 700 t kst. lit . ios paskolos 2004 m. Grup s finansin je
atskaitomyb je yra apskaitytos ilgalaik se mok tinose sumose.

Neapmok ti liku iai met  pabaigai yra neapdrausti, u  juos nemokamos pal kanos, ir atsiskaitymas vyksta grynais
pinigais. N ra joki  gaut  ar suteikt  garantij  gautinoms ar mok tinoms sumoms i  susijusi ali , i skyrus garantij ,
aptart  auk iau pateiktoje 25 pastaboje. 2005 m. Bendrov  nepadar  joki  atid jim  abejotinoms skoloms, susijusioms
su sumomis, kurios priklauso susijusioms alims.  abejotin  skol vertinimas per rimas kiekvienais finansiniais
metais, tikrinant susijusios alies finansin  pad  ir rink , kurioje susijusi alis veikia.

Vadovyb s darbo u mokestis ir kitos i mokos

2005 m. Grup s ir Bendrov s vadovybei priskai iuotas darbo u mokestis i  viso sudar  1.828 t kst. lit  (2004 m. –
1.436 t kst. lit ). 2005 m. ir 2004 m. Grup s ir Bendrov s vadovybei nebuvo suteikta joki  paskol , garantij , nebuvo
joki  kit  i mok  ar priskai iuot  sum  ar turto perleidimo.
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27 Pobalansiniai vykiai

2005 m. Bendrov  kreip si d l dotacijos gavimo gamybiniams rengimams, kuri  bendra vert  7.000 t kst. lit , sigyti.
2006 m. vasario m n. prad ioje buvo priimtas sprendimas suteikti Bendrovei 3.300 t kst. lit  sumos dotacij rengim
sigijimui. Iki ataskait  i leidimo datos Bendrov  dotacijos sutarties dar nebuvo pasira iusi.

2006 m. sausio m n. Bendrov  suteik  300 t kst. lit  trumpalaik  paskol  Bendrov s vadovybei. Paskolos pal kan
norma yra 2,8%.

Bendrov s valdyba dar n ra patvirtinusi sumos, kuri bus paskirta 2005 m. dividendams i mok ti.
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AB „ EMAITIJOS PIENAS“

BENDROV S VEIKLOS ATASKAITA
 2005 METUS

Tel iai
          Konfidencialu!

AB „ emaitijos pienas“  yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin
bendrov . Jos buvein s adresas yra Sedos 35, Tel iai.  2004m. gruod io 31 d.
bendrov s statinis kapitalas buvo 37 000 000 lit . 2005 m. bir elio 22 d. bendrov s
akcininkai patvirtino statinio kapitalo didinim  11 375 t kst.lit , papildomai

leid iant 1 137 500 paprast  vardini  10 lit  nominalios vert s akcij . 2005 m .
gruod io 31 d. bendrov s statinis kapitalas buvo 48 375 000 lit .
                     Pagrindin  bendrov s veikla yra vie  pieno produkt , fermentini

ri , sviesto, lieso pieno milt  ir kit  pieno produkt  gamyba ir prekyba.
                    2005 m. Vokietijos akreditavimo staiga DAR akreditavo bendrov s
laboratorij  pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2000 pieno ir pieno produkt  bei vandens
tyrimams.
                    Fermentinis s ris REGATINO Vokietijos DLG (Deutsche
Landwirtschafts - Gesellschaft e.V) rengtame tarptautiniame konkurse peln  auk
vertinim  – auksin  medal . Gautas tai liudijantis sertifikatas.

                   Briuselyje Tarptautinio skonio ir kokyb s instituto organizuotame
konkurse paskelbti Ypatingo skonio 2005 apdovanojim  (Superior Taste Award
2005) laureatai, kuri  tarpe „ emaitijos pieno“ s ris „ ementalis“ apdovanotas 2
vaig du , o s ris „Jovaras“ – vienos vaig dut s Ypatingo skonio 2005

apdovanojimu.
                   Bendrov je gaminami produktai naujai sertifikuoti Krymo moksliniame-
gamybiniame standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos centre (Ukraina)  bei
prat stas buvusi  sertifikat  galiojimo laikas Kaliningrado Sertifikavimo ir
metrologijos centre ir Baltarusijos sertifikavimo centre BELGIM.
                   Vokietijos ir Baltijos ali  prekybos r mai parei  pad  AB

emaitijos pienas“ u  s kming  dalyvavim  konkurse Vokietijos kio
apdovanojimai Lietuvoje 2005.
                  Fermentinis s ris D IUGAS Maskvoje vykusioje parodoje
PRODEKSPO 2005 apdovanotas aukso medaliu.
                  Lietuvos em s kio ir maisto produkt  rinkos reguliavimo agent ros 14-
osios tarptautin s AgroBalt 2005 metu organizuotoje profesionalioje degustacijoje
DEGUSTALIT, kurios kis SKONIS LEMIA PASIRINKIM   pripa inta:
Var s ir jogurtini  desert  pogrupyje - 1 vieta Var  su persikais ir jogurtu
MAGIJA
             Sviesto – s ri  ceche siekiant prapl sti gaminam  s ri  asortiment ,
padedant ital  technologui, baigiama diegti nauja, s rio “Manchego”, technologija.
Siekiant sutrumpinti nokinimo laikotarp  ir tuo pa iu pasiekti dar geresnes skonines
savybes, toliau tobulinama s rio „D iugas“ technologija. Toliau s kmingai
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vykdomas privatus s ri  saugojimas pagal ES komisijos reglament  (EB) Nr. 827/
2005. Ruo iamasi s ri  s dymo, nokinimo kamer , rekonstrukcijai bei nauj  s ri
sand li  statybai.
                    vie  pieno produkt  ceche i pl stas glaistyt  s reli  asortimentas: su
el  gabaliukais, okolado skonio, apelsin  – razin  skonio; i pl stas jogurt   ir

desertini  produkt  asortimentas : 7% rieb. var  su grietin le, var s desertas su
el  gabaliukais  indeliuose; 2,5% riebumo desertinis  jogurtas. Prad ta r gpienio

fasuoto  indelius gamyba.
                    Lydyt  s ri  ceche prapl stas tepam  s reli  asortimentas, prad tas
gaminti nat ralus lydytas s ris. Nupirktas ir prad tas eksploatuoti naujas s ri
giluminio formavimo pakavimo renginys, leid iantis u tikrinti supakuoto produkto
kokyb

      Siekiant gerinti gaminamos produkcijos kokyb , ma inti s naudas,
pastoviai gerinti sanitarines higienines gamybos s lygas, 2005 m. AB „ emaitijos
pienas“ nevykd  atskir  dideli  kompleksini  projekt , ta iau nema ai investicij
skyr  atskiriems padaliniams:

Ø Gamybiniuose padaliniuose buvo remontuojamos  gamybin s patalpos,
sigyjami pavieniai, atnaujinti reikalingi gamybos rengimai:
§ pieno aldytuvai su siurbliais ir da nio keitikliais;
§ mineralinio c. produkt  automatinis sud jimo ant pad kl

renginys;
§  separatoriaus remontas.

Ø Buvo atlikti parduotuvi  Skuode ir Joni kyje patalp  remonto darbai bei
naujai rengtos parduotuv s.

Ø Apie 20 parduotuvi  buvo kompiuterizuota buhalterin  apskaita.
Ø Buvo  naujai rengti ie pieno supirkimo punktai:  Antagal s (Utenos

raj.); ar  ( iauli  raj.); Germani s (Bir  raj.); Pasvalie  (Bir
raj.); ukioni  (Bir  raj.).

Ø Nema ai l  buvo skirta krovininio ir lengvojo transporto sigyjimui.
Ø Buvo atlikta Alytaus filialo kamer , kompresorin s ir sand li

rekonstrukcija.
Ø ilut je buvo atlikti gamybinio pastato rekonstravimo darbai .
Ø Per pra jusius metus bendrov sireng  naujas mokymosi patalpos.

    I  viso 2005 m. investicij  suma buvo apie 14,4 mln. lit . Numatoma 2006 m.
investicij  suma 25 mln.Lt.
                  Per 2005 metus AB “ emaitijos pienas“ pagamino:

                       Sviesto   3315 ton
                       Fermentini  s ri 14205 ton
                       Lydyt  s ri                     1388 ton
                       Saus  pieno produkt   6335 ton
                       Nenugriebto pieno produkt  ( pienas, kefyras ir t.t. )   37370 ton

Led                                                                                  2271 ton
                   2005 metais eksportas sudar  vir  41 % nuo vis  pardavim . Daugiausia
bendrov  eksportavo  Europos alis, Rusij .
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                   S ra inis darbuotoj  skai ius  2005 met  gruod io 31d. buvo 2190. Per
metus jiems priskai iuota 35193 t kst.lit  darbo u mokes io.
                   2005 met  bendrov s apyvarta ( kartu su ma menine prekyba ) – 369
mln.lit , tai 8,8 % daugiau nei 2004 metais. Gauta  9,8 mln.lit  audituoto pelno.
                  Per 2005 metus bendrov  supirko 291092 ton  pieno. Lyginant su 2004
metais 3,9 % supirkta daugiau. Vidutin  metin  1 tonos bazinio riebumo kaina buvo
592 Lt arba  17,5 % didesn  negu 2004 m.

                  iais metais bendrov  ruo iasi supirkti 305752 ton   pieno ,
pasiekti 390 mln. Lt pardavimus ir pagaminti 15835 ton vairi  r  s ri , 2922
ton  sviesto, 6590 tonas saus  pieno produkt , 39500 ton vie  pieno produkt .

                2005 m. gruod io 31 d. AB “ emaitijos pienas“ dukterin s mon s buvo
ios:

mon   mon s buvein s
adresas

Akcij
skai ius

Nominali
akcijos

vert , Lt

Grup s
valdom

akcij
dalis

Investicijos
suma, Lt
                Sumok ta
                u  akcijas

AB“Tel
autoservisas“

Ma eiki  g. 4,
Tel iai

15205 17 37,48 392698,38

UAB“ emaitijos
pieno aliava“

Sedos g. 35,
Tel iai

100000 10 100 1000000

K“Tarpu
pienas“

Klaip dos g. 3,
ilut

10 10,08 50000

K“ Sod iaus
pienas“

ilal s g. 35,
Laukuva,

ilal s raj.

1 10 15,09 105000

AB “Tel  autoservisas“, K“Tarpu  pienas“ ir K“Sod iaus
pienas“ yra laikomos dukterin mis mon mis, nes AB“ emaitijos pienas“
kontroliuoja moni  veikl , nors ir valdo ma iau nei 50 %  akcij .  AB“Tel
autoservisas“ 2003, 2004, 2005 m. veiklos nevykd .

AB“ emaitijos pienas“ turi savo filialus vairiuose Lietuvos miestuose:
1. Vilniaus filialas, Algirdo 40/13, Vilnius;
2. Kauno filialas, Taikos pr.96, Kaunas;
3. Anyk  filialas, Vilties 4A, Anyk iai;
4. Alytaus filialas, Putin  23, Alytus;
5. Laukuvos pienin , ilal s 35, Laukuva, ilal s raj.;
6. Plung s pienin , Dariaus ir Gir no 8, Plung ;
7. Klaip dos filialas, ilut s plentas 33, Klaip da;
8. Panev io filialas, Elektros g.11, Panev ys.

               2004 metais produkcijos ir mineralinio vandens i ve iojimas kainavo 0,14
Lt/kg , o 2005 metais - 0,15 Lt/kg. Vieno kg i ve iojimo kaina pakilo 0,01 Lt arba



4

7,14 %.Tai s lygojo naujo transporto skirto produkcijai i ve ioti sigijimas ir kuro
kain  kilimas antrame 2005 met  pusmetyje ir amortizaciniai atskaitymai naujiems
automobiliams. Amortizaciniai atskaitymai i augo nuo 544565 Lt (2004 m.) iki
900791 Lt (2005 m.), o remonto i laidos suma jo nuo 1072868 Lt (2004 m.) iki
994268 Lt ( 2005 m.)
          2004 metais AB “ emaitijos pienas“ transportas i ve iojo 1814 ton
led , o 2005 metais 1852 tonas led . Tai yra 38 tonomis arba 2,05% daugiau ,bet

ve tos tonos kaina 2004 metais buvo 874,41 Lt, o 2005 metais 999,22 Lt.
ve iojimo kaina pakilo 124,81 Lt/tonai arba 14,27 %.  Remonto i laidos suma jo

nuo 317456 Lt ( 2004 m. ) iki 294838 Lt (2005 m.), bet i augo amortizaciniai
atskaitymai nuo 220823 Lt (2004 m. ) iki 470349 Lt (2005 m.) . I ve iojimo kainos
kilim  taip pat s lygojo kuro kainos kilimas.
           2004 metais AB „ emaitijos pienas“ surinko su GAZ automobiliais
159233 t  ir perve  su sunkiuoju transportu 237485 ton  pieno. Viso: 396718 t
krovini , o 2005 m. su GAZ automobiliais surinkta pieno 157738 t ir perve ta  su
sunkiuoju transportu 255517 ton  pieno. Viso: 413255 t krovinio. Krovini
perve imas pakilo 4,16 % arba 16537 t.  2005 m. GAZ mark s automobili
perve imo kaina pakilo 3,77 Lt/ tonai arba 11,56 % palyginus su 2004 m. ( 2004 m.
32,62 Lt/t ,o 2005 m. 36,39 Lt/t ). 2005 m. sunkiojo transporto perve imo kaina
pakilo 4,71 Lt/tonai arba 22,23 % palyginus su 2004 m. ( 2004 m.21,23 Lt/t, o 2005
m. 25,94 Lt/t )

                     AB “ emaitijos pienas“ pagrindinis tikslas – rinkos dalies i laikymas;
nauj  kokybi  gamini  pateikimas vartotojui; pilnas gamybini  paj gum

naudojimas; naujausi  technologij  diegimas; b ti vienai i  stipresni  pieno
perdirbimo moni  Lietuvoje. 2006 m. kovo 9 d. bendrov  su Nacionaline mok jim
agent ra prie em s kio ministerijos pasira  sutart  susijusi  su bendrov s
modernizacijos projektu. Pagal  sutart  bendrov s projektui bus suteikta 3,4mln.
lit  parama. Bendra projekto vert  8,3 mln.lit . Projekt  planuojama gyvendinti iki
2007 01 10.  Taip pat, 2006 m. kovo 9 d. bendrov  su LR socialin s apsaugos ir
darbo ministerija pasira  sutart  d l paramos skyrimo projektui „AB“ emaitijos
pienas“ darbuotoj  bendr  geb jim  ir  ugdymas“. Pagal  sutart  bus
suteikta iki 810 523 lit  parama. Visa projekto i laid  suma 1 365 437 Lt.
                   AB“ emaitijos pienas“ didel  d mes  skiria kadr  apmokymui. 2005
metais tam skyr  396848 Lt.

Ataskaita 2006 m. kovo 03 d. ( protokolo Nr. 5 ) apsvarstyta ir patvirtinta
AB „ emaitijos pienas“ valdybos pos dyje.

Valdybos pirmininkas Algirdas Pa emeckas
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