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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJAN�IOS BENDROV�S 
FINANSIN�S ATASKAITOS 2009 M. KOVO 31 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
 (Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 

Konsoliduotas balansas 

 
 Kovo 31 d. 2009 Gruodžio 31 d.2008 Kovo 31 d. 2008 

       
       
TURTAS       
Ilgalaikis materialus turtas 123 572  129 206  117 279  
Nematerialus turtas  1 488  2 420  3 732  
Po vieneri� met� gautinos sumos 30 237  33 615  15 601  

  155 297  165 241  136 612 
       
Trumpalaikis turtas       
Atsargos 67 266  87 223  127 159  
Gautinos sumos ir išankstiniai 
apmok�jimai  

93 025  103 860  70 466  

Suteiktos paskolos 1 256  1 723  27 603  
Pinigai ir pinig� ekvivalentai 4 732  3 242  4 563  

  166 279  196 048  229 791 

Turtas iš viso  321 576  361 289  366 403 
       
NUOSAVYB� IR 
�SIPAREIGOJIMAI 

      

Kapitalas ir rezervai       
Paprastosios akcijos 42 716  42 716  42 716  
Akcij� priedas 41 473  41 473  41 473  
Rezervas nuosavoms akcijoms 
�sigyti 

28 746  28 746  14 394  

Nuosavos akcijos (15 492)  (15 492)  (8 746)  
Perkainojimo ir kiti rezervai 7 074  7 074  5 362  
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 68 559  68 993  103 753  

  173 076  173 510  198 952 
Mažumos dalis  251  273   
       
Ilgalaikiai 	sipareigojimai       
Ilgalaik�s paskolos 8  8    
Ateinan�i� laikotarpi� pajamos 7 181  8 445  5 946  

  7 189  8 453  5 946 
Trumpalaikiai 	sipareigojimai       
Prekybos ir kitos mok�tinos sumos 37 265  50 754  59 568  
Pelno mokes�io �sipareigojimas 1 458  -  7 744  
Ateinan�io laikotarpio pajamos 3 261  2 843  1 553  
Atid�jiniai 824  824    
Finansin�s skolos 98 252  124 632  92 640  

  141 060  179 053  161 505 

Nuosavyb� ir 	sipareigojimai iš 
viso 

 321 576  361 289  366 403 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJAN�IOS BENDROV�S 
FINANSIN�S ATASKAITOS 2009 M. KOVO 31 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
 (Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 

Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita  
 

  Už metus, pasibaigusius 
kovo 31 d. 

Už metus, pasibaigusius 
kovo 31 d. 

  2009 2008 

    

Pardavimai  127 034 138 865 

Parduot� preki� savikaina  (111 954) (134 828) 

Bendrasis pelnas  15 080 4 037 

Veiklos s�naudos  (14 003) (12 814) 

Veiklos pelnas/(nuostolis)  1 077 (8 777) 

Finansin�s veiklos pajamos/(s�naudos)  (935) (353) 

Pelnas prieš mokes�ius  142 (9 130) 

Pelno mokestis (kaupimas)  (554) (362) 

�prastin�s veiklos pelnas/(nuostolis)  (412) (9 492) 

Mažumos interesai  (22)  

Grynasis pelnas/(nuostolis)  (434) (9 492) 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJAN�IOS BENDROV�S 
FINANSIN�S ATASKAITOS 2009 M. KOVO 31 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
 (Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 

 
Konsoliduota pinig� sraut� ataskaita 

 
 

 
Kovo 31 d. pasibaig
s 3 m�n. 

laikotarpis 
�prastin� veikla 2009 2008 
   
Pelnas prieš apmokestinim� ir mažumos dal� 142 (9 130) 
Koregavimai:   
– nusid�v�jimas 7 421 6 157 
– amortizacija  (ne�skaitant neigiamo prestižo amortizacijos) 64 116 
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas 42 13 
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 21 (102) 
– pal�kan� s�naudos 933 870 
– pal�kan� pajamos (141) (107) 
– nerealizuotas grynasis valiutos kurs� pasikeitimo pelnas (8) 5 
– gautos eksporto subsidijos (445) - 
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija (847) (588) 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   
- atsargos 15 910 (22 964) 
- mok�tinos sumos (9 147) (7 887) 
- gautinos sumos ir išankstiniai apmok�jimai 17 060 (10 260) 
Pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 31 005 (43 877) 
Sumok�tos pal�kanos (933) (870) 
Sumok�tas pelno mokestis (784) (1 031) 
   
Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos 29 288 (45 778) 
   
Investicin� veikla   
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai (2 004) (8 085) 
Nematerialiojo turto pirkimai (133) (2) 
	kininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos - (650) 
�plaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 154 232 
	kininkams ir darbuotojams suteikt� paskol� gr�žinimas 426 2 174 
Gautos pal�kanos 141 107 
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui  - - 
   
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos (1 416) (6 224) 
   
Finansin� veikla    
Nuosav� akcij� pirkimas  - (4 044) 
Lizingo (finansin�s nuomos) �mok� mok�jimas  - (1) 
Gautos paskolos  58 671 139 307 
Sugr�žintos paskolos  (63 027) (83 320) 
Akcininkams išmok�ti dividendai  - - 
    
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos  (4 356) 51 942 
    
Pinig� ir pinig� ekvivalent� grynasis padid�jimas  23 516 (60) 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pradžioje  (18 782) 4 623 
    
Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  4 734 4 563 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“  
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJAN�IOS BENDROV�S 
FINANSIN�S ATASKAITOS 2009 M. KOVO 31 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 
 
 
 
 
Konsoliduota nuosavo kapitalo poky�i� ataskaita  

Akcinis 
kapitalas 

Akcij� 
priedai 

Rezervas 
nuosavoms 
akcijoms 
	sigyti 

Nuosavos 
akcijos 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirs-
tytas  

pelnas 
Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Iš viso 

         

Likutis 2007 m. gruodžio 
31 d. 

42 716 41 473 14 394 (4 702) 5 362 113 245 212 488  212 488 

         

Nuosav� akcij� pirkimas  -  (4 044)   (4 044)  (4 044) 

Išmok�ti dividendai už 
2007 m. 

- - -       

Grynasis pelnas - - - - - (9 492) (9 492)  (9 492) 

Likutis 2008 m. kovo 31 d. 42 716 41 473 14 394 (8 746) 5 362 103 753 198 952  198 952 

 

 

 

Nuosav� akcij� 	sigijimas       (6 746)  (6 746) 

Paskirstymas 	 rezervus   14 352    1 712 (16 064) 0  0 

Dividendai už 2007 m.      (9 902) (9 902)  (9 902) 

Grynasis nuostolis      (8 794) (8 794) (41) (8 835) 

Dukterini� 	moni� 
	sigijimas 

       314 314 

Likutis 2008 m. gruodžio 
31 d. 

42 716 41 473 28 746 (15 492) 7 074 68 993 173 510 273 173 783 

         

�statinio kapitalo 
mažinimas 

         

Nuosav� akcij� pirkimas  -        

Išmok�ti dividendai už 
2008 m. 

- - -       

Grynasis pelnas - - -   (434) (434)   

Likutis 2009 m. kovo 31 d. 42 716 41 473 28 746 (15 492) 7 074 68 559 173 076 251 173 327 
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AB „ROKIŠKIO S�RIS“ 
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJAN�IOS BENDROV�S 
FINANSIN�S ATASKAITOS 2009 M. KOVO 31 D. 
�mon�s kodas 173057512, adresas: Pramon�s g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva 
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus) 

 (Visos sumos lentel�se yra t�kst. Lt, jei nenurodyta kitaip) 
 
Paaiškinamasis raštas 
 
1. Bendroji informacija  

 
AB „Rokiškio s�ris” (toliau – Bendrov�) yra listinguojama akcin� bendrov�, �sik�rusi Rokiškyje. 
 
AB „Rokiškio s�ris” akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybini� popieri� biržoje ir jos �trauktos � 
Baltijos Oficial�j� prekybos s�raš� (VVPB simbolis – RSU1L). 
 
Konsoliduot� Grup� (toliau – Grup�) sudaro Bendrov�, du jos filialai, aštuonios dukterin�s �mon�s 
ir viena pagal jungtin�s veiklos (partneryst�s) sutart� kontroliuojama �mon� (angl. joint venture) 
(toliau – jungtin�s veiklos �mon�) (2008: du filialai ir šešios dukterin�s �mon�s ir viena pagal 
jungtin�s veiklos (partneryst�s) sutart� kontroliuojama �mon�). Informacija apie grup�s �mones ir 
filialus pateikiama žemiau: 
 
 Vykdantys 

veikl� kovo 31 
d. 

  Grup�s dalis (%) 
kovo 31 d. 

Filialai 2009 2008  Dukterin�s 	mon�s 2009 2008 
Utenos pienas Taip Taip  UAB „Rokiškio pienas“ 100,00 100,00 
Ukmerg�s pienin� Taip Taip  UAB „Skeberdis ir 

partneriai“ 
100,00 100,00 

    UAB „Skirpstas“ 100,00 100,00 
    KB „Žalmarg�“ 100,00 100,00 
    UAB „Europienas“ 100,00 - 
    SIA „Jekabpils Piena 

Kombinats“ 
50,05 - 

    UAB „Bat�nai“ * 100,00 100,00 
    UAB „Pe�up�“ * 100,00 100,00 
 
    Jungtin�s veiklos 	mon�   
    UAB „Pieno up�s“ 50,00 50,00 
 
* Šios dukterin�s �mon�s nebuvo konsoliduojamos Grup�s atskaitomyb�je d�l j� nereikšmingumo. 
 
Septynios aukš�iau nurodytos dukterin�s �mon�s, jungtin�s veiklos �mon� ir filialai �steigti 
Lietuvoje. SIA „Jekabpils Piena Kombinats“ �mon� �steigta Latvijoje. 
 
Pagrindin� Grup�s veikla yra fermentini� s�ri� ir kit� pieno produkt� gamyba. 
 
2009 m. kovo 31 d. vidutinis Grup�s darbuotoj� skai�ius buvo 1 681 (2008 m. kovo 31 d – 1 768 
darbuotojai).  
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2. Apskaitos principai 
 
Šios finansin�s atskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansini� atskait� standartus (TFAS), 
patvirtintus taikymui Europos S�jungoje. 
Finansin�s atskaitos parengtos remiantis istorin�s �sigijimo savikainos samprata.  
Žemiau pateikiami pagrindiniai paskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengtos šios finansin�s 
ataskaitos. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems met� laikotarpiams, jeigu 
nenurodyta kitaip. 
Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turin�iais 
�takos apskaitomo turto ir �sipareigojim� vert�ms bei neapibr�žtojo turto ir �sipareigojim� 
atskleidimui finansin�s ataskaitos dien� bei per ataskaitin� laikotarp� apskaitytoms pajamoms ir 
s�naudoms.  
 
Dukterin�s �mon�s – tai �mon�s, kuriose Grup� gali kontroliuoti j� finans� bei veiklos politik�. 
Paprastai tokia kontrol� užtikrinama turint daugiau nei pus� balsavimo teis� turin�i� akcij�. 
Dukterin�s �mon�s pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grup� �gyja ši� �moni� kontrol� ir 
nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrol� prarandama. 
Sandoriai tarp Grup�s �moni�, liku�iai bei nerealizuotas pelnas iš sandori� tarp Grup�s �moni� yra 
eliminuojami. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, ta�iau laikomas perduoto turto vert�s 
sumaž�jimo požymiu. Kur buvo b�tina, dukterini� �moni� apskaitos principai buvo pakeisti, kad b�t� 
užtikrintas nuoseklumas su Grup�s taikomais apskaitos principais. 
 
Grup� vadovaujasi politika, pagal kuri� traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip 
sandorius su šalimis, nesusijusiomis su Grupe. Iš pardavim� mažumos dalies akcininkams Grup� 
gauna peln� ar nuostol�, kurie apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje.  
 
Grup�s dalys bendrai kontroliuojamose �mon�se (jungtin�s veikos �mon�se) apskaitomos naudojant 
proporcingo konsolidavimo metod�. Grup� sudeda savo bendrai kontroliuojam� �moni� pajam� ir 
išlaid�, turto ir �sipareigojim� ir pinig� sraut� dali� sumas su panašiomis grup�s finansin�s 
atskaitomyb�s straipsni� sumomis. Grup� pripaž�sta tik t� pelno ir nuostolio, patirto grupei 
pardavus turt� bendrai �monei, dal�, kuri priskirtina kitiems �mon�s dalininkams. Grup� nepripaž�sta 
savo pelno arba nuostolio dalies, atsiradusios grupei iš jungtin�s veiklos �mon�s �sigijus turto, 
bendroje �mon�je, kol grup� neperparduoda turto nepriklausomai šaliai. Ta�iau d�l tokio sandorio 
susidar�s nuostolis yra pripaž�stamas nedelsiant, jeigu nuostolis parodo, kad sumaž�jo trumpalaikio 
turto grynoji galimo realizavimo vert� arba susidar� nuostolis d�l turto vert�s sumaž�jimo. 
 
Bendrov�s ir kiekvienos Grup�s �mon�s finansin�se ataskaitose parodyti straipsniai �vertinti 
pirmin�s ekonomin�s aplinkos, kurioje �mon� vykdo veikl�, valiuta (toliau – funkcin� valiuta). Šios 
finansin�s ataskaitos pateiktos Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrov�s (ir kiekvienos Grup�s 
�mon�s) funkcin� ir pateikimo valiuta. 
 
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas istorine �sigijimo savikaina, sumažinta sukaupto 
nusid�v�jimo suma.  
V�liau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitin�s vert�s arba pripaž�stamos kaip atskiras 
turtas tik tuo atveju, jeigu tik�tina, kad ateityje Grup� iš šio turto gaus ekonomin�s naudos ir šio 
turto savikaina gali b�ti patikimai �vertinta. Visos kitos remonto ir prieži�ros s�naudos 
pripaž�stamos s�naudomis pelno (nuostoli�) ataskaitoje per t� finansin� laikotarp�, kuomet jos buvo 
patirtos. 
 
Turto nusid�v�jimas apskai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod�, nurašant turto 
�sigijimo vert� iki likutin�s vert�s per šiuos nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius: 
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Pastatai 15 - 55 met� 
Mašinos ir �rengimai 5 - 29met� 
Transporto priemon�s 4 - 10 met� 
�ranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 - 20 met� 
 
Turto likvidacin�s vert�s ir naudingo tarnavimo laikotarpiai perži�rimi ir prireikus koreguojami 
kiekvieno balanso parengimo dien�.  
 
Programin� �ranga, iš kurios Grup� tikisi gauti ekonomin�s naudos ateityje, apskaitoma �sigijimo 
savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skai�iuojama taikant tiesiogiai 
proporcing� (tiesin�) metod� per naudingo tarnavimo laikotarp� nuo 1 iki 5 met�. 
 
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar apibr�žiami 
mok�jimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, 
išskyrus tuos atvejus, kuomet j� terminas yra ilgesnis nei 12 m�nesi� nuo balanso parengimo dienos. 
Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos 
balanso prekybos ir kit� gautin� sum� straipsnyje.  

 
Atsargos apskaitomos savikaina arba gryn�ja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš j� yra 
mažesn�. Savikaina apskai�iuojama FIFO metodu. Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikain� 
sudaro žaliavos, tiesiogin�s darbo ir kitos tiesiogin�s s�naudos bei susijusios netiesiogin�s gamybos 
s�naudos, at�mus skolinimosi išlaidas. Grynoji realizavimo vert� yra �vertinta pardavimo kaina, esant 
�prastoms verslo s�lygoms, at�mus produkcijos užbaigimo ir pardavimo s�naudas. 
 
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikr�ja verte, o v�liau amortizuota 
savikaina, taikant efektyviosios pal�kan� normos metod�, sumažinta vert�s sumaž�jimo suma. 
Gautin� sum� vert�s sumaž�jimas nustatomas tuomet, kai yra objektyvi� �rodym�, jog Grup� 
nesugeb�s atgauti vis� ši� sum� per iš anksto nustatytus terminus. Vert�s sumaž�jimo suma yra 
skirtumas tarp apskaitin�s vert�s ir �vertint� b�sim�j� pinig� sraut�, diskontuot� taikant efektyvi�j� 
pal�kan� norm�, dabartin�s vert�s. Vert�s sumaž�jimo suma pripaž�stama pelno (nuostoli�) 
ataskaitos bendr�j� ir administracini� s�naud� straipsnyje. Beviltiškos skolos yra nurašomos tais 
metais, kuriais jos nustatomos kaip neatgautinos. 
 
Pinigai ir pinig� ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Pinig� sraut� ataskaitos sudarymo 
tikslams pinigus ir pinig� ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko s�skaitos 
pereikvojimai (overdraftai). Banko s�skaitos pereikvojimai (overdraftai) balanse apskaitomi 
trumpalaiki� �sipareigojim� finansini� skol� straipsnyje.  
 
Paprastosios vardin�s akcijos apskaitomos j� nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, 
viršijanti j� nominali� vert�, apskaitoma kaip akcij� priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai 
priskiriamos nauj� akcij� emisijai, apskaitomos atimant jas iš akcij� pried�. 
 
Kai Bendrov� ar jos dukterin�s �mon�s �sigyja Bendrov�s akcij�, už jas sumok�ta suma, �skaitant 
visas priskiriamas papildomas išorines s�naudas, atimama iš akcinink� nuosavyb�s kaip nuosavos 
akcijos, kol jos n�ra parduodamos, naujai išleidžiamos ar anuliuojamos. Parduodant, išleidžiant ar 
anuliuojant nuosavas akcijas, joks pelnas ar nuostoliai nepripaž�stami pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 
Kai tokios akcijos v�liau parduodamos arba naujai išleidžiamos, gaunamos l�šos apskaitomos 
konsoliduotoje finansin�je atskaitomyb�je kaip akcinink� nuosavyb�s pasikeitimas. 
 
Kiti rezervai formuojami remiantis eilinio visuotinio akcinink� susirinkimo nutarimu d�l 
paskirstytino pelno paskirstymo.  
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Paskolos pradžioje pripaž�stamos tikr�ja verte, at�mus patirtas sandorio s�naudas. V�liau gautos 
paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidar�s tarp pradžioje 
pripažintos sumos ir išpirkimo vert�s, pripaž�stamas pelno (nuostoli�) ataskaitoje per skolinimosi 
laikotarp�, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. 

 

Pelnas apmokestinamas 20 proc. (2008 m. – 15 proc.) pelno mokes�io tarifu pagal Lietuvos 
Respublikos mokes�i� �statymus. 
 
Grup� už savo darbuotojus moka socialinio draudimo �mokas � Valstybin� socialinio draudimo 
fond� (toliau – Fondas) pagal nustatyt� �mok� plan�, vadovaujantis vietos teis�s akt� reikalavimais. 
Socialinio draudimo �mokos pripaž�stamos s�naudomis pagal kaupimo princip� ir priskiriamos prie 
darbo užmokes�io s�naud�. 
 
Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei 
vykdant �prastin� veikl�, tikroji vert�. Pajamos apskaitomos at�mus prid�tin�s vert�s mokest�, 
sugr�žintas prekes ir kain� nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grup�s viduje. Pajamos iš preki� 
pardavimo pripaž�stamos tik tada, kai pirk�jui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavyb�s � 
prekes teis�s teikiama nauda. 
 
Pal�kan� pajamos pripaž�stamos proporcingai, taikant efektyvios pal�kan� normos metod�.  
 
Bendrov�s akcininkams paskirstomi dividendai Grup�s finansin�je atskaitomyb�je pripaž�stami 
�sipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrov�s akcinink�.   
 
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas apskai�iuojamas dalijant akcininkams tenkant� gryn�j� 
peln� iš išleist� paprast�j� vardini� akcij� skai�iaus svertinio vidurkio, ne�skaitant paprast�j� 
vardini� akcij�, kurias nusipirko Grup� ir kurios laikomos kaip nuosavos akcijos. 
 
Vienintelis Bendrov�s verslo segmentas – s�rio ir kit� pieno produkt� gamyba, tod�l informacija 
apie pagrindin� segment� n�ra pateikiama. Grup�s veikla suskirstyta � pagrindinius du verslo 
segmentus: Švieži pieno produktai ir s�riai bei kiti pieno produktai. Antriniai segmentai – 
geografiniai segmentai. Geografiniuose segmentuose gaminami produktai ar teikiamos paslaugos 
tam tikroje ekonomin�je aplinkoje, kurios rizika ir pelnas skiriasi nuo kit� sudedam�j� dali�, 
veikian�i� kitoje ekonomin�je aplinkoje. 
 
Vyriausyb�s dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikr�ja verte tuomet, kai yra pakankamai 
�rodym�, jog subsidija bus gauta ir Grup� atitiks visas jai keliamas s�lygas. 
 
Eksporto subsidijos, Vyriausyb�s išmokamos už kiekvien� reikalavimus atitinkan�i� eksportuojam� 
produkt� ton�, �traukiamos � pardavimo pajamas. 
 
Vyriausyb�s dotacijos, gautos ilgalaikio materialiojo turto �sigijimui finansuoti, apskaitomos 
balanso ilgalaiki� ateinan�io laikotarpio pajam� straipsnyje. Jos pripaž�stamos pajamomis pagal 
tiesiogiai proporcing� (tiesin�) metod� per susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo 
laikotarp�.  
 
Atid�jiniai �vertinami dabartine verte s�naud�, kuri� tik�tina, kad prireiks �sipareigojimui �vykdyti, 
naudojant ikimokestin� tarif�, kuris atspindi pinig� laiko vert�s ir konkre�iam �sipareigojimui 
b�ding� rizik� dabartinius rinkos vertinimus. Atid�jinio padid�jimas per laikotarp� pripaž�stamas 
pal�kan� s�naudomis.  
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Prekybos mok�tinos sumos pradžioje pripaž�stamos tikr�j� verte, o v�liau vertinamos amortizuota 
savikaina, taikant apskai�iuot� pal�kan� normos metod�. 
 
3. Informacija apie segmentus 
 
Pirminis segmentas – verslo segmentai 
 

Pagrindiniai du Grup�s verslo segmentai:  
- Švieži pieno produktai 
- S�ris ir kiti pieno produktai 
Kit� grup�s veikl� pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segment� vykdomi 
normaliomis prekybin�s veiklos s�lygomis. 
 
Antrinis segmentas – geografiniai segmentai 
Grup�s pardavimo pajam� analiz� pagal rinkas pateikta žemiau: 
 
 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 

(%) 
Lietuva 61 265 62 722 -2,32 
Europos s�jungos šalys 50 853 49 660 2,40 
Kitos (�skaitant JAV ir Japonij�) 14 916 26 483 -43,68 
Viso 127 034 138 865 -8,52 

 
 
Grup�s pajam� analiz� pagal grupes: 
 
 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 

(%) 
Preki� pardavimai 126 402 138 596 -8,80 
Eksporto subsidijos 446 - 100,00 
Suteiktos paslaugos 186 269 -30,86 
Viso 127 034 138 865 -8,52 

 
Pagal Europos Komisijos Reglament� „D�l pieno ir pieno produkt� eksporto išlaid� padengimo 
nustatymo”, Bendrov� nuo 2004 m. geguž�s 1 d. turi teis� gauti subsidijas už s�r�, eksportuojam� � 
Reglamente numatytas šalis. Eksporto subsidijos išmokamos už kiekvien� eksportuojam� produkt�, 
atitinkan�i� prie min�to Reglamento prid�tuosius reikalavimus, ton�. Gautinos eksporto subsidijos 
apskaitomos prekybos ir kit� gautin� sum� straipsnyje  
 
 
4. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimo s�naudos yra apskaitytos pelno (nuostoli�) ataskaitos 
pardavimo ir rinkodaros s�naud�, bendr�j� ir administracini� s�naud� bei pardavim� savikainos 
straipsniuose, taip pat balanso nebaigtos gamybos bei pagamintos produkcijos straipsniuose. 
 
Programin�s �rangos ir kito nematerialiojo turto amortizacijos s�naudos yra apskaitytos pelno 
(nuostoli�) ataskaitos bendr�j� ir administracini� s�naud� straipsnyje. 
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5. Kitos gautinos sumos 
 
Grup�s 2009 m. kovo 31 d. kitas gautinas sumas sudar�: 
 
 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 

(%) 
	kininkams suteiktos ilgalaik�s paskolos 7 208 10 976 -34,33 
Darbuotojams suteiktos ilgalaik�s paskolos 227 340 -33,24 
Investicijos 186 2 695 -93,10 
Paskolos kitoms �mon�ms 17 440 - 100,00 
Kitos 5 176 1 590 225,53 
Viso 30 237 15 601 93,81 

 
 

	kininkams suteikt� paskol� gr�žinimo terminai svyruoja nuo 2 m�nesi� iki 10 met�, o metin� 
pal�kan� norma – nuo 0 iki 10 proc. 
 
Darbuotojams suteikt� ilgalaiki� paskol� gr�žinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 22 met�. Pal�kanos 
šioms paskoloms neskai�iuojamos. 
 
Bendrov�s vadovyb�s nuomone, ilgalaiki� gautin� sum� balansin�s vert�s atitinka j� tikr�sias 
vertes. 
 
6. Atsargos 
 
2009 m. kovo 31 d. Grup�s atsargas sudar�: 
 

 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 
(%) 

Žaliavos  6 117 10 534 -41,93 
Nebaigta gamyba  5 207 12 840 -59,45 
Pagaminta produkcija 52 670 103 785 -49,25 
Kito atsargos 3 272 - 100,00 
Iš viso atsarg� 67 266 127 159 -47,10 

 
 
7. Prekybos ir kitos gautinos sumos 
 
2009 m. kovo 31 d. Grup�s prekybos ir kitas gautinas sumas sudar�: 
 

 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 
(%) 

Prekybos gautinos sumos 82 901 55 447 49,51 
Gautinos eksporto subsidijos 445 - 100,00 
Gautinas PVM 495 2 724 -81,83 
Kitos gautinos sumos 1 508 1 141 32,16 
Išankstiniai apmok�jimai ir ateinan�io laikotarpio 
s�naudos 

7 676 11 154 -31,18 

Viso 93 025 70 466 32,01 
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8. Pinigai ir pinig� ekvivalentai 
 
Balanse ir Pinig� sraut� ataskaitoje pinigus ir pinig� ekvivalentus sudaro: 
 
 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 

(%) 
Pinigai banke ir kasoje Grup� 4 732 4 563 3,70 

 
 

9. Akcinis kapitalas 
 

2009 m. kovo 31 d. AB „Rokiškio s�ris“ �statin� kapital� sudar� 42 716 530 Lt (keturiasdešimt du 
milijonai septyni šimtai šešiolika t�kstan�i� penki šimtai trisdešimt) lit�, padalint� � 42 716 530 
(keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus šešiolika t�kstan�i� penkis šimtu trisdešimt) 
paprast�j� vardini� 1 (vieno) lito nominalios vert�s akcij�. 
 
AB „Rokiškio s�ris“ 2009 m. kovo 31 d. b�klei turi 2 755 036 vnt. (du milijonus septynis šimtus 
penkiasdešimt penkis t�kstan�ius trisdešimt šešis) 1 Lt (vieno) lito nominalios vert�s sav� 
paprast�j� vardini� akcij�, kas sudaro 6,45 % AB ”Rokiškio s�ris“ �statinio kapitalo. �sigytomis 
savomis akcijomis bendrov� neturi teis�s naudotis nustatytomis LR Akcini� bendrovi� �statyme 
suteikiamomis turtin�mis ir neturtin�mis teis�mis. 
 
Bendras AB „Rokiškio s�ris“ akcinink� skai�ius 2009 m. kovo 31 d – 5 404. 

 
10. Finans� rodikliai 
 
Grup�s finans� rodikliai: 
 

 2009 03 31 2008 03 31 Pokytis 
(%) 

Pajamos (t�kst.lt) 127 034 138 865 -8,52 
EBITDA (t�kst.lt) 8 560 (1 987) -530,80 
EBITDA marža (%) 6,74 (1,43) -571,33 
Veiklos pelnas (t�kst..lt) 1 077 (8 777) -112,27 
Veiklos pelno marža (%) 0,85 (6,32) -113,45 
Pelnas vienai akcijai (litais) (0,01) (0,23) -95,65 
Akcij� skai�ius (vnt.) 42 716 530 42 716 530 0 

 
  

 11. Informacija apie audit� 
 

AB ”Rokiškio s�ris” audit� už 2009 m. finansinius metus atliks tarptautin� audito �mon� UAB 
„PricewaterhouseCoopers“. 
 


