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Informacija apie �mon� 

AB “Vilkyški� pienin�” 

 

Telefonas:  +370 441 55330 

Telefaksas:  +370 441 55232 

�mon�s kodas: 277160980 

Registruota: 1993 05 18 

Valdyba 

Gintaras Bertašius (pirmininkas) 
Sigitas Trijonis 
Rimantas Jancevi�ius 
Vaidotas Juškys 

Vadovyb� 

Gintaras Bertašius, Generalinis direktorius 

Auditorius 

“KPMG Baltics”, UAB 

Bankai 
AB „SEB Vilniaus bankas” 
AB bankas „Snoras” 
AB bankas „Hansabankas” 
AB „Šiauli� bankas” 
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Vadovyb�s pareiškimas d�l finansini� ataskait� 
Šiandien valdyba ir vadovyb� aptar� ir patvirtino metines finansines ataskaitas ir metin� 
ataskait�, ir �mon�s vardu jas pasiraš�. 

Metin�s ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus, 
priimtus Europos S�jungos.  Mes manome, kad naudoti apskaitos principai yra tinkami.  

Mes rekomenduojame patvirtinti metines ataskaitas visuotiniame akcinink� susirinkime. 

 

Vilkyškiai, 2006 m. kovo 6 d. 

Vadovyb�: 

 

-----------------------  
Gintaras Bertašius  
Generalinis direktorius    

 

Valdyba: 
 

 

---------------------- 
Gintaras Bertašius 

  

-------------------   -------------------------- 
Sigitas Trijonis   Rimantas Jancevi�ius 

 

-------------------   
Vaidotas Juškys   
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Nepriklausomo auditoriaus išvada 
AB “Vilkyški� pienin�” akcininkams 
 

Mes atlikome AB "Vilkyški� pienin�" pridedamo 2005 m. gruodžio 31 d. balanso ir su juo 
susijusi� 2005 m. pelno (nuostoli�), nuosavo kapitalo poky�i� ir pinig� sraut� ataskait� 
audit�. 

Už ši� finansin� atskaitomyb� yra atsakinga vadovyb�.  M�s� pareiga, remiantis atliktu 
auditu, pareikšti savo nuomon� apie ši� finansin� atskaitomyb�, kuri pateikta 6 – 31 
puslapyje. 

Audit� atlikome pagal Tarptautinius audito standartus.  Šie Standartai reikalauja, jog mes 
taip planuotume ir atliktume audit�, kad gautume pakankam� pagrind� tvirtinti, jog 
finansin�je atskaitomyb�je n�ra reikšming� informacijos netikslum�.  Audito metu testais 
buvo ištirti �rodymai, patvirtinantys finansin�s atskaitomyb�s sumas ir j� atskleidimus.  
Audito metu buvo �vertinti taikyti apskaitos principai bei vadovyb�s atlikti reikšmingi 
�vertinimai, taip pat bendras finansin�s atskaitomyb�s pateikimas pagal nustatyt� tvark�.  
Mes manome, kad atliktas auditas suteikia pakankam� pagrind� m�s� nuomonei. 

M�s� nuomone, finansin� atskaitomyb� visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi 
bendrov�s finansin� b�kl� 2005 m. gruodžio 31 d. ir jos 2005 met� veiklos rezultatus bei 
pinig� srautus pagal Tarptautinius Finansin�s Atskaitomyb�s Standartus, priimtus Europos 
S�jungos.  

  

Klaip�da, 2006 m. kovo 6 d. 
“KPMG Baltics”, UAB 

Leif Rene Hansen  Rokas Kasperavi�ius 
Danijos valstyb�s  Lietuvos atestuotasis 
�galiotasis apskaitininkas  auditorius 
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Pelno (nuostoli�) ataskaita 

Už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d. 
T�kst. lit�  Paaišk. 2005 2004 
    
Apyvarta 1 91 709 75 102 
Pardavim� savikaina  -80 173 -63 488 
Bendrasis pelnas  11 536 11 614 
    
Kitos veiklos pajamos, gryn�ja verte 2 27 44 
Pardavimo s�naudos  -1 422 -1 612 
Administracin�s s�naudos 3 -4 345 -4 182 
Veiklos pelnas prieš finansin�s veiklos s�naudas  5 796 5 864 
    
Finansin�s veiklos pajamos  20 161 
Finansin�s veiklos s�naudos  -619 -814 
Grynosios finansin�s veiklos s�naudos/pajamos 4 -599 -653 
    
Pelnas prieš apmokestinim�  5 197 5 211 
    
Pelno mokes�io s�naudos 5 -914 -640 
Met� pelnas  4 283 4 571 
    
Pelnas tenkantis 1 akcijai 
 (Litais) 

 
6 

 
34,30 

 
52,37 

Sumažintas pelnas tenkantis 1 akcijai 
 (Litais) 

  
34,30 

 
52,37 

 

Paaiškinimai, pateikiami 8 – 28 puslapiuose, yra neatskiriama ši� finansini� ataskait� dalis. 
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Balansas 

2005 m. gruodžio 31 d. 
T�kst. Lit� Paaišk. 2005 2004 
    
    
Turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 7 21 487 19 892 
Nematerialusis turtas 8 196 283 
Kitos investicijos 9 350  
Ilgalaik�s gautinos sumos  112 1 151 

Iš viso ilgalaikio turto  22 145 21 326 
    

Atsargos 10 8 427 6 160 
Gautinos sumos 11 6 768 3 624 
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai 12 1 041 105 

Iš viso trumpalaikio turto  16 236 9 889 
Iš viso turto  38 381 31 215 
    
Akcinink� nuosavyb�    

Akcinis kapitalas  9 353 9 353 
Rezervai  705 466 
Nepaskirstytasis rezultatas  3 786 919 

Iš viso akcinink� nuosavyb�s 13 13 844 10 738 
    
�sipareigojimai    

Paskolos ir skolinimosi l�šos 14 13 210 11 731 
Atid�tojo mokes�io �sipareigojimai 15 1 304 1 474 

Iš viso ilgalaiki� �sipareigojim�  14 514 13 205 
    

Paskolos ir skolinimosi l�šos 14 2 575 536 
Mok�tinas pelno mokestis 5 1 037 237 
Prekybos ir kitos mok�tinos sumos 16 6 411 6 499 

Iš viso trumpalaiki� �sipareigojim�  10 023 7 272 
Iš viso �sipareigojim�  24 537 20 477 
Iš viso akcinink� nuosavyb�s ir �sipareigojim�  38 381 31 215 

Paaiškinimai, pateikiami 8 - 28 puslapiuose, yra neatskiriama ši� finansini� ataskait� dalis. 
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Pinig� sraut� ataskaita 

už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d. 
T�kst. lit� Paaišk 2005 2004 
    
Grynieji pinig� srautai iš �mon�s veiklos    
Pelnas prieš apmokestinim�  5 197 5 211 
Koregavimai:    
Nusid�v�jimas 7 3 623 3 181 
Amortizacija 8 159 141 
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas 2 -71 -27 
Pal�kan� s�naudos, gryn�ja verte 4 914 640 
Grynieji pinig� srautai iš �mon�s veiklos prieš 
poky�ius apyvartin�se l�šose 

  
9 822 

 
9 146 

    
Atsarg� pokytis  -2 267 -1 413 
Skol� pokytis  -2 105 1 303 
Prekybos ir kit� mok�tin� sum� pokytis  -691 -2 067 
Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos  4 759  6 969 
    
Sumok�tos / gautos pal�kanos, gryn�ja verte  -563 -895 
Sumok�tas pelno mokestis  -285 -6 
Grynieji pinig� srautai iš �prastin�s veiklos  3 911 6 068 
    
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos    
Ilgalaikio materialiojo turto �sigijimas 7 -3 662 -3 667 
Ilgalaikio nematerialiojo turto �sigijimas 8 -72 -175 
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo  117 57 
Investicijos � dukterin� �mon�  -350 - 
Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos  -3 967 -3 785 
    
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos    
Gautos paskolos  3 156 1 714 
Paskol� gr�žinimas  -230 -4 118 
Finansin�s nuomos mok�jimai  -757 -497 
Išmok�ti dividentai  -1 177 - 
Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos  992 -2 901 
    
Gryn�j� pinig� ir j� ekvivalent� padid�jimas  936 -618 
    
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai sausio 1 d  105 727 
Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai gruodžio 31 d.  1 041 105 

Paaiškinimai, pateikiami 8 - 28  puslapiuose, yra neatskiriama ši� finansini� ataskait� dalis.
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Akcinink� nuosavyb�s poky�i� ataskaita 
 
 
 
T�kst. lit� 

 
 

Paaišk. 

 
Akcinis 

kapitalas 

 
Nuosavos 

akcijos 

 
Privalomasis 

rezervas 

Nepaskirs-
tytasis 

rezultatas 

Iš viso 
akcinink� 

nuosavyb�s 

       
2004 m. sausio 1 d.  9 353  466 -3 652 6 167 
2004 m. grynasis pelnas     4 571 4 571 
       
2004 m. gruodžio 31 d.  9 353 0 466 919 10 738 
       
2005 m. sausio 1 d.  9 353 0 466 919 10 738 
2005 m. grynasis pelnas     4 283 4 283 
Pelno paskirstymas    239 -239  
Dividendai     -1 177 -1 177 
       
2005 m. gruodžio 31 d. 13 9 353 0 705 3 786 13 844 

Paaiškinimai, pateikiami 8 - 28  puslapiuose, yra neatskiriama ši� finansini� ataskait� dalis. 

 



 
 

 

AB Vilkyški� pienin�” 
2005 m. finansin�s ataskaitos 

 
 

8 

Finansini� ataskait� paaiškinimai 

Reikšmingi apskaitos principai 
AB “Vilkyški� pienin�” (toliau “�mon�”) yra Lietuvoje reziduojanti �mon�. �mon�s veikla 
yra pieno supirkimas, perdirbimas, pieno produkt� realizacija.  

Pagrindinis �mon�s akcininkas  yra Gintaras Bertašius, kuris valdo 93,19 % akcinio kapitalo.  
�mon�s paprastosios akcijos yra kotiruojamos Vilniaus vertybini� popieri� biržoje. 

2005 m. gruodžio 31 d. bendrov�je dirbo 446 darbuotojai (2004 m.: 423 darbuotojai). 

Finansines ataskaitas 2006 m. kovo 6 d. patvirtino valdyba.  

(a) Ataskait� atitikimas standartams 

Finansin�s ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s 
standartus (TFAS) ir interpretacijas, kuriuos patvirtinto Europos s�junga.  Šios yra pirmosios 
�mon�s finansin�s ataskaitos, kur buvo taikyti TFAS 1. 

Paaiškinimas, koki� �tak� Grup�s finansinei b�klei, finansiniams rezultatams ir pinig� 
srautams tur�jo per�jimas prie TFAS, yra pateiktas 21-pastaboje.  

(b) Parengimo pagrindas 

Finansin�se ataskaitose skai�iai yra pateikiami litais, nacionaline Lietuvos valiuta, kuri yra 
laikoma funkcine �mon�s valiuta, ir jos yra parengtos, remiantis istorine savikaina, apskaitos 
�rašai tvarkomi pagal Lietuvos apskaitos �statymus ir taisykles. 

Rengdama finansin� atskaitomyb� pagal TFAS, vadovyb� turi atlikti skai�iavimus ir 
�vertinimus prielaidoms, kurios �takoja apskaitos princip� taikym� bei su turtu ir 
�sipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusius skai�ius.  �vertinimai ir su jais susijusios 
prielaidos yra pagr�sti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas s�lygas, ir 
kuri� rezultat� pagrindu yra daroma išvada d�l turto ir �sipareigojim� likutini� ver�i�, apie 
kurias negalima spr�sti iš kit� šaltini�.  Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskai�iavim�.  

Apskai�iavimai ir esmin�s prielaidos yra pastoviai perži�rimi.  Perži�r� rezultatai yra 
pripaž�stami tuo laikotarpiu, kai buvo atliekamos perži�ros, jei rezultatai daro poveik� tik 
tam laikotarpiui, jei perži�ros rezultatai daro poveik� tiek ataskaitiniam, tiek b�simiems 
laikotarpiams, - rezultatai pripaž�stami tiek perži�ros laikotarpiu, tiek ir b�simais 
laikotarpiais.  

Žemiau pateikti apskaitos principai buvo �mon�s nuosekliai taikyti visiems laikotarpiams, 
pateiktiems pagal TFAS 1.7 šiose finansin�se ataskaitose bei rengiant pradin� TFAS balans� 
pagal TFAS 1.36A 2004 m. gruodžio 1 d. per�jimo prie TFAS tikslais. 
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Reikšmingi apskaitos principai (t�sinys)  

(c) Išvestiniai finansiniai instrumentai  

�mon� nenaudojo išvestini� finansini� priemoni� bei neved� rizikos draudimo apskaitos. 

(d) Kitos finansin�s priemon�s 

�mon�s suteiktos paskolos ir gautinos sumos iš pradži� pripaž�stamos apskaitoje tikr�ja verte 
prid�jus sandorio kaštus, kurie tiesiogiai susij� su finansinio turto �sigijimu.  Po pirminio 
pripažinimo, paskolos ir gautinos sumos �vertinamos amortizuota savikaina, taikant 
efektyvi� pal�kan� metod�, atskai�ius vert�s sumaž�jimo nuostolius, jeigu toki� yra.  
Trumpalaik�s gautinos sumos nediskontuojamos 

Investicijos � akcijas, kurios neturi kotiruojamos kainos aktyvioje rinkoje ir kuri� tikroji vert� 
negali b�ti patikimai �vertinama, yra klasifikuojamos kaip investicijos laikomos pardavimui 
ir apskaitomos savikaina, atskai�ius vert�s sumaž�jimo nuostolius, jeigu toki� yra. 

(e) Operacijos užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta yra �vertinamos litais operacijos dien� esan�iu valiutos kursu.  
Pinigin�s l�šos ir �sipareigojimai užsienio valiuta �vertinami litais balansin�s ataskaitos dien� 
esan�iu valiutos keitimo kursu.  Pelnas ir nuostoliai iš užsienio valiutos kurso pasikeitimo 
yra apskaitomi pelno (nuostoli�) ataskaitoje. 

(f) Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas, �skaitant finansinio lizingo b�du �sigyt� turt�, apskaitomas 
savikaina, at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir vert�s sumaž�jimo nuostolius.  �mon�s 
pasigaminto turto savikain� sudaro medžiag� savikaina, tiesiogin�s darbo s�naudos ir 
proporcingai paskirstytos netiesiogin�s darbo s�naudos.  

Nuoma, kai bendrov� prisiima vis� rizik� ir gauna  naud�, susijusi� su tuo  turtu, apskaitoma 
kaip finansin� nuoma.  Savininko naudojamas turtas, �sigytas finansinio lizingo b�du, 
pateikiamas minimali� nuomos mokes�i� esama verte nuomos pradžioje, atskai�iuos 
sukaupt� nusid�v�jim� ir vert�s sumaž�jimo nuostolius.  

�mon� materialaus ilgalaikio turto likutin�je vert�je apskaito šio turto pakaitin�s dalies 
savikain�, kai šios s�naudos patiriamos ir yra tik�tina iš to turto gauti ekonomin� naud� 
ateityje bei šio turto savikaina gali b�ti patikimai �vertinta.  Visos kitos su turtu susijusios 
s�naudos pripaž�stamos pelno (nuostolio) ataskaitoje, kai patiriamos.  
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Reikšmingi apskaitos principai (t�sinys)  
Nuosavo ir finansinio lizingo b�du �sigyto turto nusid�v�jimas skai�iuojamas tiesioginiu 
b�du, �vertinant numatom� turto naudingo tarnavimo laik� kiekvienai materialaus ilgalaikio 
turto daliai.  Numatomas turto naudingo tarnavimo laikas: 

Žem� ir pastatai 10-40 metai 
Mašinos ir �rengimai 5 met� 
Kitas ilgalaikis turtas 3-7 metai 

�mon� kasmet perži�ri ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likvidacines vertes ir 
nusid�v�jimo skai�iavimo metodus.  

 (g) Nematerialusis turtas 

�mon�s �sigytas nematerialusis turtas yra apskaitomas savikaina, at�mus sukaupt� 
amortizacij� ir nuvert�jimo nuostolius (žr. Apskaitos princip� l).  Amortizacija skai�iuojama 
tiesiogiai proporcingu b�du pelno (nuostoli�) ataskaitoje per 3 met� naudingojo tarnavimo 
laikotarp�.   

(h) Investicijos 

�mon�s investicijos yra klasifikuojamos kaip pardavimui laikomos investicijos.  Kadangi 
investicij� tikrosios vert�s nustatyti negalima, jos yra apskaitomos savikaina 

(i) Prekybos ir kitos gautinos sumos  

Prekybos ir kitos gautinos sumos yra pateikiamos amortizuota savikaina, at�mus nuvert�jimo 
nuostolius.  

(j) Atsargos  

Atsargos apskaitomos mažesni�ja iš savikainos ir grynosios realizacin�s vert�s. Grynoji 
realizacin� vert� apskai�iuojama kaip pardavimo kaina at�mus numatomas užbaigimo ir 
pardavimo s�naudas.  

Atsarg� savikaina apskai�iuojama FIFO metodu.  Savikain� sudaro s�naudos susijusios su 
atsarg� �sigijimu ir j� pristatymu iki vietos bei parengimu naudojimui.  Kai atsargos yra 
pasigaminamos bei nebaigtos gamybos atveju, � savikain� �traukiama ir atitinkama dalis 
netiesiogini� gamybos s�naud�, paskirstom� pagal normas apskai�iuotas atsižvelgiant � 
�prastin� gamybos paj�gum� panaudojim�. 
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 Reikšmingi apskaitos principai (t�sinys)  

 (k) Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai  

Grynuosius pinigus ir j� ekvivalentus sudaro gryn�j� pinig� liku�iai ir ind�liai pagal 
pareikalavimus.  

(l) Vert�s sumaž�jimas 

�mon�s turto likutin� vert�, išskyrus atsargas, yra perži�rima kiekvien� kart� balansin�s 
ataskaitos dien�, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuvert�jimo požymi�.  Jeigu toki� požymi� yra, 
�vertinama turto atsiperkamoji vert�.  Nuostoliai d�l nuvert�jimo yra pripaž�stami, kai turto, 
ar pinigus uždirban�io jo vieneto likutin� vert� viršija atsiperkam�j� vert�.  Nuostoliai d�l 
nuvert�jimo yra �traukiami � pelno (nuostoli�) ataskait� 

Turto atsiperkamoji vert� yra didesn� iš dviej� ver�i�: grynosios realizacin�s ir turto 
naudojimo vert�s.  Turto naudojimo vert� apskai�iuojama diskontuojant b�simus pinig� 
srautus iš to turto naudojimo iki j� dabartin�s vert�s taikant iki mokestin� diskonto norm�, 
atspindin�i� realias rinkos prielaidas d�l pinig� vert�s laike ir rizik� susijusi� su tuo turtu.   

 (m) Dividendai 

Dividendai apskaitomi kaip �siskolinimas laikotarpyje, kada jie yra paskelbiami. 

 (n) Atid�jimai  

Atid�jimai �sipareigojimams yra apskaitomi balansin�je ataskaitoje kai tik�tina, kad d�l 
praeityje �vykusi� �vyki� atsiradusiems �sipareigojimams �vykdyti reik�s papildom� l�š�.  Jei 
�taka yra reikšminga, atid�jimai yra nustatomi, diskontuojant b�simuosius pinig� srautus, 
taikant iki mokestin� diskonto norm�, atspindin�i� dabartin� pinig� vert�s rinkos �vertinim�, 
ir, jei reikia, su tuo �sipareigojimu susijusias rizikas. 

 (o) Paskolos ir kitos skolos  

Paskolos ir kitos skolos iš pradži� yra apskaitomos j� gryn�ja verte, at�mus paskolos gavimo 
s�naudas.  Po pradinio pripažinimo skolos yra �vertinamos amortizuota savikaina su  esan�iu 
skirtumu tarp savikainos ir išpirkimo vert�s, apskaitant j� pelno (nuostoli�) ataskaitoje per 
vis� skolos laikotarp�, taikant efektyvios pal�kan� normos metod�.   

 (p) Prekybos ir kitos mok�tinos sumos  

Prekybos ir kitos mok�tinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina. 
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Reikšmingi apskaitos principai (t�sinys) 

(q) Apyvarta 

Pajamos pardavus prekes ir suteikus paslaugas pripaž�stamos kaupimo principu.  

Pajamos pardavus prekes ir suteikus paslaugas pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje 
tuo atveju, kai reikšminga rizika ir nauda, susijusi su nuosavybe, yra perduotos pirk�jui. 

Ilgalaikiai kontraktai pripaž�stami pajamomis pagal kontrakt� �vykdymo laipsn�. 

(r)  Parduot� preki� ir suteikt� paslaug� savikaina 

Pardavim� savikain� sudaro s�naudos, susijusios su nusid�v�jimu, atlyginimais ir darbo 
užmokes�iu bei kitomis s�naudomis, patirtomis uždirbant met� pajamas. 

(s)  Paskirstymo ir administravimo s�naudos 

Paskirstymo ir administravimo s�naudas sudaro s�naudos, susijusios su administracijos 
personalu, valdymu, biuro išlaidomis ir kt, �skaitant nusid�v�jim� ir amortizacij�. 

(t)  Kitos veiklos pajamos ir s�naudos 

Kitos veiklos pajamas ir s�naudas sudaro pajamos ir nuostoliai iš laiv� ir kito ilgalaikio turto 
pardavimo bei kitos su �mon�s pagrindine veikla tiesiogiai nesusijusios pajamos ir s�naudos. 

 (u)  Finansin�s veiklos pajamos ir s�naudos 

Finansines pajamas ir s�naudas sudaro gautinos ir mok�tinos pal�kanos, realizuotas ir 
nerealizuotas valiutos kurso pasikeitimo pelnas ir nuostolis, kurie susij� su skolomis ir 
�siskolinimais užsienio valiuta.  

Pal�kan� pajamos yra pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje, joms susikaupus.  
Finansin�s nuomos pal�kan� s�naudos pripaž�stamos pelno (nuostoli�) ataskaitoje, taikant 
efektyvios pal�kan� normos metod�. 
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 Reikšmingi apskaitos principai (t�sinys) 

(v) Pelno mokestis  

Pelno mokest� sudaro einamasis ir atid�tasis mokes�iai. 

Einamasis pelno mokestis yra apskai�iuotas nuo met� apmokestinamojo rezultato, taikant 
galiojan�ius ir taikomus balansin�s ataskaitos sudarymo dien� tarifus.    

Atid�tasis mokestis apskai�iuojamas, atsižvelgiant � laikinus skirtumus tarp turto ir 
�sipareigojim� sum� finansin�se ataskaitose bei j� ver�i� mokes�i� tikslais.  Atid�tojo 
mokes�io suma priklauso nuo numatomo turto panaudojimo ir �sipareigojim� padengimo 
ateityje bei numatom� tada galiosian�i� mokes�i� tarif�. 

Atid�tojo mokes�io turtas yra pripaž�stamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje �mon� tur�s 
pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokes�io turt�. 

(z) Segment� ataskaitos 

Segmentas yra atskiras �mon�s komponentas, užsiimantis produkt� gamyba arba paslaug� 
teikimu (verslo segmentas), arba produkt� gamyba arba paslaug� teikimu tam tikroje 
ekonomin�je aplinkoje (geografinis segmentas), su kuriuo susijusios rizikos ir ekonomin� 
nauda skiriasi nuo kit� segment� rizikos ir ekonomin�s naudos. 

Apskaitos politikos poky�iai 
2003 m. pabaigoje Tarptautin� apskaitos standart� valdyba (TASV) paskelb� šias naujas 
TAS versijas:  TAS 32 „Finansin�s priemon�s: atskleidimas ir pateikimas“, TAS 39 
„Finansin�s priemon�s: pripažinimas ir �vertinimas“ ir „Tarptautini� apskaitos standart� 
patobulinimas“, kuriais buvo pakeista 14 standart�.  Pirmame 2004 m. ketvirtyje TASV 
paskelb� TFAS 2 „Akcijomis pagr�sti mok�jimai“, TFAS 3 „Verslo jungimai“, TFAS 5 
„Ilgalaikis turtas pardavimui ir nutraukiama veikla“ bei TAS 39 pataisas.  2005 m. viduryje 
TASV toliau perži�r�jo TAS 39 d�l pasirinkimo sandori� tikrosios vert�s.  Be kit� dalyk� 
TAS 8 „Apskaitos politika, apskaitos �vertinim� poky�iai ir klaid� taisymas“ reikalauja, kad 
apskaitos politikos poky�iai, susij� su nauj� ar pakeist� standart� ir išaiškinim� taikymu, 
b�t� taikomi retrospektyviai, jeigu kitaip nenumatyta konkretaus standarto ar išaiškinimo 
pereinamojo etapo reikalavimuose.  Bendrov� prad�jo taikyti šiuos galiojan�ius standartus 
nuo 2005 m. sausio 1 d. 

Bendrov�s finansines ataskaitas �takojusi� nauj�j� standart� ir j� pakeitim� pritaikymo 
detal�s yra tokios.  
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Finansin�s priemon�s 

Pagal TAS 39 reikalavimus, bendrov� perži�r�jo 2005 m. sausio 1 d. finansini� priemoni� 
portfel� ir perskirst� šias finansines priemones � kategorijas, kaip numatyta perži�r�tame 
TAS 39.  Šis standartas reikalauja retrospektyvaus taikymo.  Atitinkamose finansin�se 
ataskaitose bendrov� finansines priemones suskirst� � tokias grupes: 

-Visos bendrov�s gautinos sumos ir ind�liai buvo priskiriami bendrov�s paskol� ir gautin� 
sum� grupei ir �vertintos amortizuota savikaina.  Trumpalaik� išduot� paskol� ir gautin� 
sum� dalis balansin�s ataskaitos dien� buvo priskirta trumpalaikiam turtui pagal likus� 
laikotarp� iki termino. Šis pergrupavimas netur�jo �takos met� rezultatui bei akcinink� 
nuosavybei. 

-Visos gautos paskolos ir kredito linijos buvo priskirtos finansini� �sipareigojim� laikom� iki 
termino pabaigos grupei ir buvo �vertinti amortizuota savikaina 2005 m. sausio 1 d. Šis 
pergrupavimas netur�jo �takos met� rezultatui bei akcinink� nuosavybei. 

Dar ne�sigaliojusi� nauj� standart�, galiojusi� standart� pakeitim� ir nauj� 
išaiškinim� pritaikymo �taka finansin�ms ataskaitoms 
Jau paskelbti naujieji standartai, galiojusi� standart� išaiškinimai ir pataisos, kurias bendrov� 
privalo, jei jai tinka, taikyti apskaitos laikotarpiais, prasidedan�iais 2006 m. sausio 1 d., arba 
v�lesniais laikotarpiais, ta�iau j� dar nepritaik�. Atitinkami  standartai, pataisos ir 
išaiškinimai yra šie: 

– TAS 39 (pataisa) „Pasirinkimo sandori� tikroji vert�“ (�sigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.).  
Ši pataisa pakeit� finansini� priemoni�, priskiriam� priemon�ms tikr�ja verte su 
perkainavimu per pelno (nuostoli�) ataskait�, apibr�žim� ir apribojo galimyb� priskirti 
finansines priemones šiai grupei.  Vadovyb� mano, kad ši pataisa netur�t� reikšmingai 
�takoti finansini� priemoni� grupavimo, kadangi bendrov� joki� priemoni� nepriskiria šiai 
grupei. 

– TFAS 7 „Finansin�s priemon�s: informacijos atskleidimas“ ir papildoma TAS 1 pataisa 
„Finansini� ataskait� pateikimas“ – „Kapitalo atskleidimai“ (�sigalios nuo 2007 m. sausio 1 
d.).  TFAS 7 numato naujus reikalavimus, siekiant pagerinti informacijos apie finansines 
priemones atskleidim�. Reikalaujama atskleisti kokybin� ir kiekybin� informacij� apie 
rizik�, susijusi� su finansin�mis priemon�mis, tame tarpe minimal� kredito rizikos, 
likvidumo rizikos ir rinkos rizikos atskleidim�, �skaitant jautrumo rinkos rizikai analiz�.  Šis 
standartas pakei�ia TAS 30, „Atskleidimai bank� ir panaši� finansini� institucij� finansin�se 
ataskaitose“ bei atskleidimo reikalavimus, numatytus TAS 32, „Finansin�s priemon�s: 
atskleidimas ir pateikimas“. Šis standartas taikytinas visoms �mon�ms, kurios rengia 
finansines ataskaitas pagal TFAS.  TAS 1 pataisa numato �mon�s kapitalo lygio ir jo 
valdymo atskleidim�.  Vadovyb� šiuo metu vertina TFAS 7 ir TAS 1 �tak� bendrov�s 
veiklai.  Bendrov� taikys TFAS ir TAS patais� nuo laikotarpio, prasidedan�io 2007 m. 
sausio 1 d. 
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– TFAIK (Tarptautinio finansin�s atskaitomyb�s standart� išaiškinimo komiteto) 4 
išaiškinimas, „Nustatymas, ar sandoryje yra nuomos elementas“ (�sigalios nuo 2006 m. 
sausio 1 d.).  TFAIK 4 išaiškinimas reikalauja pagal sandorio ekonomin� esm� nustatyti, ar 
sandoris yra nuoma arba ar sandoryje yra nuomos elementas.  Reikalaujama �vertinti: (a) ar 
susitarimo �vykdymas priklauso nuo konkretaus turto naudojimo; ir (b) ar susitarimas 
numato teis� naudotis turtu. Vadovyb� šiuo metu vertina TFAIK 4 išaiškinimo poveik� 
bendrov�s ataskaitoms.   
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1. Segment� ataskaitos 

Vienintelis �mon�s verslo segmentas (pirminio segment� ataskaitos formato pagrindas) yra 
pieno produkt� gamyba.  Informacija apie segmentus pateikiama, atsižvelgiant � �mon�s 
geografinius segmentus (antrinis segment� ataskaitos formatas). 

Pateikiant informacij� geografini� segment� pagrindu, segment� pajamos pripaž�stamos 
pagal klient� geografin� viet�.  Segment� turtas yra paskirstytas pagal turto geografin� 
buvimo viet�. 

2005 m. rezultatai pagal geografinius segmentus yra šie: 
 
T�kst. lit� 

 
Europos S�junga 

 
Lietuva 

 
Rusija 

 
Kitos šalys 

 
Iš viso       

Pajamos 56 863 28 718 5 148 980 91 709       

Segmento rezultatas 5 360 4 383 1 405 388 11 536 
      
Nepaskirstytos s�naudos     -5 740       

Veiklos rezultatas     5 796 
Finansiniai straipsniai, gryn�ja 

verte 
     

-599       

Rezultatas prieš mokes�ius     5 197 
Pelno mokes�io s�naudos     -914       

Met� grynasis rezultatas     4 283       
Segment� gautinos sumos 523 1 533 1 246 3 466 6 768 
Nepaskirstytas turtas     31 613       

Iš viso turto     38 381       
Nepaskirstyti �sipareigojimai     24 537       
Nepaskirstyti pinig� srautai iš 
�prastin�s veiklos 

     
3 911 

Nepaskirstyti pinig� srautai iš 
investicin�s veiklos 

     
-3 967 

Nepaskirstyti pinig� srautai iš 
finansin�s veiklos 

     
992       

Gryn�j� pinig� srautai     936       
Nepaskirstyti ilgalaikio turto 
�sigijimai 

     
3 734       
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2004 m. rezultatai pagal geografinius segmentus yra šie: 
 
T�kst. lit� 

 
Europos S�junga 

 
Lietuva 

 
Rusija 

 
Kitos šalys 

 
Iš viso       

Pajamos 55 962 13 998 4 440 702 75 102       

Segmento rezultatas 8 278 3 176 110 50 11 614 
      
Nepaskirstytos s�naudos     -5 750       

Veiklos pelnas     5 864 
Finansiniai straipsniai, gryn�ja 

verte 
     

-653       

Pelnas prieš mokes�ius     5 211 
Pelno mokes�io s�naudos     -640       

Met� grynasis pelnas     4 571       
Segment� gautinos sumos 17 1 285 814 1 508 3 624 
Nepaskirstytas turtas     27 591    

Iš viso turto     31 215    
Nepaskirstyti �sipareigojimai     20 477    
Nepaskirstyti pinig� srautai iš 
�prastin�s veiklos 

     
6 068 

Nepaskirstyti pinig� srautai iš 
investicin�s veiklos 

     
-3 785 

Nepaskirstyti pinig� srautai iš 
finansin�s veiklos 

     
-2 901       

Gryn�j� pinig� srautai     -618       
Nepaskirstyti ilgalaikio turto 
�sigijimai 

     
3 842       
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2. Kitos veiklos pajamos  
T�kst.lit�  2005 2004 
    
Ilgalaikio turto perleidimo rezultatas  71 27 
Medžiag� perleidimo rezultatas  -89 11 
Kiti   45 6 
    
Viso  27 75 

3.  Administracin�s s�naudos 
T�kst.lit�  2005 2004 
    
Personalo išlaikymo s�naudos  1 324 1 201 
Remonto s�naudos   1 188 1 406 
Nusid�v�jimas ir amortizacija  431 311 
Mokes�iai, išskyrus pelno mokest�  317 435 
Draudimas  201 163 
Banko mokes�iai  132 176 
Finansin�s, teisin�s konsultacijos  109 21 
Kitos  642 469 
    
Viso  4 344 4 182 

 

4.       Grynosios finansin�s veiklos s�naudos / pajamos 
T�kst.lit�  2005 2004 
    
Finansin�s veiklos pajamos    
    
Pal�kanos  20 143 
Kitos  - 18 
Iš viso finansin�s veiklos pajam�  20 161 
    
Finansin�s veiklos s�naudos    
    
Pal�kanos  570 787 
Nuostoliai d�l valiutos kurs� pasikeitim�  44 27 
Kitos  5 - 
Iš viso finansin�s veiklos s�naud�  619 814 
  -599 -653 
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5.  Pelno mokes�io s�naudos  

Apskaitytos pelno (nuostoli�) ataskaitoje  
T�kst.lit�  2005 2004 
    
Einam�j� met� pelno mokes�io s�naudos  -1  085 -243 
Atid�tojo mokes�io s�naudos  171 -397 
Iš viso pelno mokes�io s�naud� pelno (nuostoli�) 

ataskaitoje  
  

-914 
 

-640 

Perkelti mokestiniai nuostoliai buvo pilnai sunaudoti skai�iuojant 2004 m. apmokestinam�j� 
peln� (4 969 t�kst. Lit� suma). 

Efektyvaus mokes�io tarifo sutikrinimas 
T�kst.lit� 2005 2004 
   
Pelnas prieš apmokestinim� 5 197 5 211 
Apmokestinamojo pelno nemažinan�ios s�naudos 2 274 1 413 
Neapmokestinamosios pajamos -235 -35 
Apmokestinamasis pelnas 7 236 6 589 
   
Moketinis nuostolis , perkeltas iš praeit� met� 0 4 969 
Apmokestinamasis pelnas 7 236 1 620 
   
Mokes�io tarifas 15% 15% 
Met� pelno mokestis 1 085 243 

Apmokestinamojo pelno nemažinan�ios s�naudos 
T�kst.lit� 2005 2004 
   
Ilgalaikio materialaus turto nusid�v�jimas  1 768 2 142 
Sukaupti atostoginiai 300 181 
Netesybos, beviltiškos skolos 79 -1 127 
Kitos 127 217 
Iš viso apmokestinamojo pelno nemažinan�i� s�naud� 2 274 1 413 
   
Neapmokestinamosios pajamos   
   
Pra�jusio laikotarpio sum� taisymas 176 - 
Draudimo išmokos 12 18 
Kitos 47 17 
Viso 235 35 
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6. Pelnas tenkantis vienai akcijai 

Pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskai�iuojamas padalinant akcininkams tenkant� gryn�j� 
peln� per metus išleist� paprast�j� akcij� svertinio vidurkio b�du.  

 2005 2004 
   
Išlesit� akcij�  skai�ius, apskai�iuotas svertinio vidurkio 

metodu  
124 856 99 500 

Grynasis met� rezultatas, t�kst. lit� 4 283 4 571 
Pelnas tenkantis vienai akcijai, litais 34,30 52,37 

Sumažintas pelnas tenkantis vienai akcijai yra toks pat kaip ir pelnas vienai akcijai. 

 

7.  Ilgalaikis materialusis turtas 
 
T�kst.lit� 

Žem� ir 
pastatai 

Mašinos ir 
�rengimai 

Kitas 
turtas 

Nebaigta 
statyba 

 
Iš viso 

      
Savikaina      
Likutis 2004 m. sausio 1 d. 8 214 15 303 5 320 1 172 30 009 
�sigijimai 1 234 3 126 282 -911 3 731 
Pardavimai  12 187 234 433 
Likutis 2004 mgruodžio 31 d. 9 448 18 417 5 415 27 33 307 
      
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 9 448 18 417 5 415 27 33 307 
�sigijimai 1 002 1 256 2 244 749 5 251 
Pardavimai  73 378  451 
Likutis 2005 mgruodžio 31 d. 10 450 19 600 7 281 776 38 107 
      
Nusid�v�jimas ir nuvert�jimo nuostolis      
Likutis 2004 m. sausio 1 d. 1 153 6 036 3 223  10 412 
Nusid�v�jimas per metus 294 2 359 528  3 181 
Perleistas turtas  12 166  178 
Likutis 2004 mgruodžio 31 d. 1 447 8 383 3 585 0 13 415 
      
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 1 447 8 383 3 585  13 415 
Nusid�v�jimas per metus 411 2 616 596  3 623 
Perleistas turtas  73 345  418 
Likutis 2005 mgruodžio 31 d. 1 858 10 926 3 836 0 16 620 
      
Likutin�s vert�s      
2004 m. sausio 1 d. 7 061 9 267 2 097 1 172 19 597 
2004 m. gruodžio 31 d. 8 001 10 034 1 830 27 19 892 
       
2005 m. sausio 1 d. 8 001 10 034 1 830 27 19 892 
2005 m. gruodžio 31 d.  8 592 8 674 3 445 776 21 487 

�sipareigojim� vykdymo užtikrinimas 

Bendrov�  savo ilgalaik� turt�, kuri� likutin� vert� sudar� 13 251 t�kst. lit� 2005 m. gruodžio 
31 d. (2004 m.: 15 822 t�kst. Lt),, buvo �keisti bankui už paskolas (žr. 14 pastaba)). 
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Išperkamosios nuomos b�du �sigytos transporto priemon�s  

�mon� finansin�s nuomos pagrindu �sigijo kelet� transporto priemoni�.  Nuomojamo turto 
likutin� vert� 2005 m. gruodžio 31 d. sudar� 2 017 t�kst. lit� (2004 m.: 1 292 t�kst. lit�).  
Išperkamosios nuomos �sipareigojimai apdrausti nuomojamu turtu (žr. 14 pastaba)). 

Nusid�v�jimas 

Nusid�v�jimas yra apskaitytas tokiuose pelno (nuostoli�) ataskaitos straipsniuose:  

T�kst.lit� 2005 2004 
   
Pardavim� savikaina 3 231 2 938 
Kitos veiklos s�naudos 392 243 
Viso 3 623 3 181 

8.  Nematerialusis turtas  
 
T�kst.lit� 

 
Software  

 
Total 

Savikaina   
Likutis 2004 m. sausio 1 d. 316 316 
�sigijimai 175 175 
Likutis 2004 mgruodžio 31 d. 491 491 
   
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 491 491 
�sigijimai 72 72 
Likutis 2005 m. gruodžio 31 d.  563 563 
   
Amortizacija ir ir nuvert�jimo nuostolis   
Likutis 2004 m. sausio 1 d. 68 68 
Amortizacija per metus  140 140 
Likutis 2004 mgruodžio 31 d. 208 208 
   
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 208 208 
Amortizacija per metus 159 159 
Likutis 2005 mgruodžio 31 d. 367 367 
   
Likutin�s vert�s   
2004 m. sausio 1 d. 248 248 
2004 m. gruodžio 31 d. 283 283 
   
2005 m. sausio 1 d. 283 283 
2005 m. gruodžio 31 d. 196 196 

Amortizacija apskaityta veiklos s�naudose. 
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9. Investicijos 
T�kst.lit� 2005 2004 
   
Investicijos pardavimui 350 - 
   

2005 m. lapkri�io m�n. �mon� pasiraš� pirkimo sutart� d�l 80% UAB “Modest” akcij� 
�sigijimo. 2005 m. finansin�je ataskaitose, finansinio turto straipsnyje, yra apskaitytas 
išankstinis apmok�jimas už akcijas, sudarantis 350 t�kst. lit�. 

UAB “Modest” yra pieno perdirbimo �mon�, gaminanti s�rius, varšk�, grietin� ir kitus pieno 
produktus. �mon�s pardavim� pajamos 2005 m. sudar� apytikriai 5,200 t�kst. lit�., grynasis 
pelnas sudar� 337 t�kst. lit�. �mon�s nuosavas kapitalas 2005 m. gruodžio 31 d. sudar� 1,469 
t�kst. lit�., viso turtas - 2,676 t�kst. lit�.   

10.  Atsargos 
T�kst.lit� 2005 2004 
   
Žaliavos 656 310 
Gatava produkcija 6 899 5 248 
Atsargin�s dalys ir �rankiai 872 602 
Viso 8 427 6 160 

Žaliavas sudaro pienas ir kitos medžiagos, naudojamos gamyboje. 

2005 m. gruodžio 31 d. bendrov� netur�jo atsarg�, apskaitom� tikr�ja verte, atskai�ius 
pardavimo s�naudas. 

2005 m. gruodžio 31 d. atsargos, kuri� likutin� vert� iki 3 700 t�kst. Lt (2004 m. : 3 700 
t�kst. Lt) buvo �keistos už banko paskolas (žr. 14 paaiškinim�). 

11.  Gautinos sumos 
T�kst.lit� 2005 2004 
   
Prekybos gautinos sumos 3 309 2 157 
Išankstiniai apmok�jimai 1 777 570 
Kitos gautinos sumos 1 682 897 
 6 768 3 624 

Išankstiniai apmok�jimai 2005 m. gruodžio 31 d. sudaro 1 777 t�kst. lit�. Juos daugiausiai 
sudaro išankstiniai apmok�jimai už pien�. 
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12. Grynieji pinigai ir j� ekvivalentai 
T�kst.lit� 2005 2004 
   
Banko s�skaitose 1 011 33 
Kasoje 30 72 
 1 041 105 

2005 m. gruodžio 31 d. grynieji pinigai banke ir gryn�j� pinig� �plaukos iki 927 t�kst. lit� � 
bank� s�skaitas (2004 m.: 33 t�kst. lit�) yra �keisti užtikrinant �sipareigojimus bankams (žr. 
14 paaiškinim�). 

13.  Akcinis kapitalas 
2005 m. gruodžio 31 d. �statin� kapital� sudar� 9 353 000 paprastosios akcijos, kuri� 
kiekvienos nominali vert� yra 1 Litas.   

Paprast�j� akcij� tur�tojai �mon�s akcinink� susirinkime turi teis� � vien� bals� už vien� 
akcij� ir teis� gauti dividendus, kurie yra laikas nuolaiko skelbiami.  

Balanso sudarymo dien� �mon�s akcininkai buvo šie. : 

 Paprastosios 
akcijos 

Nuosavyb� 
% 

   
Gintaras Bertašius 7 816 056 93,19 
Sigitas Trijonis 425 438 4,5 
Aleksandras Bertašius 105 750 1,13 
Rita Domeikien� 105 750 1,13 
 9 353 000 100,00 

Privalomasis rezervas 

Vadovaujantis �statymais, kasmet � �statymo numatyt� rezerv� turi b�ti pervedama 5% nuo 
pelno iki rezervas sudarys 10% akcinio kapitalo.  Šis rezervas negali b�ti paskirstytas.. 
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14.  Paskolos ir kitos skolos 

�mon�s paskolos ir skolos yra tokios:  

Skolinanti institucija 
Nuo-
roda 

Paskolos 
suma  Pal�kan� norma 

Likutis  
2005 12 31  

Likutis  
2004 12 31  

AB SEB Vilniaus bankas a) 11 998 6m�n.LIBOR+1,5% 11 727 8 459 
AB Snoro bankas b) 2 072 6m�n.LIBOR+1,7% 2 072 2 072 
AB Snoro bankas c) 345 6m�n.LIBOR+1,7% 345 345 
Nordic Environment 
FinanceCorporation(NEF
KO) d) 691 3% 345 575 
AB Snoro bankas e) 350 3.87% 0 0 
Iš viso �sipareigojim�    14 489 11 451 
Minus: trumpalaik� dalis    -1 967 -230 
Iš viso trumpalaik� �sipareigojim� ilgalaik� dalis  12 522 11 221 

a) Paskola (3 475 t�kst. EUR) buvo panaudota ankstesni� paskol� iš AB „SEB Vilniaus 
bankas“ ir AB „Bankas Snoras“ perfinansavimui bei apyvartiniam kapitalui. Paskola 
gr�žinama lygiomis dalimis kiekvien� m�nes�, galutin� atsiskaitymo data – 2011 m. gruodžio 
26 d.  �mon� yra �sipareigojusi benkui išlaikyti 6 mln. lit� EBITDA ir 1,2 pal�kan� dengimo 
rodiklius. Paskolai garantuoti yra �keistas �mon�s ilgalaikis turtas, l�šos banko s�skaitose 
(likutis 2005-12-31 buvo 919 t�kst. lit�), prek�s ženklai (neapskaityti finansin�se 
ataskaitose) ir akcijos. �mon�s akcijos (nominali vert� 3 202 t�kst. lit�), �keistos akcinink�.    

b) Paskola (600 t�kst. EUR) naudojama apyvartiniam kapitalui finansuoti. Gr�žinimo 
pabaigos data – 2007 m. geguž�s 25 d. �sipareigojimo užtikrinimui antriniu �keitimu �keistas 
ilgalaikis turtas, žem�s nuomos teis�s bei l�šos banko s�skaitose (likutis 2005-12-31 –       8 
t�kst. lit�).  

c) 100 t�kst. EUR kreditin� linija naudojama atsiskaitymams su pieno tiekejais. Kreditin� 
linija galioja iki 2006 m. Gruodžio 29 d. �mon� �keit� 100 ton� s�rio, taip pat buvo gauta 
Žem�s �kio paskol� garantij� fondo garantija 60 % sumos gr�žinimui.  

d) Paskola (200 t�kst. EUR) suteikta ekologiškai švarios gamybos projektui �gyvendinti ir 
turi b�ti pilnai sugr�žinta iki 2007 liepos 15 d.  

e) Paskolos sutartis pasirašyta 2005 m. liepos 1 d.Paskola suteikta katilin�s rekontrukcijai bei 
dujiniam katilui su priedais �sigyti. Projekto finansavimui numatoma gauti subsidija iš 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicij� fondo. (LAAIF), kuri� gavus bus parengta paskola. 
Paskolos l�šos panaudotos 2005 m. gruodžio 31 d.  

Laikotarpio metu taikoma metin� efektyvi pal�kan� norma svyravo nuo 3 % iki 4,14 %. 
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Finansin�s nuomos �sipareigojimai  

Finansin� nuoma yra mokama taip: 

 
T�kst.lit� 

Minimal�s 
nuomos 
mok�jimai 

 
 
Pal�kanos 

 
 
Suma 

Minimal�s 
nuomos 
mok�jimai 

 
 
Pal�kanos 

 
 
Suma 

 2005 2005 2005 2004 2004 2004 
Trumpiau nei per metus 654 46 608 342 37 305 
Nuo 1 iki 5 met� 720 32 688 528 18 510 
Ilgiau nei per 5 metus 0 0 0 0 0 0 
Iš viso 1 374 78 1 296 870 55 815 

Finansin�s nuomos sutar�i� s�lygos nenumato užbalansini� nuomos mok�jim�.  

Lizingo pal�kanos yra kintamos, išreikštos EUR LIBOR (6 arba 12 m�n) plius 1,9%-2.5% 
marža. 

15.  Atid�tojo mokes�io turtas ir �sipareigojimai  

Atid�tojo mokes�io turtas ir �sipareigojimai 

Atid�tojo mokes�io turtas ir �sipareigojimai, apskai�iuoti  taikant 19% tarifu (2004 m.: 15%), 
yra priskiriami  šiems straipsniams:  

T�kst.lit� Turtas �sipareigojimai Grynoji vert� 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
       
Ilgalaikis materialusis turtas 0 0 1 474 1 563 1 474 1 563 
Atostog� rezervas -170 -89 0 0 -170 -89 
Mokes�io (turtas) / 
�sipareigojimai -170 -89 1 474 1 563 1 304 1 474 

Skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto mokestin�s ir finansin�s ver�i� atsirado d�l 
greitesnio nusid�v�jimo laikotarpio mokes�i� tikslais.  Ta�iau apskai�iuojant 
apmokestinam�j� rezultat�, min�tos s�naudos yra nurašomos laikotarpyje, kuriame buvo 
patirtos. 

Atid�tojo pelno mokes�io skai�iavimui buvo naudojamas laikin�j� skirtum� realizavimo 
laikotarpiu numatomas pelno mokes�io tarifas.  Buvo taikytas 19% tarifas 2006 metams, 
18% - 2007 metams ir 15% - v�lesniems laikotarpiams.  D�l pelno mokes�i� tarif� 
numatomo pasikeitimo atid�tojo mokes�io �sipareigojimas 2005 m. gruodžio 31 d. padid�jo 
139 t�kst. Lit�. 
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16. Prekybos ir kitos mok�tinos sumos  
T�kst.lit� 2005 2004 
   
�siskolinimai tiek�jams 4 874 3 006 
Mok�tini atlyginimai 1 063 725 
Kitos 474 2 768 
Viso 6 411 6 499 

17.  Finansiniai instrumentai 
Kredito, pal�kan� normos, valiutos keitimo rizika atsiranda �monei vykdant veikl� 
normaliomis verslo s�lygomis..  

Kredito rizika 

�mon�je �diegta kredito politika, ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Balansin�s 
ataskaitos sudarymo dienai, �mon� netur�jo reikšmingos kredito rizikos. 

Užsienio valiutos kitimo rizika 

�mon� susiduria su užsienio valiutos kitimo rizika, susijusia su pardavimais, pirkimais ir 
skolinimosi l�šomis, kurie denominuoti kita nei litai ar eurai valiuta (Litas susietas su euru 
fiksuotu santykiu 3.4528 LTL / EUR).  

2005 m. gruodžio 31 d.�mon�s pozicija užsienio valiut� atžvilgiu buvo tokia:  

 USD EUR SEK LVL 
     
Gautinos sumos 93 2 001 110 0 
Grynieji pinigai 0 61 0 0 
Finansiniai �sipareigojimai 0 -14 489 0 0 
Mok�tinos prekybos sumos 0 -473 0 -72 
 93 -12 900 110 -72 

Užsienio valiutos pozicijos pateikiamos litais perskai�iavus oficialiu valiutos keitimo kursu, 
galiojusiu balanso sudarymo dien�.  JAV dolerio kursas lito atžvilgiu 2005 m. gruodžio 31 d. 
buvo 2,9102 Lt / JAV doler�. 

Pal�kan� normos rizika 

�mon�s skoloms taikomos kintamos pal�kanos, susijusios su LIBOR ir svyruojan�ios nuo 
LIBOR+1,5% iki LIBOR+1,7%.   

2005 m. gruodžio 31 d. �mon� nesinaudojo jokiomis finansin�mis priemon�mis, kad 
apsidraust� nuo pinig� sraut� ir pal�kan� normos kitimo rizikos. 
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18.  Užbalansiniai ir kapitalo �sipareigojimai 

Informacija apie �keist� turt� pateikta 14 paaiškinime.  

�mon� veda mokestin� gin�� d�l 147 t�kst. lit� PVM susigr�žinimo. Kol klausimas n�ra 
išspr�stas, mokes�i� inspekcija sustabd� min�tos sumos išmok�jim� �monei. 

�mon� tikisi, kad klausimas bus išspr�stas 2006 m. pradžioje. 

Joki� kit� �sipareigojim�, nenurodyt� balanse,�mon� neturi. 

19.  Susijusios šalys  

Sandoriai tarp susijusi� šali�: 

T�kst.lit� 2005 m. 2004 m. 
 Pardavimai Pirkimai Pardavimai Pirkimai 
     
	KB Šilgaliai 0 804 3 611 
     
     
Viso 0 804 3 611 

 

In thousand of Litas 2005 m. gruodžio 31 d. 2004 m. gruodžio 31 d. 
 Gautinos 

sumos 
Mok�tinos 

sumos 
Gautinos 

sumos 
Mok�tinos 

sumos 
     
	KB Šilgaliai 677 0 640 8 
     
Viso 677 0 640 8 

UKB Šilgaliai yra pieno tiek�jas.  Pagrindinis �mon�s akcininkas ir su juo susij� asmenys 
turi �sigij� nuosavybes teise dal� paj� UAB Šilgaliai. 

Atlyginimai vadovybei yra �traukti � administracini� s�naud� straipsn�, “personalo išlaikymo 
s�naudas” (žr. 4 pastaba):  

T�kst.lit� 2005 2004 
   
Atlyginimai vadovybei 409 371 
   

Vadovybei išduotos negr�žintos paskolos yra apskaitytos kaip gautinos sumos:  

T�kst.lit� 2005 2004 
   
Vadovybei išduotos paskolos 112 542 
   
 
Paskolos gražinimo data yra 2006-12-31 bei pal�kan� norma 0%. 
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20.  �vykiai po balanso sudarymo datos 
Reikšming� �vyki� po balanso datos ne�vyko. 

 

21.  Paaiškinimai d�l per�jimo prie TFAS 
Kaip pamin�ta 1(a) pastaboje, šios yra pirmosios �mon�s finansin�s ataskaitos, parengtos 
pagal TFAS.  

1-oje pastaboje išd�styti apskaitos principai buvo taikyti, rengiant finansines ataskaitas 2005 
m. gruodžio 31 d., pateikiant palyginamuosius skai�ius 2004 m. gruodžio 31 d., ir rengiant 
pradin� balans� 2004 m. sausio 1 d pagal TFAS (�mon�s per�jimo prie TFAS data).  

Pradinis balansas pagal TFAS sutampa su pradiniu balansu finansin�se ataskaitose, 
parengtose pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus (LVAS).  


