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Atsakingq asmenr{ patvirtinimas

2012 02 28

TelSiai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vertybiniq popieriq istatymo 22

straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vertybiniq popieriq komisijos patvirtintomis periodines ir
papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyktdmis, mes, AB ,,Zemaitijos pienas,,

generalinis direktorius Algirdas Paiemeckas ir vyriausioji buhalterd Dalia Gecien6,

patvirtiname, kad m0sq iiniomis, pridedama neaudituota konsoliduota tarpine finansinc
informacija u2 2011 m. yra sudaryta pagal Europos Sqiungoje priimtus Tarptautin6s
finansin6s atskaitomyb6s standartus, atitinka tikrovg ir teisingai parodo bendrov6s bendrq
konsoliduotq jmoniq grup6s turtq, isipareigojimus, finansinq bUkle, pelnq arba nuostolius.

PRIDEDAMA:

2011 m. dvylikos menesiq neaudituotq tarpiniq konsoliduotq finansiniq ataskaitq rinkinys.

Generalinis di Algirdas Paiemeckas

vyr. Dalia Geciend
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AB,,ZEMAITIJOS PIENAS"

NEAUDTTUOTU TARPINIU KONSOLTDUOTU

FtNANStNtU ATASKATTU R|NKTNYS

uz 2o11tt.
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Balansas

TURTAS

gataikis turl,,s

llgalaikis nematerialusis turtas

llgalaikis materialusis turtas

Investicinis turtas

Investicijos, skirtos parduoti

Investicilos i dukterines imones

llgalaikes gautinos sumos

Atid6tojo pclno mokesCio turtas

Grup6

2011 m.

gruodiio 3'l d.

2010 m.

gruodzio 31 d.

413

71,6'13

14

5,05;

2,287

23

65,357

4

3,?6;

I,605

Ilgataikio tutto i5 viso 79,386 70,749

Trumpalaikis turtas

Atsargos

lSankstiniai apmokejimai

15 pirkojq gautinos sumos

16 dukteriniq imoniq gautinos sumos

16 kitrt susijusiq Saliq gautinos sumos

Kitoa gautinos sumos

lndAliai

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

90,486

588

29,073

7,357

5,942

9,556

62,08r

641

36,265

6,542

5,000

8,766

Trumpataikio turlo i5 viso 143,002 I19,294

Turto i5 viso 222,388 190,043
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Balansas (tesinys)

ISIPAREIGOJIMAI IR NUOSAVAS KAPITALAS

Nuosavas kapitalas, priskidinas Bendrcves

akcininkams

lstatinis kapitalas

Privalomasis rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirsh/tasis pelnas

Maiumos dalis

Grupd

2011 m. 2010 m.

gruodiio 31 d. gruod:io 3l d.

48,375

4,838

17,997

56,182

48,375

4,838

10,000

s6,842

127,392

1,9s5

120,055

I,840

Nuosavo kapihlo iS viso 129,347 12't,895

I lga I a i kia i is i pa re i g oj ima i
Gauta parama

llgalaikes paskolos

Lizingo (fi nansin6s nuomos) isipareigojimai

Atideto pelno mokes6io isipareigorimai

Kiti ilgalaikiai isipareigojimai

2,247

2,885

3,264

977

1,658

2,678

8,838

o,crc

784

1,879

galaikitt isipareigojimq iS viso 11,031 20,754

Tru m p a I a i ki a i is i p a re i g oj i m ai

llgalaikiq paskolq einamqjq metlt dalis

llgalaikirt lizingo (finansings nuomos)

isipareigojimq einamqjq metq dalis

Prekybos skolos

Dukterin6ms imonCms moketinos sumos

Kitoms susijusioms Salims mokdtinos sumos

Mok6tinas pelno mokestis

Kitos trumpalaikds moketinos sumos

32,502

4,027

28,671

1,088

15,720

1,670

4,673

25,652

2,822

12,578

Trumpalaikitl isipareigojimq iS viso 82,010 47,394

lsipareigojimq ir nuosavo kapitalo i5 viso 222,388 190,043
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Pelno (nuostolir{) ataskaita

Pardavimo pajamos

Pardavimo savikaina

Bendrasis pelnas

Veiklos sqnaudos

Kitos veiklos pajamos - grynasis rezultatas

Veiklos pelnas

Finansines ir investicin€s veiklos (senaudos) -
grynasis rezultatas

Pelnas pries apmokestinimq

Pelno mokestis

Grynasis pelnas

Grupe Grup6

2011 m. 2010 m.

201I m. 2010 m. spalio 1 d. - spalio I d. -

gruod:io 3l d. gruodiio 31 d. gruodiio 3l d. gruodZio 31 d.

494,426

(402,5E0)

433,692

(3,r4,r36)

121,914

(100,7271

I18,463

(95,810)

9't,846 89,555 21,'t87 22,653

(80,339)

(6ss)

(65,144)

(r,531)

(1s,779)

(1,050)

(9,1/71

(603)

10,852

(287l.

22,8E0

215

4,358

(2161

12,603

(80)

10,565

(610)

23,095

(3,773)

4,142

1,600

12,523

12,7221

9,955 19,322 5,742 9,E0r
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Nuosavo kapitalo poky6iq ataskaita

Grup6 Priskirtinas Bendroves akcininkams

lstatinis Privalomasis Nepaski6ty Mazumos

kapitalas rrezervas Kiti rezervai tas pelnas 15 viso dalis 15 viso

2009 m. gruodiio

3l d. likutis 48,375 4,838 - 50,465 103,578 2,626 106,304

Dividendai,

tantjemos

Rezervai savoms

akcijoms isigyti

Dukterin6s

imones
likvidavimas

Grynasis lV -jr.t

ketvirdiq pelnas

(nuostolis)

(2,4621 (2,4621 - (2,4621

10,000 (10,000)

(385) (385) (884) (1,268)

- 19,225 19,225 97 19,322

2010 m. gruod:io

3l d. likutis 48,375 4,838 10,000 56,842 120,055 1,840 12,t,895

(2,500) (2,500) - (2,500)

3,000 (3,000)

Dividendai

Rezervai

tantjemoms,

premUoms

Rezervai savoms

akciroms

Grynasis lV- jq

ketviriiq pslnas

(nuostolis)

4.ss7 (5,000) (3) (3)

9,840 9,840 115 9,955

2011 m. gruod:io

3l d. fikutis 48,375 4,838 17,997 56,182 ,127,392 1,955 129,347
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Pinigq srautq ataskaita

PagrindinCs veiklos pinigq srautai
Grynasis pelnas

Nepiniginiq sqnaudq (pajamq) atstatymas:
Nusiddvejimas ir amortizacija
Gautos paramos amortizacija
llgalaikio materialiojo turto pardavimo (pelnas) /
nuostoliai ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto nurasymai
FinansinAs veiklos rezultato eliminavimas
Gautinq sumq vertes sumaZOjimas

llgalaikio turto vertds suma:6jimas
Pelno mokesdio sanaudos
Atsargq realizacin6s vertds suma26jimo
(atstatymas)
Dukteriniq imoniq likvidavimo nuostoliai

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargq sumai6jimas (padidejimas)

Gautinq sumq (padidejimas)

lSankstiniq apmokejimq ir kito trumpalaikio turto
suma:ejimas (padid6jimas)
Kitq gautinq sumq sumai6jimas
Prekybos skolq, susijusioms ialims ir dukterinems
imondms mok6tinq sumq padidgjimas
(suma:6jimas)
(Sumoketa) palikanq
(Sumoketas ) pelno mokestis
Kittt mokdtinq sumq ir trumpalaikiq isipareigojimq
(sumai6jimas) padidejimas
Grynieji pinigq srautai i5 pagrindines veiklos

Investicinds veiklos pinigq srauta
llgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
(isigijimas)
llgalaikio materialioio turto perleidimas

lnvesticijq isigijimai, pardavimai

Paskolr{ susigreiinimas
llgalaikiq paskolq (isdavimas)
Gautos paliikanos

Grynieji pinigq srautai investicinei veiklai

GrupC
2011 m.

gruodzio 3l d.
2010 m.

gruod:io 31 d.

(2e3)

(866)

9,955

17,536

(978)

(5)

I,097

4,267

'19,322

18,802

('t,1741

(E6)

(6)

103

'14

3,688

1,572
(103)

30,766

(32,6721

(143)

az

1,138

4,989

(685)

12,7421

3,774

42,130

(24,2101

(6,s06)

(r87)
(3,512)

6,038

(486)

(3,331)

3,021

4,476 12,558

(24,s871

708

(13)

2,934
(8,752)

452

(6,963)

573

(10)

2,162
(3,629)

297

(29,2s41 (7 ,s7'tl
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Pinigq srautq ataskaita (tqsinys)

Finansln6s veiklos pinigq srautai
Dividendq, tantjemq, premijrt (i5mokejimas)
Pinigai, (perduoti) reorganizacijos metu
Paskolq gavimas

Paskolrt (grqlinimas)
Lizingo (finansin6s nuomos) (mokejimai)

Gauta parama

Kitos flnansind3 veiklos pajamos, s4naudos

Grynieji pinigq srautai finansinei vaiklai

Grynasis pinigq srautr.t padiddjimas (sumaiAjimas)

Pinigai ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradZioje

Pinigai ir pinlgq ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Grup6
20ll m. 2010 m.

gruodiio 3l d. gruodiio 31 d.

(4,800)

39,220

112,0291
(2,370)

547

(2,4621

15,538

(30,662)

(5,108)

684

20,s68 (22,0111

(4,2r0)

13,766

(r7,025)

30,79r

9,556 13,766
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AiSkinamasis ra5tas

l.Bendroji informacija

Bendrovd gamina pieno produktus ir parduoda juos Lietuvos ir u:sienio rinkose. Bendrovd turi keleta didmenines
prekybos padalinir{ su sand6liais ir transportavimo priemondmis did:iausiose Lietuvos miestuose. Bendroves
akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybiniq popierir.l bir:os Einamajame saraie.

2010 m. ir 20ll m. gruodiio 3l d. Bendrovds istatinis kapitalas buvo 48.375 tukst. litq, kuri sudare 48.375 tukst.
paprastttjlt vardiniq akcijq, kuriq kiekvienos nominali verte I litrt. Visos akcijos yra isleistos, pasirasytos ir
apmok6tos. 2010 m. gruodiio 31 d. Bendrov€s dukterines imon6s ir pati Bendrove savq akciq neturejo. 20ll m.

Bendrov6 isigijo savo 11 vnt. akcijq ui 3 tEkst. Lt

2011 m. gruod2io 3l d. crupe sudare AB ,,Zemaitijos pienas,, ir jos dukterinds imon6s (toliau ,,crupd,,t:

crup6s
lmones .. ._ Investicijos Nuosavas Nuosavasvatoomq Konsolduo .. pagrindinA

lmone ouvetnes dydis kapitalas kapitalasaKctJtl ur dals veiklaadresas (isigijimo 20101231 2011| 1'231|oalls 
savikaina)

Klaipados g. pieno

20K,,tarpu6iq 3,Situt6, satdymo
pienas" Lietuva 12o/. 100% 60 437 4O7 pasraugos

Klaip6dos g.

ABF,,Situtes 3,Situt6, snri,,
Rambynas" Lietuva 87 '82% 87 '82% 10'878 12'871 13,814 ;;;*

SIA ,, Muiias Skaistkaf nes g. 4 Ma:menin6,
piens" I , Riga, Latvija 32% - didmeninA

prekyba
Remiantis 2em6s iikio bendroviq istatymu, bendrovirt nuosavybg yra nustatoma pagal pardavimq su tam tikra
bendrove procentini santyki, tod6l ZUx,,Tarpuciq pienas" yra laikomos dukterine imone, ne6 jos pardavimai
Bendrovei sudaro beveik 100 %. ABF,,Silutds Rambynas" yra laikoma dukterine imone, nes AB ,,Zemaitijos
pienas" kontroliuoja daugiau nei 50% akcijq. 2011 m. gruod:io 3l d. crupes darbuotojq skai6ius buvo 1491
(2010 m. gruodiio 3l d. - 1552).
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Pagrindiniai Grup6s finansiniai rodikliai: 2O11 m.llv ketv.

Pardavimai, tukst. tt 494,426

Bendrasis pelnas, tokst. Lt 91,846

EBfTDA, t[kst. Lt 28,787

Bendrasis likvidumas ( laikotarpio pabaigoje) 1,744

Akcijos buhalterind verte ( laikotarpio pabaigoje) 2,87

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grup6s 20'l I m. gruodiio 31 d. finansinq atskaitomybg, yra Sie:

Parenoimo oaqrindas

Si finansina atskaitomybd yra parengta pagal Tarptautinius finansinds atskaitomybes standartus (TFAS), priimtus

taikyti Europos Sqjungoje.

Finansinds atskaitomvbds valiuta

Sioje finansinoje atskaitomybdje visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais.

Litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito uU I eurq, o tito kursq kitq valiutrt at:vilgiu kasdien nustato Lietuvos

Bankas.

Konsolidaciios principai

Grup6s konsoliduota finansine atskaitomybe apima AB ,,Zemaitijos pienas" ir jos kontroliuojamas imones.
Paprastai imond yra kontroliuojama, kai Grupei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 procentq

balsavimo teises suteikiandio istatinio kapitalo ir/ar kai ji gali kontroliuoti finansing ir iprastine veiklE ir taip gauti

naudos i5 Sios imones veiklos.

Nuosavo kapitalo ir grynojo pelno dalis, priklausantys akcininkq maiumai, yra parodomi atskirai nuo Bendrov6s
akcininkams priskiriamos nuosavo kapitalo ir grynojo pelno dalies atitinkamai konsoliduotuose balansuose,

nuosavo kapitalo sudetyje bei konsoliduotose pelno (nuostoliq) ataskaitose.

lsigytoms imongms apskaityti taikomas pirkimo metodas.

Dukterin6s imonis yra pilnai konsoliduojamos nuo isigijimo dienos, kai Grupe perima kontrolq, ir konsolidacija

vykdoma iki tada kol 5i kontrol6 baigiasi.

Konsoliduojant eliminuojami visi imoniq tarpusavio sandoriai, likudiai bei nerealizuotas pelnas ir nuostoliai.

Konsoliduota finansing atskaitomybe yra parengta taikant vienodus apskaitos principus panaiiems sandoriams ir
kitiems ivykiams panasiomis aplinkybemis.
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Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas i6 pradiit{ yra pripaiistamas isigUimo verte. Nematerialusis turtas yra pripaiistamas, jei yra

tikatina, kad Grupd gaus su Siuo turtu susiiusiq ekonomine naudq ateityje ir jei turto vert6 gali buti patikimai

ivertinta. Grupe neturi neapibr6:te naudingo tarnavimo laikq turineiq nematerialiojo turto vienetq, toddl po pradinio
pripa:inimo nematerialusis turtas yra apskaitomas isigijimo verte, atdmus sukaupta amortizacijq ir sukauptus
vertds sumaiejimo nuostolius, jei tokiq yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu

metodu per numatytq naudingo tarnavimo laikq. Nematerialaus turto amortizacijos sqnaudos yra itrauktos iveiklos
sanaudas.

llqalaikis materialusis turtas

llgalaikis materialusis turtas apskaitomas isigijimo verte, ikuriq neieina kasdienines prieziuros i5laidos, atemus

sukaupt4 nusiddvdjimq ir ivertintus vertds sumaz6jimo nuostolius. lsigijimo verte apima ilgalaikio materialiojo turto
daliq pakeitimo iSlaidas, kaijos patiriamos, jei 6ios iSlaidos atitinka turto pripazinimo kriterijus.
Nusiddv6jimas skaiiiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq metod4 per toki turto naudingo tarnavimo laikotarpi:
Pastatai

MaSinos ir irengimai
Transporto priemon6s ir kita iranga

20 - 40 metq

5 metai

4 -'10 metq

Turto likutinAs vertds, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusidevdjimo metodai yra periiUrimi lr, jei reikia,

pakoreguojami kiekvienq finansiniq metq pabaigoje.

llgalaikis materialusis turtas yra nurasomas ji pardavus arba kai iS jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios

ekonominAs naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantis ddl turto nuraiymo (apskai6iuojamas kaip grynqjq
pardavimo pajamq ir balansines turto vert6s skirtumas), yra itraukiamas itq metq petno (nuostoliq) ataskaita,

kuriais turtas yra nura5omas.

lnvesticinis turtas

Grupes investicini turtq sudaro ieme ir pastatai, kurie yra nuomojami ir uidirba nuomos pajamas, ir n6ra naudojami
Grup6s pagrindinds veiklos tikslams. Investicinis turtas yra apskaitomas isigijimo verte atemus sukaupta
nusideverimE bei ivertintr.l vertes sumai6jimo nuostoliq sumq.

Nusiddv6jimas skai6iuojamas taikant tiesiogiai proporcingq metode per 20 - 40 metq naudingo tarnavimo laika.

Perk6limai i investicini turtq ir i6 jo atliekami tada ir tik tada, kai pasikeidia turto paskirtis.

Atsaroos

Atsargos apskaitomos zemesniqja i5 savikainos ir grynosios realizacinds vertes, atemus vertds suma:ejimq
pasenusioms ir l6tai judaneioms atsargoms. Savikaina apskaiaiuojama FIFO metodu. I pagamintos produkcijos ir
nebaigtos gamybos savikainq itraukiamos pastovios ir kintamos pridetines iSlaidos, esant normalioms gamybos

apimtims. Atsargos, kurios nebegali boti realizuotos, yra nurasomos.
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Pinioai ir piniqu ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko seskaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikds, labai likvid:ios investicijos,

lengvai konvertuojamos iiinomE pinigq sumq. Tokiq investicijq terminas neviniija triiq m6nesiq, o vertes pokyciq

rizika yra labai neiymi.

Pinigq srautq ataskaitoje pinigus ir jq ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir indetiai einamosiose saskaitose.

Finansinis turtas irfinansiniai isipareiooiimai

Grupe pripa:ista finansini turtq savo balansuose tada ir tik tada, kai crupd tampa isipareigojimo dalimi pagal

sutarti.

lnvesticiios

Vadovaujantis 39 TAs ,,Finansinds priemonds: pripaiinimas ir vertinimas" finansinis turtas yra skirstomas i

finansini turtA, vertinamq tikr4ia verte pelno (nuostoliq) ataskaitoje, finansini turtq, laikomq iki iipirkimo termino,

suteiktas paskolas ir gautinas sumas bei finansini turtq, skirta parduoti. Visi investicijq isigijimai ir pardavimai yra

pripaiistami jq pirkimo/ pardavimo dienq. li pradiirt investicijos yra apskaitomos isigijimo verte, kuri yra lygi
sumoketo atlyginimo tikrajai vertei, itraukiant (iSskyrus finansini turtq, vertinamq tikr4ia verte pelno (nuostolirt)

ataskaitoje) sandorio sudarymo sqnaudas.

Gautinos sumos ir suteiktos paskolos

Paskolos ir gautinos sumos (kurios ndra i5vestin6 finansin6 priemona) yra finansinis turtas su fiksuotais alba
nustatytu bUdu apskaidiuojamais mok6jimais, kuriuo neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Toks turtas yra apskaitomas

amortizuota verte, naudojant efektyvios palukanq normos metodq. Pelnas ir nuostoliai yra apskaitomi pelno

(nuostolitt) ataskaitoje amortizuojant paskolas ir gautinas sumas, jas nurasant arba apskaitant jq vertes

suma:ejimA.

Skolos

Skolinimosi iSlaidos pripa:istamos sqnaudomis, kai patiriamos.

Skolos iS pradiiq pripa:istamos gautq l6sq tikreia verte, atemus sandorio kastus. Veliau jos apskaitomos
amortizuota verte, o skirtumas tarp gautq l6stt ir sumos, kuriq reikes sumoketi per skolos terminq, yra itraukiamas i

laikotarpio pelna ar nuostolius.

Lizinqas (finansinA nuoma) ir veiklos nuoma

Sprendimas ar susitarimas yra (arba) apimantis nuomq, paremte susitarimo pagrindu pradzios data ar kai

susitarimo ivykdymas yra priklausomas nuo specifinio turto arba kai perduotas turtas, jo naudojimosi teisd yra
perduodama pagal susitarimE.
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Ootaciios

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar pra6jusio laikotarpio iSlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat

visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su
pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripaiistama panaudota dalimis tiek, kiek per ataskaitini laikotarpi
patiriama sqnaudq, arba kiek apskaiiiuojama negautq pajamq, kurioms kompensuoti skirta dotacija.
Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutdje,,Gauta parama,,.

Pelno mokestis

Pelno mokestis skaidiuojamas pagal Lietuvos mokesdiq istatymq reikalavimus.

Nuo 2010 m. Lietuvos Respublikos imonems taikomas pelno mokesdio tarifas - 15 %.

Paiamu oripaiinimas

Pajamos pripaiistamos, kai tik6tina, jog bendrov6 gaus su sandoriu susijusiq ekonomine naudq, ir kai galima

patikimai ivertinti pajamq sume. Pardavimai apskaitomi at6mus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamos ii prekiq pardavimq pripaiistamos pristadius prekes ir perdavus rizike bei prekiq nuosavybds teikiame

nauoq.

Konsoliduotoje pelno (nuostoliq) ataskaitoje pardavimai tarp Grupes imoniq yra eliminuoti.

Sanaudu DriDa:inimas

Sqnaudos apskaitoje pripa:istamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai

uidirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsi:velgiant i pinigq isleidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini

laikotarpi padarytq islaidq neimanoma tiesiogiai susieti su konkrediq pajamrt uidirbimu ir jos ateinandiais

laikotarpiais neduos pajamq, Sios iSlaidos pripaiistamos sqnaudomis te pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

SEnaudq dydis paprastai ivertinamas sumokdta arba mok6tina pinigq suma, neiskaitant PVM. Tais atvejais, kai

numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palukanos nera isskirtos, sqnaudq dydis ivertinamas diskontuojant
atsiskaitymo sumq rinkos palikanq norma.

Uisienio valiutos

UZsienio valiuta iSreik6ti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dienE galiojusi oficiatq valiutq keitimo kursE. Pelnas

ir nuostoliai i5 tokiq sandoriq bei i5 uisienio valiuta isreiksto turto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo balanso

dienai yra apskaitomi pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Tokie likuEiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio
pabaigos valiutq keitimo kursq.

Garantiios

Finansin6s garantijos pirminio pripaiinimo metu yra vertinamos tikrqja verte (gautos premijos suma ) Kitq

isipareigojimq straipsnyje. V6lesnio vertinimo metu Grupes isipareigojimas yra vertinamas didesne i5 amortizuotos
premijos ir iSlaidq, reikalingq padengti finansinius isipareigojimus, atsirandaneius d6l suteiktq garantijq, verte.
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Bet koks isipareigojimo padidejimas, susijes su garantijomis, pelno (nuostolirt) ataskaitoje apskaitomas vert6s
suma:6jimo sEnaudose. Gauta premija yra pripaiistama pelno (nuostoliq) ataskaitoje finansindse pajamose tiesiniu
budu per visq garantijos laikotarpi.

Garantijos yra neatsaukiami u:tikrinimai, kad Grupd atsiskaitys kliento vardu su trediosiomis Salimis, kai jis
negales ivykdyti savo isipareigojimq tre6iosioms Salims.

Tarpusavio u:skaitos

Sudarant finansinq atskaitomybe turtas ir isipareigojimai bei pajamos ir sqnaudos ndra sudengiami, isskyrus

awejus, kai atskiras standartas specifiskai tokio sudengimo reikalauja.

3. lnformac0a pagal segmentus

Valdymo tikslais Grup6s veikla organizuojama kaip vienas pagrindinis segmentas - pieno produktq gamyba ir

pardavimas (pirminis segmentas). Pardavimai pagal geografinius segmentus (antrinius segmentus) pateikiami

2emiau:

GrupA

20'l'l m. 2O'lO m.

gruod:io 3l d. gruodiio 31 d.

Pardavimai

Lietuva

Kitos Baltijos valstybes ir NVS Salys

Kitos Europos Salys

JAV

Kita

494,426 433,692

4. Atsargos

Grupe

2011 m. 2010 m.

gruodiio 3l d. gruodZio 31 d.

276,594 248,935

127,063 112,876

83,640 63,666

2,O18

5,111

126

8,089

Zatiavos

Pagaminta produkcija ir nebaigta gamyba

Prek6s, skirtos perparduoti

Minus: vert6s suma:inimas iki grynosios real. vertes

Viso atsargq

13,227

82,265

1,964

1234s

5'1,512

887

(6,970) (2,7O31

90,486 62,081
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5. Peskolq grArlnimo terminai:

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

15 viso paskolq 20'll m. gruodiio 31 d.

2011 m. gruod:io 3l d. Grup6s negrq:intq

pateikiamos taikst lt):

20ll m. gruod:io 3l d.

32,s02

1,048

1,837

35,387

paskolq dalis nacionalinE ir utsienio valiutomis (sumos lentel6jE

2011 m. gruodZlo 3l d.

29,942

5,445

35,387

Pa6kolos valiuta:

Eurais

Litais

6. Pobala n si nia i ivykiai

Jokiq reiksmingq ivykiq, ivykusirt po finansiniq ataskaittl sudarymo, nebuvo.


