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Ilgalaikis siekisIlgalaikis siekis

SparSparččiausiai auganti ir pelningiausia iausiai auganti ir pelningiausia 
pieno perdirbimo bendrovpieno perdirbimo bendrov ėė

CentrinCentrin ėėje ir Rytje ir Ryt ųų EuropojeEuropoje



Ilgalaikis siekisIlgalaikis siekis

Rodikliai 2003 2004 2005   2006 2007 2008p

Pardavimų augimas 11% 8% 12% 22% 22% 6%

Pelningumas 4,4% 4,8% 3,5% 3,4% 5,0% 2,0%

EBITDA pelningumas 12% 12% 11% 11% 13% 9%

ROE 18% 17% 14% 15% 21% 9%

Šaltinis: bendrovės duomenys, 2008

SparSparččiausiai auganti ir pelningiausia pieno perdirbimo b endroviausiai auganti ir pelningiausia pieno perdirbimo b endrov ėė
CentrinCentrin ėėje ir Rytje ir Ryt ųų EuropojeEuropoje



Perspektyvos: pasaulio rinkaPerspektyvos: pasaulio rinka

Ne namNe namųų rinkose urinkose u žždirbam apie 50% pajamdirbam apie 50% pajam ųų

TradiciTradici šškai skai s ūūris, sviestas ir pieno miltai ris, sviestas ir pieno miltai 
sudaro 70% vissudaro 70% vis ųų eksporto pajameksporto pajam ųų

Šaltinis: www.clal.it

Fermentinis s ūris Sviestas Pieno miltai

2006
2007
2008



Pasaulio rinka: kas toliau?Pasaulio rinka: kas toliau?

Augimas, neAugimas, ne žžiiūūrint laikinrint laikin ųų nuosmukinuosmuki ųų

–– Pasaulio gyventojai valgo daugiauPasaulio gyventojai valgo daugiau
•• DidDidėėja gyventojja gyventojųų skaiskaiččiusius

•• Gyventojai gyvena geriauGyventojai gyvena geriau

–– EkspertEkspert ųų prognozprognoz ėėss
•• StruktStruktūūriniai pasikeitimai gamintojriniai pasikeitimai gamintojųų/vartotoj/vartotojųų rinkoserinkose

•• Paklausa ir kainos augsPaklausa ir kainos augs

Šaltinis: MAP, ZMP, 2008



Perspektyvos: namPerspektyvos: nam ųų rinkarinka

Šaltinis: bendrovės duomenys, 2008

Tradiciniai 
65%

Pridėtinės 
vert ės
35%

NamNamųų rinkoje urinkoje u žždirbam apie 50% pajamdirbam apie 50% pajam ųų

–– Rinka: maRinka: ma žža ir maa ir ma žžai ai 
kintantikintanti

–– Vartotojai vertina Vartotojai vertina 
kokybkokyb ęę ir patogumir patogum ąą



NamNamųų rinka: kas toliau?rinka: kas toliau?

Ilgalaikis orientyras Ilgalaikis orientyras –– pridprid ėėtintin ėės verts vert ėės s 
gaminiaigaminiai

–– TrumpalaikTrumpalaik ėės tendencijoss tendencijos
•• MaMažėžėjanjanččio vartojimo grio vartojimo grėėsmsmėė

•• Tradiciniai gaminiaiTradiciniai gaminiai

–– IlgalaikIlgalaik ėės tendencijoss tendencijos
•• KeiKeiččiasi vartojimo iasi vartojimo įįproproččiaiiai

•• AukAukšštesnio pelningumo gaminiaitesnio pelningumo gaminiai



Verslo modelisVerslo modelis
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Šaltinis: bendrovės duomenys, 2008

Pastaba: KitaKita: reklama, atsarginės dalys, turto remontas, draudimas, kanceliarija, produktų kūrimo sąnaudos,
mokesčiai, pieno tyrimai, komandiruotės, veterinarijos paslaugos, marketingas, kt.

Efektyvus Efektyvus žžaliavinio pieno perdirbimasaliavinio pieno perdirbimas

–– Pieno Pieno žžaliava, B2Baliava, B2B

–– ProduktProdukt ųų krepkrep ššeliselis

–– Efektyvi gamybaEfektyvi gamyba



Vieta kapitalo rinkojeVieta kapitalo rinkoje

•• PZV1L, palyginus su OMX VilniusPZV1L, palyginus su OMX Vilnius

Šaltinis: www.baltic.omxnordicexchange.com

PZV1LPZV1L

OMX VilniusOMX Vilnius



Kaip atrodysim 2009?Kaip atrodysim 2009?

TikTikėėtina, kad 2009 bus itina, kad 2009 bus i ššbandymbandym ųų metaimetai

–– Eksportas: stabilizacija ir naujos rinkosEksportas: stabilizacija ir naujos rinkos
–– NamNamųų rinka: konkurencijarinka: konkurencija
–– ŽŽaliavos rinka: aliavos rinka: žžemesnemesn ėės kainoss kainos
–– Konsolidacijos galimybKonsolidacijos galimyb ėėss

AteitAteitįį sunku prognozuoti, tasunku prognozuoti, taččiau ji neabejotinai iau ji neabejotinai 
pasipasiūūlys patrauklilys patraukliųų galimybigalimybiųų



SantraukaSantrauka

•• SparSparččiausiai auganti ir pelningiausiaiausiai auganti ir pelningiausia

–– Eksporto rinkEksporto rink ųų galimybgalimyb ėėss

–– LyderystLyderyst ėė vietos rinkojevietos rinkoje

–– Efektyvi veiklaEfektyvi veikla



AAččiiūū uužž ddėėmesmes įį !!

AB “Pieno žvaigžd ės”
Laisvės pr. 125, LT-06118, Vilnius

Tel.:  +370 5246 1414
Faks.: +370 5246 1415

info@pienozvaigzdes.lt
www.pienozvaigzdes.lt


