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AB Vilkyškių pienin÷  
 

Apie įmonę 

Emitento pavadinimas  

  

Akcin÷ bendrov÷ Vilkyškių pienin÷ 

Įstatinis kapitalas  

  

9 353 000 litų 

Būstin÷s adresas  

  

Vilkyškiai, Pag÷gių savivaldyb÷ 

Telefonas   

  

8-441 55330 

Faksas     8-441 55242 

Elektroninis paštas  

  

centras@cheese.lt 

Teisin÷-organizacin÷ forma 

  

Akcin÷ bendrov÷ 

Įregistravimo data ir vieta 

  

1993 m. geguž÷s 10 d. 

Įmonių rejestro kodas  

  

277160980 

Interneto adresas  

  

http://www.cheese.lt 

 

AB Vilkyškių pienin÷s valdyba 

Emitento valdybą sudaro: G. Bertašius, S. Trijonis, R. Jancevičius ir R. Šniepis. Įmon÷s generalinis 
direktorius –  G. Bertašius. 

Reikšmingi apskaitos principai 

Konsoliduotos AB Vilkyškių pienin÷ (įmon÷s kodas 277160980)  finansin÷s ataskaitos yra parengtos 
vadovaujantis Tarptautiniais finansin÷s atskaitomyb÷s standartais. 
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Buhalterinis balansas  

 

Tūkst. litų Paaišk. 2007 12 31 2006 12 31 

    

Turtas    

Ilgalaikis materialusis turtas 7 46152 38126 

Nematerialusis turtas 8 1074 1061 

Atid÷tojo mokesčio turtas  0 23 

Ilgalaik÷s gautinos sumos  950 62 

Kitos investicijos 9   

Iš viso ilgalaikio turto  48176 39272 

    

Avansai už akcijas  0 0 

Atsargos 10 16452 13543 

Gautinos sumos 11 13774 11057 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 12 1055 891 

Iš viso trumpalaikio turto  31281 25491 

Iš viso turto  79457 64763 

    

Akcininkų nuosavyb÷    

Akcinis kapitalas 13 9455 9353 

Rezervai  9354 9683 

Nepaskirstytasis pelnas  13514 4967 

Iš viso akcininkų nuosavyb÷s  32323 24003 

Mažumos dalis  51 51 

Iš viso akcininkų nuosavyb÷  32374 24054 

Dotacijos, subsidijos    

Įsipareigojimai    

Paskolos ir skolinimosi l÷šos 14 22684 16680 

Kapitalo subsidijos  4607 1441 

Atid÷tojo mokesčio įsipareigojimai 15 2599 2793 

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų  29890 20914 

    

Paskolos ir skolinimosi l÷šos 14 4657 5567 

Mok÷tinas pelno mokestis  1175 361 

Prekybos ir kitos mok÷tinos sumos 16 11361 13867 

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų  17193 19795 

Iš viso įsipareigojimų  47083 40709 

Iš viso akcininkų nuosavyb÷s ir 
įsipareigojimų 

 79457 64763 

 

 

Generalinis direktorius     Gintaras Bertašius 
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Pelno (nuostolių) ataskaita  
 

Tūkst. litų  Paaišk. 2007 12 31 2006 12 31 

    

Apyvarta 1 136274 115719 

Pardavimų savikaina  -114230 -102262 

Bendrasis pelnas  22044 13457 

    

Kitos veiklos pajamos, grynąja verte 2 21 87 

Paskirstymo sąnaudos  -2052 -1921 

Administracin÷s sąnaudos 3 -6137 -5788 

Veiklos pelnas prieš finansin÷s veiklos sąnaudas  13876 5835 

    

Finansin÷s veiklos pajamos  92 73 

Finansin÷s veiklos sąnaudos  -1467 -1025 

Grynosios finansin÷s veiklos sąnaudos/pajamos 4 -1375 -952 

    

Pelnas prieš apmokestinimą  12501 4883 

    

Pelno mokesčio sąnaudos 5 -2303 -1009 

Metų pelnas  10198 3874 

Paskirstytina    

Įmon÷s akcininkams  10198 3905 

Mažumos dalis  0 -31 

Grynasis pelnas  10198 3874 

    

Pelnas tenkantis 1 akcijai  (Litais) 6 1,09 0,42 

Sumažintas pelnas tenkantis 1 akcijai  (Litais)    

 

 

Generalinis direktorius     Gintaras Bertašius 
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Pinigų srautų ataskaita  
Tūkst. litų Paaišk 2007 12 31 2006 12 31 

    

Grynieji pinigų srautai iš įmon÷s veiklos    

Pelnas prieš apmokestinimą  10198 3874 

Koregavimai:    

Nusid÷v÷jimas 7 3837 2921 

Amortizacija 8 29 191 

Pripažinta pajamomis kapitalo subsidijų dalis  -272 -140 

Ilgalaikio turto vert÷s sumaž÷jimas   45 

Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas 2  -9 

Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 4 1438 952 

Pelno mokesčio sąnaudos  2303 1009 

Grynieji pinigų srautai iš įmon÷s veiklos prieš 
pokyčius apyvartin÷se l÷šose 

 17533 8843 

    

Atsargų pokytis  -2909 -5116 

Skolų pokytis  -3605 -2959 

Prekybos ir kitų mok÷tinų sumų pokytis  -1977 6756 

Grynieji pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos  9042 7524 

    

Sumok÷tos / gautos palūkanos, grynąja verte  -1438 -951 

Sumok÷tas pelno mokestis  -1489 -1782 

Grynieji pinigų srautai iš įprastin÷s veiklos  6115 4791 

    

Grynieji pinigų srautai iš investicin÷s veiklos    

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 7 -8621 -7778 

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas 8 -41 -23 

Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo  0 271 

Investicijos į dukterinę įmonę   -971 

Grynieji pinigų srautai iš investicin÷s veiklos  -8662 -8501 

    

Grynieji pinigų srautai iš finansin÷s veiklos    

Gautos paskolos  13330 12428 

Paskolų grąžinimas  -9514 --6233 

Finansin÷s nuomos mok÷jimai  -1965 -1135 

Išmok÷ti dividendai  -2758 -1800 

Dotacijos, subsidijos  3618 300 

Grynieji pinigų srautai iš finansin÷s veiklos  2711 3560 

    

Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų padid÷jimas  164 -150 

    

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d  891 1041 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai gruodžio 31 d.  1055 891 

 

Generalinis direktorius     Gintaras Bertašius 
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Akcininkų nuosavyb÷s pokyčių ataskaita 
 

 
 
Tūkst. litų 

 
 

Paaišk. 

 
Akcinis 

kapitalas 

 
Perkainojimo 

rezervas 

 
Privalomasis 

rezervas 

Nepaskirs-
tytasis 

rezultatas 

Iš viso 
akcininkų 

nuosavyb÷s 
       

2006 m. sausio 1 d.  9353  705 3786 13844 

2006 m. grynasis pelnas     3905 3905 

IMT vert÷s didinimas   8764   8764 

Pervedimai į rezervus    214 -214 0 

Dividendai     -2500 -2500 

Nuostoliai neįtraukti į 
PN ataskaitą 

 
 

 
 -10 -10 

2006 m. gruodžio 31 d.  9353 8764 919 4967 24003 
       

2007 m. sausio 1 d.  9353 8764 919 4967 24003 

2007 m. grynasis pelnas     10198 10198 

IMT vert÷s didinimas   -423   -423 

Pervedimai į rezervus    16 -16 0 

Kitos      0 

Dividendai     -2058 -2058 

Nuostoliai neįtraukti į 
PN ataskaitą 

 
 

 
 423 423 

Kitos sąnaudos  102 78   180 

2007 m. gruodžio 31 d. 13 9455 8419 935 13514 32323 

 

 

 

Generalinis direktorius     Gintaras Bertašius 

 

 



AB Vilkyškių pienin÷ 2007 m. 12 m÷nesių finansin÷ atskaitomyb÷ 6 

Paaiškinamasis raštas 
Vienos moderniausių Lietuvos sūrių gamintojų AB Vilkyškių pienin÷ ir jos 
valdomos UAB „Modest“ pardavimai neaudituotais duomenimis 2007 m. buvo 
136,3 mln. litų arba 18 proc. didesni negu 2006 metais. Neaudituotais duomenimis, 
pra÷jusiais metais  Vilkyškių pienin÷s grup÷ uždirbo 10,2 mln. litų grynojo pelno.  
 
Žemiau pateikiamose lentel÷se apžvelgiami pagrindiniai AB Vilkyškių pienin÷s grup÷s konsoliduoti 
gamybos ir prekybos apimčių rodikliai: 

Žaliavinio pieno 
supirkimas 
(perskaičiuota į 
bazinį riebumą) 

2006 m. 
(konsoliduota) 

2007 m. 
(konsoliduota) 

Supirkto pieno 
kiekis, tonomis 

126.707 105.638 

Supirkto pieno suma, 
tūkst. Lt. 

75.592 75.619 

Supirkto pieno 
kaina, Lt./t 

596,6 716 

 
AB Vilkyškių pienin÷s pagamintos produkcijos pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo toks: 

Pagamintų 
pagrindinių produktų 
kiekis, tonomis 

2006 m. 
(konsoliduota) 

2007 m. 
(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 10.341 8.395 

Sviestas 587 630 

Grietin÷l÷ 4831 5.499 
 
AB Vilkyškių pienin÷s parduotos produkcijos pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo toks: 

Parduotų pagrindinių 
produktų kiekis, 
tonomis 

2006 m. 
(konsoliduota) 

2007 m. 
(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 9619,8 8.460 

Sviestas 607,8 554 

Grietin÷l÷ 4831 5.499 
 
AB Vilkyškių pienin÷s pajamos iš parduotos produkcijos pagal gaminių rūšį pasiskirst÷ taip: 

Pajamos iš 
pagrindinių 
produktų pardavimo, 
tūkst. Lt. 

2006 m. 
(konsoliduota) 

2007 m. 
(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 88.141 84.291 

Sviestas 3.502 3.706 

Grietin÷l÷ 19.454 32.067 
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Išrūgų produktai  6.533 

Kitos pajamos 4.622 9.677 

Iš viso pajamų  115.719 136.274 

 
AB Vilkyškių pienin÷s parduotos produkcijos vidutin÷s kainos litais už toną pagal gaminių rūšį buvo 
tokios: 

Pagrindinių produktų 
pardavimo vidutin÷s 
kainos, Lt./t 

2006 m. 
(konsoliduota) 

2007 m. 
(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 9.162 9.963 

Sviestas 5.762 6.690 

Grietin÷l÷ 4.027 5.831 
 
Svarbiausi įvykiai ir faktai per 2007 metus:  
 
1. 2007 metų pirmojo ketvirčio rezultatai 
Viena moderniausių šalies sūrių gamintojų Vilkyškių pienin÷ per pirmąjį 2007 metų 
ketvirtį uždirbo 11 tūkst. litų neaudituoto konsoliduoto grynojo pelno. Bendrov÷s 
grup÷s apyvarta per metus paaugo 31,2 proc. nuo 21,043 mln. iki 27,604 mln. litų. 
Grup÷s veiklos pelnas per šį laiką paaugo 3,4 karto nuo 101 tūkst. iki 347 tūkst. litų, o 
grynosios finansin÷s veikos sąnaudos sumaž÷jo 2,9 karto nuo 116 tūkst. iki 340 tūkst. 
Litų. Sūrių pardavimai palyginamuoju metu šoktel÷jo maždaug aštuntadaliu iki 
daugiau nei 18 mln. litų. 
 
Nuo 2007 m. vasario 12 d. iki kovo 9 d. Vilkyškių pienin÷s separavimo ceche buvo 
diegiama automatizuota pasterizavimo sistema, ir įmon÷ produkcijos negamino. D÷l 
šios priežasties vasario ir sausio m÷nesio produkcijos gamybin÷ savikaina pakilo 
(gamyba vyko tik po pusę m÷nesio).  
 
2. 2007 metų pirmojo pusmečio rezultatai 
AB Vilkyškių pienin÷s konsoliduotos pajamos 2007 metų pirmąjį pusmetį siek÷ 56,3 
mln. litų ir buvo 27 proc. didesn÷s nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais. 2007 metų 
pirmojo pusmečio nekonsoliduotas bendrov÷s pelnas siekia 1,078 milijono litų, ir yra 
per 30 kartų didesnis lyginant su pirmuoju 2006 metų pusmečiu, kai nekonsoliduotas 
bendrov÷s pelnas prieš mokesčius buvo 34 tūkstančiai litų. 2007 metų pirmojo 
pusmečio konsoliduotas bendrov÷s pelnas siekia 975 tūkstančius litų.   
 
Gana spartų pajamų ir pelno augimą, nul÷m÷ prad÷jęs veikti naujasis Vilkyškių 
pienin÷s išrūgų perdirbimo cechas. S÷kmingai veiklai įtakos tur÷jo ir ženkliai 
išaugusios grietin÷l÷s kainos.  
 
3. 2007 metų trijų ketvirčių rezultatai 
Vilkyškių pienin÷s pajamos per 2007 metų 9 m÷nesius buvo 99,4 mln. litų arba 27,3 
proc. didesn÷s nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais. Bendrov÷s pelnas prieš pelno 
mokestį buvo 9,97 mln. litų arba 3,5 karto didesnis lyginant su 2006 metų 9 m÷nesių 
rezultatais. Grynasis pelnas buvo 8,1 mln. LTL (2,3 mln. EUR) arba 4 kartus didesnis 
lyginant su 2006 m. 9 m÷n. grynuoju pelnu.  
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Pagrindin÷ augusių pardavimų ir pelno priežastis - žymus kainų kilimas eksporto 
rinkoje, ypač Vakarų Europoje, kur pajamų augimas siek÷ 26 procentus. Vilkyškių 
pienin÷ daugiau nei 70 proc. produkcijos eksportuoja į Vokietiją, Italiją, Suomiją, 
kitas Europos sąjungos šalis, taip pat Rusiją. Pagal 2007 metų trijų ketvirčių 
konsoliduotus segmentų ataskaitos rezultatus grynasis įmon÷s pelningumas iš 
eksporto į ES šalis buvo beveik 3 kartus didesnis nei Lietuvoje ir siek÷ 12,6 procentų. 
 
4. Prad÷jo veikti išrūgų perdirbimo cechas 
2007 m. birželį prad÷jo veikti modernus Vilkyškių pienin÷s išrūgų perdirbimo 
cechas.  Bendra Vilkyškių pienin÷s išrūgų perdirbimo cecho vert÷ – per 8,3 milijono 
litų. Vilkyškių pienin÷s sūrių gamybos cecho modernizacijai ir išrūgų perdirbimo 
projektui buvo skirta 3,45 mln. litų ES struktūrinių fondų parama. Pirma paramos 
dalis 1,2 mln. litų gauta 2007 metais, iki 2008 metų vidurio bus gauta likusi paramos 
l÷šų dalis. 
 
Investicijos leido dar labiau padidinti gamybos efektyvumą, produkcijos kokyb÷s 
kontrolę ir veiksmingai sumažinti atliekas. Iki šiol įmon÷ pati išrūgų neperdirbdavo. 
Naujasis išrūgų perdirbimo cechas beveik visiškai automatizuotas, jame dirba tik du 
žmon÷s. 
 
5. Vilkyškių pienin÷s valdomai UAB „Modest“ skirta 2,1 mln. litų ES struktūrinių 
fondų parama 
2007 m. UAB „Modest“ atnaujino specializuotų pieno ir jo produktų transportavimo 
priemonių parką, planuoja modernizuoti gamybos paj÷gumus – įdiegti naujas pieno 
perdirbimo technologijas ir modernią pagrindinio bendrov÷s gaminamo produkto 
„Mozzarela“ sūrių gamybos – pakavimo liniją. Tai atitinka Vilkyškių pienin÷s 
įmonių grup÷s įmon÷s didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų gamybos strategiją. Iš ES 
gauta parama sudarys 44 proc. visos „Modest“ projekto vert÷s. Pirmos dalies 
paramos l÷šas bendrov÷ ketina gauti 2008 metų pradžioje.  
 
6. Vilkyškių pienin÷ pasiraš÷ rinkos formavimo sutartį 
2007 metų rudenį Vilkyškių pienin÷ pasiraš÷ sutartį d÷l rinkos formavimo (market 
making) su UAB FMĮ "Orion Securities". Vilkyškių pienin÷ tapo pirmąja Vilniaus 
vertybinių popierių biržoje kotiruojama bendrov÷, kurios akcijoms teikiama rinkos 
formavimo paslauga. 
 
7.Vilkyškių pienin÷s akcijos kotiruojamos VVPB Oficialiajame sąraše 
2007 metų rugs÷jį, siekiant diversifikuoti akcininkų struktūrą, 11,72 proc. Vilkyškių 
pienin÷s akcijų buvo parduota ilgalaikiams užsienio investuotojams. V÷liau, 
Lapkričio pradžioje aukciono metu 1,1 proc. arba 102 872 vnt. Vilkyškių pienin÷s 
akcijų buvo išplatinta smulkiesiems investuotojams. Po aukciono per keletą savaičių 
parduota dar 1,97 proc. arba 184 057 vnt. visų akcijų. Iš viso Vilniaus Vertybinių 
popierių biržoje išplatinta 25,10 proc. Vilkyškių pienin÷s laisvų akcijų (free float). 
Išplatinus reikiamą kiekį akcijų Vilkyškių pienin÷ nuo 2008 m. sausio 1 dienos buvo 
įtraukta į Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Oficialųjį prekybos sąrašą. Toks 
sprendimas buvo priimtas 2007 m. gruodžio 17 dieną VVPB Valdybos pos÷dyje.  
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Bendrov÷s per÷jimas iš Papildomojo prekybos sąrašo į Oficialųjį, kuriam taikomi 
aukštesni reikalavimai, yra tikslingas ir planuojamas žingsnis, kuris gali būti 
vertinamas kaip naujas bendrov÷s veiklos kokyb÷s ir brandos etapas. Tik÷tina, kad 
akcijų kotiravimas šiame sąraše padidins akcijų likvidumą bei pačios bendrov÷s 
matomumą ir vertę, kadangi bendrov÷mis, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į 
Oficialųjį sąrašą, labiau domisi investuotojai.   
 
8. Kita: 
Vilkyškių pienin÷ yra viena moderniausių Lietuvos sūrių gamyklų, valdanti apie 15 
proc. šalies sūrių rinkos. Pagal šį kriterijų bendrov÷ užima ketvirtąją vietą tarp šalies 
gamintojų. Vilkyškių pienin÷je dirba 353 darbuotojai, o kartu su valdoma „Modest“ 
siekia 453 darbuotojų. 
 
Vilkyškių pienin÷s pagrindin÷ veikla – sūrio, lydyto ir rūkyto sūrio produktų ir 
sviesto gamyba. Įmon÷ specializuojasi fermentinių sūrių gamyboje; sviestas, sviesto 
mišiniai, grietin÷l÷ bei lydyti sūriai yra gaminami siekiant racionaliai išnaudoti 
gamybinius paj÷gumus ir žaliavas.  
Vilkyškių pienin÷je šiuo metu gaminami 29 pavadinimų sūriai.  
Audituota konsoliduota AB Vilkyškių pienin÷s grup÷s metin÷ ataskaita bus 
skelbiama 2008 balandžio 10 dieną. 
 
 
 
                     Generalinis direktorius                                       Gintaras Bertašius 
 
 


