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I.AB „Vilkyškių pieninė“  
Apie įmonę 

Emitento pavadinimas  Akcinė bendrovė “Vilkyškių pieninė” 

Įstatinis kapitalas  11 943 000 litų 

Būstinės adresas  Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė 

Telefonas   8-441 55330 

Faksas    8-441 55242 

Elektroninis paštas  centras@cheese.lt 

Teisinė-organizacinė forma Akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 1993 m. gegužės 10 d. 

Perregistravimo data ir vieta 2005 m .gruodžio 30 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius 

Įmonių rejestro kodas  277160980 

Interneto adresas  http://www.cheese.lt 

 

AB „Vilkyškių pieninė“ valdyba 

Emitento valdybą sudaro: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Ramūnas 
Šniepis, Andrej Cyba ir Linas Strėlis 

Įmonės generalinis direktorius – Gintaras Bertašius. 

Reikšmingi apskaitos principai 

Konsoliduotos AB  „Vilkyškių pieninė“ (įmonės kodas 277160980)  finansinės ataskaitos yra 
parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

http://www.cheese.lt/
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Buhalterinis balansas  

Tūkst. Litų 2008 12 31 2007 12 31 

   
Turtas   

Ilgalaikis materialusis turtas 71 656 46 252 

Prestižas 23 732 1 033 

Nematerialusis turtas 418 41 

Atidėtojo mokesčio turtas 27 27 

Ilgalaikės gautinos sumos 1 617 950 

Iš viso ilgalaikio turto 97 450 48 303 

    

Atsargos 20 679 16 452 

Gautinos prekybos ir kitos sumos 19 386 13 675 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 195 1 055 

Iš viso trumpalaikio turto 40 260 31 182 

Iš viso turto 137 710 79 485 

s   
Akcininkų nuosavybė   

Akcinis kapitalas 23 339 9 353 

Akcijų priedai 9 427 - 

Rezervai -2 038 9 355 

Nepaskirstytasis pelnas   13 442 

Iš viso akcininkų nuosavybės, priskirtinos Įmonės 
akcininkams 

30 728 
32 150 

    
Mažumos dalis 67 42 

    
Iš viso akcininkų nuosavybės 30 795 32 192 

    
Įsipareigojimai    

Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 51 246 18 177 

Kapitalo subsidijos 8 922 4 607 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 2 682 2 626 

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų 62 850 25 410 

    
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 19 301 9 163 

Mokėtinas pelno mokestis 0 1 175 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 24 764 11 545 

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų 44 065 21 883 

Iš viso įsipareigojimų 106 915 47 293 

Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų 137 710 79 485 
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Pelno (nuostolių) ataskaita  
Tūkst. Litų  

                 2008 12 31 2007 12 31 
2008 spalis 

– gruodis 
2007 spalis 

– gruodis 

     

Pardavimų pajamos 155 303 136 274 37 629 36 863 

Pardavimų savikaina -149 664 -114 230 -33 100 -31 404 

Bendrasis pelnas (nuostolis) 5 639 22 044 4 529 5 459 

       

Kitos veiklos pajamos, grynąja verte 998 21 363 -50 

Paskirstymo sąnaudos -6 016 -2 052 -2 049 -470 

Administracinės sąnaudos -10 276 -6 321 -5 085 -2 242 

Veiklos pelnas (nuostolis) -9 655 13 692 -2 242 2 697 

       

Finansinės veiklos pajamos 539 93 0 57 

Finansinės veiklos sąnaudos -4 242 -1 468 -1 403 -405 

Grynosios finansinės veiklos sąnaudos -3 703 -1 375 -1 403 -348 

       

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -13 358 12 317 -3 645 2 349 

       

Pelno mokesčio sąnaudos -191 -2 303 -129 -434 

Grynasis pelnas (nuostoliai) -13 549 10 014 -3 774 1 915 

       

Priskirtina:       

Įmonės akcininkams -13 549 10 014 -3 819 1 917 

Mažumos dalis 45 0 90 -2 

Grynasis pelnas (nuostoliai) -13 504 10 014 -3 729 1 915 

      

Pelnas (nuostolis), tenkantis 1 akcijai 
(Litais) 

-1.44 

 

1.07 
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Pinigų srautų ataskaita  
Tūkst. Litų 2008 12 31 2007 12 31 

   
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos   

Grynasis pelnas -13504 10014 

Koregavimai:     

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 5872 3776 

Nematerialiojo turto amortizacija 92 28 

Pripažinta pajamomis kapitalo  subsidijų dalis -362 -18 

Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas -83   

Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 3494 1375 

Pelno mokesčio sąnaudos 191 2303 

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš pokyčius 
apyvartinėse lėšose 

-4491 17478 

     
Atsargų pokytis -1081 -2909 

Gautinų sumų  pokytis -909 -1813 

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis 7488 -1520 

     
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte -3494 -1375 

Sumokėtas pelno mokestis -1092 -1582 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos -3579 8279 

     
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos     

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas -9881 -8911 

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas -120 -41 

Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 18   

Trumpalaikių investicijų perleidimas 4294   

Investicijos į dukterinę įmonę, atėmus įsigytus pinigus -30345   

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos -36034 -8952 

     
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos   

Gautos paskolos 37632 13327 

Paskolų grąžinimas -10999 -9514 

Finansinės nuomos mokėjimai -1158 -1710 

Akicjų emisijos išleidimas 13986  

Išmokėti dividentai -2030 -2757 

Gautos kapitalo subsidijos 1322 1491 

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos 38753 837 

     
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis -860 164 
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Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d. 1055 891 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai gruodžio 30 d. 195 1055 
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Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita 
 

 

Tūkst. litų 

 

Akcinis 
kapitalas 

 

Perkai-
nojimo 

rezervas 

 

Privalo-
masis 

rezervas 

 

Nepaskirs-
tytasis 

rezultatas 

 

Iš viso 

 

Mažumos 
dalis 

 

Iš viso 
akcininkų 
nuosavybė 

        

2007 m. sausio 1 d. 9353 8764 919 4967 24003 51 24054 

Grynasis pelnas       10014 10014   10014 

Ilgalaikio 
materialaus turto 
vertės didinimas 

  -344   423 79   79 

Dukterinės įmonės 
akcijų emisija 

    88 88 14 102 

Pasikeitimai 
grupėje 

   
  23 23 -23 0 

Pervesta į rezervus     16 -16 0   0 

Dividendai       -2057 -2057   -2057 

Kitos         

Nuostoliai, 
neįtraukti į pelno 
(nuostolių) 
ataskaitą   

  

     

2007 m. gruodžio 
31 d. 9353 8420  935 13442 32150  42 32192  

        

2008 m. sausio 1 d. 9353 8420 935 13442 32150 42 32192 

Grynasis nuostolis       -13549 -13549 45 -13504 

Ilgalaikio 
materialaus turto 
vertės didinimas  -423  423 0  0 

Dukterinės įmonės 
akcijų emisija 

2590 

 

11396     13986   13986 

Pasikeitimai 
grupėje  

 
 108 108  108 

Dividendai       -2030 -2030  -2030 

Kitos sąnaudos 63    63  63 

2008 m. gruodžio 
31 d. 

12006  

 

19393  935  -1606 30728 87  30815 
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Paaiškinamasis raštas 
AB „Vilkyškiuose pieninė“ buvo įkurta 1934 metais, 1985 metais ji uždaryta, 

įrengimai išmontuoti. 1993 metais grupei bendraminčių kilo idėja įmonę atgaivinti – tų metų 

gegužę buvusiose pieninės patalpose pradėta rekonstrukcija, lapkričio mėnesį imta separuoti 

pieną. Po metų Vilkyškiuose pradėtas gaminti fermentinis sūris, po dviejų – atidarytas sviesto 

gamybos cechas. Sukurta visa reikalinga aptarnavimo struktūta, pakeista arba nupirkta visa 

pieninės įranga, pastatyti nauji cechai (sūrio, sūdymo, šaldymo kamera, nokinimo).  

AB „Vilkyškių pieninė“ yra viena iš moderniausių Lietuvos sūrių gamyklų, valdanti 

apie 15 proc. šalies sūrių rinkos. Pagal šį kriterijų bendrovė užimą ketvirtąją vietą tarp šalies 

gamintojų. Bendrovėje nuolat auga ir vidiniai pajėgumai – didinamas sūrių asortimentas, 

praėjusiais metais taip pat pradėjo veikti išrūgų perdirbimo cechas, kuriame išrūgos 

perdirbamos į išrūgų koncentratą. Visas AB „Vilkyškių pieninės“ asortimentas – net 11 tipų 

56 skirtingų pavadinimų sūrių, o taip pat 7 pavadinimų sviesto ir sviesto mišinių. 

AB „Vilkyškių pieninė“ plėtrą pradėjo 2006 m. sausio mėn., kai įsigijo kontrolinį 

bendrovės UAB „Modest“ akcijų paketą. Tuomet AB „Vilkyškių pieninės“ sūrių asortimentą 

papildė sūris „Mozzarela“. Šiais metais AB „Vilkyškių pieninė“ grupėje atsirado dar viena 

stipri ir perspektyvi bendrovė. 2008 m. balandžio 28 d. bendrovė galutinai užbaigė AB 

„Kelmės pieninė“ įsigijimo sandorį ir perėmė nuosavybės teisę į 99,09 proc. įmonės akcijų. AB 

„Kelmės pieninė“ prisijungus prie AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės, įmonė įžengė į 

šviežių produktų rinką. AB „Kelmės pieninė“ specializuojasi varškės produktų gamyboje.  

Bendrovės pagrindiniai klientai – visi didieji Lietuvos prekybos tinklai, ES šalių 

pirkėjai, Rusija. Šiuo metu garsiausi ir labiausiai mėgstami yra šie aukštesnės pridėtinės 

vertės sūriai: „Prussia“, „Maasdam“, „Memel Blue“, „Mozzarella“. Išnaudodama AB 

„Kelmės pieninė“ šviežių produktų asortimentą, įmonių grupė aktyviai įeina į Latvijos, 

Estijos ir kitų šalių rinkas, kas leidžia įmonių grupei labiau išnaudoti turimus gamybinius 

pajėgumus. Kaip ir buvo planuota, AB „Kelmės pieninė“ prisijungimas leidžia efektyviai 

išnaudoti bendrą marketingo strategiją bei produktyviai panaudoti žmogiškuosius resursus. 

Efektyvumą duoda ir  sukurti bendri prekybos ir žaliavos supirkimo padaliniai.  

AB „Vilkyškių pieninė“ dirba 427 darbuotojų, o kartu su valdoma UAB „Modest“ ir 

AB „Kelmės pieninė“ siekia 712 darbuotojų. 

Po netradicinių ir itin sėkmingų 2007 metų, kuomet pieno produktų paklausai viršijus 

pasiūlą produkcijos kainos gerokai pašoko, 2008 m. smukusi paklausa ir sumažėjusios 

gaminių kainos privertė skaičiuoti nuostolius. Per 2008 m. preliminarūs konsoliduoti 

nuostoliai siekė 13 mln. lt, iš jų 3 mln. lt sudarė 2008 m. pabaigoje atliktas atsargų 

pervertinimas. IV ketvirtis jau buvo sėkmingesnis. Neskaitant atsargų pervertinimo, grupė 

patyrė tik 600 tūkst. Lt nuostolio. Pagrindinė įmonių grupės patirto nuostolio priežastis – 

žemos pieno produktų kainos, kurias lėmė produkcijos perteklius Europoje, bei atsargų 
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pervertinimas, taip pat 2008 metais AB „Vilkyškių pieninė“ patyrė vienkartines išlaidas dėl 

AB „Kelmės pieninės“ įsigijimo ir integracijos į grupę. 

2009 m. Įmonė tikisi sėkmingesnių rezultatų dėl mažesnės nei 2008 m. žaliavinio 

pieno kainos bei ženkliai sumažintų gamybos, valdymo, administravimo sąnaudų.  

Artimiausiose Bendrovės planuose – kryptingas gamybos procesų automatizavimas 

ir gamybos pajėgumų didinimas. Be to, Bendrovė planuoja stiprinti Bendrovės ir atskirų 

produktų prekės ženklus tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, taip pat plėsti asortimentą 

siūlant rinkai naujas išskirtinių sūrių rūšis. Šiais metais Tauragėje, UAB „Modest“ įmonėje 

paleista nauja sūrio „Mozzarella“ linija. Šią vasarą Bendrovė pradėjo dirbti ir Balkanų šalių 

bei naujųjų ES narių rinkose. Lėtėjant ekonomikai, bendrovė ieško naujų rinkų ir orientuojasi 

į produktų, turinčių didesnę pridėtinę vertę, gamybą.  

 

Parduotų pagrindinių produktų kiekis, tonomis
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Parduotų pagrindinių produktų kiekis, 
tonomis 

2007 m. 12 mėn. 2008 m. 12 mėn. 

Fermentiniai sūriai 8 432 9 265 

Sviestas 600 869 

Grietinėlė 5 533 5 641 

Grietinė - 2 150 

Varškės produktai - 1 618 
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Pajamos iš pagrindinių produktų pardavimo, tūkst. Lt
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Pajamos iš pagrindinių produktų 
pardavimo, tūkst. Lt 

2007 m. 12 mėn. 2008 m. 12 mėn. 

Fermentiniai sūriai 84 061 96 063 

Sviestas 4 127 6 832 

Grietinėlė 32 405 22 692 

Išrūgų produktai 6 533 4 543 

Grietinė - 9 662 

Varškės produktai - 12 277 

Kitos pajamos 9 148 3 234 

Iš viso pajamų 136 274 155 303 
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Esminiai įvykiai 
Nuo 2008 m. sausio 1 d. AB „Vilkyškių pieninė“ akcijos kotiruojamos Vilniaus 

vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše. 

2008 m. sausio 31 d. AB „Vilkyškių pieninė“ pasirašė sutartį dėl 99,09 proc. AB 

„Kelmės pieninė“ akcijų įsigijimo. Kovo mėnesi Konkurencijos Taryba patenkino AB 

„Vilkyškių pieninė“ prašymą įsigyti iki 100 proc. AB „Kelmės pieninė“ akcijų. 

2008 m. kovo 4 d. AB „Vilkyškių pieninė“ buvo įteikti kokybės vadybos bei maisto 

saugos vadybos ISO sertifikatai. Maisto saugos vadybos sistemos standartas ISO 22000 

liudija, kad maisto saugos rizika Vilkyškių pieninėje yra kontroliuojama visoje maisto 

produktų tvarkymo grandyje. ISO 9001 standartas nustato reikalavimus kokybės vadybos 

sistemoms, įskaitant reikalavimus dokumentacijai, planavimui, išteklių valdymui, produkto 

realizavimo, matavimo, analizės ir gerinimo procesams. Šis sertifikatas liudija, kad įmonė turi 

galimybę valdyti ir gerinti savo teikiamų produktų ir paslaugų kokybę, ir gamina produktus 

atitinkančius kliento ir teisinius reikalavimus. 

2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta 

padidinti AB „Vilkyškių pieninė“ įstatinį kapitalą išleidžiant 2 590 000 akcijų emisiją, 

nustatant vienos naujos emisijos akcijos išpirkimo kainą ne mažesnę kaip 5,40 Lt. Pinigai, 

gauti didinant įstatinį kapitalą, buvo panaudoti AB „Kelmės pieninė“ įsigijimui. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta išplėsti AB 

„Vilkyškių pieninė“ valdybą iki 6 narių, naujais nariais išrenkant Liną Strėlį ir UAB „Finasta 

investicijų valdymas“ atstovą Andrej Cyba. 

2008 m. balandžio 17 d. AB „Vilkyškių pieninė“ pateikė akcijų emisijos įregistravimo 

prospektą 

2008 balandžio-17 d. AB „Vilkyškių pieninė“ LR Vertybinių popierių komisijai 

pateikė 2 590 000 vnt. akcijų emisijos įregistravimo prospektą. VPK patvirtinus prospektą, 

naujoji emisija bus prijungta prie dabartinės, kotiruojamos biržoje. 

2008 balandžio 28 d. AB Vilkyškių pieninė galutinai užbaigė AB Kelmės pieninė 

įsigijimo sandorį ir perėmė nuosavybės teisę į 99,09 proc. įmonės akcijų. Vilkyškių grupę nuo 

šiol sudarys keturios įmonės: AB Vilkyškių pieninė, UAB Modest, AB Kelmės pieninė ir UAB 

Kelmės pieno centras. Grupės rezultatai bus pradėti konsoliduoti nuo įsigijimo momento ir 

atsispindės jau 2008 m. pirmo pusmečio finansinėse ataskaitose. 

2008 gegužės 10 d. patvirtintas AB „Vilkyškių pieninė“ paprastųjų vardinių akcijų 

prospektas. 
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2008 m. gegužės 9 d. posėdyje Vertybinių popierių komisija patvirtino AB „Vilkyškių 

pieninė“ paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą šių akcijų įtraukimui į Vilniaus 

vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą: Paprastųjų vardinių akcijų skaičius 2 

590 000 vnt. Bendra nominali emisijos vertė 2 590 000  litų, vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. 

2008 gegužės 30 d. asmens/grupės pranešimas apie akcijų paketo įgijimą/netekimą. 

2008 birželio 6 d. asmens/grupės pranešimas apie akcijų paketo įgijimą/netekimą. 

2008 rugsėjo 24 d. AB „Vilkyškių pieninė“ dukterinė įmonė UAB „Modest“ įdiegė 

naują „Mozzarella“ sūrių gamybos liniją. Projekto vertė apie 4 mln. litų (1,16 mln. EUR), iš 

kurių 1,5 mln. litų (0,43 mln. EUR) - Europos Sąjungos parama. Bendrovė vietoj iki šiol 

pagaminamos 0,5 tonos „Mozzarelos“ sūrio per parą dabar galės  pagaminti per 10 tonų. 

Įmonė galės ne tik geresnėmis sąlygomis gaminti pieno produktus vietinei rinkai, bet taip pat 

eksportuoti populiarųjį „Mozzarela“ į užsienį. 


