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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. geguţės 10 d. 

Perregistravimo data ir vieta 2005 m .gruodţio 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, Vilija 

Milaševičiutė, 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 2009 09 30 2008 12 31 

   
Turtas   

Ilgalaikis materialusis turtas 66 491 71 740 

Prestiţas 23 875 23 875 

Nematerialusis turtas 686 418 

Ilgalaikės gautinos sumos 953 1 233 

Iš viso ilgalaikio turto 92 005 97 267 

   
Atsargos 19 224 20 601 

Gautinos prekybos ir kitos sumos 18 558 18 584 

Avansu sumokėtas pelno mokestis - 1 117 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 469 195 

Iš viso trumpalaikio turto 38 251 40 497 

Iš viso turto 130 256 137 764 

s   
Akcininkų nuosavybė   

Akcinis kapitalas 11 943 11 943 

Akcijų priedai 11 396 11 396 

Rezervai 8 041 8 523 

Nepaskirstytasis pelnas 6 520 -81 

Iš viso akcininkų nuosavybės, priskirtinos Įmonės akcininkams 37 900 31 781 

   
Mažumos dalis 95 55 

   
Iš viso akcininkų nuosavybės 37 995 31 836 

   
Įsipareigojimai   

Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 53 113 48 946 

Kapitalo subsidijos 8 528 8 894 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 1 351 1 591 

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų 62 992 59 431 

   
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 6 166 21 601 

Mokėtinas pelno mokestis 0 0 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 23 103 24 896 

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų           29 269 46 497 

Iš viso įsipareigojimų 92 261 105 928 

Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų 130 256 137 764 
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Pelno (nuostolių) ataskaita  
 

Tūkst.Lt  

2009 09 30 2008 09 30 
2009 liepa - 

rugsėjis 
2008 liepa - 

rugsėjis 

     

Pardavimų pajamos 114 686 117 674 43 983 50 813 

Pardavimų savikaina -95 833 -116 564 -35 868 -48 540 

Bendrasis pelnas (nuostolis) 18 853  1 110 8 115 2 273 

     

Kitos veiklos pajamos, grynąja verte -452 635 -664 271 

Paskirstymo sąnaudos -5 078 -3 967 -1 552 -2 080 

Administracinės sąnaudos -4 530 -5 191 -1 571 -2 211 

Veiklos pelnas (nuostolis) 8 793 -7 413 4 328 -1 747 

     

Finansinės veiklos pajamos 182 549 49 417 

Finansinės veiklos sąnaudos -2 828 -2 849 -808 -1 485 

Grynosios finansinės veiklos sąnaudos -2 646 -2 300 -759 -1 068 

     

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 6 147 -9 713 3 569 -2 815 

     

Pelno mokesčio sąnaudos 177 -62 -305 -14 

Grynasis pelnas (nuostolis) 6 324 -9 775 3 264 -2 829 

     

Priskirtina:     

Įmonės akcininkams 6 284 -9 730 3 264 -2 829 

Maţumos dalis 40 -45   

Net profit (loss) 6 324 -9 775 3 264 -2 829 

     

Pelnas (nuostolis), tenkantis 1 akcijai (Litais) 0,52 -0,91 0,27 -0,26 

Sumaţintas pelnas (nuostolis), tenkantis 1 
akcijai (Litais) 

- -   
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Pinigų srautų ataskaita  
Tūkst. Litų 2009 09 30 2008 12 31 

   
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos   

Grynasis pelnas 6 324 -11 969 

Koregavimai:   

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 4 841 5 946 

Nematerialiojo turto amortizacija 177 93 

Pripaţinta pajamomis kapitalo  subsidijų dalis -366 -387 

Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas 1 259 379 

Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 2 514 3 816 

Pelno mokesčio sąnaudos  -1 447 

Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš pokyčius 
apyvartinėse lėšose 

14 749 -3 569 

   
Atsargų pokytis 1 377 -1 525 

Gautinų sumų  pokytis 307 -336 

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis -1 793 7 620 

 14 640 2 190 

   
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte -2 514 -3 816 

Sumokėtas pelno mokestis 0 -2 235 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 12 126 -3 861 

   
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos   

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas -851 -10 520 

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas -445 -312 

Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 22 431 

Trumpalaikių investicijų perleidimas 0 4 297 

Investicijos į dukterinę įmonę, atėmus įsigytus pinigus 0 -30 028 

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos -1 274 -36 132 

   
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos   

Gautos paskolos 614 37 682 

Paskolų grąţinimas -10 406 -10 784 

Finansinės nuomos mokėjimai -1 152 -1 040 

Akcijų emisijos išleidimas 0 13 986 

Išmokėti dividendai 0 -2 030 

Gautos kapitalo subsidijos 366 1 319 

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos -10 578 39 133 

   
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis 274 -860 

   
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d. 195 1 055 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai rugsėjo 30 d. 469 195 
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Akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita 
 

 Akcininkų nuosavybė, priskirtina Grupei   

 

Tūkst. litų 

Akcinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Perkai-
nojimo 

rezervas 

Privalo-
masis 

rezervas 

Nepaskirs-
tytasis 

rezultatas 

Iš viso Maţumos 
dalis 

Iš viso 
akcininkų 
nuosavybė 

         

2008 m. sausio 1 d. 9 353 - 8 420 935 13 442 32 150 42 32 192 

2008 m. grynasis 
pelnas 

    -11 916  -11 916 -53 -11 969 

Akcijų emisija 2 590 11 396    13 986  13 986 

Pervesta iš rezervus   -423  423 0  0 

Perkainojimo rezervo 
maţinimas 

  -409   -409  -409 

Dividendai     -2 030 -2 030  -2 030 

Pasikeitimai Grupėje       66 66 

2008 m. gruodţio 31 d. 11 943 11 396 7 588 935 -81 31 781 55 31 836 

         

2009 m. sausio 1 d. 11 943 11 396 7 588 935 -81 31 781 55 31 836 

2009 m. grynasis 
pelnas 

    6284 6284 40 6324 

Pervedimai iš rezervų   -317  317 0  0 

Pervedimai į rezervus   -165   -165     -165 

Dividendai         

Įmonės akcijų emisija         

Kitos         

2009 m. rugsėjo 30 d. 11 943 11 396 7 106 935 6 520 37 900 95 37 995 
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Paaiškinamasis raštas 
 

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

17 proc. šalies sūrių rinkos. Pagal šį kriterijų bendrovė uţima ketvirtąją vietą tarp šalies gamintojų.  

AB „Vilkyškių pieninė“ dirba 442 darbuotojai, o kartu su valdoma UAB „Modest“ ir AB 

„Kelmės pieninė“  siekia 776 darbuotojus. 

AB „Vilkyškių pieninė“ plėtrą pradėjo 2001 m. birţelio mėn. įsigydama Tauragės cechą. 

2006 m. sausio mėn. įsigyta UAB „Modest“, kuri tuo metu uţsiėmė švieţių pieno produktų  ir 

sūrio „Mozzarella“  gamyba. Vėliau UAB „Modest“ veikla perkelta į Tauragės cechą, kur  2008 

metais, investavus 3,6 mln. Lt  buvo sumontuota ir paleista nauja sūrio „Mozzarella“ gamybos 

linija.  Šiuo metu Vilkyškių pieninė valdo 97 proc. UAB „Modest“ akcijų, pagrindiniai produktai 

gaminami šioje bendrovėje - sūris „Mozzarella“, lydyti, rūkyti sūriai, pelėsinis sūris „Memel blue“ 

ir kt.  

2008 m. AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupę papildė stipri ir perspektyvi AB „Kelmės 

pieninė“, įsigyta 99,09 proc. įmonės akcijų. AB „Kelmės pieninė“ specializavosi varškės produktų 

gamyboje, jai prisijungus prie įmonių grupės, AB „Vilkyškių pieninė“ įţengė į švieţių produktų 

rinką. 2008-2009 metais ţaliavinio pieno perdirbimas AB Kelmėjs pieninėje padidintas nuo 30 tonų  

iki 90 tonų per parą, labai išplėstas švieţių pieno produktų asortimentas, pradėtas pilstyti 

geriamas pienas, kefyras, jogurtai.  

Bendrovėje nuolat auga ir vidiniai pajėgumai – didinamas sūrių asortimentas, šiuo metu 

gaminama net 11 tipų 56 skirtingų pavadinimų sūrių.  Įdiegtas modernus išrūgų perdirbimo 

cechas, kuriame išrūgos perdirbamos į išrūgų koncentratą, sukurti bendri AB Vilkyškių pieninės, 

AB Kelmės pieninės ir UAB „Modest“ prekybos ir ţaliavos supirkimo padaliniai.  

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“ švieţių 

produktų asortimentą, įmonių grupė aktyviai dirba Latvijos rinkoje, įeina į Estijos ir kitų šalių 

rinkas, kas leidţia įmonių grupei labiau išnaudoti turimus gamybinius pajėgumus.  

Po labai sėkmingų 2007 m., dėl smukusios paklausos ir sumaţėjusių gaminių kainų 2008 

m. AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių grupei buvo nuostolingi. Konsoliduoti nuostoliai siekė 11,9 

mln.Lt. Pagrindinės šio nuostolio prieţastys buvo produkcijos pertekliaus Europoje paveiktos 

sumaţėjusios pieno produktų kainos, atsargų pervertinimo bei 2008 m. patirtos vienkartinės 

išlaidos dėl AB „Kelmės pieninė“ įsigijimo ir integracijos į įmonių grupę. 

2009 metais AB „Vilkyškių pieninė“ dirba pelningai dėl ţenkliai sumaţintų gamybos, 

valdymo ir administravimo sąnaudų, maţesnės nei 2008 m. ţaliavinio pieno kainos, bei Europos 

Komisijos pieno produktų rinkos subalansavimo priemonių: graţintų eksporto subsidijų kai 

kuriems pieno produktams bei intervencinių sandėlių sistemos taikymo kainų palaikymui.   
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Svarbiausi šio laikotarpio AB „Vilkyškių pieninė“ grupės darbai – gamybos procesų 

automatizavimas ir optimizavimas, švieţių pieno produktų išvystymas, pardavimų padalinio 

stiprinimas ir inovatyvių marketingo priemonių diegimas, naujų rinkų paieška. Be to, kryptingai 

pereinama nuo industrinio sūrio prie brendinių (unikalių prekės ţenklų) sūrių gamybos, 

stiprinami įmonės ir atskirų produktų prekės ţenklai tiek Lietuvos, tiek uţsienio rinkose, 

plečiamas asortimentas siūlant rinkai naujas išskirtinių sūrių rūšis. 

Ţemiau pateikiamose lentelėse apţvelgiami pagrindiniai AB Vilkyškių pieninės 

grupės konsoliduoti prekybos apimčių rodikliai: 

Parduotas kiekis, tonomis
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Parduota produkcijos Tonomis 2009 m. 9 mėn. 

Sūris 6 621 

Sviestas 892 

Grietinėlė 4 421 

Išrūgų miltai 847 

Išrūgų koncentratas 19 150 

Grietinė 2 581 

Varškės produktai 2 718 
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Pardavimų pajamos, tūkst.Lt
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Kitos pajamos

 

Pardavimų pajamos tūkst. Lt. 2009 m. 9 mėn. 

Sūris 56 668 

Sviestas 6 855 

Grietinėlė 16 414 

Išrūgų miltai 934 

Išrūgų koncentratas 1 275 

Grietinė 9 666 

Varškės produktai 16 779 

Kiti 6 095 

 



 

AB “Vilkyškių pieninė” 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė 10 

Esminiai įvykiai 

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2009 m. 

balandţio 30 d.,  išklausytas bendrovės metinis pranešimas uţ 2008 metus, išklausyta audito 

įmonės išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę uţ 2008 metus, patvirtinta  bendrovės 

finansinė atskaitomybė uţ 2008 metus, atšauktas valdybos narys Ramūnas Šniepis ir išrinkta nauja 

valdybos narė Vilija Milaševičiūtė. Taip pat patvirtinti audito komiteto veiklos nuostatai ir 

sudarytas audito komitetas. Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinktas Alius Jakubėlis. Uţ 

darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgaliota nustatyti valdyba. Sutartį su 

nepriklausomu komiteto nariu įgaliotas pasirašyti bendrovės vadovas. Audito komiteto nariais 

išrinktos Ligita Pudţiuvelytė ir Birutė Bazilienė. 

UAB „Modest“ 2009 m. liepos 7 d. vykusiame visuotiniame neeiliniame akcininkų 

susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 128 408 Lt iki 692 

710 Lt, išleidţiant 564 302 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Terminas akcininkams pasirašyti akcijų 

pasirašymo sutartį baigėsi 2009 m. liepos 25 d. Viso pasirašyta 488 710 akcijų, sutinkamai su 

akcininkų susirinkime priimtu sprendimu, tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką 

pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. 

Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 617 118 lt. 

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2009 m. sausio – rugsėjo mėnesiais 

Bendrovės pardavimai 2009 m. sausio - birželio mėn. buvo 70,7 mln. LTL (20,5 mln. EUR) 

arba 5,8% didesni negu per tą patį laikotarpį 2008 m. 

2009 m. liepos mėn. bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 13,81 mln. LTL (4 mln. 

EUR) arba 31 % maţesni negu 2008 m. liepos mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų 

mėnesių  (2008 m. rugpjūčio mėn. - 2009 m. liepos mėn.) buvo 150,5 mln. LTL (43,6 mln. EUR) ir 

išliko tokie patys, kaip ir lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2007 m. rugpjūčio mėn.-2008 m.  

liepos mėn.). Bendrovės pardavimai 2009 m. sausio - liepos mėn. buvo 84,5 mln. LTL (24,5 mln. 

EUR) ir išliko tokie patys, kaip ir per tą patį laikotarpį 2008 m. 

2009 m. rugpjūčio mėn. bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 14,8 mln. LTL (4,3 mln. 

EUR) arba 10,5 % didesni negu 2008 m. rugpjūčio mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų 

mėnesių  (2008 m. rugsėjo mėn. - 2009 m. rugpjūčio mėn.) buvo 151 mln. LTL (43,7 mln. EUR) ir 

išliko tokie patys, kaip ir lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2007 m. rugsėjo mėn.- 2008 m. 

rugpjūčio mėn.). Bendrovės pardavimai 2009 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 99,3 mln. LTL (28,8 

mln. EUR) ir išliko tokie patys, kaip ir per tą patį laikotarpį 2008 m. 

2009 m. rugsėjo mėn. bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 15,64 mln. LTL (4,53 mln. 

EUR) arba 13,7 % maţesni negu 2008 m. rugsėjo mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų 

mėnesių  (2008 m. spalio mėn. - 2009 m. rugsėjo mėn.) buvo 149,2 mln. LTL (43,2 mln. EUR) arba 

2,9% maţesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2007 m. spalio mėn.- 2008 m. rugsėjo 

mėn.). Bendrovės pardavimai 2009 m. sausio - rugsėjo mėn. buvo 114,68 mln. LTL (33,25 mln. 

EUR) arba 2,3% maţesni negu per tą patį laikotarpį 2008 m. 

 


