
AB Vilkyškių pieninė 
Įmonių grupė 

 2011 m. 9 mėn. veiklos rezultatai 



Apie įmonę 

•Įmonė įsteigta 1993 m.  

•Įmonių grupėje dirba 831 darbuotojai (2011 09 30) 

•Įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba 

•Įmonės akcinis kapitalas sudaro 11,9 mln. Lt 

•Įmonės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių 

biržoje. Akcijos kotiruojamos Oficialiąjame sąraše. 

•Standartai: ISO 9001:2000 ir ISO 22000:2000 
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Įmonių grupė 
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Svarbiausi įvykiai 2011 m. 9 mėn. 

 

•     Parodose „Prodexpo 2011“ (vasario mėn.) ir ”World Food Moscow” 
(rugsėjo mėn.)  išskirtinį produktinį pripažinimą gavo sūriai: 

           „Prussia” ir “Žalgiris” – tarptautiniuose konkursuose apdovanoti  
aukso medaliais   

           „Memel Blue“ – bronzos medalis 

           “Vilkyškių“ grietinė 30 % - bronzos medalis 

           „Legenda“ ir „Žalgiris“ – „Rusijos prekybos tinklų 
pasirinkimas   2011“  

•      AB Modest suteikta licencija produkcijos eksportui į Rusiją. 

•      Metų pradžioje įdiegta sūrių pjaustymo ir pakavimo įranga, pjaustanti 
fermetinį sūrį riekutėmis, kurios yra labai paklausios vartotojų tarpe. 

•      AB Modest įgyvendino projektą “Naujų technologijų diegimas 
gerinant produktų kokybę”, kuriam gauta 150 tūkst. Lt ES fondų parama. 

www.cheese.lt  
4 

http://www.cheese.lt/


Svarbiausi įvykiai 2011 m. 9 mėn. 

•       Pradėta sūrių gamybos linijos plėtra, kurio vertė apie 16 mln. Lt. 

Pabaigus plėtrą sūrių gamybos pajėgumai padidės 30 proc. 

•       Pakeistas įmonės prekės ženklas (logotipas) ir atnaujinta 
produktinių linijų vizualizacija. Eksporto rinkose pradėtas naudoti „Vilvi“ 
prekės ženklas. 

•       Lietuvos rinkoje pristatyta daug naujų produktų - ženkliai 
praplėstas „Vilkyškių“ šviežių pieno produktų asortimentas. Pradėta 
gaminti įvairių skonių glaistyti varškės sūreliai ir jogurtai, varškės 
užtepėlės, pikantiški spalvoti sūriai, varškės sūriai kepimui, sukurta 
inovatyvi “Plius Minus” produktų linija prisotinta Omega-3 ir Omega-6 
rūgščių, pasižyminti kelis kartus mažesniu cholesterolio kiekiu. 

•      „Vilkyškių pieninė“ startavo su naujaja įvaizdine reklamos 
kampanija Lietuvos rinkoje „Iš Nemuno pievų ant jūsų stalo“. 

 



Rinkų pasiskirstymas pagal pajamas(tūkst. Lt) 
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Finansiniai rodikliai ketvirčiais (tūkst. Lt) 
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Pagrindiniai 2011 m. III ketv. veiklos rodikliai 

(Tūkst. litų)  

2011 m. 

liepos – 

rugsėjo mėn.  

2010 m. 

liepos - 

rugsėjo mėn.  

Sausio - 

rugsėjo mėn. 

pokytis  

2011 m. 

sausio – 

rugsėjo mėn.  

2010 m. 

sausio - 

rugsėjo mėn.  

Sausio - 

rugsėjo mėn. 

pokytis  

Pajamos  
80.929 71.485 13% 210.738 179.071 18% 

EBITDA  
6.364 9.653 14.193 14.224 -0,2% 

EBITDA marža  
7,9% 13,5%   6,7% 7,9%   

Amortizacija ir nusidėvėjimas  
1.534 1.498 2,4% 4.604 4.497 2% 

Grynasis pelnas  
4.277 5.464 -22% 8.559 8.059 6% 

Pelno marža  
5,3% 7,6%   4,1% 4,5%   

Pelnas  tenkantis 1 akcijai (litais)  
0,36 0,46 6% 0,72 0,67 6% 

Supirkto pieno kiekis  
146.890 135.348 -22% 146.890 135.348 9% 

Grynoji finansinė skola  
48.704 41.503 17% 48.704 41.503 17% 
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 Pardavimų pajamos per devynis šių metų mėnesius, lyginant su 

praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo apie 18%, grynasis 

pelnas padidėjo 6%. 

 

 Pajamos ir grynasis pelnas šių metų pradžioje padidėjo dėl 

padidėjusių produktų eksporto kainų bei dėl žiemos sezono metu 

maksimaliai išnaudotų gamybinių pajėgumų patronuojančioje 

įmonėje AB Vilkyškių pieninė. Metų viduryje stabilizavosi tiek 

žaliavų, tiek produktų eksporto kainos, kas leido įmonių grupei 

uždirbti 8 mln. grynojo pelno. Pelnas uždirbtas iš eksporto rinkų. 
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Kontaktai 

Gintaras Bertašius  

Generalinis direktorius  

Tel. 8 441 55330 

El. paštas gintaras@cheese.lt 

 

 

 

Vilija Milaševičiutė 

Finansų direktorė  

Tel. 8 441 55102 

El. paštas vilija@cheese.lt 
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