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Svarbiausi įvykiai per 2016 metus
Metų pradžioje įmonių grupės apyvartą ir pelningumą įtakojo žemas eksportuojamų pieno 
produktų kainodaros lygmuo, sukauptos per didelės sūrių atsargos sandėliuose. Nuo birželio 
mėnesio susibalansavus pieno produktų pasiūlai ir paklausai, eksporto rinkose kainų lygmuo 
padidėjo, tai lėmė apyvartos ir pelno didėjimą, lyginant su 2015 metais. 

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2016 
metus buvo 90,5 mln. Eur, arba 7% didesnės nei prieš metus. 2015 metais pardavimų pa-
jamos siekė 84,4 mln. eurų. 2016 metais įmonių grupė uždirbo 4,5 mln. Eur grynojo pelno 
arba 3,7 karto daugiau nei per praėjusius metus. 2015 metais grynasis pelnas buvo 1,2 mln. 
eurų. Ženklią įtaką įmonių grupės ataskaitinių metų rezultatui turėjo ir atlikti pakeitimai sūrių 
gamybos technologijoje. 

Gegužės mėnesį Vilkyškių pieninė dalyvavo parodoje Kinijoje, Shanghai, „SIAL China 2016”.
Tai didžiausia Azijos maisto inovacijų paroda. Bendrovė pristatė sūrių produkciją, išrūgų bal-
tymo koncentratą (WPC 80) bei permeatą. Užmegzti vertingi kontaktai su potencialiais part-
neriais ne tik iš Kinijos, bet ir iš Vakarų Europos bei Malaizijos, vyko susitikimai ir su esamais 
klientais. 

2016 m. birželio mėnesį Vilkyškių pieninė dalyvavo parodoje New York‘e „Summer Fancy 
Food Food Show 2016“, kurioje pristatė gaminamų sūrių asortimentą. Pagrindinis dalyva-
vimo šiame projekte tikslas buvo išanalizuoti mažmeninę JAV rinką, užmegzti naujus verslo 
kontaktus.     



Birželio mėnesį AB Kelmės pieninė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio minis-
terijos pasirašė paramos sutartį Nr. 17PP-KS-15-2-07565-PR001 dėl 4 mln.Eur paramos išrūgų 
perdirbimo projekto įgyvendinimui. Projektas jau vykdomas, pabaiga planuojama 2017 m., 
jo vertė siekia iki 26 mln. Eur. Projekto įgyvendinimui naudojamos savos ir skolintos lėšos.

Vilkyškių pieninė III ketvirtį pristatė naujus produktus: „Vilkyškių“ šeimos glaistytų varškės 
sūrelių skonį - saldžiąją geltonąją slyvą; ,,Murr’’ glaistytų varškės sūrelių šeimą papildė nauju 
-  pasaulyje itin mėgiamu skoniu – kokoso varškės sūreliu; taip pat pristatytas naujas gur-
maniškos serijos, aštroko skonio lydytas sūris „Memel blue“ su aitriosiomis paprikomis ir 
spanguolėmis. 

Atnaujinta populiariausio prekės ženklo – „Vilkyškių“ - produktų linija. Visa šviežių pieno pro-
duktų šeima, kuri rinkai buvo pristatyta 2009 metais originalaus dizaino su juodu katinu pa-
kuotėse, atsinaujino tiek sudėties, tiek pakuotės dizaino atžvilgiu. Atsižvelgiant į vartotojų 
siekį vis sveikiau maitintis bei rinktis vertingesnius maisto produktus, visa produktų šeima 
įgijo bendrą vardiklį – atsirado teiginys „Baltymų  šaltinis“. Bendrovė atnaujino vizualinę pa-
kuočių išvaizdą, dizainas tapo švaresnis, išskirtinis dėmesys skiriamas tinkamam pakuočių 
rūšiavimui ir edukacijai šia tema. Pagrindiniai būdingi „Vilkyškių“ linijai atributai, siekiant 
atpažįstamumo bei nuoseklumo, išliko – tai juodo katino personažas bei taip vadinamas 
„staltiesės langelių raštas“. 

IV ketvirtyje AB Vilkyškių pieninė pratęsė gamybos atitikimą standarto ISO 22000:2005 reika-
lavimams  ir papildė sertifikavimo schemą pagal FSSC 22000 standarto reikalavimus sūrių ir 
sūrio produktų, pasterizuotos grietinėlės bei skystų išrūgų produktų kūrimui ir gamybai. FSSC 
22000 standartas dar labiau orientuotas į maisto saugą, įskaitant apsaugą nuo maisto falsi-
fikavimo, terorizmo, sabotažo, alergenų ir GMO valdymą. 



Spalio mėn. Vilkyškių pieninė tradiciškai dalyvavo tarptautinėje maisto pramonės parodoje 
– SIAL2016, Paryžiuje. Tai didžiausia ir svarbiausia maisto inovacijų paroda pasaulyje, 2016 
metais joje prisistatė daugiau nei 7000 dalyvių iš 104 pasaulio šalių. 

Tarptautinėje maisto inovacijų parodoje SIAL 2016 bendrovė Vilkyškių pieninė pateko tarp 
inovatyviausių maisto pramonės atstovų pasaulyje. Užsienio rinkoms skirtu prekės ženklu 
„Vilvi“ renginyje prisistatantys lietuviai šįkart įvertinti net kelių pieno produktų kategorijo-
se. Jogurto gėrimas YOGA su citrinomis ir alavijais, naujieji glaistytų sūrelių MURR skoniai – 
maskarponės ir pistacijų pelnė pripažinimą už pažangias receptūras. Vilkyškių pieninės sūriai 
pelnė apdovanojimą už pakuotes – už jų informatyvumą bei siekį plėsti vartotojų žinias apie 
sūrius. 

Vilkyškių pieninė buvo įvertinta už vartotojų skatinimą rūšiuoti pieno produktų pakuotes. 
2016 m. lapkritį Lietuvoje pirmą kartą įvyko konkursas “Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016”, 
kurio pagrindinis tikslas – viešinti gerąją patirtį, paskatinti pakuočių bei jų atliekų tvarky-
mo sistemoje veikiančias verslo įmones, įstaigas dirbti inovatyviai, kūrybiškai ir atsakingai. 
Vilkyškių pieninė užėmė II vietą Aplinkosauginėje švietimo iniciatyvoje. Bendrovė pasirūpino, 
kad vartotojams būtų lengva atskirti bei suvokti, kaip konkrečią pakuotę rūšiuoti – ant pa-
kuočių atsirado ženkleliai, kurie nurodo, iš kokių medžiagų pakuotė pagaminta. 
   
Vilkyškių pieninė 2016-ais metais įkūrė atskirą strateginį padalinį – Valdymo ir kokybės padal-
inį, kurio paskirtis veiklos efektyvinimas ir optimizavimas visose įmonių grupės srityse ir lyg-
menyse – nuo žaliavos iki produktų realizacijos. 



Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pajamos (tūkst. EUR)            85,658    105,547   109,660     84,445          90,490

EBITDA (tūkst. EUR)                 4,661       6,978      6,218      3,876      8,455 

EBITDA marža, %                         5.4%        6.6%       5.7%       4.6%       9.3%    

Grynasis pelnas (tūkst. EUR)               2,223       3,768      3,207      1,168      4,501  

Pelno marža, %                        2.6%        3.6%      2.9%      1.4%      5.0%    

Supirkto pieno kiekis, tonomis           204,898    208,380   253,947   237,065  243,633  

Pelnas tenkantis vienai akcijai (EUR)                 0.19        0.32      0.27      0.10      0.38     

Grynoji finansinė skola (tūkst. EUR)           15,554      15,787    16,181    22,215    30,308  

2016 m.2015 m.2014 m.2013 m.2012 m.



Grynasis pelnas, tūkst. EUR

Supirkto pieno kiekis, tonomis Pajamos, tūkst. EUR

2012 m.         2013 m.         2014 m.         2015 m.         2016 m.  

204,898 208,380
253,947 237,065 243,633

2012 m.         2013 m.         2014 m.         2015 m.         2016 m.  

85,658
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EBITDA, tūkst. EUR
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4,661
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Rinkų pasiskirstymas pagal pajamas 

Tūkst. EUR                  2015 m.                                      2016 m. 

Lietuva     31,391    37%            26,934            30%

Europos Sąjunga  38,593                 46%            50,545            56%

Kitos šalys   14,461                 17%            13,011            14%

Iš viso:     84,445                         90,490  

2015 m.

46 % 
Europos 
Sąjunga

37 %
Lietuva

17 %
Kitos šalys

2016 m.

56 % 
Europos 
Sąjunga

30 %
Lietuva

14 %
Kitos šalys



Pardavimų pajamos pagal gaminių rūšis 

2015 m. 
48 %

Fermentinis sūris

20 % 
Grietinėlė

11 %

Jogurtai 6 %

Išrūgų produktai 4 %

Varškės produktai

Grietinė 4 %

Kitos pajamos 5 %

Tūkst. EUR       2015 m.                                      2016 m. 

Fermentinis sūris 40,244            48%     41,705  46%

Grietinėlė  16,944            20%     22,558  25%

Išrūgų produktai 3,666             4%      5,306   6%

Grietinė  3,528             4%      2,662   3%

Varškės produktai 9,506            11%      8,411   9%

Jogurtai  4,786             6%      4,461   5%

Sviestas  1,836             2%      2,186   2%

Kitos pajamos  3,935             5%      3,201   4%

Iš viso:               84,445                   90,490   2016 m.

46 %
Fermentinis sūris

25 % 
Grietinėlė9%

Jogurtai 5 %

Išrūgų produktai 6 %

Varškės produktai

Grietinė 3 %

Kitos pajamos 4 %

Sviestas 2%

Sviestas 2%



Konsoliduota finansinės būklės ataskaita  
2015.12.31

35,263
7,047
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-

42,715

12,047
6,002
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3,463
3,301
5,157

12,366

24,287

46

24,333

13,092
239

3,134
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16,853
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8

125
10,924

20,180
37,033
61,366

2016.12.31

49,065
7,020

340
-

56,425

10,373
7,012

365
231

17,981

74,406

3,463
3,301
5,128

17,026

28,918

41

28,959

21,611
154

2,942
822

25,529
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70
83

11,068

19,918
45,447
74,406

Tūkst. Eur     
 

Turtas
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
Nematerialusis turtas
Ilgalaikės gautinos sumos
Atidėtojo mokesčio turtas

Ilgalaikis turtas

Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Išankstiniai apmokėjimai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikis turtas

Turtas iš viso

Nuosavas kapitalas
Akcinis kapitalas
Akcijų priedai
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas 

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

Nekontroliuojanti dalis

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai
Išvestinės finansinės priemonės
Vyriausybės dotacijos
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai

Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai
Mokėtinas pelno mokestis
Išvestinės finansinės priemonės
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsipareigojimai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso



Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita  

2016.01.01-
2016.12.31

90,490
-77,883

12,607

282
-4,116
-2,881

-169

5,726

15
-725

-710

5,016
-515

4,501

4,504
-3

4,501

0.38

2015.01.01-
2015.12.31

84,445
-75,595

8,850

424
-5,443
-2,529

-165

1,137

37
-629

-592

545
623

1,168

1,169
-1

1,168

0.10

2016.10.01-
2016.12.31

26,088
-20,905

5,183

92
-1,117

-882
-36

3,240

9
-200

-191

3,049
-788

2,261

2,265
-4

2,261

0.19

2015.10.01-
2015.12.31

24,365
-22,047

2,318

157
-1,298    

-667
-24

486

5
-181

-176

310
231

541

542
-1

541

0.05

Tūkst.Eur     

  
       Pajamos
Pardavimų savikaina

Bendrasis pelnas

Kitos veiklos pajamos
Paskirstymo sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos

Veiklos rezultatas

Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos

Grynosios finansinės veiklos sąnaudos

Pelnas prieš mokesčius
Pelno mokesčio sąnaudos

Grynasis pelnas (nuostolis)

Priskirtina:
Įmonės akcininkams
Nekontroliuojančiai daliai

Grynasis pelnas (nuostolis) 

Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais)



Konsoliduota pinigų srautų ataskaita 

2015.01.01-
2015.12.31

1,168

3,138

48
-447

39
-623
592

3,915

-1,729
1

809
-682

2,314
-511

-11
-

1,792

-7,236
-145

31
-

-12
-
-

-7,362

2016.01.01-
2016.12.31

4,501

3,047

80
-398

5
515
707

8,457

1,667
65

-951
41

9,279
-756

-19
-141

8,363

-16,442
-53

6
-3

-
-
-

-30,893

Tūkst. Eur                 
 
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Laikotarpio pelnas (nuostolis) 
Koregavimai dėl:
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo 

Nematerialiojo turto amortizacijos
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo
Nuostolių (pelno)  iš ilgalaikio turto pardavimo
Pelno mokesčio sąnaudų
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos

Atsargų pokytis
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių 
apmokėjimų pokytis
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis

Sumokėtos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Kitos finansinės sąnaudos

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Investicinės veiklos pinigų srautai
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo
Dukterinės įmonės akcijų įsigijimas
Suteiktos paskolos
Susigrąžintos paskolos
Gautos palūkanos

Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje
 



Papildoma informacija



Apie įmonę 

Įmonė įsteigta 1993 m.             

Įmonių grupėje dirba 957 darbuotojų (2016 12 31)           

Įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba           

Įmonės akcinis kapitalas sudaro 3,5 mln. EUR           

Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialujį  sąrašą. 

Vertybinių popierių ISIN kodas - LT0000127508, simbolis – VLP1L 
         

Standartai: ISO 22000:2005 ir ISO/TS 22002-1:2009 bei papildomi FSSC 22000          

  

      



Įmonių grupė 
 
AB Vilkyškių pieninė 
Patronuojanti įmonė  
Įkurta 1993 m.  
Pagrindinė veikla: fermentinių sūrių, grietinėlės gamyba, išrūgų perdirbimas  
  
AB “Modest”  
Dukterinė įmonė  
Įkurta 1992 m.  
Pagrindinė veikla: lydytų, rūkytų, pelėsinio, Mozzarella, kitų sūrių gamyba  
  
AB Kelmės pieninė  
Dukterinė įmonė  
Įkurta 1993 m.  
Pagrindinė veikla: šviežių pieno produktų gamyba 

AB “Pieno logistika”
Dukterinė įmonė
Įkurta 2013 m.
Pagrindinė veikla: pastatų nuoma
 



Trumpa įmonės istorija

1993 m.  įmonės įkūrimas      
1999-2000 m. pradėjo veikti kompiuterizuotas, pilnai automatizuotas  sūrių gamybos cechas Vilkyškiuose
2000 m.  suteikta eksporto licencija į Europos Sąjungą      
2001 m.  įsigytas Tauragės cechas iš AB “Pieno žvaigždės” Mažeikių filialo     
2004 m.  AB Vilkyškių pieninei suteikta licencija eksportui į Rusiją      
2006 m.  įsigyta AB “Modest”       
2006 m.  Vilniaus vertybinių popierių biržoje pradėta prekyba AB Vilkyškių pieninės akcijomis  
2007 m.  Vilkyškiuose įgyvendinta sūrio pagrindinio  gamybinio cecho plėtra     
2008 m.  įsigyta AB Kelmės pieninė       
2008 m.  Vilkyškiuose sumontuotas išrūgų perdirbimo cechas       
2008 m.  AB Vilkyškių pieninei įteikti ISO 9001:2000 ir ISO 22000:2000 sertifikatai.    
2009 m.  AB Kelmės pieninei suteikta licencija eksportui į Rusiją      
2010 m.  įkurtas marketingo padalinys      
2011 m.  AB “Modest” suteikta licencija produkcijos eksportui į Rusiją     
2011 m.  pradėta dalyvauti vienose didžiausių maisto pramonės parodų “Anuga” Vokietijoje, SIAL Prancūzijoje. 
2011 m.  pakeistas įmonės prekės ženklas. Eksporto rinkose pradėtas naudoti Vilvi prekės ženklas.  
2011-2012 m. Lietuvos rinkoje pristatyta daug naujų produktų; ženkliai praplėstas Vilkyškių šviežių pieno produktų asortimentas. 
2012 m.  Vilkyškiuose įgyvendinta antroji sūrio gamybos cecho plėtra.   
2013 m.            Vilkyškių prekės ženklas išrinktas sėkmingiausiu prekės ženklu “Metų prekės ženklas 2013”.                                                                                                                                            
  Pabaigtas išrūgų produktų cecho praplėtimas leidžiantis apdirbti iki 600 t. perdirbamo produkto per parą.  
                          Pradėtas eksploatuoti pienovežių plovyklos, garažo, sandėlio, dirbtuvių su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, 
  administracijos kabinetais, inžinerinių tinklų, aikštelių ir privažiavimo pastatas.
  Įmonių grupę papildė dukterinė įmonė AB “Pieno logistika” 
2014 m. įgyvendintas išrūgų ultrafiltracijos projektas.     
2015 m. AB Vilkyškių pieninėje pabaigtas gamybinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, siekiant pagerinti nuotekų
  išvalymo efektyvumą.                                                                                                                                                
  AB Vilkyškių pieninė pasirašė prijungimo prie dujų skirstymo sistemos sutartį su AB „Lietuvos dujos“.    
  



Pagrindiniai įmonės akcininkai 

Valdoma 
akcijų dalisAkcijos, vntAkcininkas

Gintaras Bertašius            6,067,206       51% 

Multi Asset Selection Fund           2,035,729           17% 

Kiti smulkieji akcininkai           3,840,065                  32% 

Kapitalo iš viso:        11,943,000             100% 

Gintaras Bertašius

 
51%

Kiti smulkieji 
akcininkai

 32%

17% Multi Asset 
Selection Fund



AB Vilkyškių pieninė

Vilkyškiai, Pagėgių sav.

277160980

tel. 8 441 55330

faks. 8 441 55242

info@vilkyskiu.lt

www.vilkyskiu.lt

Kontaktai

Gintaras Bertašius

Generalinis direktorius

tel. 8 441 55330

gintaras@cheese.lt

Vilija Milaševičiutė

Ekonomikos ir finansų direktorė

tel. 8 441 55102

vilija@cheese.lt


