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AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ GENERALINIO DIREKTORIAUS G. 

BERTAŠIAUS ŢODIS INVESTUOTOJAMS 

2006-ieji Vilkyškių pieninei buvo augimo ir plėtros metai. Svarbiausiu metų įvykiu 

galėčiau įvardinti tai, kad Vilkyškių pieninės akcijos buvo pradėtos kotiruoti 

Vilniaus vertybinių popierių birţoje (VVPB).  Geguţės 17-oji, kai Vilkyškių pieninės 

vardas atsirado VVPB Einamajame sąraše, – mums visiems labai svarbi data, ţyminti 

kokybiškai naują bendrovės veiklos etapą. 2006 m. balandţio 24 – geguţės 4 

dienomis buvo sėkmingai išplatinta 10 proc. įmonės akcijų arba  visas pasiūlytas – 

935 300 vienetų – akcijų paketas. Norą įsigyti akcijų uţ šią arba aukštesnę kainą, o 

drauge – pasitikėjimą Vilkyškių pieninės perspektyvomis – išreiškė per 390 

investuotojų. Bendras investuotojų prašomų akcijų skaičius viršijo 982 tūkstančius ir 

5 procentais viršijo siūlomų akcijų skaičių. 

Neatsilikdami nuo planų, per praėjusius metus įgyvendinome pirmąjį ES 

struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą sūrio gamybos technologijų modernizacijos 

projekto etapą. Investicijos į modernias, aukščiausius ES higienos reikalavimus 

atitinkančias technologijas – tai saugaus aukščiausios kokybės sūrių gamybos 

proceso garantija, leidţianti toliau didinti bendrovės gamybos efektyvumą, stiprinti 

kokybės kontrolę, didinti produkcijos konkurencingumą vietos ir tarptautinėse 

rinkose. Dabar maksimalūs įmonės gamybos pajėgumai  išaugo nuo 10 iki 14 tūkst. 

tonų sūrio per metus. 

Dţiugina ir Vilkyškių pieninės produktų krepšelio plėtra. 2006 m. pradţioje, įsigijus 

88,73 proc. bendrovės „Modest“ akcijų, papildėme jį Lietuvoje mėgstamais 

„Mozzarela“ tipo sūriais, kurių asortimentą ketiname toliau kurti ir tobulinti, 

atsiţvelgiant į vartotojų skonį ir įpročius.  

Veikla uţsienio rinkose praėjusiais metais taip pat buvo itin sėkminga. Vien eksportą 

į Rusiją pavyko padidinti net keturiskart – praėjusiais metais jis sudarė 15 proc. 

bendrovės apvartos.  2006-ieji buvo svarbūs plėtros metai, kuomet tęsėme 

bendradarbiavimą su partneriais iš Vakarų ir Rytų Europos, Skandinavijos ir 

uţmezgėme daug svarbių verslo kontaktų naujosiose Europos Sąjungos šalyse. Nuo 

šių metų dauguma Vilkyškių pieninės sūrių uţsienį pasiekia jau nebe kaip 

ţaliaviniai, o nišiniai-gurmaniški, aukštesnės pridėtinės vertės, mūsų prekiniais 

ţenklais paţymėti produktai.  

2007-uosius bendrovė pasitinka atsinaujinusi, išsiplėtusi ir kupina ambicingų planų 

ateičiai. Dabar galima drąsiai sakyti, kad būdama viena moderniausių, ir kol kas 

vienintelė specializuota sūrinė Lietuvoje, Europos rinkose įsitvirtinusi Vilkyškių 

pieninė įţengė į brandaus verslo stadiją.  Pastaraisiais metais mūsų plėtra buvo labai 

sparti, dabar atėjo metas ţengti kokybės ir verslo kontaktų bei gero vardo įtvirtinimo 

keliu. 



AB Vilkyškių pieninės 2006 metų prospektas-ataskaita 

 

5 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, uţ kurį parengtas metinis prospektas-
ataskaita 

2006 metai. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Emitento pavadinimas 

   

akcinė bendrovė Vilkyškių pieninė 

(toliau – Bendrovė arba Emitentas) 

Įstatinis kapitalas 

   

9 353 000 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 

Registracijos Nr. 

   

060018 

Įmonių rejestro kodas 

   

277160980 

Interneto adresas 

   

http://www.cheese.lt; http://www.suris.lt 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 

Pagrindinė AB Vilkyškių pieninės veikla – fermentinių sūrių gamyba.  

Įmonėje taip pat gaminamas sviestas, pasterizuota grietinėlė, sviesto mišiniai, lydyti 

sūriai ir kiti sūrio produktai. Sūris sudaro apie 90% visos įmonės pagaminamos 

produkcijos, o sviestas ir grietinėlė – 10%. 

 

http://www.cheese.lt/
http://www.suris.lt/
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4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipaţinti su ataskaita bei 
dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis 
ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.), ir visuomenės informavimo 
priemonės pavadinimas 

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais remiantis ji buvo rengiama, galima 

susipaţinti akcinės bendrovės Vilkyškių pieninės būstinėje Vilkyškiuose, Pagėgių 

savivaldybėje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.  

Vadovaujantis AB Vilkyškių pieninės įstatais, Bendrovės pranešimai, įskaitant 

informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu visuotiniu akcininkų 

susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei 

likvidavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo bei Valdybos nutarimai (sprendimai), 

kiti pranešimai ir dokumentai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Bendrovės įstatais ar Bendrovės organų nutarimais (sprendimais) privalo būti 

paskelbti visiems akcininkams ir/ar kitiems asmenims, skelbiami dienraštyje 

„Lietuvos Ţinios“ arba įteikiami kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam 

reikia pranešti, registruotu laišku arba pasirašytinai. 

Pranešimai apie Bendrovės esminius įvykius yra pateikiami per VP birţos 

informacinę sistemą, BNS naujienų portalą, kitus spaudos priemones. 

5. Asmenys, atsakingi uţ ataskaitoje pateiktą informaciją 

5.1 Uţ ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir 
administracijos vadovas: 

AB Vilkyškių pieninės generalinis direktorius Gintaras Bertašius, tel. (8 441) 55330, 

faksas (8 441) 55242. 

AB Vilkyškių Pieninės vyr. buhalterė Birutė Bazilienė, tel. (8 441) 70423, faksas (8 441) 

55242. 

5.2 Ataskaitą rengti padėję konsultantai: 

UAB FMĮ „Orion securities“, A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius, tel. +370 5 

2313833, faks. +370 5 2313840. 

Atstovas – finansų analitikas Vilius Maniušis, tel. +370 52 60 39 69. 

6. Uţ ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, 
darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų 
patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra 
nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar 
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parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos 
kainai bei jų vertinimui 

Akcinė bendrovė Vilkyškių pieninė, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro 

Bertašiaus bei vyr. buhalterės Birutės Bazilienės, patvirtina, kad ataskaitoje pateikta 

informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų 

sprendimams pirkti ar parduoti Bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių 

popierių rinkos kainai ir jų vertinimui. 

AB Vilkyškių pieninė  

generalinis direktorius Gintaras Bertašius 

 

...............................……………… 

 

AB Vilkyškių pieninė 

vyr. buhalterė Birutė Bazilienė 

 

.................................……………. 

 

UAB FMĮ „Orion securities“ atstovas 

Finansų analitikas Vilius Maniušis 

 

.................................……………. 

Ataskaita parengta Vilniuje, 2007 m. geguţė. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS 

VERTYBINIUS POPIERIUS 

7. Emitento įstatinis kapitalas 
 Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 

Vertybinių 

popierių 

pavadinimas 

Vertybinių 

popierių 

skaičius 

Nominalioji 

vertė, Lt 

Bendra 

nominali 

vertė, Lt 

Dalis 

įstatiniame 

kapitale, % 

Paprastosios 

vardinės 

akcijos 

9 353 000 1,00 9 353 000 100 % 

Visos AB Vilkyškių pieninės akcijos yra visiškai apmokėtos.  

 Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant 
ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius 

Bendrovė nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, todėl nenumatomas 

įstatinio kapitalo didinimas konvertuojant ar keičiant į akcijas šiuos vertybinius 

popierius. 

8. Akcininkai 

Bendras akcininkų skaičius 2006 m. gruodţio 31 d. buvo 389. Paskutinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo metu 2007 m. balandţio 20 d. akcininkų skaičius buvo 395. 

Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 

procentus emitento įstatinio kapitalo buvo šie: 

Vardai, pavardės 

Turimų 

paprastų 
vardinių 

akcijų 

skaičius, vnt. 

Turima 
kapitalo dalis, 

% 

Turima balsų 
dalis, % 

Su kartu 
veikiančių 

asmenų grupe, 
% 

Gintaras Bertašius 
(a.k. 36401260554) 

6 016 506 64,33 64,33 64,37 

Martynas Bertašius 
(a.k. 38701180923) 

935 000 9,996 9,996 9,996 

Gabrielė Bertašiūtė 
(a.k. 49004101873) 

935 000 9,996 9,996 9,996 
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9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės 
charakteristikos 

Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių 

birţos Einamąjį prekybos sąrašą nuo 2006 m. geguţės 17 d. Vertybinių popierių ISIN 

kodas - LT0000127508. 

Vertybinių popierių pavadinimas – AB Vilkyškių pieninės paprastosios vardinės 

akcijos. Vertybinių popierių skaičius – 9 353 000 vnt. Vienos akcijos nominali vertė – 

1,00 Lt. 

Periodas Kaina, Lt Apyvarta, tūkst. Lt Viso apyvarta Kapitali- 

zacija, Lt Nuo Iki Didţ. Maţ. Pask. Didţ. Maţ. Pask. Vnt. Lt. 

2006 05 17 2007 04 .20 5,82 4,80 5,70 647,8 0 0 531 126 2 821 828 53 310 000 

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas 

Bendrovė nėra neviešai platinusi akcijų.  

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo 
pakvitavimus  

Bendrovė nėra akcijų pagrindu išleidusi depozitoriumo pakvitavimų.  

12.  Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių 
apyvartą, pagrindinės charakteristikos  

Bendrovė nėra platinusi skolos vertybinių popierių.  

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius 

Bendrovė nėra platinusi skolos vertybinių popierių. 

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepaţymi dalyvavimo įstatiniame 
kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos 
įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius  

Bendrovė nėra platinusi tokios rūšies vertybinių popierių. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ 

ANTRINĘ APYVARTĄ 

15.  Vertybiniai popieriai, įtraukti į birţų prekybos sąrašus 

Į Vilniaus vertybinių popierių birţos Einamąjį prekybos sąrašą įtraukti šie AB 

Vilkyškių pieninė  vertybiniai popieriai (VVPB simbolis – VLP1L): 

Akcijų rūšis 

Vertybinių 

popierių 

skaičius 

Nominalioji 

vertė, Lt 

Bendra 

nominali 

vertė, Lt 

ISIN kodas 

Paprastosios 

vardinės 

akcijos 

9 353 000 1,00 9 353 000 LT0000127508  

16.  Prekyba emitento vertybiniais popieriais birţose ir kitose 
organizuotose rinkose 

Prekyba AB Vilkyškių pieninės paprastosiomis vardinėmis akcijomis Vilniaus 

vertybinių popierių birţoje: 

didţiausia maţiausia didţiausia maţiausia

2006 05 17 - 2006 06 30 5.60 5.25 647,808 0,00

2006 07 01 - 2006 09 30 5.50 5.20 202,990 0,00

2006 10 01 - 2006 12 31 5.30 4.80 360,722 0,00

kaina (Lt) apyvarta (Lt) vnt. suma

2006 05 17 - 2006 06 30 0,00 0,00 173,491 919,265

2006 07 01 - 2006 09 30 0,00 0,00 84,050 441,769

2006 10 01 - 2006 12 31 0,00 0,00 137,665 711,659

Laikotarpis 
Kaina (Lt) Apyvarta (Lt)

Laikotarpis 
Paskutinės sesijos Bendra apyvarta (Lt)

 

17. Vertybinių popierių kapitalizacija 

Vilniaus vertybinių popierių birţoje kotiruojamų AB Vilkyškių pieninės paprastųjų 

vardinių akcijų rinkos kapitalizacija:  

Akcijų skaičius Akcijų rinkos 

(vnt.) kaina (Lt.)

 2006 06 30 9,353,000 5.40 50,506,200

2006 09 30 9,353,000 5.24 49,009,720

2006 12 31 9,353,000 5.30 49,570,900

Laikotarpis Kapitalizacija (Lt.)

 



AB Vilkyškių pieninės 2006 metų prospektas-ataskaita 

 

11 

AB Vilkyškių pieninės akcijų kainos kitimas nuo įmonės akcijų įtraukimo į Vilniaus 

vertybinių popierių birţos Einamąjį prekybos sąrašą (2006.05.17) iki visuotinio 

akcininkų susirinkimo (2007.04.20): 
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AB "Vilkyškių pieninė" akcijų kainos grafikas

 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais uţ birţos ribų  

Prekyba AB Vilkyškių pieninės vertybiniais popieriais uţ birţos ribų nebuvo 

vykdoma.  

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą 

AB Vilkyškių pieninė nėra supirkinėjusi savų akcijų.  

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas 

Oficialaus pasiūlymo skelbimo nebuvo.  

21. Emitento mokėjimo agentai 

AB Vilkyškių pieninė neturi mokėjimo agentų.  
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22.  Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

AB Vilkyškių pieninė yra sudariusi aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ “Orion 

Securities” (A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius) dėl AB Vilkyškių pieninės 

akcininkų apskaitos  ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų tvarkymo. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 

23.  Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

AB Vilkyškių pieninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, 

Vertybinių popierių rinkos įstatymu, Bendrovės įstatais. 

24.  Emitento priklausymas asocijuotoms struktūroms 

AB Vilkyškių pieninė nepriklauso asocijuotoms struktūroms.  

25. Trumpa emitento istorija 

Vilkyškių pieninės istorija iš naujo prasidėjo 1993 m. geguţės 10 d., kuomet 1934 

metais statytos pieninės patalpose buvo įsteigta uţdaroji akcinė bendrovė Vilkyškių 

pieninė. Senojoje pieninėje gamyba vyko iki 1985 m. Pieninės uţdarymo laikotarpiu 

visi įrengimai buvo iškomplektuoti. Pastatai buvo privatizuoti, o pieninės savininkai 

pirmuosius įrengimus atgabeno iš Rytų Vokietijos, kur tuo metu vyko pieno 

pramonės restruktūrizacija. 

Pradinio kapitalo sukaupta nebuvo, įmonė startavo savininkams įsigijus pastatus. 

Reikalingos apyvartinės lėšos buvo skolinamos iš bankų. 

Svarbiausi įvykiai Emitento istorijoje 

1993 metų lapkričio mėn. 2 d. buvo atstatytas vandens bokštas, katilinė bei 

separavimo cechas. Tada įmonė pradėjo separuoti pieną. 

1994 m. birţelio 15 d. pradėjo veikti sūrių cechas. Jame buvo pradėtas gaminti liesas 

fermentinis sūris „Peptatas“. 

1995 m. liepos pradţioje buvo atidarytas sviesto cechas. 

Vėliau įmonės vystymasis įgijo pagreitį. 1997 m. pradţios sūrių ceche buvo pradėta 

fermentinio „Tilţės“ tipo sūrio gamyba, 1998 m. vasarį jau buvo gaminamas 

„Gouda” tipo fermentinis sūris. 

1997 m. į įmonę investuota 2,78 mln. Lt., apie 0,5 mln. Lt. skirta remontui: pastatyta 

moderni danų BWE firmos katilinė, moderni olandų gamybos šaldymo kamera, 

kurioje galima laikyti bei sandėliuoti 400 tonų produkcijos, elektros pastotė, sukurtas 

kompiuterinis tinklas; 

1998 m. beveik 1,5 mln. Lt investuota į autotransportą, pastatus, pieno šaldytuvus, 

gamybos įrengimus, naują sūrių cechą, kitas pagrindines priemones;  
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1999 m. investuota 8,5 mln. Lt. Beveik visa investicija buvo skirta naujo sūrių 

gamybos cecho („Tetra Pak Tebel“) projekto įgyvendinimui.  

Tais pačiais metais buvo pradėti gaminti fermentinis sūris „Ţemaičių”, sviesto 

mišinys „Saulės vaišės” ir fermentinis sūris „Tilţiukas” su priedais, kuris tais pačiais 

metais parodoje „AgroBalt’1999“ laimėjo aukso medalį, tapdamas Lietuvos metų 

gaminiu.  

2000 metais pradėta „Maasdam” tipo fermentinio sūrio gamyba. 2001 m. sūris 

„Maasdam” „AgroBalt“ parodoje laimėjo aukso medalį. Be to, 2000-2001 metais 

Lietuvos vartotojams buvo pasiūlyti trys patrauklūs, nebrangūs fermentiniai sūriai 

„Kuršiukas”, „Taupa” ir „Sumuštinių”. Per keturiolika įmonės darbo metų sukurta 

visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra (mechaninis cechas, autoūkis (50 

automobilių), pieno šaldymo įrenginiai, ţaliavos supirkimo zona), pakeista arba 

papildomai nupirkta visa pieninės įranga, pastatyti nauji cechai  

2000 metais investuota 3,84 mln. Lt. į naujų cechų statybą, transportą ir kapitalinių 

remontą. Baigta sumontuoti nauja pilnai kompiuterizuota ir automatizuota sūrių 

gamybos technologinė linija, kurios įdiegimas įmonei suteikė galimybę gaminti 

vakarietiškus standartus atitinkančią produkciją ir eksportuoti ją į Europos Sąjungą; 

Tų pačių metų geguţės mėnesį įmonė gavo Eksporto į Europos Sąjungą licenciją; 

2001 m. birţelio mėn. įmonė įsigijo Tauragės cechą iš AB „Pieno ţvaigţdės” 

Maţeikių filialo. Tauragės cechas yra apie 20 km nuo Vilkyškių miestelio, jis buvo 

statytas 1965 m. kaip sūrinė ir atitinka visus jai keliamus reikalavimus. Ceche yra 

pieno priėmimo skyrius, pieno separavimo skyrius, du sūrių cechai, nokinimo, 

fasavimo cechai, mechaninis cechas, autoūkis pieno perveţimui, pieno ţaliavos zona, 

taip pat visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra - šaldymo, garo, oro. 

Pradėtas statyti nokinimo cechas, valymo įrengimai. 

Tauragės ceche 2001 m. pabaigoje pradėtas gaminti sūris su pelėsiu. 

2003 metais Tauragės ceche rekonstruota šaldymo kamera. 

2004 metais atlikta stogo rekonstrukcija, pastatų remontas. 

2003 – 2004 m. papildomai buvo investuota į pieno gamybos infrastruktūrą – 

pastatyti nauji pieno supirkimo punktai ir nupirktas modernus transportas pienui 

suveţti. 

2004 m. pastatyti modernūs Olandų firmos „New Water Technology” kompanijos 

nuotekų valymo įrengimai, atitinkantys ES reikalavimus. Tais pačiais metais 

investuota į sūrių pakavimo ir fasavimo įrenginius.  
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Rekonstruota amoniakinė šaldymo kompresorinė. 

2005 m. rekonstruota Tauragės cecho katilinė, pakeičiant kuro rūšį. 

2006 m. sausio mėnesį Emitentas įsigijo iš viso 80,25 procentų UAB „Modest“ akcijų. 

Pagal 2006-01-12 Konkurencijos tarybos sprendimą Nr. 1S-3 Emitentas turi teisę 

įsigyti iki 100 procentų UAB „Modest” akcijų. Šiuo metu yra įsigyta iš viso 88,73% 

UAB „Modest“ akcijų.  

Nuo 2006 m. geguţės 17 d. 9 353 000 paprastosios vardinės AB Vilkyškių pieninės 

akcijos kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių birţos Einamajame prekybos 

sąraše.  

26.  Gamybos (paslaugų) charakteristika 

 

* Skaičiuojant šios rodiklius buvo remtasi šiuo metu esančiu įmonės akcijų skaičiumi. 

AB Vilkyškių pieninės grynojo pelno ir turto verčių dinamika per pastaruosius 3 

finansinius metus: 

Pagrindinė Emitento veikla – fermentinio sūrio, lydyto ir rūkyto sūrio produktų bei 

sviesto gamyba. 

Emitentas specializuojasi fermentinių sūrių gamyboje; sviestas, sviesto mišiniai, 

grietinėlė, bei lydyti sūriai yra gaminami, kad Emitentas racionaliai išnaudotų 

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai : 2004 2005 2006 

Grynasis pelnas, tenkantis 1 akcijai (Lt) * 0.49 0.46 0.42 

Grynasis pelningumas (%) 6.09% 4.67% 3.35% 

Vidutinio turto grąţa  (%) 14.64% 11.16% 5.98% 

Skolos koeficientas  0.66 0.64 0.63 

Skolos - nuosavybės koeficientas 1.91 1.77 1.69 

Bendrasis likvidumo koeficientas 1.36 1.65 1.29 

Turto apyvartumas 2.41 2.39 1.79 

Akcijos buhalterinė vertė  ( Lt ) * 1.15 1.48 2.57 

Pajamos  ( tūkst .  Lt ) 75,102 91,709 115,719 

Grynasis pelnas  ( nuostolis ) ( tūkst .  Lt ) 4,571 4,283 3,874 

Turtas  ( tūkst .  Lt ) 31,215 38,381 64,763 

Įsipareigojimai  ( tūkst .  Lt ) 20,477 24,537 40,709 

Nuosavybė  ( tūkst .  Lt ) 10,738 13,844 24,054 

Trumpalaikis turtas  ( tūkst .  Lt ) 9,889 16,586 25,491 

Trumpalaikiai įsipareigojimai  ( tūkst .  Lt ) 7,272 10,023 19,795 

Akcijų skaičius  ( tūkst .) 99.5 9,353 9,353 
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pagrindinio produkto gamybos procese atlikusias ţaliavas bei išsiskyrusius tarpinius 

produktus. 

Sūriai gaminami pagal senąją lietuvišką („Tilţė” – Tilsit tipo sūris), pasaulinę 

(„Maasdam”, „Gouda”, „Edam”) ir originalią („Prūsija”) receptūrą. „Tilţiukas” su 

priedais (1999 m.) bei sūris „Maasdam” (2001 m.) yra laimėję parodos „AgroBalt” 

geriausio metų gaminio aukso medalius. 

2006 m., investavus į gamybos automatizavimą, Emitento turimi gamybiniai 

pajėgumai Vilkyškių ceche (be UAB „Modest”) padidėjo iki 31 tonos sūrio per parą. 

Tauragės ceche per parą galima pagaminti 10 tonų sūrio. Maksimalų gamybinių 

pajėgumų panaudojimą riboja pieno ţaliavos stygius ţiemos sezono metu (ţiemą 

pieno superkama kelis kartus maţiau negu vasarą). 

Visas AB Vilkyškių pieninės asortimentas – net 10 tipų 29 skirtingų pavadinimų 

sūrių, o taip pat 9 pavadinimų sviesto ir sviesto mišinių.  

Po 2002 m. pieno sektorių ištikusios krizės, Emitento pieno supirkimo ir gamybos 

apimtys sparčiai augo. Ypatingai augimą paspartino 2004 m. prasidėjusi Lietuvos 

narystė Europos Sąjungoje. Ţemiau pateikiamose lentelėse apţvelgiami pagrindiniai 

Emitento konsoliduoti gamybos ir prekybos apimčių rodikliai. 

Ţaliavinio pieno 
supirkimas 
(perskaičiuota į bazinį 
riebumą) 

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
2006 m. 

(konsoliduota) 

Supirkto pieno kiekis, 
tonomis 

63.235 69.809 88.100 94.852 122.016 126.707 

Suma, uţ kurią buvo 
supirkta pieno, 
tūkst. Lt 

28.838 28.608 46.491 56.180 73.134 75.592 

Supirkto pieno kaina, 
Lt/t 

456,0 409,8 527,7 592,3 599,4 596,6 

Per pastaruosius penkerius metus AB Vilkyškių pieninės pagamintos produkcijos 

pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo toks: 

Pagamintų pagrindinių 
produktų kiekis, tonomis 

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
2006 m. 

(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 5.461 5.974 7.489 8.293 10.204 10.341 

Sviestas 448 1.450 1.555 1.247 587 587 

Grietinėlė - - 551 2.090 4.831 4831 
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Per pastaruosius penkerius metus AB Vilkyškių pieninės parduotos produkcijos 

pasiskirstymas pagal gaminių rūšį buvo toks: 

Parduotų pagrindinių 
produktų kiekis, tonomis 

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
2006 m. 

(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 5.799,5 6.385,7 7.338,1 7.968,7 9471,6 9619,8 

Sviestas 539,5 1.297,8 1.547,1 1.379,5 607,8 607,8 

Grietinėlė - - 551 2090 4831 4831 

Per pastaruosius penkerius metus AB Vilkyškių pieninės pajamos iš parduotos 

produkcijos pagal gaminių rūšį pasiskirstė taip: 

Pajamos iš pagrindinių 
produktų pardavimo, 
tūkst. Lt 

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
2006 m. 

(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 43.649 46.774 63.038 71.391 86.491 88.141 

Sviestas 2.735 6.749 9.278 8.287 3.502 3.502 

Grietinėlė - - 2.630 8.893 19.454 19.454 

Kitos pajamos 179 475 156 3.138 2.105 4.622 

Iš viso pajamų  46.563 53.998 75.102 91.709 111.552 115.719 

Per pastaruosius penkerius metus AB Vilkyškių pieninės parduotos produkcijos 

vidutinės kainos litais uţ toną pagal gaminių rūšį buvo tokios:  

Pagrindinių produktų 
pardavimo vidutinės 
kainos, Lt./t 

2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
2006 m. 

(konsoliduota) 

Fermentiniai sūriai 7.552 7.398 8.606 8.959 9.132 9.162 

Sviestas 5.070 5.200 5.997 6.703 5.762 5.762 

Grietinėlė - - 4.773 4.255 4.027 4.027 
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Pajamos iš pagrindinių produktų pardavimo, tūkst. Lt.

Sviestas

3%

Grietinėlė

17%

Kitos pajamos

4%

Fermentiniai 

sūriai

76%

 

AB Vilkyškių pieninė nuolat investuoja ir į naujų produktų kūrimą bei esamų 

produktų tobulinimą.  

2006 m. vasario 22 d. LR Ţemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius pasirašė 

potvarkį, kuriuo AB Vilkyškių pieninei yra skiriama iki 3,45 mln. Lt Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų parama, kuri bus panaudota projektui „ES reikalavimų 

įgyvendinimas bei gamybos bazės modernizavimas“. Bendra  projekto vertė –  8 mln. 
Lt, iš kurių ES parama sudarys 3,45 mln. Lt. 

Pirmasis bendrovės įgyvendinamo projekto etapas – sūrio gamybos technologijų 

modernizacija – jau baigtas.  Daugiau nei pusmetį vykusios modernizacijos metu 
buvo ţenkliai išplėstas „Vilkyškių pieninės“ cechas: įrengti du nauji sūrių 
gamintuvai, trys naujos presavimo eilės ir buferinė talpa, nauja sūrio technologinių 

linijų plovimo stotelė. Taip pat automatizuotas sūrių sūdymo cechas, jų pakrovimo ir 
iškrovimo iš konteinerių procesas. Uţbaigus sūrinės modernizaciją, išaugo ir 

maksimalūs įmonės gamybos pajėgumai – nuo 10 iki 14 tūkst. tonų sūrio per metus. 
 

Kitų metų pradţioje bendrovė ketina įgyvendinti ir antrąjį modernizacijos dalį – 
išrūgų perdirbimo projektą. Įgyvendinant antrąjį ES remiamo projekto etapą, likusi 
dalis investicijų bus skirta išrūgų perdirbimo įrengimams įsigyti. 

2006 m. pradţioje buvo įsigytas UAB „Modest” kontrolinis akcijų paketas (šiuo metu 

AB Vilkyškių pieninei iš viso priklauso 88,73% UAB „Modest” akcijų). Tai leido 

papildyti Emitento produktų asortimentą „Mozzarela“  tipo sūriais.  

2006 m. rugpjūčio 10 d. UAB „Modest“ ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 
Ţemės ūkio ministerijos pasirašė paramos sutartį dėl  2,12 mln. Lt ES struktūrinių 
fondų paramos skyrimo UAB „Modest”.  
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Artimiausiu metu planuojama tolimesnė Mozzarella tipo sūrio gamybos plėtra, taip 

pat naujų išrūgų produktų kūrimas.   

27. Realizavimo rinkos 

AB Vilkyškių pieninės pastarųjų 3 metų pajamos regionais:  

 Pajamos pagal segmentus, (tūkst. Lt) 2004 2005 2006

Europos Sąjunga 56,059 56,863 63,559

Lietuva 13,998 28,718 34,713

Rusija 4,440 5,148 17,310

Kitos šalys 605 980 137

Viso pajamos: 75,102 91,709 115,719  
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Artimiausiu metu įmonė planuoja skverbtis ir į naujas uţsienio rinkas – Daniją, 

Švediją, kuriose kol kas nevykdoma jokia veikla.  

AB Vilkyškių pieninė savo produkciją realizuoja, sudarydama ilgalaikes prekybos 

sutartis Rusijos rinkoje. ES šalyse daugiausiai produkcijos parduodama pagal 

trumpalaikes prekybos sutartis, o Lietuvos rinkoje sudarytų sutarčių trukmė 

svyruoja nuo 1 metų.   

28. Tiekimas 

Pagrindinė ţaliava, naudojama AB Vilkyškių pieninės produkcijos gamybai, yra 

neapdirbtas karvių pienas. Didţiausi pieno tiekėjai yra Lietuvos įmonės, gyventojai, 

smulkūs ūkininkai, kitos ţemės ūkio bendrovės. Pieną AB Vilkyškių pieninė daţnai 
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superka pagal jos pačios paruoštas tipines pieno pirkimo sutartis. Sutartys su pieno 

tiekėjais yra sudaromos metams arba ilgesniam laikotarpiui. 

Kitos medţiagos daugiausiai perkamos Lietuvoje, iš uţsienio perkama nedaug, 

daţniausiai – įrengimai. Sutartys paprastai sudaromos metams, pasitaiko ir 

atsitiktinių sandorių. 

AB Vilkyškių pieninė nuolat įsigyja pieno ţaliavų, kartais – gatavos produkcijos iš 

savo tiesioginių konkurentų Lietuvoje, įskaitant UAB „Marijampolės pieno 

konservus“, AB „Rokiškio sūrį“ bei AB „Pieno ţvaigţdţių“ filialo Pasvalio sūrinės 

(pvz. sūrio „Liliputas“, fermentinio sūrio „Gouda“), kurią vėliau perpardavė savo 

uţsakovams. Sutartyse nurodoma, kad produkto ţenklinimo informacija pateikiama 

pagal pirkėjo reikalavimus, ir kad pirkėjas visiškai atsako uţ produkto ţenklinimo 

informacijos teisingumą. 

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės 

AB Vilkyškių pieninės turimo ilgalaikio turto pokyčių ataskaita: 

 
Tūkst.litų 

Ţemė ir 
pastatai 

Mašinos ir 
įrengimai 

 
Kitas turtas 

Nebaigta 
statyba 

 
Iš viso 

Savikaina      
Likutis 2005 m. sausio 1 d. 9 448 18 417 5 415 27 33 307 
Įsigijimai 1 002 1 256 2 244 749 5 251 
Pardavimai  73 378  451 

Likutis 2005 m gruodţio 31 d. 10 450 19 600 7 281 776 38 107 
      
Likutis 2006 m. sausio 1 d. 10 450 19 600 7 281 776 38 107 
Turtas, įsigytas verslo jungimo 
metu 

 
980 

 
265 

 
241 

 
0 

 
1 486 

Įsigijimai 469 3 777 2 593 1 303 8 142 
Perkainojimas 8 158    8 158 
Pardavimai -28 -377 -637 0 -1 042 
Perklasifikavimai -1 089 96 1 914 -921 0 

Likutis 2006 m gruodţio 31 d. 18 940 23 361 11 392 1 158 54 851 
      
Nusidėvėjimas ir 
nuvertėjimo nuostolis 

     

Likutis 2005 m. sausio 1 d. 1 447 8 383 3 585  13 415 
Nusidėvėjimas per metus 411 2 616 596  3 623 
Perleistas turtas 0 -73 -345  -418 

Likutis 2005 m gruodţio 31 d. 1 858 10 926 3 836 0 16 620 
      
Likutis 2006 m. sausio 1 d. 1 858 10 926 3 836  16 620 
Nusidėvėjimas per metus 478 1 578 865  2 921 
Perleistas turtas -4 -377 -310  -691 
Perklasifikavimai -163 -386 549  0 
Perkainojimas -2 125    -2 125 

Likutis 2006 m gruodţio 31 d. 44 11 741 4 940 0 16 725 
      
Likutinės vertės      
2005 m. sausio 1 d. 8 001 10 034 1 830 27 19 892 
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2005 m. gruodţio 31 d. 8 592 8 674 3 445 776 21 487 
       
2006 m. sausio 1 d. 8 592 8 674 3 445 776 21 487 
2006 m. gruodţio 31 d. 18 896 11 620 6 452 1 158 38 126 

AB Vilkyškių pieninės turimas nekilnojamas turtas: 

Pastatų rūšis Plotas, kv. m. 

Pagrindiniai pastatai:   

1. Gamybinis administracinis pastatas  1884,72 kv m 

2. Sūrių gamybos cechas 373,1 kv.m 

3. Sūrių nokinimo cechas 1855,72 kv.m. 

4. Sūrių sūdymo cechas 492,57 kv.m. 

5. Katilinės pastatas 48,4 kv.m 

6. Pastatas-pastotė 57,2 kv.m 

7. Mechaninio valdymo pastatas (valymo 
įrengimai) 

121,75 kv.m 

8. Šaldymo kamera 406,15 kv.m. 

Pagrindinai pastatai Tauragėje:  

1. Administracinis pastatas 779,02 kv.m 

2. Gamybinis pastatas 2665,81 kv.m 

3. Betoninis sandėlis 500,35 kv.m 

4.Mechaninės dirbtuvės 
721,49 kv.m 

5. Transformatorinė 83 kv.m 

6. Skaudvilės cechas  

(tik pieno punktas) 

1217,69 kv.m 

7. Šaldymo stotis 861,54 kv.m 

Erţvilko pieninės pastatas 154,80 kv.m 

30. Rizikos veiksniai, susiję su Emitento veikla 

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su AB Vilkyškių pieninės veikla: 

Rizikos veiksniai, susiję su įmonės verslu 
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-  Įmonė uţsiima pieno perdirbimu (fermentinio sūrio gamyba). Pagrindiniai 

faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra galimi pokyčiai ţaliavos ir produktų 

rinkose, konkurencija, taip pat galimi teisiniai, politiniai, technologiniai ir socialiniai 

pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB Vilkyškių pieninės verslu, galintys 

neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.  

- Įmonė  specializuojasi sūrių gamyboje, didţiąją dalį jos pajamų sudaro 

pajamos, gautos pardavus sūrį ir sūrio produktus. Dėl šios prieţasties Bendrovės 

pajamoms, pelnui ir bendrai finansinei būklei įtakos gali padaryti neigiami sūrio 

paklausos ir (arba) kainos pokyčiai sūrių rinkoje (rinkos rizika). Neigiamai sūrio 

produktų kainą gali veikti ir konkurencija tarptautinėje bei vietinėje sūrio rinkoje.  

- Įmonės pagrindinė ţaliava yra karvių pienas. Perdirbimui parduodamo pieno 

kiekis Europos Sąjungos pieno gamintojams yra apribotas nacionalinėmis pieno 

kvotomis. Ţaliavos tiekimo apribojimas gali turėti įtakos ţaliavos trūkumui bei 

ţaliavos kainų kilimui. Šie pokyčiai gali neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus 

ir veikos rezultatus. 

- Brandinto sūrio gamyba yra ilgas procesas, kuris gali uţtrukti nuo vieno iki 

trijų mėnesių. Ši gamybos specifika neleidţia greitai sureaguoti į staigius pokyčius 

sūrių rinkoje, o tai gali neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus ir veikos 

rezultatus. 

- Įmonės verslas (ypač pieno surinkimas ir suveţimas) yra daug darbo jėgos 

reikalaujanti veikla. Darbuotojų trūkumas ir jų atlyginimų didėjimas gali neigiamai 

paveikti Bendrovės augimo potencialą ir veiklos rezultatus.  

- Bendrovės kredito rizika yra susijusi su gautinomis prekybos sumomis. 

Rizika, kad partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama, nustatant 

kontrolės procedūras. Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes 

įmonė dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais (daugiausia – su AB „SEB Vilniaus 

banku”). 2006 m. gruodţio 31 d. visų įsipareigojimų ir viso turto santykis buvo 0,59. 

Visų stambiausių skolų palūkanos yra susietos su EUR LIBOR palūkanų norma. 

Finansinių paskolų likutis 2006 m. gruodţio 31 d. buvo 21 601 tūkst. litų. Paskolos 

įvertintos eurais. Paskolų grąţinimas vyksta pagal grafiką, uţdelstų mokėjimų nėra. 

- Uţsienio valiutos rizika. Operacijos uţsienio valiuta yra įvertinamos litais 

pagal operacijos dieną nustatytą valiutos kursą. Piniginės lėšos ir įsipareigojimai 

uţsienio valiuta įvertinami litais, pagal balansinės ataskaitos dieną nustatytą valiutos 

keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš uţsienio valiutos kurso pasikeitimo yra 

apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pagrindines pajamas bendrovė gauna 

eurais. Atsiskaitymų valiutomis, kurių kitimas galėtų daryti esminę įtaką Bendrovės 

finansiniams rezultatams, nėra. 

Rizikos veiksniai, susiję su įmonės verslo šaka  

- Ţemės ūkis Europos Sąjungos šalyse (įskaitant pieno gamybą) yra stipriai 

reguliuojamas sektorius. Ţaliavinio pieno kainų lygis yra palaikomas, ribojant jo 
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tiekimą perdirbimui bei vartojimui, naudojant intervencinius pieno produktų 

pirkimus bei taikant pieno produktų importo ne iš ES šalių muitus, pieno produktų 

eksporto ne į ES šalis subsidijas, o taip pat pasitelkiant kitas intervencines priemones. 

Pasaulinė prekybos organizacija bei kitos laisvą prekybą palaikančios organizacijos 

ragina sumaţinti ţemės ūkio sektoriaus reguliavimą ES. Pieno sektoriaus 

liberalizavimas gali sumaţinti ţaliavinio pieno kainą, pieno produktų eksporto 

subsidijas ir pieno produktų kainas bei padidinti pieno produktų importą ir ne ES 

šalių konkurenciją pieno produktų rinkoje. Šie pasikeitimai gali neigiamai paveikti 

įmonės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.  

Pieno produktai yra gaminami iš gyvūninės kilmės ţaliavų. Galvijų ligų epidemijos 

(pvz., kempinligė) gali neigiamai paveikti ţaliavos tiekimą pieno produktų gamybai 

bei sumaţinti pieno produktų paklausą dėl ligų baimės. Šie pasikeitimai gali daryti 

neigiamą įtaką Bendrovės pinigų srautams ir veiklos rezultatams. 

Bendrovės skolų ir paskolų struktūra yra tokia: 

Skolinanti institucija 
Nuo-
roda 

Paskolos 
suma  Palūkanų norma 

Likutis  
2006 12 31  

Likutis  
2005 12 31  

AB SEB Vilniaus Bankas a) 11 998 6mėnLIBOR+1,3% 10 998 11 727 
AB Snoro Bankas b) 2 072 6mėnLIBOR +1,75% 1 692 2 072 

AB Snoro Bankas c) 345 
  6mėnLIBOR 

+1,75% 0 345 
Nordic Environment 
Finance Corporation 
(NEFCO) d) 691 3% 115 345 
AB SEB Vilniaus Bankas e) 7 078 6 mėn.LIBOR+1,3% 3 972 0 
AB SEB Vilniaus Bankas 
credit line f) 4 005 6 mėn LIBOR+1,3% 3 307 0 

AB DnB Nord bankas g) 600 
3mėn 

VILIBOR+2.7% 600 - 
Išperkamosios nuomos 
įsipareigojimai    1 563 1 296 

Iš viso įsipareigojimų    22 247 15 785 
Atėmus einamąją dalį    -5 567 -2 575 

Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų trumpalaikė 
dalis  16 680 13 210 

Visų stambiausių skolų palūkanos yra susietos su EUR LIBOR palūkanų norma. 

Paskolų grąţinimas vyksta pagal grafiką, uţdelstų mokėjimų nėra.   

31. Gamybos nutraukimas ar sumaţinimas, darantis ar padaręs esminės 
įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius 
(ūkinius) metus 

Tokio gamybos nutraukimo ar sumaţinimo AB Vilkyškių pieninė per pastaruosius 2 

metus nepatyrė. 
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32. Patentai, licencijos, kontraktai 

2000 m. geguţės 8 d.  įmonė gavo Eksporto į Europos Sąjungą licenciją, suteikiančią 

galimybę produkciją eksportuoti į Europos Sąjungos šalis. Įmonėje įdiegta kokybės 

valdymo programa (RVASVT sistema). 

2004 m. spalio 14 d. atlikta inspekcija dėl reikalavimų atitikimo  ir  produkcijos 

sertifikavimo Rusijos rinkai. Įmonės patikrinimą atliko sertifikavimo  ekspertai iš 

Rusijos valstybinės Veterinarijos inspekcijos. 

2004 m. geguţės 18 d. išduotas ES veterinarinis sertifikatas UAB Vilkyškių pieninės 

Tauragės cechui. 

Produkto sertifikavimo Rusijoje klausimais [Bendrovę nuolat] konsultuoja O. B. 

Jarymova ir L. N. Matiuševa (O.Б. Ярымова, Л.Н. Матюшева) iš Kaliningrado 

standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos centro. Atlikus technologinio proceso, 

gamybos analizę, įvertinama, ar laikomasi normų, standartų reikalavimų, ar 

pagaminta produkcija saugi.  

33.  Teismo ir trečiųjų teismo arbitraţo procesai 

Teismo ir trečiųjų teismo arbitraţo procesai AB Vilkyškių pieninėje nevyksta.  

34.  Darbuotojai 

Vidutinis darbo uţmokestis pagal atitinkamas darbuotojų darbo grupes: 

Padalinys 

2004 2005 2006 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo 

uţmokestis 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo 

uţmokestis 

Vidutinis 

darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

darbo 

uţmokestis 

Administracija 34 2408,8 32 2643,79 44 3070,39 

Aptarnaujantis 

personalas 

60 826,53 59 

818,79 

54 

1183,88 

Transporto 

padalinys 

72 1051,13 67 

854,89 

75 

1348,00 

Ţaliavos 

supirkimas 

100 658,17 104 

361,15 

116 

942,14 

Gamybos 

padalinys 

204 788,48 140 

706,19 

213 

908,70 

Iš viso: 470 1042,5 402 879,44 502 1220,75 
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35.  Investicijų politika 

Pavadinimas UAB „Modest“ 

Būstinės adresas Jeruzalės g. 16, Vilnius 

Gamyklos adresas Bagaslaviškio kaimas, Gelvonų seniūnija, 

Širvintų rajonas 

Veikla Pieno supirkimas, perdirbimas, realizacija 

Įstatinis kapitalas 26,000 paprastųjų vardinių nematerialių 1 Lt 

nominalo akcijų,.  

Grynasis pelnas (nuostolis) - 172,234 lt 

Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio 

turto santykis 

2.56 

Visų įsipareigojimų ir viso turto santykis 0.8 

AB Vilkyškių pieninė valdo 88,73% UAB „Modest“ akcijų.   

AB Vilkyškių pieninė turi 23,070 vnt. paprastųjų vardinių nematerialių UAB 

„Modest” akcijų. Iš viso šios bendrovės akcijų yra 26,000 vnt , kiekvienos iš jų 

nominalas – vienas litas. 

Emitentui išmokėtų dividendų, Emitento per ataskaitinį laikotarpį suteiktų įmonei ir 

gautų iš įmonės paskolų, Emitento įsigytų įmonės skolos vertybinių popierių 

nebuvo. 

Pagrindinės AB Vilkyškių pieninės investicijos per pastaruosius 3 metus:  

2004 ir 2005 metais stambių, 10 procentų emitento įstatinio kapitalo viršijančių 

investicijų projektų nebuvo.  

2006 metais modernizuotas sūrių cechas uţ 3.487,6 tūkst. Lt, iš kurių paskola sudarė 

2.927 tūkst. Lt, nuosavos lėšos – 560,6 tūkst. Lt. 

36.  Konkurentai 

AB Vilkyškių pieninės skaičiavimais, įmonė uţima apie 15 proc. šalies sūrių rinkos, 

t.y. ketvirtą vietą tarp gamintojų, po AB „Rokiškio sūrio”, AB „Pieno ţvaigţdţių” ir 

AB „Ţemaitijos pieno”. Vienas iš tiesioginių AB Vilkyškių pieninės konkurentų yra 

AB „Marijampolės pieno konservai“, 2006 metais pardavusi produkcijos uţ 206.15 

mln. Lt.  

Uţsienio rinkose AB Vilkyškių pieninei tenka konkuruoti su tenykščiais gamintojais, 

kurių pranašumas yra maţesnės transportavimo išlaidos. Tačiau tai AB Vilkyškių 

pieninė kompensuoja, siūlydama aukštesnės pridėtinės vertės sūrių asortimentą.   
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37.  Išmokėti dividendai 

AB Vilkyškių pieninė neturi privilegijuotųjų akcijų, dividendai mokami tik uţ 

paprastąsias vardines akcijas.  

2002 ir 2003 dividendai mokami nebuvo.  

Dividendų mokėjimas per pastaruosius 3 metus: 

 Dividendai 2002 2003 2004 2005 2006

Dividendai (Lt.) 0 0 1,177,000 2,500,000 2,057,660

Dividendai vienai akcijai * (Lt.) 0 0 0.13 0.27 0.22

Akcijų skaičius 99,500 99,500 99,500 9,353,000 9,353,000  

*Šis rodiklis apskaičiuotas pagal dabartinį įmonės akcijų skaičių. 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 

38. Finansinės ataskaitos 

AB Vilkyškių pieninės nekonsoliduoti pastarųjų 3 metų balansai: 

Tūkst. litų  2006 2005 2004 

     
     
Turtas     
Ilgalaikis materialusis turtas  36 567 21 487 19 892 
Nematerialusis turtas  28 196 283 
Investicija į dukterinę įmonę  1 381 0 0 
Ilgalaikės gautinos sumos  551 112 1 151 
Iš viso ilgalaikio turto  38 527 21 795 21 326 
     
Avansai uţ akcijas   0 350 0 
Atsargos  13 434 8 427 6 160 
Gautinos sumos  10 704 6 768 3 624 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  832 1 041 105 
Iš viso trumpalaikio turto  24 970 16 586 9 889 
Iš viso turto  63 497 38 381 31 215 

     
Akcininkų nuosavybė     
Akcinis kapitalas  9 353 9 353 9 353 
Rezervai  9 683 705 466 
Nepaskirstytasis pelnas  5 156 3 786 919 
Iš viso akcininkų nuosavybės  24 192 13 844 10 738 
     
Įsipareigojimai     
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai  16 656 13 210 11 731 
Kapitalo subsidijos  1 441 0 0 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  2 793 1 304 1 474 
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų  20 890 14 514 13 205 

     
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai  4 945 2 575 536 
Mokėtinas pelno mokestis  359 1 037 237 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  13 111 6 411 6 499 
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų  18 415 10 023 7 272 
Iš viso įsipareigojimų  39 305 24 537 20 477 
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų  63 497 38 381 31 215 

 



AB Vilkyškių pieninės 2006 metų prospektas-ataskaita 

 

28 

AB Vilkyškių pieninės konsoliduotas 2006 metų balansas (2006 metais buvo įsigyta 

dukterinė įmonė): 

Tūkst. litų  2006 

   
Turtas   
Ilgalaikis materialusis turtas  38 126 
Nematerialusis turtas  1 061 
Atidėtojo mokesčio turtas  23 
Ilgalaikės gautinos sumos  62 
Iš viso ilgalaikio turto  39 272 
   
Avansai uţ akcijas   0 
Atsargos  13 543 
Gautinos prekybos ir kitos sumos  11 057 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai  891 
Iš viso trumpalaikio turto  25 491 
Iš viso turto  64 763 

   
Akcininkų nuosavybė   
Akcinis kapitalas  9 353 
Rezervai  9 683 
Nepaskirstytasis pelnas  4 967 
Iš viso akcininkų nuosavybės, priskirtinos 
įmonės akcininkams 

  
24 003 

   
Maţumos dalis  51 
   
Iš viso akcininkų nuosavybės  24 054 
   
Įsipareigojimai   
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai  16 680 
Kapitalo subsidijos  1 441 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  2 793 
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų  20 914 

   
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai  5 567 
Mokėtinas pelno mokestis  361 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos  13 867 
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų  19 795 
Iš viso įsipareigojimų  40 709 
Iš viso akcininkų nuosavybės ir įsipareigojimų  64 763 

  



AB Vilkyškių pieninės 2006 metų prospektas-ataskaita 

 

29 

AB Vilkyškių pieninės pastarųjų 3 metų nekonsoliduotos pelno nuostolio ataskaitos: 

Tūkst. litų   2006 2005 2004 

     
Pardavimų pajamos  111 551 91 709 75 102 
Pardavimų savikaina  -98 775 -80 173 -63 488 
Bendrasis pelnas  12 776 11 536  
     
Kitos veiklos pajamos, grynąja verte  76 27 44 
Pardavimo sąnaudos  -1 652 -1 422 -1 612 
Administracinės sąnaudos  -5 182 -4 345 -4 182 
Veiklos pelnas  6 018 5 796 5 864 
     
Finansinės veiklos pajamos  91 20 161 
Finansinės veiklos sąnaudos  -985 -619 -814 
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos  -894 -599 -653 

     
Pelnas prieš apmokestinimą  5 124 5 197 5 211 
     
Pelno mokesčio sąnaudos  -1 040 -914 -640 
Grynasis pelnas  4 084 4 283 4 571 

     

AB Vilkyškių pieninės konsoliduota pelno nuostolio ataskaita uţ 2006 metus (2006 

metais buvo įsigyta dukterinė įmonė) : 

Tūkst. litų   2006 

   
Pardavimų pajamos  115 719 
Pardavimų savikaina  -102 262 
Bendrasis pelnas  13 457 
   
Kitos veiklos pajamos, grynąja verte  87 
Paskirstymo sąnaudos  -1 921 
Administracinės sąnaudos  -5 788 
Veiklos pelnas  5 835 

   
Finansinės veiklos pajamos  73 
Finansinės veiklos sąnaudos  -1 025 
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos  -952 
   
Pelnas prieš apmokestinimą  4 883 
   
Pelno mokesčio sąnaudos  -1 009 
Grynasis pelnas  3 874 

   
Priskirtina:   
Įmonės akcininkams  3 905 
Maţumos dalis  -31 
Grynasis pelnas  3 874 
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Pelnas, tenkantis 1 akcijai  (litais)   
0,42 

AB Vilkyškių pieninės nekonsoliduotos 3 pastarųjų metų finansinės būklės pakitimų 

(pinigų srautų) ataskaitos: 

Tūkst. litų  2006 2005 2004 

     
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos     
Grynasis pelnas  4 084 4 283 4 571 
Koregavimai:     
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas  2 597 3 623 3 181  
Nematerialiojo turto amortizacija  191 159 141 
Pripaţinta pajamomis kapitalo subsidijų dalis  -140 0 0 
Ilgalaikio turto vertės sumaţėjimas  45 0 0 
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas  -2 -71 -27 
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte  894 599 653 
Pelno mokesčio sąnaudos  1 040 914 640 
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš 
pokyčius apyvartinėse lėšose 

  
8 710 

 
9 507 

 
9 159 

     
Atsargų pokytis  -5 007  -2 267 -1 413 
Skolų pokytis  -2 605 -2 105 1 303 
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis  6 000 -389 -2 080 
  7 098 4 746 6 969 
     
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte  -915 -563 -895 
Sumokėtas pelno mokestis  -1 792 -285 -6 
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos  4 391 3 898 6 068 
     
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos     
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas  -6 331 -3 662 -3 667 
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas  -23 -72 -175 
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo  264 104 57 
Investicijos į dukterinę įmonę  -1 031 -350 0 
Paskolų suteikimas  -489 0 0 
Palūkanų gavimas  21 0 0 
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos  -7 589 -3 980 - 3 785 
     
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos     
Gautos paskolos  11 828 3 156 1 714 
Paskolų grąţinimas  -6 233 -230 -4 118 
Finansinės nuomos mokėjimai  -1 106 -757 -497 
Išmokėti dividendai  -1 800 -1 177 0 
Gautos kapitalo subsidijos  300 0 0 
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos  2 989 992 - 2 901 

     
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis  -209 936 -618 
     
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai sausio 1 d.  1 041 105 727 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai gruodţio 31 d.  832 1 041 105 
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AB Vilkyškių pieninės konsoliduota finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) 

ataskaita (tik 2006 metais buvo įsigyta dukterinė įmonė): 

Tūkst. litų  2006 

   
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos   
Grynasis pelnas  3 874 
Koregavimai:   
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas  2 921 
Nematerialiojo turto amortizacija  191 
Pripaţinta pajamomis kapitalo subsidijų dalis  -140 
Ilgalaikio turto vertės sumaţėjimas  45 
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo rezultatas  -9 
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte  952 
Pelno mokesčio sąnaudos  1 009 
Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos prieš 
apyvartinių lėšų pokyčius 

  
8 843 

   
Atsargų pokytis  -5 116 
Skolų pokytis  -2 959 
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis  6 756 
  7 524 
   
Sumokėtos / gautos palūkanos, grynąja verte  -951 
Sumokėtas pelno mokestis  -1 782 
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos  4 791 
   
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos   
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas  -7 778 
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas  -23 
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo  271 
Investicijos į dukterinę įmonę, atėmus įsigytus 
pinigus 

 -971 

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos  -8 501 
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AB Vilkyškių pieninės nekonsoliduotos 3 pastarųjų metų nuosavo kapitalo pokyčio 

ataskaitos: 

 
Tūkst. litų 

 Akcinis 
kapitalas 

Perkainojimo  
rezervas      

Privalomasis 
rezervas 

Nepaskirs-
tytasis 

rezultatas 

Iš viso 
akcininkų 

nuosavybės 
       
2004 m. sausio 1 d.  9 353  466 - 3 652 6 167 
2004 m. grynasis pelnas     4,571 4,571 
Pervesta į rezervus    0   
Dividendai     0 0 
2004 m. gruodţio 31 d.    466  10 738 
       
2005 m. sausio 1 d.  9 353  466 919 10 738 
2005 m. grynasis pelnas     4,283 4,283 
Pervesta į rezervus    239 -239 0 
Dividendai     -1,177 -1,177 
       
2005 m. gruodţio 31 d.  9 353  705 3 786 13 844 

       
2006 m. sausio 1 d.  9 353  705 3 786 13 844 
2006 m. grynasis pelnas     4 084 4 084 
Ţemės ir pastatų vertės 
didinimas* 

 
 

 
8 764   8 764 

Pervedimai į rezervus    214 -214 0 
Dividendai     -2 500 -2 500 
       
2006 m. gruodţio 31 d.  9 353 8 764 919 5 156 24 192 
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AB Vilkyškių pieninės konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita: 

 
 
Tūkst. litų 

  
Akcinis 

kapitalas 

 
Perkai-
nojimo  

rezervas      

 
Privalomasis 

rezervas 

 
Nepaskirs-

tytasis 
rezultatas 

Iš viso 
akcininkų 

nuosavybės 

       
2006 m. sausio 1 d.  9 353 0 705 3 786 13 844 
2006 m. grynasis 
pelnas 

 
 

 
 3 905 3 905 

Ilgalaikio materialaus 
turto vertės 
didinimas* 

 

 

8 764 

  8 764 
Pervedimai į rezervus    214 -214 0 
Dividendai     -2 500 -2 500 
Nuostoliai, neįtraukti 
į pelno (nuostolių) 
ataskaitą 

 

 

 

 -10 -10 
       
2006 m. gruodţio 31 
d. 

 
9 353 

8 764 
919 4 967 24 003 

39. Finansinių ataskaitų komentarai 

Svarbiausi ataskaitiniu laikotarpiu įvykę pokyčiai  ir  jų  prieţastys paaiškintos prie 

prospekto pridedamoje nepriklausomo audito ataskaitoje. 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo 
parengta ataskaita  

Bendrovės metinis pranešimas parengtas pagal Lietuvos Respublikos įmonių 

finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsnio reikalavimus, Lietuvos Respublikos 

įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 9(1) straipsnio reikalavimus, 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio, Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio nustatyta tvarka. Pagal 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalį ir AB Vilniaus 

vertybinių popierių birţos prekybos taisyklių 20.5 punktą, įmonė atskleidţia, kaip 

laikosi Vilniaus vertybinių popierių birţos bendrovių, kurių vertybiniais popieriais 

prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso. 

 1. Objektyvi įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apţvalga, 

pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėţtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas 

AB Vilkyškių pieninės pagrindinė veikla – sūrio, lydyto ir rūkyto sūrio produktų ir 

sviesto gamyba. Įmonė specializuojasi fermentinių sūrių gamyboje; sviestas, sviesto 

mišiniai, grietinėlė bei lydyti sūriai yra gaminami siekiant racionaliai išnaudoti 

gamybinius pajėgumus ir ţaliavas.  
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Per 2006 m. bendrovė supirko 122 tūkst. tonų bazinio riebumo pieno (28,7 proc. 

daugiau nei 2005 m.) ir pagamino 10 204 tonas įvairių rūšių fermentinio sūrio (23 
proc. daugiau nei 2005 m.). Nepaisant ţemesnių parduodamos produkcijos kainų per 

I-ąjį 2006 m. pusmetį, taip pat ţaliavinio pieno kainos augimo, išaugusių atlyginimų 
ir energetikos kaštų, AB Vilkyškių pieninė sugebėjo išlaikyti panašų pelno prieš 

mokesčius lygį (5,1 mln. Lt) kaip ir ankstesniais metais. 
 

Praėję metai paţymėtini ir dėl spartaus augimo eksporto rinkose – per 2006 metus 

toliau buvo įgyvendinama AB Vilkyškių pieninės produkcijos pardavimo Rusijos 
rinkoje didinimo strategija. Iš viso į šią šalį per metus eksportuota 1696 tonos sūrio, 
pardavimo apyvarta šioje šalyje siekė 17,3 mln. litų ir sudarė 15% visos kompanijos 

apyvartos. Lyginant su 2005-aisiais, į Rusiją eksportuoto sūrio kiekis išaugo daugiau 
nei 4 kartus. Esminiai AB “Vilkyškių pieninė“ įvykiai per 2006 metus:  

 
• 2006 m. sausio 12 d. – Įmonė įsigijo 80,24 % bendrovės UAB „Modest“ akcijų. 

Įsigyta įmonė gamina švieţius pieno produktus ir „Mozzarella“ tipo sūrį. 
Planuojama modernizuoti šios bendrovės techninę įrangą ir koncentruoti veiklą ties 
„Mozzarella“ tipo sūrių gamyba. 

 
• Nuo 2006 04 24 iki 2006 05 04 Vilkyškių pieninė sėkmingai išplatino 10% įmonės 

akcijų Vilniaus Vertybinių Popierių Birţoje. 
 

• 2006 m. liepos 11 dieną Įmonė pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra 
dėl 3,45 mln. litų ES struktūrinių fondų paramos gavimo. Šią ES paramą bendrovė 
skiria modernizuoti gamybai: sūrio gamybos technologijoms modernizuoti ir 

įgyvendinti naują išrūgų perdirbimo projektą. Bendra viso šio projekto vertė – per 
7,63 milijono litų. ES parama sudaro 45 proc. viso projekto vertės. Investicijos į 

modernias technologijas leis dar labiau didinti gamybos efektyvumą, produkcijos 
kokybės kontrolę ir minimizuoti atliekų susidarymą. Maţdaug pusę  projektui skirtų 
lėšų įmonė jau panaudojo sūrių gamybos linijai modernizuoti. Įdiegti nauji įrengimai 

atitinka aukščiausius ES higienos reikalavimus, kadangi visi sūrių gamybos procesai 
nuo ţaliavinio pieno priėmimo iki gatavų produktų paruošimo dabar yra visiškai 

automatizuoti. Likusi lėšų dalis skirta išrūgų perdirbimo įrengimams įsigyti, pradėti 
perdirbti išrūgas planuojame šiais metais. Iki šiol savo įmonėje šio gamybos proceso 

neatlikdavome.  
 
• 20006 m. rugpjūčio 10 dieną UAB „Modest“ taip pat pasirašė sutartį su Nacionaline 

mokėjimo agentūra dėl 2,1 mln.Lt ES struktūrinių fondų paramos. Uţ šias lėšas 
bendrovė planuoja modernizuoti gamybos pajėgumus – įdiegti naujas pieno 

perdirbimo technologijas ir modernią „Mozzarela“ sūrių gamybos – pakavimo liniją, 
taip pat atnaujinti specializuotų pieno ir jo produktų transportavimo priemonių 

parką. Įgyvendinę ES remiamą projektą, tikimės padidinti „Modest“ 
konkurencingumą ir veiklos efektyvumą bei išplėsti didesnės pridėtinės vertės 
produktų gamybą. Be to, įmonės gamybos modernizacija atvers ir naujų eksporto 

perspektyvų į ES šalių rinkas, į kurias iki šiol „Modest“ dar nėra įţengusi. Iš ES gauta 
parama sudarys 44 proc. visos „Modest“ projekto vertės. Planuojama, kad maţdaug 

pusę šių lėšų „Modest“ skirs pagrindinio bendrovės gaminamo produkto – 
„Mozzarela“ sūrių – gamybos linijai modernizuoti. Nepaisant sėkmingos veiklos, 
įmonė susiduria su specifiniais rizikos faktoriais bei neapibrėţtumais. 
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Rizikos veiksniai, susiję su įmonės verslu 
 

- Įmonė uţsiima pieno perdirbimu (fermentinio sūrio gamyba). Pagrindiniai 

faktoriai, sukuriantys įmonės verslo riziką, yra galimi pokyčiai ţaliavos ir 
produktų rinkose, konkurencija, taip pat galimi teisiniai, politiniai, 

technologiniai bei socialiniai pokyčiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su AB 
„Vilkyškių pieninė“ verslu, galintys neigiamai paveikti Bendrovės pinigų 
srautus ir veiklos rezultatus. 

 
- Įmonė specializuojasi sūrių gamyboje, didţiąją dalį jos pajamų sudaro 

pajamos, gautos uţ sūrio ir sūrio produktų pardavimą. Dėl šios prieţasties 
Bendrovės pajamos, pelnas ir bendra finansinė būklė yra jautri neigiamiems 

sūrio paklausos ir (arba) kainos pokyčiams sūrių rinkoje (rinkos rizika). 
Neigiamai sūrio produktų kainą gali veikti ir konkurencija tarptautinėje bei 
vietinėje sūrio rinkoje. 

 
- Brandinto sūrio gamyba yra ilgas procesas, kuris gali uţtrukti nuo vieno iki 

trijų mėnesių. Ši gamybos specifika neleidţia greitai sureaguoti į staigius 
pokyčius sūrių rinkoje, o tai gali neigiamai paveikti Bendrovės pinigų srautus 
ir veikos rezultatus.  

 
- Įmonės verslas (ypač pieno surinkimas ir suveţimas) yra daug darbo jėgos 

reikalaujanti veikla. Darbuotojų trūkumas ir jų atlyginimų didėjimas gali 
neigiamai paveikti Bendrovės augimo potencialą ir veiklos rezultatus.  

 
- Bendrovės kredito rizika yra susijusi su prekybos gautinomis sumomis. 

Rizika, kad partneriai neįvykdys įsipareigojimų yra kontroliuojama, nustatant 

kontrolės procedūras. Kredito rizika susijusi su lėšomis bankuose yra ribota, 
nes įmonė dirba tik su stambiausiais Lietuvos bankais (daugiausia – su AB 

„SEB Vilniaus banku). 2006 m. gruodţio 31 d. visų įsipareigojimų ir viso turto 
santykis buvo 0.60. Visų stambiausių skolų palūkanos yra susietos su EUR 

LIBOR palūkanų norma. Finansinių paskolų likutis 2006 m. gruodţio 31 d. 
buvo 21,601 tūkst. litų. Paskolos įvertintos eurais. Paskolų grąţinimas vyksta 
pagal grafiką, uţdelstų mokėjimų nėra. 

 
- Uţsienio valiutos rizika. Operacijos uţsienio valiuta yra įvertinamos litais 

operacijos dieną esančiu valiutos kursu. Piniginės lėšos ir įsipareigojimai 
uţsienio valiuta įvertinami litais balansinės ataskaitos dieną esančiu valiutos 

keitimo kursu. Pelnas ir nuostoliai iš uţsienio valiutos kurso pasikeitimo yra 
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pagrindines pajamas bendrovė 
gauna eurais. Atsiskaitymų valiutomis, kurių kitimas galėtų daryti esminę 

įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams, nėra.  
 

 
 
Rizikos veiksniai, susiję su įmonės verslo šaka  
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- Ţemės ūkis Europos Sąjungos šalyse (įskaitant pieno gamybą) yra stipriai  

reguliuojamas sektorius. Ţaliavinio pieno kainų lygis yra palaikomas, ribojant jo  
tiekimą perdirbimui bei vartojimui, naudojant intervencinius pieno produktų  

pirkimus, bei taikant pieno produktų importo iš ne ES šalių muitus, pieno produktų  
eksporto į ne ES šalis subsidijas bei naudojant kitas intervencines priemones.  

Pasaulinė prekybos organizacija bei kitos laisvą prekybą palaikančios organizacijos 
ragina sumaţinti ţemės ūkio sektoriaus reguliavimą ES. Pieno sektoriaus  
liberalizavimas gali sumaţinti ţaliavinio pieno kainą, pieno produktų eksporto  

subsidijas ir pieno produktų kainas bei padidinti pieno produktų importą ir ne ES 
šalių konkurenciją pieno produktų rinkoje. Šie pasikeitimai gali neigiamai paveikti 

įmonės pinigų srautus ir veiklos rezultatus. 
 

- Pieno produktai yra gaminami iš gyvūninės kilmės ţaliavų. Galvijų ligų epidemijos  
(pvz., kempinligė) gali neigiamai paveikti ţaliavos tiekimą pieno produktų gamybai  
bei sumaţinti pieno produktų paklausą dėl ligų baimės. Šie pasikeitimai gali daryti  

neigiamą įtaką Bendrovės pinigų srautams ir veiklos rezultatams. 

2. Įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos 

ir personalo klausimais susijusi informacija 

2006 metais įmonių grupės pardavimų pajamos buvo 115,8 mln. Lt. Įmonių grupės 

metų pelnas prieš mokesčius buvo 4,88 mln. Lt. 

Pagrindiniai AB Vilkyškių pieninės bei grupės 2006 metų finansiniai veiklos rodikliai 

(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip): 

Metai 2006 2005 2004 

 Įmonė Grupė Įmonė Grupė Įmonė Grupė 

Pardavimų pajamos 111 551 115 719  91 709 - 75 102 - 

Pardavimų savikaina 98 775 102 262 80 173 - 63 937 - 

Bendrasis pelnas 12 776 13 457 11 535 - 11 614 - 

Grynasis pelnas 4 084 3 874 4 283 - 4 788 - 

Pardavimų pelningumas, % 3.66% 3.35% 4.67% - 6.38% - 

AB Vilkyškių pieninės pardavimų ir savikainos augimas per pastaruosius 3 

finansinius metus:  
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Įmonės pirmojo pusmečio pelnas prieš mokesčius siekė 203 tūkst. litų ir, palyginti su 

tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumaţėjo 80 procentų. Dėl sumaţėjusių sūrio (-3,4 

proc.) ir grietinėlės (-7,3 proc.) pardavimo kainų, Vilkyškių pieninė prarado 

atitinkamai 1,15 mln. litų  ir 0,57 mln.litų pajamų. Dėl to bendrojo pelno marţa 

sumaţėjo nuo 11,6 proc. iki 8,4 proc. Spartesnį bendrojo pelno marţos kritimą 

apribojo 1,3 proc. sumaţėjusios ţaliavinio pieno kainos. 

Devynių mėnesių pelnas prieš mokesčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, 

sumaţėjo 42 procentais. Dėl pirmąjį metų pusmetį buvusių maţesnių sūrio ir 

grietinėlės pardavimo kainų Vilkyškių pieninė per 9 mėnesius prarado atitinkamai 

1,1 mln. litų  ir 1,0 mln. litų pajamų. Nepaisant to, kad III metų ketvirtį parduodamo 

sūrio kainos grįţo į ankstesnių metų lygį, įmonės bendrojo pelno marţa sumaţėjo 

nuo 14 proc. iki 11 proc. Bendrojo pelno marţos maţėjimą taip pat lėmė augantys 

atlyginimų ir energijos kaštai. 

III metų ketvirtį, parduodamo sūrio kainoms pasiekus ankstesnių metų lygį, IV 

ketvirtis Bendrovei buvo sėkmingiausias, ir per ketvirtį Bendrovė uţdirbo 4,5 mln. 

bendrojo pelno.  

Metinis bendrasis pelnas, palyginti su 2005 metais, sumaţėjo  nuo 12,6 iki 11,45 proc. 

Be maţėjusių parduodamos produkcijos kainų, įmonės pelną sumaţino ir 2006 

metais aktyviai vykdyta modernizacija bei patirtos vienkartinės sąnaudos, susijusios 

su akcijų įtraukimu į Vilniaus vertybinių popierių birţos Einamąjį sąrašą. Dėl šių 

veiksnių Vilkyškių pieninės veiklos sąnaudos 2006 metais padidėjo 20 procentų.  
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Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Modest“ pelningumas sumaţėjo, pradėjus 

gamybą telkti į „Mozzarela“ sūrio gamybą ir dėl to atsisakius  dalies švieţios pieno 

produkcijos gamybos.  

Per ataskaitinį laikotarpį AB Vilkyškių pieninės darbuotojų skaičius padidėjo nuo 

451 iki 502. 

2006 12 31 dieną įmonių grupėje dirbo 544 darbuotojai. 

3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotoje finansinėje 

atskaitomybėje pateiktus duomenis 

Papildomų paaiškinimų nėra. 

4. Svarbūs įvykiai, įvykę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos 

Svarbių įvykių nebuvo. 

5. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės 

2007 m. bendrovė planuoja padidinti savo pardavimus iki 135 mln. Lt ir uţdirbti 5 

mln. grynojo pelno. Šiuos rezultatus planuojama pasiekti dėl 2006 m. – 2007 m. 

diegiamų  investicinių projektų ir įsigytos pieno perdirbimo bendrovės UAB 

„Modest“.  

Pagrindinėje gamybos bazėje – Vilkyškiuose – bendrovė 2007 m. ketina  įgyvendinti 

naują išrūgų perdirbimo projektą, kurio dalis bus  finansuojama ES paramos lėšomis.   

6. Informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą  

2006 metais įmonė toliau sparčiai investavo į gamybinių pajėgumų didinimą bei 

gamybinės bazės modernizavimą. Siekiant išplėsti gaminamų produktų asortimentą, 

2006 metų sausio mėnesį įsigyta sūrio gamybos bendrovė UAB „Modest“, gaminanti 

„Mozzarela“ tipo sūrį. 7,63 mln. litų investuota į sūrio gamybos linijos 

modernizavimą bei į išrūgų perdirbimo projektą. Esamiems ir būsimiems plėtros ir 

modernizavimo projektams vystyti panaudojamos Europos Sąjungos paramos lėšos. 

7. Skaičius ir nominali vertė patronuojančios įmonės akcijų, priklausančių pačiai 

įmonei, jos dukterinėms įmonėms arba jų pavedimu, bet savo vardu veikiantiems 

asmenims 

Tokių akcijų nėra. 

8. Kai įmonių grupė naudoja finansines priemones, ir kai tai yra svarbu vertinant 

įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos 
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rezultatus, atskleidţiami finansinės rizikos valdymo tikslai, naudojamos 

numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemonės, kurioms 

taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito 

rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos  

Įmonė sudarė struktūrizuoto palūkanų normos apsikeitimo sandorį 3,2 mln. EUR 

paskolai, nustatydama pastovią palūkanų normą – 3,55 %; nustatyta kintamų 

palūkanų normos riba – 4,75%. 

Pagrindiniai įmonės kredito ir likvidumo rizikos rodikliai: 

Rodiklis 2006 12 31 2005 12 31 

Įsipareigojimų ir viso turto 

santykis 
0,59 0,64 

Mokumo rodiklis 1,36 1,62 

Greitojo mokumo rodiklis 0,63 0,77 

9. Informacija apie patronuojančios įmonės filialus ir atstovybes 

Patronuojanti įmonė filialų ar atstovybių neturi. 

10. Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, 

valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma 

AB Vilkyškių pieninė (toliau Įmonė), vadovaudamasi LR Vertybinių popierių 

įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir AB Vilniaus vertybinių popierių birţos (toliau 

VVPB) prekybos taisyklių 20.5. punktu, atskleidţia, kaip Įmonė laikosi VVPB 

patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje 

rinkoje, valdymo kodekso (toliau Valdymo kodeksas) ir konkrečių jo nuostatų.  

Įmonė pateikia atskleidimus dėl Valdymo kodekso nuostatų laikymosi pagal 

kiekvieną Valdymo kodekse numatytą principą ir to principo rekomendacijas.  

Atskleidimai pateikiami kaip patvirtinimai, reiškiantys, kad Įmonė laikosi arba 

nesilaiko Valdymo kodekso konkretaus principo rekomendacijų arba kaip daliniai 

patvirtinimai, reiškiantys, kad Įmonė iš dalies laikosi arba nesilaiko konkrečių 

Valdymo kodekso rekomendacijų. 

I principas – Pagrindinės nuostatos  

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, 

uţtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą. 

Įmonė patvirtina, kad laikosi Valdymo kodekso I principo reikalavimų. Įmonė laikosi 

daugumos šio kodekso 1.1. punkto rekomendacijų, nuolat pateikdama su plėtros 
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strategija bei kitą su akcininkų nuosavybės didinimu susijusią informaciją Įmonės 

interneto puslapyje (http://www.suris.lt/investuotojams/), bei per agentūrą BNS. 

Kitų I principo punktų laikomasi visiškai. 

II principas – Bendrovės valdymo sistema 

Bendrovės valdymo sistema turėtų uţtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, 

efektyvią bendrovės valdymo organų prieţiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų 

pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.  

Įmonė patvirtina, kad laikosi daugumos Valdymo kodekso II principo reikalavimų. 

Įmonėje yra sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba, taip pat dirba du 

vadovaujantys administracijos darbuotojai: valdybos pirmininkas ir vyriausioji 

buhalterė. Stebėtojų taryba, kaip kolegialus prieţiūros organas, nėra sudaromas. Uţ 

įmonės veiklos ir valdymo prieţiūrą atsako Valdybos organas. 

Įmonė nesilaiko Valdymo kodekso 2.3. punkto rekomendacijos – šiuo metu įsteigtas 

vienintelis kolegialus organas yra ne prieţiūros, o valdymo organas, vykdantis ir 

stebėtojo funkciją. 

Įmonė iš dalies laikosi 2.5 punkto rekomendacijos dėl pakankamo kolegialaus organo 

narių skaičiaus – šiuo metų valdymo organą sudaro 4 nariai, taip sudarant galimybę 

balsų dauguma priimti sprendimus.  

Įmonė nesilaiko 2.7. punkto rekomendacijos, nes jos valdybos pirmininkas yra ir 

bendrovės vadovas. Prieţiūros  nešališkumą garantuoja kiti trys valdybos nariai. 

III principas – Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo 

sudarymo tvarka 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo 

sudarymo tvarka turėtų uţtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų 

atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės 

veiklos bei jos valdymo organų prieţiūrą. 

Visiškai įvertinti, ar Įmonė laikosi III Valdymo kodekso principo, šiuo metu 

neįmanoma, nes nevyko nė vieno visuotinio įmonės akcininkų susirinkimo, kurio 

metu būtų renkami kolegialūs organai. 

Įmonė laikosi 3.4 punkto rekomendacijų, nes bendrovės valdybos nariai turi reikiamą 

kompetenciją eiti savo pareigas ir yra atsakingi uţ pagrindinių įmonės veiklos 

procesų (technikos, ţaliavų valdymo, prekybos koordinavimo) prieţiūrą. 

http://www.suris.lt/investuotojams/
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Įmonė kaupia ir atskleidţia visą informaciją apie kolegialaus organo narius, jų 

profesinį išsilavinimą, kvalifikaciją, interesų konfliktus šio principo rekomendacijų 

3.2 punkte nustatyta tvarka – viešai skelbiamose Įmonės periodinėse ataskaitose. 

Valdybos nariai nuolatos dalyvauja įvairiuose tobulinimosi kursuose ir seminaruose, 

kuriuose jie informuojami apie esminius bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų 

pasikeitimus, be to, pagal Įmonės vidaus tvarką teikiamos komandiruočių ataskaitos.  

Įmonė nesilaiko šio Valdymo kodekso 3.6. punkto rekomendacijų, nes nei vienas iš 

valdybos narių negali būti laikomas nepriklausomu nariu pagal 3.7. punkto 

reikalavimus – Bendrovės valdybos narys [ar nariai?] yra ir kontroliuojantis 

akcininkas [ar akcininkai?]. Valdybos nariams uţ darbą valdyboje atlyginimas 

nemokamas, jie gauna tik atlyginimą uţ įmonėje einamas pirmaeiles pareigas. 

IV principas – Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo 

pareigos ir atsakomybė 

Bendrovės valdymo sistema turėtų uţtikrinti, kad visuotinio akcininkų 

susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o 

jam suteiktos teisės turėtų uţtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų 

prieţiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą. 

Įmonė patvirtina, kad laikosi daugumos Valdymo kodekso IV principo 

rekomendacijų.  

Valdyba analizuoja, vertina Įmonės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei 

pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų 

susirinkimui.  

2006-aisiais Įmonės valdybos nariai dalyvavo valdybos posėdţiuose, ir kiekvienas 

narys skyrė pakankamai laiko valdybos nario pareigoms atlikti.  

Įmonė laikosi 4.7-4.14. punktuose numatytų rekomendacijų, 2006 m. vasario mėn.  

valdyba suformavo Paskyrimų ir atlyginimo komitetą ir patvirtino komiteto 

nuostatus. 

Paskyrimų ir atlyginimo komiteto  pagrindinis tikslas – teikti rekomendacijas Įmonės 

organams ar asmenims, skiriantiems ar renkantiems Įmonės valdymo organų narius 

ar vadovaujančius darbuotojus, bei uţtikrinti skaidrią atlyginimų valdymo organams 

ir vadovaujantiems darbuotojams skyrimo politiką, principus bei tvarką. Komitetas 

teikia valdybai pagalbą, priţiūrint: (i) vadovo ir kitų vadovaujančių darbuotojų 

rinkimą ar paskyrimą, (ii) atlyginimų valdybos nariams, vadovui ir kitiems 

vadovaujantiems asmenims nustatymą. 
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2006 m. kovo mėn. Įmonės valdyba suformavo Audito komitetą ir patvirtino šio 

komiteto nuostatus. 

Audito komiteto pagrindinis tikslas – priţiūrėti Įmonės finansinės atskaitomybės 

audito atlikimą ir apskaitos bei finansinės informacijos pateikimo tvarką 

suinteresuotiems asmenims. Komitetas teikia Įmonės valdybai pagalbą , priţiūrint: (i)  

finansinių, apskaitos ir kitų susijusių dokumentų atskleidimo kokybę bei vientisumą, 

(ii) nepriklausomo auditoriaus kvalifikaciją, nepriklausomumą ir tinkamą pareigų 

vykdymą, (iii) vidaus kontrolės vykdymą. 

V principas – Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka  

Bendrovėje nustatyta kolegialių prieţiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų 

uţtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų 

bendrovės organų bendradarbiavimą. 

Įmonė patvirtina, jog laikosi daugumos šio Valdymo kodekso principo numatytų 

punktų rekomendacijų. Įmonės kolegialaus valdymo organo – valdybos – posėdţiai 

vyksta iš anksto patvirtintais intervalais ir pagal planuojamas darbotvarkes. 

Kiekvienas valdymo organo narys gali susipaţinti su posėdţio medţiaga iki 

posėdţio dienos. Pranešant apie posėdţius, iš anksto pateikiama svarstymo 

medţiaga (pranešimų tezės, nutarimų projektai ir kt.) Paprastai paskelbto posėdţio 

darbotvarkė nekeičiama, nebent posėdţio metu, kai jame dalyvauja visi Įmonės 

valdybos nariai, nusprendţiama kitaip, ir papildomam klausimui pakanka posėdţiui 

pateiktos medţiagos, kad būtų galima priimti sprendimą darbotvarkėje nepaskelbtu 

klausimu. Klausimus, kuriuos numatoma svarstyti valdybos posėdţiuose, taip pat 

valdybos nutarimų projektus, rengia ir pateikia Įmonės vadovas, valdybos nariai ar 

valdybos sprendimu sudarytos specialios grupės, į kurias gali būti įtraukti ir 

specialistai – ne Įmonės darbuotojai.  

5.4. punkto rekomendacijos negali būti taikomos Įmonei, nes nėra sudaromi 

kolegialūs stebėtojų organai. 

VI principas – Bešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės 

Bendrovės valdymo sistema turėtų uţtikrinti bešališką visų akcininkų, įskaitant 

smulkiuosius bei uţsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų 

apsaugoti akcininkų teises. 

Įmonė patvirtina, kad didţiąja dalimi laikosi šio Valdymo kodekso principo 

rekomendacijų. Įmonės kapitalą sudaro paprastosios vardinės akcijos, kurios jų 

savininkams suteikia vienodas asmenines turtines ir neturtines teises.  
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Įmonės susirinkimų vieta, data ir laikas parenkami taip, kad visi akcininkai turėtų 

lygias galimybes aktyviai dalyvauti akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas 

gali dalyvauti susirinkime asmeniškai arba pavesti atstovavimą kitam asmeniui bei 

reikalauti išankstinio balsavimo susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais. 

Tokiais atvejais sudaromi išankstinio balsavimo biuleteniai.  

Įstatymo reglamentuota tvarka bendrovės interneto tinklapyje Įmonė skelbia 

šaukiamų akcininkų susirinkimų nutarimų projektus. 

Įmonė nesilaiko šio Valdymo kodekso principo 6.7. punkto reikalavimų, kadangi LR 

akcinių bendrovių įstatymas nenumato galimybės akcininkams balsuoti, naudojantis 

telekomunikacijų galiniais įrengimais. 

VII principas – Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas 

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti 

interesų konfliktų bei uţtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių 

interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą. 

Įmonė patvirtina, kad  laikosi visų šio Valdymo kodekso principo numatytų 

rekomendacijų. 

VIII principas – Bendrovės atlyginimų politika 

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, 

perţiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų uţkirsti kelią galimiems interesų 

konfliktams ir piktnaudţiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat 

uţtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir 

skaidrumą. 

Įmonė nesilaiko šio Valdymo kodekso principų rekomendacijų dėl atlyginimų 

politikos ataskaitos viešo paskelbimo. Įmonė laikosi patvirtintos politikos, kad 

atlyginimų ir atlyginimų priedų sistema bei kiti išmokėjimai, susiję su darbo 

santykiais, yra viešai neskelbtina informacija, ir tokią informaciją Įmonė priskiria prie 

komercinę paslaptį turinčios informacijos. 

IX principas – Interesų turėtojo vaidmuo bendrovės valdyme  

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripaţinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas 

įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą 

kuriant bendrovėje gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo 

kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, 

tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų 

konkrečioje bendrovėje. 
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Įmonė patvirtina, kad laikosi visų šio Valdymo kodekso principo numatytų 

rekomendacijų.  

X principas – Informacijos atskleidimas 

Bendrovės valdymo sistema turėtų uţtikrinti, kad informacija apie visus esminius 

bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, 

būtų atskleidţiama laiku ir tiksliai. 

Įmonė patvirtina, jog laikosi X principo reikalavimų.  

XI principas – Bendrovės audito įmonės parinkimas 

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų uţtikrinti audito išvados 

ir nuomonės nepriklausomumą. 

Įmonė pareiškia, kad laikosi šio Valdymo kodekso principo rekomendacijų. Įmonės 

valdyba teikia audito įmonės kandidatūrą akcininkų susirinkimui; audito įmonę 

patvirtina Įmonės akcininkų susirinkimas, todėl galima teigti, kad Įmonė laikosi šios 

Valdymo kodekso XI principo 11.2. punkto rekomendacijos. Audito įmonės ir 

konkretaus auditoriaus kandidatūrai 2007 01 03 dienos sprendimu Nr.06-5-(10.01-02) 

yra  pritarusi Vertybinių popierių komisija. 

41. Informacija apie auditą 

AB Vilkyškių pieninės įmonės auditą atliko audito bendrovė UAB „KPMG Baltics”. 

UAB “KPMG Baltics” įmonės kodas 111494971, įmonė įsikūrusi Vytauto g. 12, LT-

08118, Vilniuje.  

Atskaitomybę sudaro 2006 m. gruodţio 31 d. konsoliduotas balansas, tada 

pasibaigusių metų konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita, konsoliduota nuosavo 

kapitalo ataskaita ir konsoliduota pinigų srautų ataskaita bei konsoliduota 

reikšmingų apskaitos principų santrauka ir kitos aiškinamojo rašto pastabos. 

Auditoriaus išvadą 2007 m. balandţio 4 d. „KPMG Baltics“ įmonės vardu pasirašė 

Leif Rene Hansen, Danijos valstybės įgaliotasis apskaitininkas, ir Rokas 

Kasperavičius, Lietuvos atestuotasis auditorius (auditoriaus paţymėjimas Nr. 

000119).  
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Nepriklausomo auditoriaus išvada AB Vilkyškių pieninės 
akcininkams 

Mes atlikome AB Vilkyškių pieninės pridedamos konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės auditą. Atskaitomybę sudaro 2006 m. gruodţio 31 d. konsoliduotas 

balansas, tada pasibaigusių metų konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita, 
konsoliduota nuosavo kapitalo ataskaita ir konsoliduota pinigų srautų ataskaita bei 
konsoliduota reikšmingų apskaitos principų santrauka ir kitos aiškinamojo rašto 

pastabos, pateikiamos 5-35 puslapiuose. 

Vadovybės atsakomybė uţ konsoliduotas finansines ataskaitas 

Vadovybė yra atsakinga uţ šios konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimą 

ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 
taikomus Europos Sąjungoje. Vadovybės atsakomybė apima: vidaus kontrolės 

sistemos sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą, uţtikrinant teisingą konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės parengimą ir informacijos atskleidimą be reikšmingų 

iškraipymų dėl apgaulės ar klaidų; tinkamų apskaitos principų parinkimą ir taikymą 
bei pagrįstų (esamomis aplinkybėmis) apskaitos įvertinimų atlikimą.  

Auditoriaus atsakomybė 

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią 
konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito 
standartus. Šie Standartai reikalauja nustatytų etikos reikalavimų laikymosi bei tokio 

audito planavimo ir atlikimo, kuris suteiktų pakankamą pagrindą tvirtinti, jog 
konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų informacijos netikslumų. 

Auditas apima tam tikrų procedūrų atlikimą, siekiant gauti audito įrodymų dėl 

konsoliduotos finansinės atskaitomybės sumų ir atskleistos informacijos teisingumo. 
Konkrečių audito procedūrų parinkimas priklauso nuo mūsų padarytų įvertinimų, 

įskaitant mūsų įvertintą riziką dėl reikšmingų netikslumų konsoliduotoje finansinėje 
atskaitomybėje buvimo dėl apgaulės ar klaidų.  Siekdami įvertinti šią riziką, mes 
nagrinėjame įmonės vidaus kontrolės mechanizmus, leidţiančius uţtikrinti teisingą 

konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimą ir joje pateikiamos informacijos 
atskleidimą.  Tačiau tokio vidaus kontrolės sistemos nagrinėjimo tikslas yra tinkamų 

audito procedūrų parinkimas, o ne nuomonės dėl įmonės vidaus kontrolės 
efektyvumo pareiškimas. Auditas apima ir šiuos įvertinimus: ar taikyti apskaitos 

principai yra tinkami; ar vadovybės atlikti apskaitos įvertinimai yra pagrįsti; ar 
bendras informacijos pateikimas konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje yra 
tinkamas.  

Mes manome, kad atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų išvadai. 

Nuomonė 

Mūsų nuomone, konsoliduota finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atţvilgiais 

teisingai atspindi Įmonės konsoliduotą finansinę būklę 2006 m. gruodţio 31 d. ir tada 
pasibaigusių metų konsoliduotos veiklos rezultatus bei konsoliduotus pinigų srautus 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, taikomus Europos 

Sąjungoje. 
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Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą informaciją  

Be to, mes perskaitėme 2006 m. konsoliduotą metinį pranešimą, pateiktą 

konsoliduotų finansinių ataskaitų 36-46 puslapiuose, ir nepastebėjome jokių 
reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų 2006 m. gruodţio 31 d. 

konsoliduotai finansinei atskaitomybei. 

  

Klaipėda, 2007 m. balandţio 4 d. 
“KPMG Baltics”, UAB 

Leif Rene Hansen    Rokas Kasperavičius 

Danijos valstybės    Lietuvos atestuotasis 
įgaliotasis apskaitininkas    auditorius 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

42. Valdymo organų nariai 

Valdybos struktūra:  

Vardas, Pavardė 
Išsilavinimas, 

specialybė 
Pareigos Emitente 

Kadencijos 

pradţia 

Kadencijos 

pabaiga 

Darbo Vilkyškių 
pieninėje pradţia 

Gintaras 

Bertašius 

aukštasis, 

inţinierius - 

mechanikas 

Valdybos 

pirmininkas, 

generalinis 

direktorius 

2006 01 30 2010 01 30 Nuo 1993 m. AB 
Vilkyškių pieninė 

Sigitas Trijonis aukštasis, 

inţinierius - 

mechanikas 

Valdybos narys, 

technikos 

direktorius 

2006 01 30 2010 01 30 Nuo 1993 m. AB 
Vilkyškių pieninė 

Rimantas 

Jancevičius 

aukštesnysis, 

zootechnikas 

Valdybos narys, 

ţaliavos direktorius 

2006 01 30 2010 01 30 Nuo 1996 m. AB 
Vilkyškių pieninė 

Ramūnas 

Šniepis 

aukštasis, 

inţinierius 

AB banko „Snoras” 

Tauragės filialo 

direktorius 

2007 04 20 2010 01 30 1997m- AB 
„Litimpeks 
banko” Tauragės 
filialo direktorius 
1999 m.-AB 
„Hermio banko” 
Tauragės filialo 
direktorius 
2000 m-2007 m. 
AB banko 
„Snoro” Tauragės 
filialo direktorius 

 

Vaidotas Juškys 

(buvęs narys) 

aukštasis, 

informatikos 

inţinierius 

Valdybos narys, 

prekybos 

direktorius 

2006 01 30 2007 04 20 Nuo 1994 m. AB 
Vilkyškių pieninė 

Administracijos vadovaujantys darbuotojai: 

Vardas, Pavardė Išsilavinimas, specialybė Pareigos Emitente Darbo pradţia* 

Gintaras Bertašius aukštasis, inţinierius - 

mechanikas 

Valdybos pirmininkas, 

generalinis direktorius 

2006 01 01** 

Birutė Bazilienė aukštasis, buhalterinės 

apskaitos ekonomistė 

Vyr. buhalterė 1994 06 27 

Sigita Montvilaitė aukštesnysis, buhalterinė 

apskaita 

Vyr. buhalterės 

pavaduotoja 

2006 12 14  
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Rimantas 

Jancevičius 

aukštesnysis, zootechnikas Ţaliavos direktorius 1996 01 02 

Sigitas Trijonis aukštasis, inţinierius - 

mechanikas 

Valdybos narys, technikos 

direktorius 

1993 09 01 

Vilija 

Milaševičiutė  

aukštasis, ekonomistė Ekonomistė - analitikė 2000 05 01 

Rita Juodikienė aukštasis, informatikos 

vadybos inţinierė 

IT inţinierė - 

programuotoja 

2002 09 23 

Asta 

Aukštakalnienė 

aukštasis, teisė Juristė 2000 09 21 

* Nei vieno administracijai vadovaujančio darbuotojo darbo sutartis nėra terminuota.  

** Iš naujo paskirtas, pertvarkius Emitentą į akcinę bendrovę, nors Emitento 

direktoriumi dirba nuo 1993 05 10. 

   

AB Vilkyškių pieninės administracijos ir valdybos sąrašas 

2007 04 20 dienai 

Vardas Pavardė 

Asmens 

kodas Asmens statusas 

Turimas AB 

Vilkyškių pieninės 

akcijų skaičius 

          

Gintaras  Bertašius 36401260554 

Gen. direktorius, valdybos 

pirmininkas 6 016 506 

Sigitas  Trijonis 36403310012 

Technikos direktorius, valdybos 

narys 425 538 

Rimantas Jancevičius 36203241541 

Ţaliavos direktorius, valdybos 

narys 1 985 

Ramūnas  Šniepis 35510220537 

AB banko „Snoro“ Tauragės filialo 

direktorius, valdybos narys 0 

Arvydas  Zaranka 36608280042 Gamybos direktorius 1 923 

Birutė Bazilienė 45206090918 Vyr. buhalterė 12 

UAB „Modest“ direktoriaus ir vyr. buhalterės duomenys uţ 2006 metus: 

 Albertas Šlėderis Ina Papinigienė 

Asmens kodas 35312060938 46406241530 

Darbo pradţia įmonėje 1994-09-15 1992-04-08 

Priskaitomas atlyginimas 27459,14 14414,08 

Išmokėtas atlyg. uţ 2006 m. 19858,48 9729,86 

Išsilavinimas Aukštasis Aukštasis 
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Profesija Zooinţinerija Buhalterinė apskaita ir ūkinės 

veiklos analizė 

UAB „Modest“ valdyba: 

 G.Bertašius A.Zaranka A.Šlėderis 

Asmens kodas 36401260554 36608280042 35312060938 

Kadencijos 

pradţia 

2006-09-04 2006-09-04 2006-09-04 
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Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių veikloje:  

Vardas Pavarde 
Asmens 
kodas Asmens statusas 

Kiti duomenys - akcijos, dalyvavimas kitoje 
veikloje 

Turimas AB "Vilkyškių 
pieninė” akcijų skaičius 

Gintaras  Bertašius 36401260554 
Gen. direktorius, valdybos 
pirmininkas 

ŪKB „Šilgaliai“ pajininkas (1 pajus) 
UAB „Modest“ valdybos pirmininkas 6 016 506 

Sigitas  Trijonis 36403310012 
Technikos direktorius, valdybos 
narys 

kitų akcijų neturi, kitoje veikloje 
nedalyvauja 425 538 

Rimantas Jancevičius 36203241541 
Ţaliavos direktorius, valdybos 
narys 

kitų akcijų neturi, kitoje veikloje 
nedalyvauja 1 985 

Ramūnas Šniepis 35510220537 
AB banko „Snoro“ Tauragės 
filialo direktorius, valdybos narys 

kitų akcijų neturi, kitoje veikloje 
nedalyvauja - 

Arvydas  Zaranka 36608280042 Gamybos direktorius 
UAB „Modest“ valdybos narys,kitų akcijų 
neturi 1 923 

Birutė Bazilienė 45206090918 Vyr. buhalterė 
kitų akcijų neturi, kitoje veikloje 
nedalyvauja 12 
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Valdymo organų narių atlyginimai per pastaruosius 3 metus: 

Priskaitytas ir išmokėtas darbo uţmokestis (Vilkyškiai) 2004-2006 metais 

  2004 2005 2006 

  Prisk.DU Išm.DU Prisk.DU Išm.DU Prisk.DU Išm.DU 

G. Bertašius  97837,72 63879,39 110547,96 72013,95 121951,08 83435,09 

B. Bazilienė 52960,32 35041,68 75134,10 49622,35 75619,17 52248,54 

R. Jancevičius 73979,20 48581,20 82654,08 54834,06 91172,64 62617,54 

V. Juškys 71313,90 46915,77 82606,61 54131,46 90890,70 62486,76 

S. Trijonis 72359,53 46870,39 82280,45 53922,73 90414,74 62177,81 

A. Zaranka 42770,47 28636,33 65896,26 43436,84 91709,81 63016,51 

Duomenų apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą uţ nusikaltimus 

nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams nėra. 

43.  Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams 

2006 m. gruodţio 31 d. paskolų ar išmokų valdymo organų nariams nebuvo.  

Emitento valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų 

atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų 

kategorijai), gautų iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale viršija 20 

procentų, nėra. 

2006 m. gruodţio 31 d. per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtų 

paskolų, suteiktų garantijų ir laidavimų, kuriais uţtikrintas jų prievolių įvykdymas, 

paskolų ar išmokų valdymo organų nariams nebuvo. 

44.  Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 

Sandorių su suinteresuotais asmenimis, su įmonėmis, įstaigomis ir 

organizacijomis, kurių veikloje (valdybos ar administracijos nariais dirba Bendrovės 

administracijos vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)  ar kapitale 

(minėtų asmenų balsų dalis viršija 20 procentų) dalyvauja  Emitentas  ar  jo valdymo  

organų   nariai (stebėtojų tarybos, valdybos ar administracijos nariai) nebuvo. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje 

2006 m. gruodţio mėnesį bendrovė pardavė produkcijos uţ 11,47 mln. Lt (3,32 mln. 

Eur) arba 36,87% daugiau nei 2005 m. gruodţio mėnesį. Bendrovės pardavimas 2006 

metais buvo 111,73 mln. Lt (32,36 mln. Eur) arba 21,82% didesnis negu 2005 metais. 

Skelbiami metiniai bendrovės pardavimo duomenys – neaudituoti. 

AB Vilkyškių pieninės ir jos valdomos UAB „Modest" pardavimas 2006 metais buvo 

116,29 mln. Lt (33,68 mln. Eur) arba 28% didesnis negu 2005 metais. Skelbiami AB 

Vilkyškių pieninės grupės metiniai pardavimo duomenys – neaudituoti. 

Bendrovės pardavimas per 12 einamųjų mėnesių (2006 m. vasario mėn. - 2007 m. 

sausio mėn.) buvo 115,68 mln. Lt (33,5 mln. Eur) arba 24,7% didesnis negu 

lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2005 m. vasario mėn.- 2006 m. sausio mėn.).  

Bendrovės pardavimas 2007 m. sausio – vasario mėn. buvo 18,33 mln. Lt (5,31 mln. 

Eur) arba 52,62% didesnis negu per tą patį laikotarpį 2006 m. 2007 m. sausio mėnesį 

bendrovės pardavimas buvo 9,69 mln. Lt  (2,81 mln. Eur) arba 72% didesnis negu 

2006 m. sausio mėnesį.  

Bendrovės pardavimas per 12 einamųjų mėnesių (2006 m. kovo mėn. - 2007 m. 

vasario mėn.) buvo 117,87 mln. Lt (34,14 mln. Eur) arba 23,5% didesnis negu 

lyginamuoju laikotarpiu prieš metus  (2005 m. kovo mėn. – 2006 m. vasario mėn.). 

Bendrovės pardavimas 2007 m. sausio – kovo mėn. buvo 27 mln. Lt (7,82 mln. Eur) 

arba 34,2% didesnis negu per tą patį laikotarpį 2006 m. Vilkyškių pieninė 

prognozuoja, kad 2007 metais konsoliduotas bendrovės pardavimas augs iki 135 

mln. Lt (39,1 mln. EUR), grynasis pelnas – iki 5 mln.Lt (1,45 mln.EUR). 2007 m. 

vasario mėnesį bendrovės pardavimas buvo 8,64 mln. Lt (2,5 mln. Eur) arba 35,4% 

didesnis negu 2006 m. vasario mėnesį.  

2007 m. kovo mėnesį bendrovės pardavimas buvo 8,46 mln. Lt (2,45 mln. Eur) arba 

4,3% didesnis negu 2006 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimas per 12 einamųjų 

mėnesių (2006 m. balandţio mėn. - 2007 m. kovo mėn.) buvo  118,43 mln. Lt (34,3 

mln. Eur) arba 20,2% didesnis negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2005 m. 

balandţio mėn. – 2006 m. kovo mėn.). 

2007 m. balandţio 20 d. AB Vilkyškių pieninė vienai lito nominalo akcijai patvirtino 
22 centus dividendų.  

Dar 16,13 tūkst. litų iš 5,155 mln. litų bendrovės paskirstytino pelno skirta į 

privalomuosius rezervus, o 3,08 mln. litų liko nepaskirstyta.  
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Akcininkų susirinkime taip pat išrinktas naujas Vilkyškių pieninės valdybos narys, 

kuriuo tapo banko „Snoro“ Tauragės filialo direktorius Ramūnas Šniepis, 
pakeisiantis atsistatydinusį įmonės prekybos vadovą Vaidotą Juškį.  

2007 m. Vilkyškių pieninė kartu su UAB „Modest“ planuoja uţdirbti 5 mln. litų 
grynojo pelno ir parduoti produkcijos uţ 135 mln. litų – atitinkamai 28,2 proc. ir 16,6 

proc. daugiau nei pernai. 

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Kadangi pirmąjį šių metų pusmetį bendrovė aktyviai vykdė modernizaciją, be to, 

patyrė vienkartinių sąnaudų, susijusių su akcijų įtraukimu į Vilniaus vertybinių 

popierių birţos Einamąjį sąrašą, Vilkyškių pieninės veiklos sąnaudos padidėjo 27 

procentais. Bendrovės pirmojo pusmečio pelnas prieš mokesčius siekė 203 tūkst. litų 

(59 tūkst. EUR) ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumaţėjo 80 procentų. 

Pasak G. Bertašiaus, dėl sumaţėjusių sūrio (-3,4 proc.) ir grietinėlės (-7,3 proc.) 

pardavimo kainų, Vilkyškių pieninė prarado atitinkamai 1,15 mln. litų (0,33 mln.  

EUR) ir 0,57 mln. litų ( 0,17 mln EUR) pajamų. Dėl to bendrojo pelno marţa sumaţėjo 

nuo 11,6 proc. iki 8,4 proc. Spartesnį bendrojo pelno marţos kritimą apribojo 1,3 

proc. sumaţėjusios ţaliavinio pieno kainos.  

Dalis (3,45 mln. litų (1 mln. EUR)) šios investicinės programos yra finansuojama ES 

fondų subsidijos lėšomis. Investicinė programa taip pat bus vykdoma ir bendrovės 

valdomoje UAB „Modest“. Rugpjūčio 10 d. buvo pasirašyta ES paramos sutartis, 

pagal kurią UAB „Modest“ 4,83 mln. litų (1,4 mln. EUR) vertės investicinei 

programai vykdyti gaus 2,12 mln. litų (0,61 mln. EUR) paramą iš ES fondų. Vienos 

moderniausių Lietuvos sūrių gamintojų AB Vilkyškių pieninės pajamos šių metų 

pirmąjį pusmetį siekė 44,2 mln. litų (12,8 mln EUR) ir buvo 31 proc. didesnės nei tuo 

pačiu laikotarpiu 2005 metais. Pirmojo šių metų pusmečio bendrovės pelnas prieš 

mokesčius siekė 203 tūkst. litų (59 tūkst.EUR). 

Bendrovės devynių mėnesių pelnas prieš mokesčius, palyginti su tuo pačiu 

laikotarpiu pernai, sumaţėjo 42 procentais. Nepaisant to, kad III metų ketvirtį 

parduodamo sūrio kainos grįţo į ankstesnių metų lygį, įmonės bendrojo pelno marţa 

sumaţėjo nuo 14 iki 11 proc. Bendrojo pelno marţos maţėjimą taip pat lėmė 

augantys atlyginimų ir energetikos kaštai. Atsiţvelgiant į 9 mėnesių rezultatus, AB 

Vilkyškių pieninė sumaţino prognozuojamus 2006 metų pelno rezultatus. 2006 m. 

planuojamas pelnas prieš mokesčius – 5,2 mln. litų (1,5 mln. EUR). Iki 2007 m. sausio 

pabaigos bendrovė planuoja patikslinti 2007 m. veiklos planus. Nors 2006 metų 

pelnas planuojamas maţesnis nei prognozuota metų pradţioje, bendrovė toliau 

planuoja sparčiai didinti parduodamos produkcijos kiekį ir investuoti į gamybos 

modernizavimą. Šiuo metu Vilkyškių pieninė įgyvendina antrąjį 7,63 mln. litų (2,21 

mln. EUR) investicijų programos etapą, kurio metu bus įrengta išrūgų perdirbimo 

linija. Darbus planuojama baigti iki 2007 m. I ketvirčio pabaigos.  
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Vienos moderniausių Lietuvos sūrių gamintojų AB Vilkyškių pieninės pajamos per 

2006 metų devynis mėnesius siekė 78,1 mln. litų (22,6 mln. EUR)  ir buvo 19 proc. 

didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2005 metais. 2006 metų devynių mėnesių 

bendrovės pelnas prieš mokesčius siekė 2 818 tūkst. litų (816 tūkst. EUR). 

80,24 proc. Širvintų rajone veikiančios UAB „Modest“ akcijų bendrovė Vilkyškių 

pieninė įsigijo 2006 metų pradţioje. Audituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninės 

pajamos 2005 metais buvo 91,708 mln. litų (26,56 mln.EUR), t.y. 22,1 proc. daugiau 

nei 2004-aisiais, kuomet jos siekė 75,101 mln. litų (21,75 mln. EUR). Bendrovės 

grynasis pelnas pernai buvo 4,28 mln. Lt (1,24 mln.EUR). 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius 
finansinius (ūkinius) metus 

Praėjusių metų pabaigoje Vilkyškių pieninės uţsakymu atliktas vartotojų 
nuomonės tyrimas parodė, kad sūrio rinkos augimo perspektyvos Lietuvoje, 

kaip ir visoje Europoje, turi pakankamai didelį augimo potencialą. 
Atsiţvelgdami į tai, norime trumpai apţvelgti savo ketinimus ir planus 2007-

iesiems metams. 
 

- Birţelio pradţioje uţbaigsime įgyvendinti išrūgų perdirbimo projektą. 

Naujoji technologinė linija perdirbs išrūgas į išrūgų koncentratą, kuris 
šiuo metu itin paklausus Europos rinkose. 

- Tęsime turimų įrengimų modernizaciją, o tai leis pasiekti aukštesnės 
produkcijos kokybės ir sumaţinti darbo apmokėjimo kaštus.  

- Įgyvendinsime tam tikrų technologinio proceso etapų automatizaciją, kuri 

leis sumaţinti darbuotojų skaičių, o tuo pačiu – didinti įmonės 
konkurencingumą. 

- Tęsime kryptingą įmonės veiklos strategiją – plėsti aukštesnės pridėtinės 
vertės gurmaniškų sūrių gamybą ir didinti jų eksportą į Baltijos, 

Skandinavijos, Rusijos ir naująsias Europos šalis. 
- Įdiegsime Kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2000 ir Maisto saugos 

vadybos sistemą ISO 22000:2005. 

 
Bendrovė ir toliau liks ištikima savo principui – verslą grįsti pagrindinėmis 

Vilkyškių pieninės vertybėmis. Tai – patikimumas, lankstumas, kompetencija. 


