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Bendra informacija  
 
Emitento pavadinimas  Akcinė bendrovė “Vilkyškių pieninė” 
Įstatinis kapitalas  11 943 000 litų 

Būstinės adresas  Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė 
Telefonas   8-441 55330 
Faksas    8-441 55242 
Elektroninis paštas  centras@cheese.lt 
Įregistravimo data ir vieta 1993 m. geguţės 10 d. 
Perregistravimo data ir vieta 2005 m .gruodţio 30 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius 
Įmonių rejestro kodas  277160980 
Interneto adresas  http://www.cheese.lt 

AB „Vilkyškių pieninė“ valdyba 

Gintaras Bertašius (pirmininkas) 
 Sigitas Trijonis 
 Rimantas Jancevičius 
 Vilija Milaševičiutė 
 Andrej Cyba 
 Linas Strėlis 
 

AB „Vilkyškių pieninė“ vadovybė 

Gintaras Bertašius         Generalinis direktorius  
Vilija Milaševičiūtė       Finansų direktorė 
Sigitas Trijonis               Technikos direktorius 
Rimantas Jancevičius    Ţaliavos direktorius 
Arvydas Zaranka          Gamybos direktorius 
Arminas Lunia              Pardavimų direktorius 

 

Grupę sudaro šios įmonės: 

 AB „Vilkyškių pieninė“, patronuojanti įmonė  

 AB „Modest“, dukterinė įmonė  

 AB „Kelmės pieninė“, dukterinė įmonė. AB „Kelmės pieninė“ tiesiogiai valdo 100% akcijų UAB „Kelmės 
pieno centras“.  
 

Patronuojančios Įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių sūrio gamyba ir pardavimas. Įmonė taip pat 
gamina ir parduoda išrūgų produktus, ţaliavinį pieną, grietinėlę. 

Įmonė valdo dukterinę įmonę AB „Modest“, uţsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. 
Įmonei nuosavybės teise priklauso 97,2% balso teisę suteikiančių AB „Modest“ akcijų. AB „Modest“ gamina 
fermentinį sūrį, varškės sūrį, bei kitus sūrio produktus. 

Įmonė taip pat valdo dukterinę įmonę AB „Kelmės pieninė“, uţsiimančią pieno perdirbimu ir pieno 
produktų gamyba. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99% balso teisę suteikiančių AB „Kelmės pieninė“ 
akcijų. AB „Kelmės pieninė“ gamina švieţius pieno produktus. 

Grupės darbuotojų skaičius 2010 m. kovo 31 d. buvo 716 (2009 m. gruodţio 31 d. - 735). 

http://www.cheese.lt/
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Konsoliduota finansinės būklės ataskaita 

 
Tūkst. Litų 2010 03 31 2009 12 31 

   
Turtas   

Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai 64 748 66 248 

Nematerialusis turtas 548 608 

Prestiţas 23 875 23 875 

Ilgalaikės gautinos sumos 1 019 1 421 

Ilgalaikis turtas iš viso 90 190 92 152 

   
Atsargos 12 156 18 512 

Prekybos ir kitos gautinos sumos 16 430 14 820 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 184 395 

Trumpalaikis turtas iš viso 28 770 33 727 

Turtas iš viso 118 960 125 879 

s   
Nuosavas kapitalas   

Akcinis kapitalas 11 943 11 943 

Akcijų priedai 11 396 11 396 

Rezervai 8 497 8 624 

Nepaskirstytasis pelnas 4 930 7 048 

Iš viso nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams 36 766 39 011 

   
Nekontroliuojanti dalis 88 88 

   
Nuosavas kapitalas iš viso 36 854 39 099 

   
Įsipareigojimai   

Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 29 810 39 266 

Vyriausybės dotacijos 8 059 8 203 

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 2 088 2 301 

Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso 39 957 49 770 

   
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai 24 424 15 990 

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos,  
įskaitant išvestines priemones 17 725 21 020 

Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 42 149 37 010 

Įsipareigojimai iš viso 82 106 86 780 

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai  iš viso 118 960 125 879 
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Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita 
 

Tūkst.Lt  

2010 03 31 2009 03 31 

   

Pardavimų pajamos 51 762 34 221 

Pardavimų savikaina -50 295 -29 917 

Bendrasis pelnas (nuostolis) 1 467 4 201 

   

Kitos veiklos pajamos, grynąja verte 117 64 

Paskirstymo sąnaudos -1 985 -1 311 

Administracinės sąnaudos -1 548 -1 431 

Veiklos rezultatas -1 949 1 626 

   

Finansinės veiklos pajamos 13 

 

 

51 

Finansinės veiklos sąnaudos -523 -1 110 

Grynosios finansinės veiklos sąnaudos -510 -1 059 

   

Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius -2 459 567 

   

Pelno mokesčio sąnaudos (atidėto) 232 299 

Grynasis pelnas (nuostolis) -2 227 866 

   

Priskirtina:   

Įmonės akcininkams -2 227 853 

Maţumos dalis 0 13 

Grynasis pelnas (nuostolis) -2 227 866 

   

Pelnas (nuostolis), tenkantis 1 akcijai (Litais) -0,19 0,07 

Sumaţintas pelnas (nuostolis), tenkantis 1 akcijai (Litais) -0,19 0,07 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

2010 m. trijų mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys  6 

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita 
                                 Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės  akcininkams 

 
 
Tūkst. litų 

 
Akcinis 

kapitalas 

 
Akcijų 
priedai 

 
Perkai-
nojimo  

rezervas      

 
Privalo- 
masis 

rezervas 

 
Nepaskir
stytasis 

rezultatas 

 
Iš viso  

 
Nekont
roliuoja

ma 
dalis 

Iš viso 
nuosavo 
kapitalo 

         

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

Ataskaitinio laikotarpio 
bendrosios pajamos   

 
   

  

Grynasis pelnas (nuostolis) - - - - 853 853 13 866 

Kitos bendrosios pajamos         
Pervedimai iš rezervų - - -41 - 41 - -  
Perkainojimo rezervo 
didinimas, įvertinus pelno 
mokesčio įtaką 

- - 7 - - 7 - 7 

Iš viso kitų bendrųjų 
pajamų 

- - -34 - 41 - -  

Iš viso ataskaitinio 
laikotarpio bendrųjų 
pajamų 

- - -34 - 894 860 13 873 

Akcininkų įnašai ir 
paskirstymai akcininkams:   

 
   

  

Iš viso akcininkų įnašų ir 
paskirstymų akcininkams 

- - - - - - - - 

Pasikeitimai grupėje be 
kontrolės praradimo   

 
   

  

Kiti pasikeitimai grupėje - - - - - -           - - 

Iš viso operacijų su 
akcininkais   

 
   

  

2009 m kovo 31 d. 11 943 11 396 7 554 935 813 32 641 68 32 709 

         

2010 m. sausio 1 d. 11 943 11 396 7 689 935 7 048 39 011 88 39 099 

Ataskaitinio laikotarpio 
bendrosios pajamos   

 
   

  

Grynasis pelnas (nuostolis) - - - - -2227 -2227 - -2227 

Kitos bendrosios pajamos         
Pervedimai iš rezervų - - -109 - 109 - -  
Perkainojimo rezervo 
didinimas, įvertinus pelno 
mokesčio įtaką 

- - -18 - - -18 - -18 

Iš viso kitų bendrųjų 
pajamų 

- - -127 - 109 -2245 - -2245 

Iš viso ataskaitinio 
laikotarpio bendrųjų 
pajamų 

- - -127 - -2 118 -2 245 - -2245 

Akcininkų įnašai ir 
paskirstymai akcininkams:   

 
   

  

Iš viso akcininkų įnašų ir 
paskirstymų akcininkams 

- - - - - - - - 

Pasikeitimai grupėje be 
kontrolės praradimo   

 
   

  

Kiti pasikeitimai grupėje - - - - - -           - - 

Iš viso operacijų su 
akcininkais   

 
   

  

2010 m. kovo 31 d. 11 943 11 396 7 562 935 4 930 36 766 88 36 854 
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Konsoliduota pinigų srautų ataskaita  
Tūkst. Litų 2010 03 31 2009 03 31 

   
Pagrindinės veiklos pinigų srautai    

Laikotarpio pelnas (nuostolis) -2 227 866 
Koregavimai dėl:   
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo 1 594 1 367 
Nematerialiojo turto amortizacijos 64 8 
Dotacijos amortizacijos ir nurašymo -144 -88 
(Pelno) nuostolio  iš ilgalaikio turto pardavimo 42 0 
Pelno mokesčio sąnaudų - 945 
Palūkanų sąnaudos, grynąja verte 547 -23 
 -124 3 075 

   
Atsargų pokytis 6 356 5 595 

Ilgalaikių gautinų sumų pokytis 402 - 

Prekybos ir kitų gautinų sumų  pokytis -1 610 -599 

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis -3 295 -1 539 

 1 729 6 532 

   
Sumokėtos palūkanos -547 -945 
Sumokėtas pelno mokestis 

- -23 
 
Pinigai gauti (išleisti) pagrindinei veiklai 1 182 5 564 

   
Investicinės veiklos pinigų srautai   

Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui -516 -513 
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui -4 -327 
Lėšos iš įrengimų ir įrangos pardavimo - - 
Lėšos iš investicijų perleidimo - - 
Lėšos investicijų įsigijimui, atėmus įsigytus pinigus - - 
   
Pinigai išleisti investicinei veiklai -520 -840 

   
Finansinės veiklos pinigų srautai   

Paskolų gavimas 1 117* 515 
Paskolų grąţinimas -2 134 -4 926 
Lėšos iš akcinio kapitalo išleidimo - - 
Lėšos dividendams išmokėti - - 
Gautos vyriausybės dotacijos 

144 88 
 
Pinigai gauti (išleisti) finansinei veiklai -873 -4 323 

   
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -211 401 

   
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. 395 195 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai kovo 31 d. 184 596 

 

*Kredito linijų pokytis sudaro 700 tūkst.Lt
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 Aiškinamasis raštas 
 

1.Reikšmingi apskaitos principai 

Konsoliduotos AB  „Vilkyškių pieninė“ finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais 
finansinės atskaitomybės standartais.  

Tarpinis sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 34-ąjį Tarptautinį 
apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. 

 Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų 
rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2009 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

2.Pagrindiniai finansiniai rodikliai 

 
 

2010 m. sausio-
kovo mėn. 

2009 m. sausio-
kovo mėn.    

Pardavimų pajamos (tūkst. litų) 51 762 34 221 
EBITDA (tūkst. litų) -285 3 052 
EBITDA marţa (%) -0,55 8,9 
Veiklos pelnas (tūkst. litų) -1 949 1 626 
Veiklos pelno marţa (%) -3,8 4,8 
Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius (tūkst. litų) -2 459 567 
Pelno (nuostolio) prieš mokesčius marţa(%) -4,8 1,7 
Pelnas vienai akcijai (litais) -0,19 0,07 
   
Akcijų skaičius (vnt) 11 943 000 11 943 000 

 

          3.Segmentų ataskaitos   

Grupė turi 3 apskaitytinus segmentus: AB „Vilkyškių pienine“ (patronuojanti įmonė), AB „Kelmės pieninė“ 
(dukterinė įmonė) ir AB „Modest“ (dukterinė įmonė). Kiekvienos įmonės (segmento) veikla - pieno 
produktų gamyba.  Tačiau įmonės gamina skirtingus pieno produktus, todėl naudoja skirtingas 
technologijas ir taiko skirtingas rinkodaros strategijas. Grupės valdybos pirmininkas kiekvieną mėnesį 
perţiūri segmentų vidines valdymo ataskaitas.  

 

2010 m. sausio – kovo mėn. segmentų informacija:  

 
Tūkst. litų 

AB 
„Vilkyškių 
pieninė“ 

AB „Kelmės 
pieninė“ 

AB 
„Modest“ 

 
Derinimas 

 
Iš viso       

Pardavimų pajamos 46 660 16 995 2 985 -14 878 51 762 
      

Palūkanų pajamos 9 42 - -38 13 
Palūkanų sąnaudos -381 -141 -39 38 -523 
      

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1 124 376 151 - 1 651 
      

Rezultatas prieš apmokestinimą -1 133 -815 -486 -25 -2 459 
Pelno mokesčio sąnaudos 232    232 
Grynasis pelnas (nuostolis) -901 -815 -486 -25 -2 227 
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Kiti reikšmingi nepiniginiai 
straipsniai 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      

Segmento turtas 101 514 32 326 7 709 -22 589 118 960 
      

Ilgalaikio turto įsigijimas 418 46 85 -29 520 
      

Segmento įsipareigojimai 62 754 23 468 10 940 -15 056 82 106       

 

2009 m. sausio – kovo mėn. segmentų informacija:  

 
Tūkst. litų 

AB 
„Vilkyškių 
pieninė“ 

AB „Kelmės 
pieninė“ 

AB 
„Modest“ 

 
Derinimas 

 
Iš viso       

Pardavimų pajamos 28 870 12 441 3 416 -10 506 34 221 
      

Palūkanų pajamos 11 40 - - 51 
Palūkanų sąnaudos -709 -310 -91 - -1110 
      

Nusidėvėjimas ir amortizacija 910 397 68 - 1 375 
      

Rezultatas prieš apmokestinimą -792 1 432 -73 - 567 
Pelno mokesčio sąnaudos 299    299 
Grynasis pelnas (nuostolis) -493 1 432 -73 - 866 
      

Kiti reikšmingi nepiniginiai 
straipsniai 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      

Segmento turtas 102 838 32 214 11 377 -15 686 130 743 
      

Ilgalaikio turto įsigijimas 359 8 13 - 380 
      

Segmento įsipareigojimai 69 619 24 710 13 816 -10 111 98 034       

      

Derinimo sumos yra susijusios su tarpusavio operacijų ir likučių eliminavimu.  

 

Pajamos pagal geografinius segmentus: 

Tūkst. litų  2010 m. sausio-
kovo mėn. 

2009 m. sausio-
kovo mėn. 

Pokytis 

Lietuva 21 916 18 510 18% 18 510 
Europos sąjunga 19 559 11 802 66% 11 802 
Rusija 8 519 3 581 2,4 karto 3 581 
Kitos šalys 1 768 328 5,4 karto 328    

 51 762 34 221 
   

Pardavimų pajamos pirmaisiais šių metų mėnesiais, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 
virš  50%. Padidėjimo prieţasčių yra keletas: 

1. padidėjusi gamyba, t.y.  perdirbome daugiau ţaliavinio pieno (apie  30 proc.) 
2. dėl padidėjusios produkcijos paklausos  sumaţinome dalį turėtų atsargų 
3. apie  30% padidėjo produkcijos pardavimo kainos. 

Tačiau neţiūrint į tai, kad produkcijos kainų augimas buvo didelis, vis dėlto jis buvo lėtesnis negu ţaliavinio 
pieno kainų augimas, ko pasekoje  Grupė per pirmą šių metų ketvirtį patyrė 2,2 mln. litų nuostolių. 
Norime pabrėţti, kad šiuo metu  pieno supirkimo ir parduodamos produkcijos kainų augimas susilygino. 
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4. Paskolos 
 
AB bankas Snoras suteikė AB „Vilkyškių pieninė“ 1,448 tūkst. EUR paskolą investiciniam projektui pagal 
priemonę „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“, kuri 
uţtikrinama UAB „Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija septyneriems metams.  
 
2011 metų I ketvirtyje numatytas kredito linijos 1 426 tūkst. EUR grąţinimas, taigi ši suma 2010 03 31 dienai 
perkelta į finansinių skolų trumpalaikę einamųjų metų dalį. 
Įmonė planuoja kredito linijos grąţinimą pratęsti metams laiko iki 2012 m. pradţios. 

 
5.Atsargos 
 

Tūkst. litų  2010 m. kovo 31 d. 2009 m. gruodžio 31 d. 

Pagaminta produkcija  7 976 14 683  
Ţaliavos  276 194  
Kiti komplektavimo 
gaminiai  

3 892 3 624  

Prekės skirtos perparduoti  12 11  
 12 156 18 512 
 
 

6.Įvykiai po ataskaitų sudarymo 
 
 
2010 m. balandţio 30 d. įvyko AB Vilkyškių pieninė eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame 
priimti šie sprendimai: 

 

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas uţ 2009 metus.  
Pritarti bendrovės metiniam pranešimui uţ 2009 metus.  
 

2 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų 
rinkinį uţ 2009 metus.  
Išklausyta.  
 

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių uţ 2009 metus 
tvirtinimas. 
Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius uţ 2009 metus.  
 

4 darbotvarkės klausimas – 2009 metų pelno paskirstymas.  

Patvirtinti 2009 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip (tūkst. Lt; tūkst. EUR):  
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2008 metų pabaigoje –         2.177 LTL (631 EUR) 
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas  –                          4.104 LTL (1.189 EUR) 
3) Pervedimai iš rezervų –                                                                         439 LTL (127 EUR)   
4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -                                                6.720 LTL (1.946 EUR) 
iš jų: 
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus –                                      0 LTL (0 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti –                                  1.194 LTL (346 EUR)   
(arba 0,10 lt (0,03 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 
 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –                                                         0 LTL (0 EUR)   
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, 
 darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams –                                              67 LTL (19 EUR)   
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5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –               5.459 LTL (1.581 EUR) 
 

5 darbotvarkės klausimas – Naujų valdybos narių rinkimas. 

Valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti Gintarą Bertašių, Rimantą Jancevičių, Sigitą Trijonį, Liną 
Strėlį, Andrej Cybą, Viliją Milaševičiutę. 

 

6 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės rinkimas. 

AB Vilkyškių pieninė finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „KPMG Baltics”. 
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „KPMG 
Baltics“ ir nustatyti mokestį uţ įmonių grupės audito paslaugas. 

 

7 darbotvarkės klausimas – Bendrovės audito komiteto nario atšaukimas ir naujo išrinkimas. 

Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Alių Jakubėlį, nauju nepriklausomu audito komiteto nariu 
išrinkti Birutę Bazilienę.  Uţ darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti 
valdybą. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.  Audito komiteto 
nariais išrinkti Astą Mikalauskienę ir Ligitą Pudţiuvelytę. 

 


