
AB Vilkyškių pieninė
Įmonių grupė

2011 m. 3 mėn. veiklos rezultatai



Apie įmonę

• Įmonė įsteigta 1993 m.
• Įmonių grupėje dirba 793 darbuotojai (2011 03 31)
• Įmonių grupės veikla – pieno produktų gamyba
• Įmonės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 

Akcijos kotiruojamos Oficialiąjame sąraše.
• Standartai: ISO 9001:2000 ir ISO 22000:2000



Įmonių grupė

 Dukterinė įmonė 99,09%  Dukterinė įmonė 99,7%



Svarbiausi įvykiai 2011 m. I ketv.
• 2011 m. vasario 7–11 dienomis Maskvoje vykusioje didžiausioje Rytų 

Europos tarptautinėje specializuotoje maisto pramonės, gėrimų ir 
žaliavų parodoje „Prodexpo 2011“ buvo apdovanoti net trys AB 
„Vilkyškių pieninė“ gaminami produktai. Sūris „Prūsija“ (Prussia) gavo 
aukso medalį tarptautiniame konkurse „Geriausias produktas – 2011“, 
o sūriai „Legenda“ ir „Žalgiris“ buvo apdovanoti konkurse „Rusijos 
prekybos tinklų pasirinkimas 2011“.

• AB “Modest”suteikta licencija produkcijos eksportui į Rusiją.

• Pradėti gaminti glaistyti sūreliai su aguonomis bei džiovintomis 
slyvomis.



Rinkų pasiskirstymas pagal pajamas



Finansiniai rodikliai ketvirčiais (tūkst. Lt)



Pagrindiniai veiklos rodikliai

(Tūkst. litų) 
2011 m. sausio 

- kovo mėn. 
2010 m. sausio 

- kovo mėn. 
sausio - kovo 
mėn. pokytis 2010 m.  2009 m.  2010 -2009 m. 

pokytis

Pajamos 63.329 51.762 22% 244.273 159.318 53%

EBITDA 3.494 -461 8 kartus 20.211 18.049 12%

EBITDA marža 5,5% -0,9%   8,3% 11,3%   
Amortizacija ir nusidėvėjimas 1.547 1.507 2,6% 6.645 6.731 -1,3%

Grynasis pelnas 1.517 -2.228 1,7 karto 11.872 7.972 49%

Pelno marža 2,4% -4,3%   4,9% 5,0%   
Pelnas  tenkantis 1 akcijai (litais) 0,13 -0,19 1,7 karto 0,99 0,56 77%

Supirkto pieno kiekis 38.937 35.994 8% 181.643 151.150 20%

Grynoji finansinė skola 42.471 54.234 -22% 40.700 55.256 -26%



 

Pardavimų pajamos pirmaisiais šių metų mėnesiais, lyginant su praeitų 
metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo virš  22%, pelnas padidėjo 1,7 
karto.

Pajamos ir pelnas išaugo dėl žiemos sezono metu maksimaliai 
išnaudotų gamybinių pajėgumų patronuojančioje įmonėje AB 
„Vilkyškių pieninė“, taip pat dėl padidėjusių kai kurių produktų 
eksporto kainų.



Kontaktai

Gintaras Bertašius 

Generalinis direktorius 

Tel. 8 441 55330

El. paštas gintaras@cheese.lt

Vilija Milaševičiutė

Finansų direktorė 

Tel. 8 441 55102

El. paštas vilija@cheese.lt

www.cheese.lt 
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