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2016 m. gruodžio 7 d.
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Emitentų apžvalgoje nagrinėjami konsoliduotieji 19 bendrovių , kurios paskelbė tarpines finansines ataskaitas ir
kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamosiose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duome2
nys. Remiamasi emitentų viešai skelbta 2016 m. 9 mėn. finansine informacija ir AB „Nasdaq Vilnius“ biržos
duomenimis.

1. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
Bendrovių grynieji rezultatai gerėjo
2016 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendro3
4
vių pajamos padidėjo 8 proc. ir sudarė 661,82 mln. Eur, o savikaina atitinkamai padidėjo 4 proc. ir sudarė 426,88 mln. Eur. Per 2016 m. 9 mėn.
bendrovių pajamos didėjo 9 proc. ir sudarė 2 mlrd. Eur. 2016 m. trečiąjį
ketvirtį bendrovės uždirbo 84,09 mln. Eur grynojo pelno, jis padidėjo 71
proc. Per 2016 m. 9 mėn., palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynasis pelnas išaugo 20 proc.
2016 m. trečiąjį ketvirtį pelningai dirbo 17 bendrovių (2015 m. tuo pačiu
laikotarpiu – 16). Jos uždirbo 87,52 mln. Eur grynojo pelno, arba 48 proc.
daugiau negu bendrovės, dirbusios pelningai 2015 m. trečiąjį ketvirtį.
2016 m. trečiąjį ketvirtį nuostolingai baigė 1 bendrovė (2015 m. tą patį
laikotarpį – 2). Jos patyrė 3,43 mln. Eur nuostolių, jie, palyginti su 2015 m.
atitinkamo laikotarpio nuostoliais, sumažėjo 66 proc.
2016 m. 9 mėn. pelningai baigė 18 bendrovių ir uždirbo 222,47 mln. Eur
grynojo pelno. Pelningai dirbusių bendrovių skaičius padidėjo nedaug
(2015 m. atitinkamą laikotarpį pelningai dirbo 16 bendrovių), o grynasis
pelnas – 16 proc. Nuostolingai 2016 m. 9 mėn. baigė 1 bendrovė (2015 m.
atitinkamą laikotarpį – 3). Ši bendrovė per 2016 m. 9 mėn. patyrė 188
tūkst. Eur grynųjų nuostolių. Palyginti su 2015 m. to paties laikotarpio bendrovių patirtais nuostoliais, jie sumažėjo 97 proc.
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Pastaba: palyginti su 2015 m. to paties laikotarpio duomenimis.
Šaltinis: emitentų 2016 m. 9 mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.

2. SEKTORIŲ REZULTATAI
Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį ir 2016 m. 9 mėn., palyginti su 2015 m. atitinkamais laikotarpiais, labiausiai padidėjo telekomunikacijų sektoriaus pajamos – atitinkamai 70 ir 69 proc. Telekomunikacijų sektoriaus, kuriam priklauso viena bendrovė
TEO LT, AB, pajamos reikšmingai išaugo, kadangi 2016 m. sausio mėn. TEO LT, AB, įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“
akcijų. TEO LT, AB, 2016 m. trečiojo ketvirčio ir 2016 m. 9 mėn. pajamos, palyginti su 2015 m. atitinkamų laikotarpių
pajamomis, įskaičiavus UAB „Omnitel“ pajamas, padidėjo atitinkamai 3,6 ir 3,1 proc. Vertinant bendroves atskirai, matyti,
kad per nagrinėjamus laikotarpius labiausiai pajamos išaugo AB „AviaAM Leasing“ – atitinkamai 435 ir 80 proc. Pagal
bendrovės paskelbtus duomenis, 2015 m. trečiąjį ketvirtį bendrovė negavo komisinių ir orlaivių pardavimo pajamų, o jos
2016 m. trečiąjį ketvirtį buvo reikšmingos. Aptariamais laikotarpiais reikšmingai padidėjo ir LITGRID, AB, pajamos – atiAB „Linas Agro Group“ ir AB „Vilniaus baldai“ tarpinė finansinė informacija neįtraukta į emitentų veiklos apžvalgą, nes AB „Linas Agro Group“ finansiniai metai prasideda liepos 1 d., baigiasi birželio 30 d., o AB „Vilniaus baldai“ finansinių metų pradžia yra rugsėjo 1 d., pabaiga – rugpjūčio 31 d. Nuo 2015 m. gruodžio mėn. pasikeitus
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymui, prievolės bendrovėms skelbti tarpines finansines ataskaitas neliko, privalomai viešai skelbiamos pusmečio ir metinės finansinės ataskaitos, todėl į apžvalgą įtraukti tik tų bendrovių, kurios viešai paskelbė 2016 m. 9 mėn. finansines ataskaitas, duomenys. AB „Vilniaus degtinė“
paskelbė 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitą, joje pateiktos finansinės būklės ir bendrųjų pajamų ataskaitos. Todėl AB „Vilniaus degtinė“ duomenys įtraukti į
apžvalgą, tačiau, atskirai nagrinėjant 2016 m. III ketvirčio rezultatus, į apžvalgą AB „Vilniaus degtinė“ duomenys neįtraukti.
2
Viešai paskelbti 2016 m. 9 mėn. tarpiniai finansiniai duomenys lyginami su 2015 m. 9 mėn. duomenimis.
3
Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
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Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.
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tinkamai 68 ir 80 proc. Bendrovė nurodė, kad tai labiausiai lėmė išaugusios perdavimo paslaugų, naujų vartotojų prijungimo ir kitos veiklos bei perkrovų pajamos. Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį ir 2016 m. 9 mėn. daugiausia pajamų uždirbo
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – atitinkamai 143,75 mln. ir 475,89 mln. Eur. Per šiuos laikotarpius labiausiai sumažėjo energetikos sektoriaus pajamos – atitinkamai 18 ir 9 proc.

2

Per analizuojamus laikotarpius, palyginti su 2015 m. tais pačiais laikotarpiais, savikainą pavyko sumažinti komunalinių
paslaugų, energetikos, pagrindinių medžiagų ir plataus vartojimo prekių sektorių bendrovėms: per 2016 m. trečiąjį ketvirtį
– atitinkamai 18, 11, 8 ir 5 proc., per 2016 m. 9 mėn. – atitinkamai 2, 4, 2 ir 5 proc. Minėtais laikotarpiais savikaina labiausiai išaugo telekomunikacijų sektoriuje (jam priklauso viena bendrovė TEO LT, AB) ir paslaugų vartotojams sektoriuje: per 2016 m. trečiąjį ketvirtį – atitinkamai 112 ir 52 proc., per 2016 m. 9 mėn. – atitinkamai 108 ir 32 proc. Lyginant
bendroves pagal labiausiai išaugusią savikainą, 2016 m. trečiąjį ketvirtį ji labiausiai padidėjo AB „AviaAM leasing“
(651 %), o per 2016 m. 9 mėn. – LITGRID, AB (132 %). LITGRID, AB, nurodė, kad sąnaudų augimą lėmė pradėtos eksploatuoti naujos elektros jungtys, t. y. padidėjo balansavimo elektros, sisteminių paslaugų ir technologinių nuostolių kompensavimo poreikiai.
2016 m. trečiąjį ketvirtį ir per 2016 m. 9 mėn. pelningai dirbo visų sektorių, išskyrus komunalinių paslaugų ir plataus vartojimo prekių, visos bendrovės. 2016 m. trečiąjį ketvirtį komunalinių paslaugų sektoriuje, o per 2016 m. 9 mėn. plataus
vartojimo prekių sektoriuje buvo po vieną nuostolingai dirbusią bendrovę, tačiau, apibendrinus rezultatus, matyti, kad
minėtais laikotarpiais jie taip pat dirbo pelningai. Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį didžiausią pelną uždirbo AB „Amber Grid“
(22,77 mln. Eur), per 2016 m. 9 mėn. – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (72,41 mln. Eur). AB „Amber Grid“ nurodė,
kad grynojo pelno augimą lėmė didesnis gamtinių dujų perdavimo paslaugų poreikis. Kartu bendrovė įvardijo, kad nuolat
atsakingai ir kryptingai optimizuoja veiklos sąnaudas. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymėjo, kad teigiamą įtaką
veiklos rezultatams padarė dėl didesnių elektros ir gamtinių dujų skirstymo apimčių padidėjusios pajamos ir dėl AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo sinergijos sumažėjusios veiklos sąnaudos. Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį nuostolių
patyrė viena bendrovė AB „Kauno energija“ (3,43 mln. Eur), o per 2016 m. 9 mėn. – AB „Gubernija“ (0,19 mln. Eur).
AB „Kauno energija“ nurodė, kad pagrindines pajamas ir pelną bendrovė gauna pirmąjį ir ketvirtąjį ketvirčiais, tačiau detalesnių priežasčių neįvardijo. AB „Gubernija“ nurodė, kad rezultatui įtakos turėjo reikšmingai sumažėjusi eksporto apimtis.

3. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, 61, o per 2016 m. 9 mėn. – 63 proc. bendrovių
grynasis rezultatas pagerėjo, t. y. bendrovės uždirbo daugiau grynojo pelno arba nuostolių patyrusios bendrovės uždirbo
pelno. Tarp bendrovių, kurių grynasis rezultatas 2016 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn. pagerėjo, yra visos paslaugų vartotojams, telekomunikacijų bei naftos ir dujų sektorių bendrovės bei dalis plataus vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų
sektorių bendrovių.
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2016 m. trečiąjį ketvirtį grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti AB „Amber Grid“. Ši bendrovė 2015 m. trečiąjį ketvirtį
uždirbo 1,1 mln., o per 2016 m. tą patį laikotarpį – 22,77 mln. Eur grynojo pelno. Bendrovės grynojo pelno augimo priežastys paminėtos anksčiau. Per 2016 m. 9 mėn. grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti „Avia Solutions Group“, AB.
Bendrovė per 2015 m. 9 mėn. patyrusi 6,69 mln. Eur nuostolių, per 2016 m. tą patį laikotarpį uždirbo 5,79 mln. Eur grynojo pelno. Detalių pagerėjusio rezultato priežasčių bendrovė neįvardijo.
Kitos dalies bendrovių grynasis rezultatas 2016 m. trečiąjį ketvirtį ir per 2016 m. 9 mėn., palyginti su 2015 m. atitinkamų
laikotarpių rezultatais, pablogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno arba patyrė daugiau nuostolių. Per nagrinėjamus laikotarpius labiausiai sumažėjo AUGA group, AB, grynasis rezultatas. Bendrovė, per 2015 m. trečiąjį ketvirtį
uždirbusi 8,2 mln., per 9 mėn. – 9,91 mln. Eur, per 2016 m. atitinkamus laikotarpius gavo 0,55 mln. ir 0,78 mln. Eur grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad grynojo pelno sumažėjimą lėmė praėjusiais metais pervertintos nuosavos žemės ir
parduotas investicinis turtas. Tai 2015 m. 9 mėn. grynąjį pelną padidino 8,2 mln. Eur.
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PRIEDAS. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius
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Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius
Sektoriai E m i t e n t ų v e i k l o s a p ž v a l g a 2 0 1 5
nafta ir
dujos

komunalinės
paslaugos

paslaugos
vartotojams

plataus vartojimo
prekės

pramoniniai
gaminiai

telekomunikacijos

energetika

pagrindinės
medžiagos

AB
„Amber
Grid“

AB „Kauno
energija“

„Avia Solutions
Group“, AB
AB „Apranga“
AB „AviaAM
Leasing“

AB „Vilkyškių
pieninė“

AB „Klaipėdos
nafta“

TEO LT, AB

AB „INTER RAO
Lietuva“

AB „Grigeo
Grigiškės“

Bendrovės

LITGRID, AB
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
AB „Energijos
skirstymo operatorius“

AB „Vilniaus
degtinė“
AB „Snaigė“
AB „Pieno
žvaigždės“
AUGA group, AB
AB „Utenos
trikotažas“
AB „Gubernija“
AB „Vilniaus
baldai“
AB „Linas Agro
Group“
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Pastaba: bendrovės suskirstytos į sektorius pagal AB „Nasdaq Vilnius“ biržos interneto svetainėje skelbiamus sektorius, sugrupuotus pagal ICB klasifikaciją,
išskyrus AB „AviaAM Leasing“, AB „INTER RAO Lietuva“ ir „Avia Solutions Group“, AB, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į Varšuvos akcijų biržą.
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