1

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 33 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose,
išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta 2013 m. devynių mėn. tarpine finansine
informacija.

Rengiant šią apžvalgą naudoti emitentų viešai skelbti 2013 m. trečiojo ketvirčio ir 2013 m. devynių mėn. tarpiniai finansiniai duomenys (jie
lyginami su 2012 m. trečiojo ketvirčio ir 2012 m. devynių mėn. duomenimis) ir AB NASDAQ OMX Vilnius biržos duomenys.

Koordinatorė Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Lekavičienė, tel. (8 5) 268 0534, el. p. ilekaviciene@lb.lt

_________________________________
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AB „Linas Agro Group“ tarpinė finansinė informacija neįtraukta į emitentų veiklos apžvalgą, nes bendrovės finansiniai metai prasideda
liepos 1 d., baigiasi birželio 30 d. 33 bendrovių 2013 m. trečiojo ketvirčio ir 2013 m. devynių mėn. duomenys lyginami su 32 bendrovių
2012 m. trečiojo ketvirčio ir 2012 m. devynių mėn. duomenimis, nes tarp palyginamųjų 2012 m. duomenų neįtraukti naujai įsteigtos bendrovės AB „Amber Grid“ duomenys.
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I. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
2013 m. trečiąjį ketvirtį bendrovių grynieji rezultatai blogėjo
2

Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį, t. y. liepos–rugsėjo mėn., palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos
3
padidėjo 2 proc. ir sudarė 3,403 mlrd. litų, o savikaina –14 proc. ir sudarė 2,93 mlrd. litų. Per 2013 m. devynis mėn.
bendrovių pajamos išaugo 0,5 proc. ir sudarė 10,064 mlrd. litų. 2013 m. trečiąjį ketvirtį bendrovės uždirbo 153,25 mln. litų
grynojo pelno. Jis, palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 16 proc., tačiau per 2013 m. devynis mėn.,
palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 36 proc.
2013 m. trečiojo ketvirčio ir 2013 m. devynių mėn. pajamų, savikainos ir grynojo rezultato kaita (palyginti su 2012 m. tų pačių laikotarpių duomenimis)
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Šaltinis: emitentų 2013 m. devynių mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.

2013 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir 2012 m. atitinkamą laikotarpį, pelningai baigė 26 bendrovės. Jos uždirbo 198,6 mln. litų
grynojo pelno, arba 12 proc. mažiau negu bendrovės, dirbusios pelningai 2012 m. trečiąjį ketvirtį. 2013 m. trečiąjį ketvirtį
nuostolingai baigė 7 bendrovės (2012 m. tą patį laikotarpį – 6). Šios bendrovės patyrė 45,35 mln. litų nuostolių, t. y. jie
padidėjo 6 proc.
2013 m. devynis mėn. pelningai baigė 23 bendrovės. Jos uždirbo 650,1 mln. litų grynojo pelno. Pelningai dirbusių bendrovių skaičius beveik nesikeitė (2012 m. atitinkamą laikotarpį pelningai dirbo 22 bendrovės), o grynasis pelnas išaugo
20 proc. Nuostolingai 2013 m. devynis mėn. ir 2012 m. atitinkamą laikotarpį baigė 10 bendrovių. Šios bendrovės per
2013 m. devynis mėn. patyrė 31,2 mln. litų grynųjų nuostolių. Palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio bendrovių patirtais
nuostoliais, jie sumažėjo 63 proc.

Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamais laikotarpiais, daugiausia augo
pagrindinių medžiagų ir plataus vartojimo prekių sektorių bendrovių pajamos: pagrindinių medžiagų atitinkamai 19 ir 12
proc., plataus vartojimo prekių – 10 ir 9 proc. Pagrindinių medžiagų sektoriui priklausanti tik viena AB „Grigiškės“ nurodė,
kad pajamų augimas pasiektas dėl 2012 m. įgyvendintų investicijų bei pardavimų plėtros 2013 m. Skaičiuojant procentais,
per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn. labiausiai išaugo AB „Anykščių vynas“ pajamos: per 2013 m. trečiąjį
ketvirtį – 61, o per 2013 m. devynis mėn. – 38 proc. Bendrovė pajamų didėjimą nulėmusių priežasčių nenurodė. Per 2013
m. trečiąjį ketvirtį pajamos taip pat reikšmingai išaugo LITGRID, AB (51 proc.), o per 2013 m. devynis mėn. − AB „Utenos
trikotažas“ (38 proc.). LITGRID, AB, nurodė, kad per 2013 m. devynis mėn. aukštos įtampos įrenginiais šalies poreikiams
elektros energijos perdavė 1,3 proc. daugiau nei buvo perduota per 2012 m. atitinkamą laikotarpį. AB „Utenos trikotažas“
nurodė, kad pardavimų augimą lėmė aktyvus darbas su naujais klientais bei naujomis rinkomis ir pernai pradėta, šiuo
metu vis didėjanti gaminių iš vilnos, vilnos-šilko, viskozės-lino medžiagų gamyba. Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m.
devynis mėn. daugiausia pajamų, kaip ir anksčiau, uždirbo AB LESTO – atitinkamai 569,1 mln. ir 1,789 mlrd. litų. 2013 m.
trečiąjį ketvirtį ir per 2013 m. devynis mėn. labiausiai mažėjo energetikos sektoriaus, kuriam priklauso viena bendrovė
(AB „INTER RAO Lietuva“), pajamos – 14 ir 16 proc. Taip pat 2013 m. trečiąjį ketvirtį mažėjo pramoninių gaminių ir
_________________________________
2
3

Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.
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telekomunikacijų sektorių bendrovių pajamos – atitinkamai 13 ir 4 proc. Per 2013 m. devynis mėn., palyginti su 2012 m.
tuo pačiu laikotarpiu, mažėjo telekomunikacijų ir komunalinių paslaugų sektorių bendrovių pajamos – atitinkamai 5 ir 2
proc.
Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, savikainą labiausiai pavyko sumažinti pramoninių
gaminių sektoriaus bendrovėms – 10 proc. Per 2013 m. devynis mėn. savikainą labiausiai sumažino energetikos sektorius,
kuriam priklauso viena bendrovė (AB „INTER RAO Lietuva“), – 9 proc. Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir per 2013 m. devynis
mėn. savikainą taip pat pavyko sumažinti komunalinių paslaugų ir telekomunikacijų sektorių bendrovėms: komunalinių
paslaugų sektoriui – atitinkamai 4 ir 8 proc., telekomunikacijų sektoriui – 4 ir 6 proc. Visų kitų sektorių bendrovių savikaina
per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn. padidėjo. Šiais laikotarpiais daugiausia savikaina išaugo finansinių
paslaugų sektoriaus, kuriam priklauso viena bendrovė AB „Invalda LT“: per 2013 m. trečiąjį ketvirtį – 26, 2013 m. devynis
mėn. – 15 proc.
2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn. nuostolingai baigė tik šie sektoriai: energetikos, kuriam priklauso viena
bendrovė AB „INTER RAO Lietuva“ bei naftos ir dujų, kuriam priklauso tik viena naujai įkurta akcinė bendrovė „Amber
Grid“. 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn. pelningai baigė visos finansinių paslaugų, pagrindinių medžiagų ir
telekomunikacijų sektorių (jiems priklauso po vieną bendrovę) bei paslaugų vartotojams sektoriaus bendrovės. Be to,
2013 m. devynių mėn. laikotarpį pelningai baigė visos komunalinių paslaugų sektoriaus bendrovės. Kituose sektoriuose
abiem analizuojamais laikotarpiais buvo ir pelningai, ir nuostolingai dirbusių bendrovių. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo,
kad, be pirmiau minėtų sektorių, 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn. pelningai baigė visi sektoriai, išskyrus jau
minėtus energetikos bei naftos ir dujų sektorius, kurie minėtus laikotarpius baigė patyrę nuostolių.
Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m. devynis mėn. didžiausią pelną uždirbo AB TEO LT – atitinkamai 42,62 mln. ir 118,23
mln. litų. AB TEO LT nurodė, kad veiklos sąnaudos buvo 6,1 proc. mažesnės ir tai lėmė didesnį pelningumą bei didelę
EBITDA maržą. 2013 m. trečiąjį ketvirtį daugiausia nuostolių patyrė AB „INTER RAO Lietuva“ – 19,66 mln. litų, o per
2013 m. devynis mėn. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ – 11,21 mln. litų. AB „INTER RAO Lietuva“ nurodė, kad 2013 m.
trečiąjį ketvirtį įmonių grupė patyrė nuostolių dėl apribotų pralaidumų iš trečiųjų šalių ir dėl to galimai išaugusių kainų. AB
„Lietuvos jūrų laivininkystė“ nurodė, kad dėl užsitęsusių ekonominių sunkumų pasaulinėje laivybos rinkoje 2013 m. devynių
mėn. rezultatai neatitiko vadovybės lūkesčių. Įvertinusi tai, kad 2013 m. sausio–rugsėjo mėn. buvo visiškai atlikti visi šiems
metams numatyti laivų kapitalinio remonto darbai, bendrovė prognozuoja pasiekti stabilesnius ir rentabilesnius veiklos
rezultatus 2013 m. ketvirtą ketvirtį.
1 lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius*
Sektoriai
finansin÷s
paslaugos
AB „Invalda
LT“

komunalin÷s
paslaugos

„Avia Solutions
Group“, AB

AB „Vilkyškių
pienin÷“

AB LESTO

AB „Apranga“

AB „Žemaitijos
pienas“

„Lietuvos
energijos
gamyba“, AB

AB „Avia AM
Leasing“

AB „Rokiškio
sūris“

LITGRID, AB
Bendrovės

plataus
vartojimo prek÷s

AB „Kauno
energija“

AB „Lietuvos
dujos“
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paslaugos
vartotojams

AB „Pieno
žvaigžd÷s“
AB „Anykščių
vynas“
AB „Vilniaus
degtin÷“
AB „Gubernija“
AB „Agrowill
Group“
Įmonių grup÷
„Alita“, AB
AB „Linas Agro
Group“
AB „Utenos
trikotažas“
AB „Vilniaus
baldai“
AB „Klaip÷dos
baldai“
AB „Snaig÷“

pramoniniai
gaminiai
AB „Limarko
laivininkyst÷s
kompanija“
AB „City
Service“
AB „Lietuvos
jūrų laivininkyst÷“
AB „Panev÷žio
statybos
trestas“
AB „Dvarčionių
keramika“
AB „Klaip÷dos
nafta“

pagrindin÷s
medžiagos

telekomunikacijos

energetika

nafta ir
dujos

AB
„Grigišk÷s“

TEO LT, AB

AB „INTER
RAO
Lietuva“

AB
„Amber
Grid“

AB „Linas“
* Bendrovės suskirstytos į sektorius pagal AB NASDAQ OMX Vilnius biržos interneto svetainėje skelbiamus sektorius, sugrupuotus pagal
ICB klasifikaciją, išskyrus „Avia Solutions Group“, AB, AB „AviaAM Leasing“ ir AB „INTER RAO Lietuva“, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į
Varšuvos akcijų biržą.
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III. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį 39 proc., o per 2013 m. devynis mėn. – 55 proc. bendrovių, palyginti su 2012 m. atitinkamų
laikotarpių rezultatais, pagerino grynąjį rezultatą, t. y. bendrovės uždirbo daugiau grynojo pelno, patyrė mažiau nuostolių
arba jų patyrusios bendrovės uždirbo pelno. Tarp bendrovių, kurios 2013 m. trečiąjį ketvirtį grynąjį rezultatą pagerino, yra
visos pagrindinių medžiagų sektoriaus bendrovės (priklauso AB „Grigiškės“), dauguma paslaugų vartotojams sektoriaus
bendrovių, taip pat po kelias bendroves iš plataus vartojimo prekių, pramoninių gaminių ir komunalinių paslaugų sektorių.
Tarp bendrovių, kurios per 2013 m. devynis mėn. grynąjį rezultatą pagerino, yra visos pagrindinių medžiagų ir finansinių
paslaugų sektorių bendrovės (priklauso po vieną bendrovę), taip pat dauguma komunalinių paslaugų (visos bendrovės,
išskyrus AB „Lietuvos dujos“), paslaugų vartotojams (visos, išskyrus AB „AviaAM Leasing“) ir plataus vartojimo prekių
sektorių bendrovių bei kelios bendrovės iš pramoninių gaminių sektoriaus.
2013 m. trečiąjį ketvirtį ir per 2013 m. devynis mėn. grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti AB LESTO ir „Lietuvos
energijos gamybai“, AB. 2012 m. trečiąjį ketvirtį ir per 2012 m. devynis mėn. AB LESTO, patyrusi atitinkamai 11,03 mln. ir
24,91 mln. litų grynųjų nuostolių, per 2013 m. tuos pačius laikotarpius uždirbo 19,43 mln. ir 42,27 mln. litų grynojo pelno.
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2012 m. trečiąjį ketvirtį ir per 2012 m. devynis mėn. uždirbusi atitinkamai 9,9 mln. ir
36,1 mln. litų grynojo pelno, per 2013 m. tuos pačius laikotarpius juos padidino iki 29,97 mln. ir 87,9 mln. litų. AB LESTO
nurodė, kad, rezultatų gerėjimą lėmė sumažintos įmonių grupės veiklos sąnaudos, efektyvumą didinančios investicijos,
augantis persiunčiamos elektros energijos kiekis. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nurodė, kad visus šių metų mėnesius
teikė kokybiškas paslaugas klientams, didino veiklos efektyvumą. Per šį laikotarpį ji sėkmingai vykdė tiek reguliuojamą,
tiek komercinę veiklą. Per 2013 m. devynių mėn. laikotarpį, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, grynąjį pelną ypač
reikšmingai padidino ir AB „Invalda LT“ – nuo 29,4 mln. iki 100,5 mln. litų. Bendrovė nurodė, kad per 2013 m. 9 mėnesius
uždirbo 99,5 mln. litų neaudituoto konsoliduoto pelno, tenkančio įmonės akcininkams, tačiau didžiąją dalį rezultato lėmė
dėl AB „Invalda“ reorganizavimo susidaręs 89 mln. litų apskaitinis pelnas.
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Kitos dalies bendrovių (per 2013 m. trečiąjį ketvirtį – 61 proc., o per 2013 m. devynis mėn. – 45 proc., palyginti su
2012 m. atitinkamų laikotarpių rezultatais) grynasis rezultatas blogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno,
patyrė daugiau nuostolių arba pelningai dirbusios bendrovės patyrė nuostolių. Per 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir 2013 m.
devynis mėn. labiausiai mažėjo AB „INTER RAO Lietuva“ grynasis rezultatas. Ši bendrovė 2012 m. trečiąjį ketvirtį uždirbo
11,6 mln. litų grynojo pelno, o 2013 m. tą patį laikotarpį patyrė 19,7 mln. litų nuostolių (per 2012 m. devynis mėn. uždirbo
42,4 mln. Lt pelno, o 2013 m. tą patį laikotarpį patyrė 4,95 mln. Lt grynųjų nuostolių). AB „INTER RAO Lietuva“ grynojo
rezultato blogėjimo priežastys nurodytos anksčiau.

