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Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose,
išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta 2015 m. 6 mėn. tarpine finansine informacija.

Rengiant šią apžvalgą naudoti emitentų viešai skelbti 2015 m. antrojo ketvirčio ir 2015 m. 6 mėn. tarpiniai finansiniai duomenys, kurie
lyginami su 2014 m. antrojo ketvirčio ir 2014 m. 6 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 rezultatų apžvalgą, nes bendrovės finansiniai metai
prasideda liepos 1 d., baigiasi birželio 30 d.
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I. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
2015 m. antrąjį ketvirtį ir per 2015 m. 6 mėn. bendrovių grynieji rezultatai pablogėjo
2

2015 m. antrąjį ketvirtį, t. y. balandžio birželio mėn., palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos
3
sumažėjo 7 proc. ir sudarė 801,41 mln. Eur, o savikaina – atitinkamai 11 proc. ir 555,97 mln. Eur. Per 2015 m. 6 mėn.
bendrovių pajamos sumažėjo 6 proc. ir sudarė 1,607 mlrd. Eur. 2015 m. antrąjį ketvirtį bendrovės uždirbo 58,427 mln.
Eur grynojo pelno, jis sumažėjo 55 proc. Per 2015 m. 6 mėn., palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynasis pelnas
sumažėjo 33 proc.
2015 m. antrojo ketvirčio ir 2015 m. 6 mėn. pajamų, savikainos ir grynojo rezultato kaita (palyginti su 2014 m. tų pačių laikotarpių duomenimis)
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2015 m. antrąjį ketvirtį pelningai dirbo 26 bendrovės (2014 m. atitinkamu laikotarpiu – 28). Jos uždirbo 62,324 mln. Eur
grynojo pelno, arba 55 proc. mažiau negu bendrovės, dirbusios pelningai 2014 m. antrąjį ketvirtį. 2015 m. antrąjį ketvirtį
nuostolingai baigė 8 bendrovės (2014 m. tą patį laikotarpį 6 . Šios bendrovės patyrė 3,897 mln. Eur nuostolių, t. y. jie
sumažėjo 39 proc., palyginti su 2014 m. antrojo ketvirčio nuostoliais.
2015 m. 6 mėn. pelningai baigė 28 bendrovės. Jos uždirbo 146,56 mln. Eur grynojo pelno. Pelningai dirbusių bendrovių
skaičius beveik nesikeitė (2014 m. atitinkamą laikotarpį pelningai dirbo 27 bendrovės , o grynasis pelnas sumažėjo 32
proc. Nuostolingai 2015 m. 6 mėn. baigė 6 bendrovės (2014 m. atitinkamą laikotarpį – 7 . Šios bendrovės per 2015 m. 6
mėn. patyrė 5,991 mln. Eur grynųjų nuostolių. Palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio bendrovių patirtais nuostoliais, jie
sumažėjo 20 proc.

Per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn., palyginti su 2014 m. atitinkamais laikotarpiais, labiausiai augo pramoninių
gaminių sektoriaus pajamos – atitinkamai 42 ir 30 proc. Pramoninių gaminių sektoriui priklauso 5 bendrovės, o labiausiai
šio sektoriaus pajamų augimą lėmė reikšmingai išaugusios AB „Klaipėdos nafta“ pajamos – 2015 m. antrąjį ketvirtį 250
proc. ir per 2015 m. 6 mėn. 222 proc. AB „Klaipėdos nafta“ nurodė, kad pajamos reikšmingai išaugo dėl išaugusios naftos
produktų krovos ir dėl prasidėjusios Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos. Vertinant kiekvienos bendrovės pajamas
atskirai, matyti, kad per 2015 m. antrąjį ketvirtį labiausiai, be minėtos AB „Klaipėdos nafta“, jos išaugo AB „INVL Baltic
Farmland“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ – atitinkamai 98 ir 70 proc. Per 2015 m. 6 mėn. pajamos daugiausia išaugo
AB „INVL Baltic armland“ 318 proc. Per 2015 m. 6 mėn. pajamos taip pat reikšmingai išaugo AB „INVL Baltic Real
Estate“ 219 proc. Kadangi bendrovės „INVL Baltic armland“ ir „INVL Baltic Real Estate“ įsteigtos 2014 m. balandžio
mėn., šių metų duomenis lyginti su praėjusių metų duomenimis nebūtų tikslu, todėl pajamų augimo priežastys ir neįvardintos. AB „Panevėžio statybos trestas“ pajamų augimo priežasčių nenurodė. Pažymėtina, kad per 2015 m. antrąjį ketvirtį
ir 2015 m. 6 mėn. daugiausia pajamų, kaip ir anksčiau, uždirbo AB LESTO – atitinkamai 136,8 mln. ir 292,6 mln. Eur.
2015 m. antrąjį ketvirtį labiausiai mažėjo energetikos, plataus vartojimo prekių ir paslaugų vartotojams sektorių pajamos –
atitinkamai 20, 19 ir 18 proc. Per 2015 m. 6 mėn. daugiausia mažėjo plataus vartojimo prekių sektoriaus pajamos 20
proc. Tarp plataus vartojimo prekių sektoriaus bendrovių, kurių pajamos mažėjo, minėtinos pieno perdirbimo gamybos
bendrovės. AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ nurodė, kad pajamų sumažėjimą lėmė gerokai nukritusios
pieno produktų pardavimo kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir uždaryta Rusijos rinka. Kitos dvi pieno
perdirbimo gamybos bendrovės (AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Žemaitijos pienas“) pajamų mažėjimo priežasčių nenurodė.
Per 2015 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, savikainą labiausiai pavyko sumažinti tų pačių
sektorių, kurių pajamos 2015 m. antrąjį ketvirtį mažėjo labiausiai, būtent paslaugų vartotojams sektoriaus, energetikos ir
plataus vartojimo prekių sektorių bendrovėms – atitinkamai 28, 27 ir 23 proc. Per 2015 m. 6 mėn. savikainą labiausiai
sumažino plataus vartojimo prekių ir paslaugų vartotojams sektoriai
po 23 proc. Nagrinėjimais laikotarpiais savikaina
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Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.
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išaugo pramoninių gaminių, finansinių paslaugų ir telekomunikacijų sektoriuose – atitinkamai 2015 m. antrąjį ketvirtį 44, 25
ir 7 proc., per 2015 m. 6 mėn. – 33, 34 ir 19 proc. Visų kitų sektorių bendrovių savikaina per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015
m. šešis mėn. mažėjo. Lyginant bendroves pagal labiausiai išaugusią savikainą, abiem nagrinėjamais laikotarpiais pažymėtinos 2014 m. balandžio mėn. įsteigtos AB „INVL Technology“ ir AB „INVL Baltic Real Estate“, taip pat AB „Klaipėdos
nafta“, kurios pajamos abiem nagrinėjamais laikotarpiais reikšmingai išaugo. 2015 m. antrąjį ketvirtį AB „INVL Technology“, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Klaipėdos nafta“ savikaina išaugo atitinkamai 936, 54 ir 303 proc., o per 2015 m. 6
mėn. atitinkamai 1791, 215 ir 279 proc.
2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn. pelningai dirbo visos paslaugų vartotojams, naftos ir dujų, energetikos, pagrindinių medžiagų bei telekomunikacijų sektorių bendrovės. 2015 m. 6 mėn. taip pat pelningai dirbo visos komunalinių paslaugų sektoriaus bendrovės. Kituose sektoriuose abiem analizuojamais laikotarpiais buvo tiek pelningai, tiek nuostolingai
dirbusių bendrovių. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn. pelningai dirbo visi
sektoriai. Per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn. didžiausią pelną uždirbo AB LESTO – atitinkamai 15,42 mln. ir
43,04 mln. Eur. AB LESTO nurodė, kad analizuojamais laikotarpiais grynojo pelno augimui įtakos turėjo gerokai mažesnės
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, apskaičiuotos vadovaujantis iš naujo įvertinta bendrovės ilgalaikio materialiojo
turto verte. Daugiausia nuostolių per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn. patyrė AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ –
atitinkamai 1,55 mln. ir 4,21 mln. Eur. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nuostolių susidarymo priežasčių neįvardijo.
1 lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius*
Sektoriai
finansinės
paslaugos
AB „Invalda
INVL“

Bendrovės

AB „INVL
Baltic
Farmland“
AB „INVL
Baltic Real
Estate“
AB „INVL
Technology“**

komunalinės
paslaugos

paslaugos
vartotojams

plataus
vartojimo prekės

pramoniniai
gaminiai

pagrindinės
medžiagos

telekomunikacijos

energetika

nafta ir
dujos

AB
„Grigiškės“

TEO LT, AB

AB „INTER
RAO
Lietuva“
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„Amber
Grid“

AB „Kauno
energija“

„Avia Solutions
Group“, AB

AB „Vilkyškių
pieninė“

AB „Klaipėdos
nafta“

AB LESTO

AB „Apranga“

AB „Žemaitijos
pienas“

City Service AS

„Lietuvos
energijos
gamyba“, AB

AB „Avia AM
Leasing“

AB „Rokiškio
sūris“

AB „Lietuvos
dujos“
LITGRID, AB

AB „Pieno
žvaigždės“
AB „Anykščių
vynas“
AB „Vilniaus
degtinė“
AB „Gubernija“
AB „Agrowill
Group“
Įmonių grupė
„Alita“, AB
AB „Utenos
trikotažas“
AB „Vilniaus
baldai“
AB „Linas“

AB „Lietuvos
jūrų laivininkystė“
AB „Panevėžio
statybos
trestas“
AB „Dvarčionių
keramika“
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AB „Snaigė“
* Bendrovės suskirstytos į sektorius pagal AB „NASDAQ OMX 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, bei AB „INVL Technology“.
**Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. vasario 9 d. AB „INVL Technology“ yra laikoma investiciniu subjektu ir vykdo aktyvią investavimo ir
reinvestavimo veiklą bei kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos priežiūrą, rengiant apžvalgą palyginimo tikslais ši bendrovė
priskirta finansinių paslaugų sektoriui, nors pagal ICB klasifikaciją kol kas priklauso technologijų sektoriui.

III. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
Per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir per 2015 m. 6 mėn., palyginti su 2014 m. atitinkamais laikotarpiais, 47 proc. bendrovių
pagerino grynąjį rezultatą, t. y. bendrovės uždirbo daugiau grynojo pelno, patyrė mažiau nuostolių arba jų patyrusios
bendrovės uždirbo pelno. Tarp bendrovių, kurios grynąjį rezultatą 2015 m. antrąjį ketvirtį pagerino, yra visos energetikos
bei naftos ir dujų sektorių bendrovės (priklauso po vieną bendrovę), taip pat didžioji dalis komunalinių paslaugų sektoriaus
bendrovių. Tarp bendrovių, kurios per 2015 m. 6 mėn. grynąjį rezultatą pagerino, yra visos energetikos, naftos ir dujų bei
pagrindinių medžiagų sektorių bendrovės (priklauso po vieną bendrovę , taip pat dauguma komunalinių paslaugų ir pramoninių gaminių sektorių bendrovių.
2015 m. antrąjį ketvirtį ir per 2015 m. 6 mėn. grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti AB LESTO. Ši bendrovė, 2014 m.
antrąjį ketvirtį ir per 2014 m. 6 mėn. gavusi 2,91 mln. ir 14,69 mln. Eur grynojo pelno, per 2015 m. tuos pačius laikotarpius
sugebėjo uždirbti 15,42 mln. ir 43,04 mln. Eur grynojo pelno. Bendrovės grynojo pelno augimo priežastys paminėtos ankščiau.

Per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn. grynąjį rezultatą svariai pagerino ir LITGRID, AB, taip pat AB „Amber Grid“
bei AB „Klaipėdos nafta“. LITGRID, AB, per 2014 m. antrąjį ketvirtį ir per 2014 m. 6 mėn. laikotarpį patyrė atitinkamai
3,29 mln. ir 2,65 mln. Eur grynųjų nuostolių, o per 2015 m. tuos pačius laikotarpius uždirbo atitinkamai 0,37 mln. ir 2,37
mln. Eur grynojo pelno. LITGRID, AB, nurodė, kad geresnius rezultatus labiausiai lėmė daugiau nei ketvirtadaliu sumažėjusios grupės sąnaudos dėl praėjusiais metais atlikto ilgalaikio materialiojo turto vertinimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 48 proc., o nuo metų pradžios veikianti bendra Baltijos šalių balansavimo elektros rinka
padėjo sumažinti balansavimo energijos sąnaudas 46 proc. AB „Amber Grid“ grynasis pelnas šių metų antrąjį ketvirtį ir
6 mėn. laikotarpį sudarė atitinkamai 2,3 mln. ir 8,44 mln. Eur; palyginti su 2014 m. tais pačiais laikotarpiais, jis išaugo
atitinkamai 1,9 mln. ir 4,9 mln. Eur. AB „Amber Grid“ nurodė, kad didžiausią įtaką pelno padidėjimui turėjo dėl ilgalaikio
turto vertės sumažėjimo sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos remiantis 2014 m. pabaigoje perkainuota
ilgalaikio materialiojo turto verte. AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. antrąjį ketvirtį ir per 2015 m. 6 mėn., palyginti su 2014
m. tais pačiais laikotarpiais, grynąjį pelną padidino atitinkamai nuo 1,67 mln. iki 4,99 mln. Eur ir nuo 3,67 mln. iki 9,46
mln. Eur. Kaip jau minėta, bendrovės 2015 m. antrojo ketvirčio ir 2015 m. 6 mėn. pelningumas bei finansiniai rezultatai
išaugo dėl prasidėjusios Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos ir dėl didesnės naftos produktų krovos.
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Kitos dalies (53 %) bendrovių grynasis rezultatas 2015 m. antrąjį ketvirtį ir per 2015 m. 6 mėn., palyginti su 2014 m.
atitinkamų laikotarpių rezultatais, blogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno, patyrė daugiau nuostolių arba
pelningai dirbusios bendrovės patyrė nuostolių. Per 2015 m. antrąjį ketvirtį ir 2015 m. 6 mėn. labiausiai mažėjo AB
„Lietuvos dujos“ grynasis rezultatas. Bendrovė per 2015 m. antrąjį ketvirtį patyrė 0,56 mln. Eur grynųjų nuostolių, per
2015 m. 6 mėn. uždirbo 7,68 mln. Eur, o per 2014 m. tuos pačius laikotarpius uždirbo atitinkamai 75,24 mln. ir 85, 62
mln. Eur grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad 2014 m. gerus rezultatus lėmė nutrauktos veiklos pelnas
2014 m.
antrąįį ketvirtį 76, 82 mln. Eur, o per 2014 m. 6 mėn. – 79,6 mln. Eur. 2014 m. spalio mėn. AB „Lietuvos dujos“ pardavė
tiekimo veiklą.

