Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 33 bendrovių (AB „Linas Agro Group“ tarpinė finansinė informacija neįtraukta į
emitentų veiklos rezultatų apžvalgą, kadangi bendrovės finansiniai metai prasideda liepos 1 d., baigiasi birželio 30 d.), kurių
vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. 33 bendrovių
2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys lyginami su 32 bendrovių 2013 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, nes į palyginamuosius
2013 m. duomenis neįtraukti įsteigtos naujos bendrovės AB „Amber Grid“ duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta
2014 m. trijų mėn. tarpine finansine informacija.

Rengiant šią apžvalgą naudoti emitentų viešai skelbti 2014 m. pirmojo ketvirčio tarpiniai finansiniai duomenys (jie lyginami su 2013 m.
pirmojo ketvirčio duomenimis) ir AB NASDAQ OMX Vilnius biržos duomenys.

Koordinatorė Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Dėdinienė, tel. (8 5) 268 0533, el. p. ddediniene@lb.lt

Turinys

I. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI ........................................................................................................................................ .... 2
Pav. 2014 m. pirmojo ketvirčio pajamų, savikainos ir grynojo rezultato kaita....................................................................................... ........... 2
II. SEKTORIŲ REZULTATAI .......................................................................................................................................................................... 2
Lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius ............................................................................................................................ ........... 3
III. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA ............................................................................................................................................ 3

I. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI

2

2014 m. pirmąjį ketvirtį bendrovių pajamos ir savikaina mažėjo, o grynieji rezultatai išaugo
1

Per 2014 m. pirmąjį ketvirtį, t. y. sausio–kovo mėn., palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos suma2
žėjo beveik 2 proc. ir sudarė 3,46 mlrd. Lt, o savikaina – atitinkamai 3,8 proc. ir 2,57 mlrd. Lt. Per 2014 m. tris mėn.
bendrovės uždirbo 211,66 mln. Lt grynojo pelno, kuris padidėjo beveik 8,3 proc.
2014 m. pirmojo ketvirčio pajamų, savikainos ir grynojo rezultato kaita (palyginti su 2013 m. to paties laikotarpio duomenimis)
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Šaltinis: emitentų 2014 m. trijų mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.

2014 m. pirmąjį ketvirtį pelningai baigė 25 bendrovės (2013 m. atitinkamą laikotarpį – 21). Jos uždirbo 226,14 mln. Lt
grynojo pelno, arba 4,5 proc. daugiau. Nors pelningai dirbusių bendrovių skaičius išaugo 19 proc., 2014 m. pirmąjį ketvirtį
nuostolingai baigė 8 bendrovės (2013 m. tą patį laikotarpį – 11). Šios bendrovės patyrė 14,48 mln. Lt nuostolių, jie sumažėjo 30,8 proc., palyginti su 2013 m. pirmojo ketvirčio nuostoliais.

II. SEKTORIŲ REZULTATAI

Emitentų veiklos apžvalga / 2014 m. I ketvirtis

Per 2014 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, daugiausia augo plataus vartojimo prekių, pagrindinių medžiagų ir paslaugų vartotojams sektorių bendrovių pajamos – atitinkamai 19, 13 ir 11 proc. Šių sektorių didesnėms
pajamoms įtaką darė trijų bendrovių – AB „Pieno žvaigždės“, AB „Grigiškės“ ir AB „AVIA AM Leasing“ augusios pajamos.
AB „Pieno žvaigždės“ pajamos per 2014 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 22, AB „AVIAAM Leasing“ – 21, o AB „Grigiškės“ – 13
proc. AB „Pieno žvaigždės“ nurodė, kad pardavimo apimtys eksporto rinkose padidėjo 30, o vietos rinkoje – 12 proc.
Tačiau, vertinant kiekvienos bendrovės pajamas atskirai, per 2014 m. pirmąjį ketvirtį labiausiai jos išaugo AB „Vilniaus
baldai“ ir AB „Anykščių vynas“ – atitinkamai 51 ir 64 proc. Abi šios bendrovės pajamų augimo priežasčių nenurodė.
2014 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia mažėjo finansinių paslaugų, komunalinių paslaugų ir energetikos sektorių pajamos –
atitinkamai 9,14 ir 18 proc. Pažymėtina, kad finansinių paslaugų ir energetikos sektoriams priklauso po vieną bendrovę
(AB „Invalda“ ir AB „INTER RAO Lietuva“). Mažiausiai pakito pramoninių gaminių sektoriaus bendrovių pajamos: 2014 m.
pirmąjį ketvirtį – tik 1,6 proc. Šiam sektoriui priklauso 6 bendrovės, visų jų, išskyrus AB „City Service“, pajamos mažėjo.
Telekomunikacijų sektoriaus, kuriam priklauso 1 bendrovė (TEO LT, AB), 2014 m. pirmąjį ketvirtį pajamos sumažėjo 7
proc. Bendrovė nurodė, kad pajamos iš privatiems klientams teikiamų paslaugų buvo gana stabilios, o verslo klientų
segmente jos sumažėjo 6,3 proc. Didžiausią neigiamą poveikį pajamoms turėjo mažėjančios įplaukos iš operatorių verslo.
Jų 22,3 proc. mažiau gauta dėl to, kad sumažėjo nedidelio pelningumo tarptautinio tranzito srautas.
Per 2014 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, savikainą pavyko sumažinti finansinių paslaugų,
komunalinių paslaugų, energetikos ir telekomunikacijų sektorių bendrovėms – atitinkamai 11, 18, 22 ir 11 proc. Visų kitų
sektorių bendrovių savikaina 2014 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo. Šių metų pirmąjį ketvirtį savikaina daugiausia išaugo tų
pačių sektorių bendrovių, kurių ir pajamos nagrinėjamu laikotarpiu didėjo daugiausia, t. y. paslaugų vartotojams ir plataus
vartojimo prekių sektorių: atitinkamai 12 ir 22 proc. Lyginant bendroves pagal labiausiai išaugusią savikainą, pažymėtina
AB „Pieno žvaigždės“: jos savikaina padidėjo 31 proc., arba 47,4 mln. Lt. Daugiausia savikainą 2014 m. pirmąjį ketvirtį
pavyko sumažinti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ – atitinkamai 61,9 mln. ir 95 mln. Lt.

_________________________________
1
2

Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.

2014 m. pirmąjį ketvirtį pelningai baigė dauguma sektorių: finansinių paslaugų, komunalinių paslaugų, naftos ir dujų,
paslaugų vartotojams, energetikos, pagrindinių medžiagų ir telekomunikacijų sektoriai. Kituose sektoriuose (plataus
vartojimo prekės ir pramoniniai gaminiai) šiais metais buvo ir pelningai, ir nuostolingai dirbusių bendrovių. Apibendrinus
visų sektorių bendrovių rezultatus, paaiškėjo, kad 2014 m. pirmąjį ketvirtį (kaip ir 2013 m. pirmąjį ketvirtį) pelningai baigė
visi sektoriai.
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1 lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius*
Sektoriai
finansinės
paslaugos
AB „Invalda
LT“

komunalinės
paslaugos

plataus
vartojimo prekės

AB „Kauno
energija“

„Avia Solutions
Group“, AB

AB „Vilkyškių
pieninė“

AB LESTO

AB „Apranga“

AB „Žemaitijos
pienas“

„Lietuvos
energijos
gamyba“, AB

AB „Avia AM
Leasing“

AB „Rokiškio
sūris“

AB „Lietuvos
dujos“
LITGRID, AB
Bendrovės

paslaugos
vartotojams

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

pramoniniai
gaminiai
AB „Limarko
laivininkystės
kompanija“
AB „City
Service“
AB „Lietuvos
jūrų laivininkystė“
AB „Panevėžio
statybos
trestas“
AB „Dvarčionių
keramika“
AB „Klaipėdos
nafta“

pagrindinės
medžiagos

telekomunikacijos

energetika

nafta ir
dujos

AB
„Grigiškės“

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.

III. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA

2014 m. pirmąjį ketvirtį grynąjį rezultatą daugiausia pavyko pagerinti AB LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB,
bendrovėms. AB LESTO, 2013 m. pirmąjį ketvirtį gavusi 14,41 mln. Lt grynąjį pelną, per 2014 m. tą patį laikotarpį sugebėjo uždirbti 40,19 mln. Lt grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad reikšmingą rezultatų pagerėjimą nulėmė 13,5 proc. sumažėjusios elektros energijos pirkimo sąnaudos ir efektyvesnė veikla. Elektros energijos pirkimo sąnaudos mažėjo, nes dalį
elektros energijos AB LESTO pirko biržoje, siekdama geriausios įsigijimo kainos. „Lietuvos energijos gamyba“, AB,
grynasis pelnas šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 33,55 mln. Lt, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 25,75
mln. Lt, arba 330 proc. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nurodė, kad gerų rezultatų pasiekti padėjo sėkminga elektros
energijos prekybos laisvojoje rinkoje veikla ir išaugusi gamyba hidroelektrinėse.
Per 2014 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia grynąjį rezultatą pagerinusios bendrovės AB „Invalda LT“, AB „Vilniaus degtinė“ ir
AB „Grigiškės“ (atitinkamai 93, 91 ir 88 %) nurodė gerus veiklos rezultatus nulėmusias priežastis. AB „Invalda LT“ pranešė, kad nors pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje dėl sezoniškumo gautos santykinai nedidelės veiklos apimtys ir prie
prastesnio šių metų rezultato prisidėjo oro sąlygos, tačiau pastatų priežiūros sektoriuje pavyko pagerinti veiklos rezultatus. Tai lėmė 2013 m. padaryti pakeitimai, orientuoti į efektyvumo didinimą, o geresnius baldų gamybos sektoriaus
rezultatus – nuolat didinamos gamybos apimtys, joms įtaką darė sėkminga naujų gaminių gamyba. AB „Vilniaus degtinė“
2013 m. pirmąjį ketvirtį uždirbusi 152 tūkst. Lt grynojo pelno, 2014 m. tą patį laikotarpį jį padidino iki 291 tūkst. Lt.
AB „Vilniaus degtinė“ nurodė, kad per ataskaitinį laikotarpį, palyginti su 2013 m. pirmuoju ketvirčiu, pagamintų alkoholinių
gėrimų pardavimo pajamos į ES šalis padidėjo 20,6 proc., o į trečiąsias šalis – 4,6 karto. AB „Grigiškės“ 2014 m. pirmąjį

Emitentų veiklos apžvalga / 2014 m. I ketvirtis

Per 2014 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, 68,8 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 2014 m. pirmąjį ketvirtį pagerino, yra visos finansinių paslaugų, energetikos, pagrindinių medžiagų, taip pat dauguma paslaugų vartotojams ir pramoninių gaminių sektorių bendrovių.
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ketvirtį, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynąjį pelną padidino 88 proc., arba 1,56 mln. Lt, tačiau veiklos rezultatų gerėjimo priežasčių nenurodė.
Kitos dalies (31,2 %) bendrovių 2014 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. atitinkamo laikotarpio rezultatais, grynasis
rezultatas pablogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno, patyrė daugiau nuostolių arba pelningai dirbusios
bendrovės patyrė nuostolių. Palyginti 2014 m. pirmojo ketvirčio grynąjį pelną su 2013 m. pirmojo ketvirčio rezultatais,
labiausiai mažėjo LITGRID, AB, ir AB „Avia Solutions Group“ grynasis pelnas. LITGRID, AB, 2013 m. pirmąjį ketvirtį
uždirbusi 20,03 mln. Lt, 2014 m. sausio–kovo mėn. grynąjį pelną sumažino 89 proc. – iki 2,21 mln. Lt. Bendrovė nurodė,
kad pajamų sumažėjimą lėmė nuo 2014 m. sausio 1 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas 9
proc. mažesnis elektros perdavimo ir 55 proc. mažesnis sisteminių paslaugų tarifai. AB „Avia Solutions Group“ 2014 m.
pirmąjį ketvirtį uždirbo 1,54 mln., o per 2013 m. tą patį laikotarpį – 21,25 mln. Lt grynojo pelno. Skirtumą tarp 2013 ir
2014 m. sausio–kovo mėn. AB „Avia Solutions Group“ įmonių grupės pelno daugiausia nulėmė 2014 m. padidėjusios
veiklos sąnaudos ir pelnas, gautas iš nutrauktos veiklos, 2013 m. pirmąjį ketvirtį pardavus 95,5 proc. patronuojamųjų
bendrovių UAB Small Planet Airlines ir Small Planet Airlines Sp.z.o.o. akcijų. Be to, 2014 m. pirmąjį ketvirtį pelnas sumažėjo dėl sąnaudų, patirtų pradedant teikti techninės priežiūros paslaugas pastatytame naujame angare Kaune, sąnaudų,
susijusių su Ramenskojės oro uosto vystymu, ir mažesnio aviacinių detalių prekybos pelningumo.

Emitentų veiklos apžvalga / 2014 m. I ketvirtis

2014 m. pirmąjį ketvirtį reikšmingai pablogėjo AB „Utenos trikotažas“ ir AB „Rokiškio sūris“ grynasis rezultatas.
AB „Rokiškio sūris“ per 2014 m. tris mėn. patyrė 2,06 mln. Lt nuostolių, o per 2013 m. tą patį laikotarpį uždirbo 1,26 mln. Lt
grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad nuostoliai susidarė dėl to, kad 2014 m. pirmąjį ketvirtį krito kainos eksporto rinkose
(tiek Vakarų, tiek Rytų), o per šių metų pirmus tris mėnesius pardavinėjama produkcija buvo pagaminta 2013 m. pabaigoje, kai žaliavinio pieno kaina (sudaranti apie 75 % sūrių savikainos dalies) buvo pati didžiausia per įmonės gyvavimo laiką.
AB „Utenos trikotažas“ per 2014 m. tris mėn. nuostoliai padidėjo iki 5,63 mln. Lt, o per 2013 m. tą patį laikotarpį bendrovė
buvo patyrusi 1,01 mln. Lt nuostolių. AB „Utenos trikotažas“ nurodė, kad į finansinę veiklą įtraukti Ukrainos valiutos kurso
nuvertėjimo nuostoliai dėl politinės situacijos Ukrainoje iš esmės neturėjo įtakos nei grupės, nei bendrovės pinigų srautams, tačiau per 2014 metų pirmąjį ketvirtį konsoliduotus grupės rezultatus pablogino 5,6 mln. Lt, o 2013 m. analogišku
laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso pokyčio rezultatas buvo teigiamas ir lygus 0,4 mln. Lt.

