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Emitentų veiklos apžvalgoje nagrinėjami konsoliduotieji 19 bendrovių , kurios paskelbė tarpines finansines ataskaitas ir kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus,
2
duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta 2017 m. 3 mėn. finansine informacija ir AB „Nasdaq Vilnius“
biržos duomenimis.

1. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
Bendrovių grynasis pelnas mažėjo

Pajamų, savikainos ir grynojo rezultato kaita
Procentai

Mln. Eur

2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, ben3
4
drovių pajamos padidėjo 5 proc. ir sudarė 702,75 mln. Eur, o savikaina
atitinkamai padidėjo 8 proc. ir sudarė 450,74 mln. Eur. Šiuo laikotarpiu
bendrovės uždirbo 77,18 mln. Eur grynojo pelno, jis sumažėjo 16 proc.
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Nagrinėjamu laikotarpiu pelningai dirbo 15 bendrovių (2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu – 14). Jos uždirbo 79,36 mln. Eur grynojo pelno, arba 15,33
proc. mažiau negu bendrovės, dirbusios pelningai 2016 m. ketvirtąjį
ketvirtį. 2017 m. pirmąjį ketvirtį nuostolingai baigė 4 bendrovės (2016 m.
tą patį laikotarpį – 5). Jos patyrė 2,18 mln. Eur nuostolių. Palyginti su
2016 m. atitinkamo laikotarpio nuostoliais, jie sumažėjo 10,03 proc.
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Augimo tempai

2. SEKTORIŲ REZULTATAI
Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, labiausiai
padidėjo plataus vartojimo prekių ir
Šaltinis: emitentų 2017 m. 3 mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.
paslaugų vartotojams sektorių pajamos – atitinkamai 24 ir 23 proc. Plataus vartojimo prekių sektoriuje pajamos reikšminPastaba: palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio duomenimis.
gai išaugo AB „Vilkyškių pieninė“ ir Auga group, AB. AB „Vilkyškių pieninė“ konkrečių pajamų didėjimo priežasčių neįvardijo, o Auga group, AB, nurodė, kad pieno pardavimo pajamos padidėjo dėl pakilusių pieno supirkimo kainų ir padidėjusių
grūdų pardavimų. Paslaugų vartotojams sektoriaus pajamų didėjimui reikšmingiausią poveikį turėjo 41 proc. išaugusios
„Avia Solution Group“, AB, pajamos. Bendrovė nurodė, kad pajamos augo dėl padidėjusių aviacijos kuro pardavimų,
nuoseklaus atsarginių dalių, inžinerijos ir pagrindinės priežiūros paslaugų paklausos didėjimo, taip pat išaugusios sraigtasparnių priežiūros paslaugos teikimo paklausos ir kelionių operatoriaus paslaugų plėtros. Daugiausia pajamų uždirbo
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 167,64 mln. Eur, nors, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, bendrovės
pajamos sumažėjo 7,69 proc. Per nagrinėjamą laikotarpį labiausiai sumažėjo pramoninių gaminių bei naftos ir dujų sektorių, kuriems priklauso po vieną bendrovę, pajamos – atitinkamai 11 ir 9 proc.
Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, savikainą pavyko sumažinti komunalinių paslaugų
bei naftos ir dujų sektorių bendrovėms – atitinkamai 10 ir 9 proc. Savikaina labiausiai išaugo paslaugų vartotojams ir
plataus vartojimo prekių sektoriuose – atitinkamai 38 ir 28 proc. Lyginant bendroves pagal labiausiai išaugusią savikainą,
paaiškėjo, kad 2017 m. pirmąjį ketvirtį ji labiausiai padidėjo AB „Vilkyškių pieninė“ (beveik 58 %) ir „Avia Solution Group“,
AB (54 %). AB „Vilkyškių pieninė“ savikainos padidėjimo priežasčių nenurodė. „Avia Solution Group“, AB, padidėjusias
sąnaudas lėmė orlaivių kuro ir paslaugų įsigijimo sąnaudos.
Šių metų pirmąjį ketvirtį pelningai dirbo visi sektoriai, o 2016 m. pirmąjį ketvirtį nuostolingai baigė plataus vartojimo prekių
sektorius. Nagrinėjamu laikotarpiu buvo viena nuostolingai dirbanti bendrovė paslaugų vartotojams sektoriuje ir trys –
AB „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. Į apžvalgą įtraukti tik tų bendrovių,
kurios viešai paskelbė 2017 m. 3 mėn. finansines ataskaitas, duomenys.
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Viešai paskelbti 2017 m. 3 mėn. tarpiniai finansiniai duomenys lyginami su 2016 m. 3 mėn. duomenimis.
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Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
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plataus vartojimo prekių sektoriuje, tačiau, apibendrinus rezultatus, matyti, kad minėtais laikotarpiais jie taip pat dirbo
pelningai. Didžiausią pelną uždirbo AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 28,51 mln. Eur, kuris, palyginti su 2016 m. tuo
pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7,44 proc. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nurodė, kad grynojo pelno sumažėjimą lėmė
mažesnės pajamos. Daugiausia nuostolių patyrė AB „Pieno žvaigždės“. Nors, 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su
2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, AB „Pieno žvaigždės“ pavyko sumažinti nuostolius daugiau nei 13 proc., ši bendrovė patyrė daugiausia nuostolių (1,15 mln. Eur). Iš finansinių ataskaitų matyti, kad rezultatą lėmė padidėjusi savikaina, tačiau pati
bendrovė konkrečių nuostolių priežasčių neįvardijo.
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EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, 47 proc. bendrovių grynasis rezultatas pagerėjo,
t. y. bendrovės uždirbo daugiau grynojo pelno arba nuostolių patyrusios bendrovės uždirbo pelno. Tarp bendrovių, kurių
grynasis rezultatas analizuojamu laikotarpiu pagerėjo, yra pagrindinių medžiagų bei dauguma plataus vartojimo prekių ir
paslaugų vartotojams sektorių bendrovių.
Grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti AB „Vilkyškių pieninė“ ir LITGRID, AB. AB „Vilkyškių pieninė“ 2016 m. pirmąjį
ketvirtį patyrusi 0,57 mln. Eur nuostolių, 2017 m. tą patį laikotarpį uždirbo 1,04 mln. Eur grynojo pelno. LITGRID, AB,
uždirbo 4,52 mln. Eur pelno ir, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, jį padidino 50,38 proc. AB „Vilkyškių pieninė“
grynąjį rezultatą lėmė reikšmingai padidėjusios pajamos, o LITGRID, AB, nurodė, kad išlaikė tvaraus augimo tempą –
padidėjo elektros perdavimo pajamos.
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Kitos dalies bendrovių grynasis rezultatas 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. atitinkamo laikotarpio rezultatais,
pablogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno arba patyrė daugiau nuostolių. Per nagrinėjamą laikotarpį labiausiai sumažėjo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, grynasis pelnas – nuo 13,96 iki 3,97 mln. Eur. „Avia Solution
Group“, AB, per 2016 m. pirmąjį ketvirtį uždirbusi 0,56 mln., per 2017 m. 3 mėn. patyrė 0,61 mln. Eur nuostolių. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nurodė, kad grynojo pelno pokytis atsirado dėl vienkartinių veiksnių įtakos – 2016 m. pradžioje įtraukto į apskaitą teigiamo verslo dalies pardavimo rezultato (19,5 mln. Eur), t. y., nevertinant minėto verslo dalies
pardavimo, 2017 m. pirmąjį ketvirtį bendrovė fiksuotų grynojo pelno augimą. „Avia Solution Group“, AB, detalių priežasčių
dėl patirtų nuostolių neįvardijo.
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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
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“

Telia Lietuva, 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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