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Emitentų veiklos apžvalgoje nagrinėjami konsoliduotieji 27 bendrovių (II ketv. – 18) , kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų
viešai skelbta 2017 m. 6 mėn. finansine informacija ir AB „Nasdaq Vilnius“ biržos duomenimis.

1. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
2017 m. pirmąjį pusmetį bendrovių pelnas mažėjo
2017 m. antrąjį ketvirtį, t. y. balandžio–birželio mėn., palyginti su 2016 m.
2
tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos padidėjo 5 proc. ir sudarė
3
648,64 mln. Eur, o savikaina atitinkamai padidėjo 8 proc. ir sudarė
425,3 mln. Eur. Per 2017 m. 6 mėn. bendrovių pajamos didėjo 6 proc. ir
sudarė 1,62 mlrd. Eur. 2017 m. antrąjį ketvirtį bendrovės uždirbo
64,66 mln. Eur grynojo pelno, jis didėjo tik 1,3 proc. Per 2017 m. 6 mėn.,
palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynasis pelnas sumažėjo
2 proc., nors pelningai dirbusių bendrovių skaičius didėjo.
2017 m. antrąjį ketvirtį pelningai dirbo 16 bendrovių (2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu – 15). Jos uždirbo 66,43 mln. Eur grynojo pelno, beveik tiek pat
buvo uždirbta ir pelningai 2016 m. antrąjį ketvirtį dirbusių bendrovių.
2017 m. antrąjį ketvirtį nuostolingai baigė 2 bendrovės (2016 m. tą patį
laikotarpį – 3). Jos patyrė 1,77 mln. Eur nuostolių, jie sumažėjo trečdaliu,
palyginti su 2016 m. antrojo ketvirčio nuostoliais.
2017 m. 6 mėn. pelningai baigė 23 bendrovės, jos uždirbo 159,6 mln. Eur
grynojo pelno. Pelningai dirbusių bendrovių skaičius padidėjo tik šiek tiek
(2016 m. atitinkamą laikotarpį pelningai dirbo 21 bendrovė), o grynasis
pelnas sumažėjo 3,1 proc. Nuostolingai 2017 m. 6 mėn. baigė
4 bendrovės (2016 m. atitinkamą laikotarpį – 6). Šios bendrovės per
2017 m. 6 mėn. patyrė 2,82 mln. Eur grynųjų nuostolių. Palyginti su
2016 m. tuo pačiu laikotarpiu bendrovių patirtais nuostoliais, jie sumažėjo
39 proc.
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Pastaba: palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio duomenimis.
Šaltinis: emitentų 2017 m. 6 mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.

2. SEKTORIŲ REZULTATAI
Per 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 2017 m. 6 mėn., palyginti su 2016 m. atitinkamais laikotarpiais, labiausiai augo pagrindinių
medžiagų sektoriaus pajamos (atitinkamai 32 ir 24 proc.) ir plataus vartojimo prekių sektoriaus pajamos (atitinkamai 17 ir
21 proc.). Pagrindinių medžiagų sektoriaus, kuriam priklauso viena bendrovė AB „Grigeo“, pajamos reikšmingai išaugo,
tačiau paaiškinimų bendrovė nepateikė. Plataus vartojimo sektoriaus pajamos didėjo atitinkamai 17 ir 21 proc. Didžiausią
įtaką šio sektoriaus pajamų augimui darė padidėjusios AB „Vilkyškių pieninė“ pajamos (40 ir 51 proc.). AB „Vilkyškių
pieninė“ nurodė, kad eksporto pajamos padidėjo 2 kartus, pradėta eksportuoti į Daniją, Kiniją ir Jungtinius Arabų Emyratus. Taip pat didėjo AB „Utenos trikotažas“ ir AB „Pieno žvaigždės“ pajamos. AB „Utenos trikotažas“ teigimu, pajamos
didėjo dėl padidėjusios užsakomųjų trikotažo gaminių gamybos, išaugusios eksporto apimties ir firminių gaminių bei
funkcinių techninių drabužių pardavimų vietos rinkoje. AB „Pieno žvaigždės“ padidėjusios pradavimo apimties priežasčių
neatskleidė. Vertinant bendroves atskirai, matyti, kad per 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 6 mėn. labiausiai išaugo AB „AviaAM
Leasing“ pajamos – atitinkamai 132 ir 26 proc. Bendrovė nurodė, kad šį augimą labiausiai lėmė išaugusios papildomos
. AB „Linas Agro Group“ ir AB „Vilniaus baldai“ tarpinė finansinė informacija neįtraukta į emitentų veiklos rezultatų 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. Nagrinėjant 2017 m. II ketv.
rezultatus, į apžvalgą buvo įtraukti 18 bendrovių, kurios pasirinko sudaryti ketvirtines ataskaitas, viešai skelbti duomenys.
2
Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
3
Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.
1
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įrangos nuomos ir komisinių pajamos. Per 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 6 mėn. daugiausia pajamų uždirbo AB „Energijos
skirstymo operatorius“ – atitinkamai 138,2 mln. ir 305,83 mln. Eur. 2017 m. antrąjį ketvirtį šiek tiek mažėjo pramoninių
gaminių ir komunalinių paslaugų sektorių pajamos – atitinkamai 6,3 ir 8,8 proc. LITGRID, AB, pajamos sumažėjo
16 proc. Bendrovė nurodė, kad pajamų sumažėjimą lėmė mažesnės balansavimo pajamos. Per 2017 m. 6 mėn. pajamos
mažėjo pramoninių gaminių, komunalinių paslaugų ir paslaugų vartotojams sektoriuose. Tarp pramoninių gaminių sektoriaus bendrovių, kurių pajamos mažėjo, buvo AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“. AB „Klaipėdos
nafta“ nurodė, kad pajamų sumažėjimą lėmė sumažėjusios krovos apimtys, o AB „Panevėžio statybos trestas“ – pradėti
paruošiamieji darbai naujų objektų statybai.
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Per 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, savikainą pavyko sumažinti komunalinių paslaugų
ir finansinių paslaugų sektorių bendrovėms – atitinkamai 9,2 ir 38,1 proc. Minėtu laikotarpiu savikaina labiausiai išaugo
telekomunikacijų sektoriuje (priklauso viena bendrovė TEO LT, AB) ir pagrindinių medžiagų sektoriuje (AB „Grigeo“) –
atitinkamai po 30 proc. Per 2017 m. 6 mėn. savikainą labiausiai sumažino komunalinių paslaugų ir pramoninių gaminių
sektoriai – 9,4 ir 7 proc.; plataus vartojimo prekių, pagrindinių medžiagų, telekomunikacijų ir finansinių paslaugų sektoriuose ji išaugo atitinkamai 23, 22,9, 19,8 ir 12,3 proc. Visų kitų sektorių savikaina kito nežymiai. Pagal išaugusią savikainą abiem nagrinėjamais laikotarpiais išskirtinos AB „Vilkyškių pieninė“ ir AB „Avia Solutions Group“ – šių bendrovių savikaina reikšmingai išaugo. 2017 m. antrąjį ketvirtį AB „Vilkyškių pieninė“ ir AB „Avia Solutions Group“ savikaina išaugo
atitinkamai 25,4 ir 11,9 proc., o per 2017 m. 6 mėn. – 40 ir 29,3 proc. AB „Vilkyškių pieninė“ nurodė, kad sąnaudas didino
naujų produktų plėtotė, investicijos į novatoriškus produktus, o AB „Avia Solutions Group“ savikainos didėjimui įtakos
turėjo sezoniškumas, padidėjusios orlaivių kuro sąnaudos, padidėjusi prekių ir paslaugų savikaina.
2017 m. antrąjį ketvirtį ir 2017 m. 6 mėn. pelningai dirbo visos naftos ir dujų, paslaugų vartotojams, energetikos, pagrindinių medžiagų ir telekomunikacijų sektorių bendrovės. 2017 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 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 2017 m. 6 mėn. pelningai dirbo
visi sektoriai. Per 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 6 mėn. didžiausią pelną uždirbo AB „Energijos skirstymo operatorius“ – atitinkamai 17,17 mln. ir 46,3 mln. Eur. Bendrovė nurodė, kad nagrinėjamų laikotarpių ataskaitinis rezultatas sumažėjo atitinkamai 23,4 ir 13 proc., o sumažėjusiam pelnui įtakos turėjo nustatytos mažesnės elektros energijos persiuntimo, visuomeninio tiekimo, gamtinių dujų skirstymo kainos. Daugiausia nuostolių per 2017 m. antrąjį ketvirtį patyrė AB „Kauno
energija“ (1,63 mln. Eur), o per 2017 m. 6 mėn. – AB „Panevėžio statybos trestas“ (1,68 mln. Eur). AB „Kauno energija“
nurodė, kad nuostolius lėmė veiklos cikliškumas, sumažėjusios šilumos kainos ir padidėjusios pasirengimo šildymo sezonui sąnaudos, AB „Panevėžio statybos trestas“ nuostolių priežastys paminėtos anksčiau.

3. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
Per 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, 55,5 proc., o per 2017 m. 6 mėn. – 40,7 proc.
bendrovių grynasis rezultatas pagerėjo, t. y. bendrovės uždirbo daugiau grynojo pelno, patyrė mažiau nuostolių arba jų
patyrusios bendrovės uždirbo pelno. Tarp bendrovių, kurių grynasis rezultatas 2017 m. antrąjį ketvirtį ir per 6 mėn. pagerėjo, yra visos pagrindinių medžiagų ir telekomunikacijų sektorių bendrovės.
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2017 m. antrąjį ketvirtį ir per 2017 m. 6 mėn. grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti AB „Vilkyškių pieninė“. Ši bendrovė, 2016 m. antrąjį ketvirtį gavusi 0,03 mln. Eur grynojo pelno, o per 2016 m. 6 mėn. patyrusi 0,54 mln. nuostolių, per
2017 m. tuos pačius laikotarpius sugebėjo uždirbti 2,78 mln. ir 3,82 mln. Eur grynojo pelno. Bendrovės grynojo pelno
augimo priežastys paminėtos anksčiau.
Per 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 2017 m. 6 mėn. grynąjį rezultatą svariai pagerino ir AB „AviaAM Leasing“, taip pat
AB „Grigeo“, UTIB „INVL Technology“. AB „AviaAM Leasing“ per 2016 m. antrąjį ketvirtį ir per 2016 m. 6 mėn. laikotarpį
uždirbusi 5,99 mln. ir 8,86 mln. Eur grynojo pelno, per 2017 m. tuos pačius laikotarpius uždirbo 11,97 mln. ir 16,12 mln.
Eur grynojo pelno. AB „Grigeo“ grynojo pelno rezultatai didėjo ir 2017 m. antrąjį ketvirtį, ir per 2017 m. 6 mėn. – atitinkamai buvo 1,8 mln. ir 3,17 mln. Eur (per 2016 m. tuos pačius laikotarpius – 0,83 mln. ir 2,02 mln. Eur). AB „AviaAM Leasing“ grynojo pelno augimo priežastys paminėtos anksčiau. AB „Grigeo“ rezultatus lėmė padidėjusios pajamos, tačiau
konkrečių priežasčių bendrovė neįvardijo. UTIB „INVL Technology“ 2016 m. antrąjį ketvirtį ir per 6 mėn. patyrusi (atitinkamai 0,31 ir 0,32 mln. Eur) nuostolių, per 2017 m. tuos pačius laikotarpius sugebėjo uždirbti 0,48 ir 0,02 mln. Eur grynojo pelno. UTIB „INVL Technology“ nurodė, kad labiausiai pelno padidėjimą lėmė teigiamas investicijų prieaugis.
Kitos dalies bendrovių grynasis rezultatas 2017 m. antrąjį ketvirtį ir per 2017 m. 6 mėn., palyginti su 2016 m. atitinkamų
laikotarpių rezultatais, blogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno, patyrė daugiau nuostolių arba pelningai
dirbusios bendrovės patyrė nuostolių. Per 2017 m. antrąjį ketvirtį ir 2017 m. 6 mėn. labiausiai mažėjo AB „Energijos skirstymo operatorius“ grynasis rezultatas (atitinkamai 5,25 ir 6,92 mln. Eur). Bendrovė, per 2017 m. antrąjį ketvirtį uždirbusi
17,17 mln., per 6 mėn. – 46,3 mln. Eur, 2016 m. per atitinkamus laikotarpius uždirbo 22,42 mln. ir 53,22 mln. Eur grynojo
pelno. Bendrovė nurodė, kad grynasis pelnas mažėjo dėl mažesnių pajamų. Taip pat mažėjo ir AB „Klaipėdos nafta“
uždirbtas grynasis pelnas – atitinkamai 47 proc., palyginti 2017 m. antrąjį ketvirtį su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, o per
6 mėn. jis sumažėjo 37 proc. ir buvo lygus 7,39 mln. Eur. Bendrovė nurodė, kad pajamų ir kartu grynojo pelno sumažėji-
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mą lėmė globalios naftos krovos produktų rinkos neapibrėžtumas, politinių sprendimų įtaka tranzitinių krovinių srautui,
todėl bendrovė privalėjo nuolat ieškoti alternatyvių portfelio užtikrinimo sprendimų. AB „Panevėžio statybos trestas“, per
2016 m. 6 mėn. uždirbusi 0,56 mln. grynojo pelno, per 2017 m. tą patį laikotarpį patyrė 1,68 mln. Eur nuostolių. Lemiamą
įtaką rezultatui turėjo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės AB „PST Nordic“ patirti nuotoliai.
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PRIEDAS. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius
Lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius
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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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