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Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduotieji 31 bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose
rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai paskelbta 2012 m. trijų mėn. tarpine finansine informacija.
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Rengiant šią apžvalgą naudoti emitentų viešai paskelbti 2012 m. trijų mėn. tarpiniai finansiniai duomenys , kurie lyginami su 2011 m. trijų
mėn. duomenimis, ir AB NASDAQ OMX Vilnius biržos duomenys.
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Koordinatorė – Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Bražionytė, tel. (8 5) 268 0534, el. p. ibrazionyte@lb.lt.
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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.
2
2012 m. trijų mėn. tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikti tarpiniai 2012 m. trijų mėn. veiklos rezultatai šioje apžvalgoje taip pat vadinami 2012 m. pirmojo ketvirčio rezultatais.

I. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
2012 m. pirmąjį ketvirtį bendrovių pajamos augo, tačiau rezultatai blogėjo
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2012 m. pirmojo ketvirčio pajamų, savikainos ir grynojo
rezultato kaita (palyginti su 2011 m. to paties laikotarpio
duomenimis)

Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį, t. y. sausio–kovo mėn., palyginti su tuo
3
pačiu 2011 m. laikotarpiu, bendrovių pajamos padidėjo 10 proc. ir
4
sudarė 3,58 mlrd. litų, savikaina – atitinkamai 14 proc. ir 2,79 mlrd.
litų. Per 2012 m. 3 mėn. bendrovės uždirbo 166,1 mln. litų grynojo
pelno, kuris sumažėjo 21 proc.
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2012 m. trijų mėn. laikotarpis buvo pelningas 17-ai bendrovių. Jos
uždirbo 195,8 mln. litų grynojo pelno. Pelningai dirbusių bendrovių
skaičius sumažėjo 19 proc. (2011 m. pirmąjį ketvirtį pelningai dirbo 21
bendrovė), o grynasis pelnas sumažėjo 15 proc. 2012 m. pirmasis
ketvirtis nuostolingas buvo 14-ai, o 2011 m. pirmasis ketvirtis – 10-iai
bendrovių. Šios bendrovės patyrė 29,7 mln. litų nuostolių, kurie,
palyginti su 2011 m. atitinkamo laikotarpio bendrovių patirtais nuostoliais, padidėjo 45 proc.
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Šaltinis: emitentų 2012 m. trijų mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.

II. SEKTORIŲ REZULTATAI
2012 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, daugiausia augo paslaugų vartotojams ir komunalinių
paslaugų sektorių bendrovių pajamos: atitinkamai 59 ir 12 proc. Paslaugų vartotojams sektoriaus didesnėms pajamoms
didžiausią įtaką darė vienos bendrovės – „Avia Solutions Group“, AB – gerokai padidėjusios pajamos. Pažymėtina, kad
2012 m. pirmąjį ketvirtį pasikeitė paskutiniais laikotarpiais vyravusi tendencija – AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. pirmąjį
ketvirtį uždirbo didžiausias pajamas (699,2 mln. litų) ir aplenkė AB LESTO, kuri anksčiau visada uždirbdavo didžiausias
pajamas. 2012 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo (5 %) tik pagrindinių medžiagų sektoriaus, kuriam priklauso tik viena bendrovė, AB „Grigiškės“, pajamos.

2012 m. 3 mėn. laikotarpis pelningas buvo finansų paslaugų, pagrindinių medžiagų, telekomunikacijos ir sveikatos
priežiūros sektoriams, kuriems priklauso po vieną bendrovę, bei paslaugų vartotojams sektoriui. Kituose sektoriuose 2012
m. pirmąjį ketvirtį buvo ir pelningai, ir nuostolingai dirbusių bendrovių. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad, be anksčiau minėtų sektorių, 2012 m. 3 mėn. laikotarpis pelningas buvo visiems sektoriams, išskyrus plataus vartojimo prekių
sektorių, nors juose buvo ir pelningai, ir nuostolingai dirbusių bendrovių.
2012 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią pelną uždirbo AB TEO LT – 37,1 mln. litų. Bendrovė nurodė, kad teigiamiems rezultatams įtakos turėjo 2011 ir 2012 m. peržiūrėtos paslaugų kainos. 2012 m. pirmąjį ketvirtį didžiausius nuostolius patyrė AB
LESTO (6,5 mln. litų). AB LESTO nurodė, kad veiklos rezultatai gerėjo – augo elektros energijos vartojimas, patirti
mažesni nuostoliai elektros skirstymo tinkluose ir taikytas efektyvus išlaidų mažinimas, tačiau per nagrinėjamą laikotarpį
bendrovė investavo į elektros tinklo plėtrą ir jo modernizavimą 2,2 karto daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais
metais.
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Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.

EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA / 2012 metų I ketvirtis

2012 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, savikainą pavyko sumažinti pagrindinių medžiagų ir
pramoninių gaminių sektorių bendrovėms – atitinkamai 6 ir 1 proc. Visų kitų sektorių bendrovių savikaina analizuojamu
laikotarpiu padidėjo. Daugiausia ji išaugo – atitinkamai 74 ir 18 proc. – tų pačių sektorių bendrovių, kurių pajamos šiais
laikotarpiais didėjo daugiausia, t. y. paslaugų vartotojams ir komunalinių paslaugų sektorių bendrovių.

1 lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius*
4

Sektoriai
finansų
paslaugos

Bendrovės

AB „Invalda“

komunalinės
paslaugos
AB „Kauno
energija“
AB LESTO
„Lietuvos
energija“, AB
AB „Lietuvos
dujos“
AB LITGRID

paslaugos
vartotojams
„Avia Solutions
Group“, AB
AB „Apranga“

plataus vartojimo
prekės

pramoniniai gaminiai

AB „Anykščių vynas“

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

AB „Vilniaus degtinė“

AB „Klaipėdos nafta“

AB „Vilkyškių pieninė“
AB „Žemaitijos pienas“
AB „Rokiškio sūris“
AB „Pieno žvaigždės“

pagrindinės
medžiagos

telekomunikacijos

sveikatos
priežiūra

AB
„Grigiškės“

AB TEO LT

AB
„Sanitas“

AB „Gubernija“
AB „Agrowill Group“
Įmonių grupė „Alita“, AB
AB „Linas Agro Group“
AB „Utenos trikotažas“
AB „Vilniaus baldai“
AB „Klaipėdos baldai“
AB „Snaigė“
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, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į Varšuvos akcijų biržą.
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III. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
2012 m. pirmąjį ketvirtį 35,5 proc. bendrovių, palyginti su 2011 m. atitinkamo laikotarpio rezultatais, pagerino grynąjį
rezultatą, t. y. bendrovės uždirbo didesnį grynąjį pelną, patyrė mažesnių nuostolių arba jų patyrusios bendrovės uždirbo
pelną. Tarp bendrovių, kurios grynąjį rezultatą pagerino 2012 m. pirmąjį ketvirtį, yra visos finansų paslaugų ir paslaugų
vartotojams sektorių bendrovės ir po kelias bendroves iš komunalinių paslaugų, plataus vartojimo prekių ir pramoninių
gaminių sektorių. 2012 m. pirmąjį ketvirtį grynąjį rezultatą labiausiai pavyko pagerinti AB LITGRID. Bendrovė 2011 m.
pirmąjį ketvirtį patyrė 5,05 mln. litų nuostolių, 2012 m. per tą patį laikotarpį uždirbo 15,35 mln. litų grynojo pelno. Reikšmingą AB LITGRID rezultato gerėjimą lėmė 14,2 mln. litų padidėjusios pajamos iš elektros perdavimo ir susijusių paslaugų. Be to, 2012 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, grynąjį pelną gerokai padidino ir AB
„Invalda“: 2011 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo 8,5 mln. litų, o 2012 m. pirmąjį ketvirtį – 18,2 mln. litų grynojo pelno. AB „Invalda“
pelno augimą lėmė „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų, kurių 12,5 proc. priklauso bendrovei ir kuriomis prekiaujama Varšuvos
vertybinių popierių biržoje, kainos augimas.
2012 m. pirmąjį ketvirtį 64,5 proc. bendrovių grynasis rezultatas, palyginti su 2011 m. atitinkamo laikotarpio rezultatu,
pablogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažesnį grynąjį pelną, patyrė didesnių nuostolių arba pelningai dirbusios bendrovės
patyrė nuostolių. Tarp bendrovių, kurių grynasis rezultatas per 2012 m. 3 mėn. laikotarpį pablogėjo yra pagrindinių medžiagų, sveikatos priežiūros ir telekomunikacijos sektorių, kuriems priklauso tik po vieną bendrovę, bendrovių, dauguma
plataus vartojimo prekių bendrovių, įskaitant visas pieno produktų gamybos bendroves, ir komunalinių paslaugų sektorių
bendrovių bei bendrovių, vykdančių krovinių vežimą jūrų transportu. Pieno produktų gamybos bendrovės nurodė, kad
neigiamą įtaką blogesniems rezultatams turėjo gerokai sumažėjusi paklausa ir produktų kainos eksporto rinkose. Bendrovių, vykdančių krovinių vežimą jūrų transportu, blogesnius rezultatus lėmė aukštos kuro kainos ir sumažėję vežimo tarifai.
2012 m. pirmąjį ketvirtį labiausiai sumažėjo AB „Lietuvos dujos“ ir „Lietuvos energija“, AB grynasis pelnas. AB „Lietuvos
dujos“ ir „Lietuvos energija“, AB 2011 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo atitinkamai 59,03 ir 32,4 mln. litų, o 2012 m. pirmąjį ketvirtį
– atitinkamai 30,7 ir 16,6 mln. litų grynojo pelno. AB „Lietuvos dujos“ nurodė, kad pelno sumažėjimą daugiausia lėmė
prastesni reguliuojamos transportavimo veiklos rezultatai, taip pat blogesnis tiekimo buitiniams vartotojams veiklos rezultatas dėl susidariusio neigiamo skirtumo tarp faktinės dujų importo kainos ir dujų importo kainos, įtrauktos į buitinių vartotojų
tarifus. „Lietuvos energija“, AB pabrėžė, kad neigiamiems veiklos rezultatams didžiausią įtaką turėjo didesnė gamyba
Lietuvos elektrinėje (ji buvo sujungta su „Lietuvos energija“, AB), kuri neduoda pelno, ir didesnė konkurencija mažmeninėje elektros energijos rinkoje.

