Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 311 bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta 2014 m. 9 mėn. tarpine finansine informacija.

Rengiant šią apžvalgą naudoti emitentų viešai skelbti 2014 m. trečiojo ketvirčio ir 9 mėn. tarpiniai finansiniai duomenys, jie
lyginami su 2013 m. trečiojo ketvirčio ir 9 mėn. 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

_________________________________
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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. Nuo AB „Invaldos LT“ atskirtos ir įsteigtos naujos bendrovės AB „INVL Technology“, AB „INVL
Baltic Farmland“ bei AB „INVL Baltic Real Estate“ į AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos sąrašus buvo įtrauktos nuo 2014 m. birželio 4 d.,
todėl jų duomenys į apžvalgą neįtraukti
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I.
I BEND
DRI EMIT
TENTŲ VEIKLO
OS REZULTATA
AI
2014
2
m. 9 mėn
n. bendrovių grynasis pelnas mažėjo
2014
2
m. trečią
ąjį ketvirtį, palyyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, be
endrovių pajam
mos padidėjo labai nedaug – tik 1 proc.
irr sudarė 3,10 mlrd. Lt, o sa
avikaina2 – atittinkamai 1 pro
oc. ir 2,38 mlrd. Lt. Per 2014 m. 9 mėn. bbendrovių paja
amos išaugo
nedaug
n
ir sudarė beveik 9 mlrd. Lt, savikaina – atitin kamai 6 proc. ir 6,91 mlrd. Lt. 2014 m. trečiąjį ketvirrtį bendrovės
patyrė
p
144,54 mln. Lt grynųjjų nuostolių. Palyginti
P
su 20
013 m. tuo pač
čiu laikotarpiu grynasis rezuultatas sumažė
ėjo 191 proc.
Per
P 2014 m. 9 mėn., palyg
ginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynasis
g
rezultatas sumažėėjo 38 proc. irr buvo lygus
384,26
3
mln. Lt grynojo pelno
o.
2014
2
m. trečio
ojo ketvirčio be
endrovių gryna
ajam rezultatu
ui didžiausią įttaką turėjo AB
B „Lietuvos duujos“ grynasis nuostolis, jis
mln. Lt ir „Liettuvos energisudarė
s
236,32
2 mln. Lt. Didžžiausią pelną uždirbo
u
TEO L
LT, AB, – 35,7
7 mln., AB LES
STO – 22,98 m
jo
os gamyba“, A
AB, kurios gryynasis pelnas
s buvo beveik 17,29 mln. Lt.
L AB „Lietuvo
os dujos“ nuroodė, kad bendrovė patyrė
nuostolių
n
dėl a
atidėjinių suforrmavimo. TEO
O LT, AB, pran
nešė, kad didė
ėjo interneto aktyvių
a
vartotoojų skaičius, buvo
b
sėkmingai
g įdiegtos vveiklos efektyvvumo gerinim
mo programa ir nauja organizacijos strruktūra, padėj
ėjusi sumažintti sąnaudas.
AB
A LESTO gryynasis pelnass didėjo dėl mažesnių
m
elekktros energijos įsigijimo ir susijusių passlaugų sąnaud
dų. „Lietuvos
energijos
e
gam
myba“, AB, pellną nulėmė sė
ėkminga veikl a laisvojoje riinkoje ir suma
ažintos gamybbos sąnaudos
s dėl naujojo
bloko
b
eksploattacijos. Pažym
mėtina, kad, ne
eįtraukus AB „„Lietuvos dujo
os“ rezultatų, bendras
b
bendrrovių grynasis
s pelnas būtų
sumažėjęs
s
42 proc.
2014
2
m. trečiojo ke
etvirčio ir 9 mėn. pajamų,
p
savikainos ir grynojo rezultaato kaita
(p
palyginti su 2013 m
m. tų pačių laikota
arpių duomenimis))

3 mėėn.

Mlrd. Lt

30
1%

1%

9 mėn.

Mlrd. Lt

Proocentai

10.00
8,99

–20

3.110

15
1
6%

8.00

3.00

2%

5

6.91
22.38

–70

6.00

–1200

4.00

–5
–

–15
–
1.00

–25
–
–1700

2.00

–0,14

–38 %

–191 %

0.38
–2200

Pardavimai

Savvikaina

Absoliutūs dydžiai

Grynassis rezultatas

Augimo tempai

0.00

–45
–
Pardavimai
P

Absoliutūs dydžiai

Savikaina

Gryynasis rezultatas

Au
Augimo tempai

Šaltinis:
Š
emitentų 2014 m. 9 mėn. tarpinėss finansinės ataskaito
os.

2014
2
m. trečią
ąjį ketvirtį peln
ningai baigė 20
2 bendrovių (2013 m. atittinkamą laikotarpį – 25). Joos uždirbo 14
44,03 mln. Lt
grynojo
g
pelno, arba 27,6 proc. mažiau. Pelningai
P
dirbu
usių bendrovių
ų skaičius sum
mažėjo 20 prooc. 2014 m. trrečiąjį ketvirtį
nuostolingai
n
baigė 11 bend
drovių (2013 m.
m tą patį laikkotarpį – 6). Nuostolingai dirbusių benddrovių skaičius didėjo, jos
patyrė
p
286,23 mln. Lt nuosstolių – jie, pa
alyginti su 201
13 m. tuo pač
čiu laikotarpiu, padidėjo 5599,3 proc. Kaip
p jau minėta
anksčiau,
a
nuosstolius daugiausia nulėmė AB
A „Lietuvos d
dujos“ pripažin
nti nuostoliai dėl atidėjinių suuformavimo.
2014
2
m. 9 mė
ėn. pelningai baigė
b
22 bend
drovės. Jos užždirbo 540,22
2 mln. Lt gryno
ojo pelno. Peelningai dirbus
sių bendrovių
skaičius
s
nesikkeitė – 2013 m.
m atitinkamą laikotarpį pe
elningai dirbo 22 bendrovės, o grynasiss pelnas suma
ažėjo beveik
16 proc. Nuosttolingai 2014 m. 9 mėn. ba
aigė 9 bendrovvės, jos patyrrė 156,63 mln. Lt grynųjų nnuostolių – jie,, palyginti su
2013
2
m. to patties laikotarpio
o bendrovių pa
atirtais nuosto
oliais, padidėjo
o daugiau nei 5 kartus (per 22013 m. 9 mė
ėn. nuostolingai
g dirbusios b
bendrovės patyyrė 25,86 mln. Lt grynųjų nu
uostolių).
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II. SEKTORIŲ REZULTATAI
2014 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn., palyginti su 2013 m. atitinkamais laikotarpiais, daugiausia išaugo paslaugų vartotojams sektoriaus pajamos – atitinkamai 38 ir 40,5 proc. Šiam sektoriui priklauso trys bendrovės. Labiausiai išaugo
AB „AviaAM Leasing“ pajamos. Be to, didėjo naftos ir dujų bei pramoninių gaminių sektorių bendrovių pajamos. Per
nagrinėjamus laikotarpius pramoninių gaminių sektoriaus bendrovių pajamos padidėjo atitinkamai 30,8 ir 14,3 proc.
Didesnėms pajamoms įtaką darė AB „City Service“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ padidėjusios pajamos. AB „City
Service“ pajamos 2014 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn. padidėjo atitinkamai 46,7 ir 35,6 proc. AB „Panevėžio statybos
trestas“ pajamos šiais laikotarpiais išaugo atitinkamai 48,3 ir 12,4 proc. Pažymėtina, kad daugiausia pajamų šiais laikotarpiais, kaip ir anksčiau, uždirbo AB LESTO – atitinkamai 546,6 mln. ir 1,69 mlrd. Lt, daugiausia mažėjo komunalinių paslaugų sektoriaus pajamos – 14,4 ir 14,5 proc. Kitų sektorių (finansinių paslaugų, telekomunikacijų) bendrovių pajamos per
2014 m. 9 mėn. sumažėjo nedaug – 2–5 proc.
2014 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn., palyginti su 2013 m. tais pačiais laikotarpiais, savikainą pavyko sumažinti finansinių
paslaugų ir komunalinių paslaugų sektorių bendrovėms: per 2014 m. trečiąjį ketvirtį – atitinkamai 90,2 ir 19,4 proc., o per
2014 m. 9 mėn. – atitinkamai 52,4 ir 11,3 proc. Šiais laikotarpiais daugiausia savikaina išaugo tų pačių sektorių bendrovių,
kurių pajamos nagrinėjamais laikotarpiais didėjo daugiausia, t. y. reikšmingai padidėjo paslaugų vartotojams sektoriaus
bendrovių savikaina: per 2014 m. trečiąjį ketvirtį – 58,5 proc., o per šių metų 9 mėn. – 57,3 proc. Didžiausią įtaką darė
išaugusi AB „AviaAM Leasing“ savikaina: per 2014 m. trečiąjį ketvirtį padidėjusi daugiau nei 6 kartus, o per 2014 m. 9
mėn. – daugiau nei 7 kartus. Bendrovės išaugusiems rezultatams didžiausią įtaką darė lėktuvų pardavimo veikla, padidinusi ir pajamas, ir savikainą. Pramoninių gaminių sektoriaus savikaina per 2014 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 39 proc., o per
2014 m. 9 mėn. – 14,9 proc. Visų kitų sektorių (telekomunikacijų sektoriaus, plataus vartojimo prekių, energetikos, pagrindinių medžiagų) savikaina kito nedaug. Pavyzdžiui, telekomunikacijos sektoriaus, kuriam priklauso 1 bendrovė, – TEO LT,
AB, savikaina per 2014 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 2,1, o per šių metų 9 mėn. sumažėjo 0,1 proc.; pagrindinių medžiagų
sektoriaus (AB „Grigiškės“) savikaina 2014 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo 5,1, o per 9 mėn. padidėjo 3,5 proc., palyginti su
2013 m. atitinkamais laikotarpiais.
2014 m. trečiąjį ketvirtį ir 9 mėn. pelningai baigė finansinių paslaugų, naftos ir dujų, energetikos, pagrindinių medžiagų bei
telekomunikacijų sektoriai, jiems priklauso po vieną bendrovę. Kituose sektoriuose abiem analizuojamais laikotarpiais buvo
tiek pelningai, tiek nuostolingai dirbusių bendrovių. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad, be anksčiau minėtų sektorių,
2014 m. trečiąjį ketvirtį pelningai baigė ir paslaugų vartotojams sektorius, o 2014 m. 9 mėn. – visi sektoriai.
2014 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn. didžiausią pelną uždirbo TEO LT, AB, – atitinkamai 35,7 mln. ir 99,37 mln. Lt. Daugiausia nuostolių per abu nagrinėjamus laikotarpius patyrė AB „Lietuvos dujos“ – atitinkamai 236,32 mln. ir 110,15 mln. Lt.
AB „Lietuvos dujos“ nurodė, kad buvo suformuota 301,67 mln. Lt atidėjinių, iš jų – 277,7 mln. Lt atidėjinys suformuotas
gamtinių dujų nebuitiniams vartotojams kainos mažinimo efektui padengti.
1 lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius*
Sektoriai
finansinės
paslaugos
AB „Invalda
LT“

komunalinės
paslaugos

Bendrovės

plataus
vartojimo prekės

pramoniniai
gaminiai

pagrindinės
medžiagos

telekomunikacijos

energetika

nafta ir
dujos

AB
„Grigiškės“

TEO LT, AB

AB „INTER
RAO
Lietuva“

AB
„Amber
Grid“

AB „Kauno
energija“

„Avia Solutions
Group“, AB

AB „Vilkyškių
pieninė“

AB „Klaipėdos
nafta“

AB LESTO

AB „Apranga“

AB „Žemaitijos
pienas“

„Lietuvos
energijos
gamyba“, AB

AB „Avia AM
Leasing“

AB „Rokiškio
sūris“

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

AB „Lietuvos
dujos“
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paslaugos
vartotojams

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 „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, jų vertybiniai popieriai
įtraukti į Varšuvos akcijų biržą.

III. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA

5

Per 2014 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. atitinkamų laikotarpių rezultatais, 29,03 proc., o per 9 mėn. 48,4 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. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn. pagerino, yra visos energetikos, naftos ir dujų bei pagrindinių medžiagų sektorių bendrovės, taip pat didžioji plataus vartojimo
prekių sektoriaus bendrovių dalis.
2014 m. trečiąjį ketvirtį grynąjį rezultatą daugiausia pavyko pagerinti AB „INTER RAO Lietuva“, AB „Utenos trikotažas“ ir
AB „Vilniaus degtinė“. AB „INTER RAO Lietuva“, per 2013 m. trečiąjį ketvirtį patyrusi 19,66 mln. Lt grynųjų nuostolių,
2014 m. trečiąjį ketvirtį uždirbo 7,54 mln. Lt pelno, o per 9 mėn. – 28,08 mln. Lt grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad
rezultatus teigiamai paveikė įgyvendinama rizikos valdymo politika ir pardavimo struktūros pertvarka. AB „Utenos trikotažas“, 2013 m. trečiąjį ketvirtį uždirbusi 0,46 mln. Lt grynojo pelno, sugebėjo per 2014 m. trečiąjį ketvirtį uždirbti 4 kartus
daugiau grynojo pelno (2,33 mln. Lt). Bendrovė nurodė, kad yra orientuojamasi į didesnės pridėtinės vertės produkcijos
gamybą, ypač auga gaminių iš vilnos ir įvairių modifikacijų su vilna pardavimai ir pelningumas. AB „Vilniaus degtinė“,
2014 m. trečiąjį ketvirtį grynąjį rezultatą padidinusi 2,2 karto, paskelbė, kad degtinės kategorijoje pardavimus sparčiausiai
didino prekinio ženklo „Gediminas“ produktai: jų pardavimai šių metų sausio–rugsėjo mėn. buvo 81 proc. didesni nei
2013 m.
Per 2014 m. trečiąjį ketvirtį 70,97 proc., o per 9 mėn. 51,6 proc. bendrovių grynasis rezultatas, palyginti su 2013 m.
atitinkamų laikotarpių rezultatais, pablogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno, patyrė daugiau nuostolių arba
pelningai dirbusios bendrovės patyrė nuostolių. 2014 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn. labiausiai sumažėjo AB „Lietuvos
dujos“ grynasis rezultatas. Ši bendrovė 2014 m. trečiąjį ketvirtį patyrė 236,32 mln., per 9 mėn. – 110,15 mln. Lt nuostolių,
o 2013 m. trečiąjį ketvirtį patyrė 6,75 mln. Lt grynųjų nuostolių, o per 9 mėn. uždirbo 42,26 mln. Lt grynojo pelno. Skirtumą tarp 2014 ir 2013 m. tarpinių veiklos rezultatų nulėmė suformuoti atidėjiniai.
2014 m. trečiąjį ketvirtį ir per 9 mėn. svariai sumažėjo ir AB „Rokiškio sūris“ rezultatai: patirta atitinkamai 5,74 ir 1,29 mln.
Lt grynųjų nuostolių, o per 2013 m. tuos pačius laikotarpius – uždirbta atitinkamai 9 ir 19,52 mln. Lt grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad neigiamą rezultatą lėmė gerokai sumažėjusi paklausa (2014 m. trečiojo ketvirčio, palyginti su 2013 m.
tuo pačiu laikotarpiu, pardavimai buvo 14 % mažesni) ir labai nukritusios pieno produktų kainos pasaulinėse rinkose.
Tokia rinkos tendencija buvo stebima nuo metų pradžios, o Rusijos Federacijos įvesti apribojimai prekybai maisto produktais su ES ir kitomis šalimis šį procesą paspartino. Netgi sumažėjusios žaliavinio pieno kainos nepadengė produktų kainų
sumažėjimo.

Emitentų veiklos apžvalga / 2014 m. III ketvirtis

I

