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Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose,
išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta 2014 m. 12 mėn. tarpine finansine informacija.

Rengiant šią apžvalgą naudoti emitentų viešai skelbti 2014 m. ketvirtojo ketvirčio ir 12 mėn. tarpiniai finansiniai duomenys,
jie lyginami su 2013 m. ketvirtojo ketvirčio ir 12 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, nes 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., jų
duomenys įtraukti nuo įsteigimo.
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I. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
2014 m. 12 mėn. bendrovių grynasis pelnas mažėjo dėl pripažintų ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo
nuostolių
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos mažėjo 11 proc. ir sudarė 0,9
mlrd. Eur (3,11 mlrd. Lt), o savikaina didėjo – atitinkamai 5 proc. ir 0,78 mlrd. Eur (2,70 mlrd. Lt). Per 2014 m. 12 mėn.
bendrovių pajamos taip pat mažėjo ir sudarė 3,49 mlrd. Eur (12,05 mlrd. Lt), o savikaina išaugo – atitinkamai 3 proc. ir
2,66 mlrd. Eur (9,20 mlrd. Lt). 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį bendrovės patyrė beveik 0,64 mlrd. Eur (2,21 mlrd. Lt) grynųjų
nuostolių. Palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynasis rezultatas sumažėjo 15.476 proc. Per 2014 m. 12 mėn.,
palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, grynasis rezultatas sumažėjo 402 proc. ir buvo lygus 0,53 mlrd. Eur (1,82 mlrd.
Lt) grynųjų nuostolių.
2014 m. ketvirtojo ketvirčio bendrovių grynajam rezultatui didžiausią įtaką turėjo AB „Litgrid“, AB LESTO ir AB „Amber
Grid“ pripažinti ilgalaikio materialaus turto vertės (IMT) sumažėjimo nuostoliai. Lietuvos bankas, vykdydamas Tarptautinių
apskaitos standartų (TAS) reikalavimų vykdymo užtikrinimo funkciją, buvo įpareigojęs AB LESTO ir AB „Litgrid“ ne vėliau
nei rengiant 2014 m. finansines ataskaitas ištaisyti jas pagal TAS reikalavimus. 2014 m. atlikus tyrimą dėl AB „Lietuvos
dujos“ finansinių ataskaitų, bendrovė Lietuvos banko nurodymu retrospektyviai koregavo finansinėse ataskaitose pateikiamo ilgalaikio materialaus turto vertę ir 2013 m. pripažino šio turto vertės sumažėjimo nuostolius (beveik 57,74 mln. Eur
arba 199,36 mln. Lt), todėl anksčiau deklaruotas pelnas pasikeitė, buvo pripažinti grynieji nuostoliai (30,75 mln. Eur arba
106,18 mln. Lt). Atėmus rinkos bendrovių, kurios patyrė didžiausius nuostolius dėl IMT vertės sumažėjimo, duomenis,
matyti grynojo pelno augimas abiem nagrinėjamais laikotarpiais. 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausią pelną uždirbo AB
„Lietuvos dujos“ – 74,26 mln. Eur (256,39 mln. Lt), TEO LT, AB – 9,29 mln. Eur (32,09 mln. Lt), AB „INTER RAO Lietuva“
– 4,21 mln. Eur (14,54 mln. Lt). TEO LT, AB, pranešė, kad geresnių rezultatų buvo pasiekta dėl padidėjusių pajamų,
rekordiško naujų klientų skaičiaus, sumažėjusių veiklos sąnaudų. AB „INTER RAO Lietuva“ grynasis pelnas didėjo dėl
nustatytos rizikos valdymo politikos ir prekybos struktūros pokyčių, kuriuos ši grupė atliko dėl neapibrėžtumo, susijusio su
techniniais jungčių apribojimais.
2014 m. ketvirtojo ketvirčio ir 12 mėn. pajamų, savikainos ir grynojo rezultato kaita
(palyginti su 2013 m. tų pačių laikotarpių duomenimis)

3 mėn.

3,00

-2 %

2000

–11 %

12 mėn.

Mlrd. Lt

5%

Procentai

3%
0

0

3,11
2,70

13,00

-2000

-50

12,05

-100

-4000

9,20

-150

9,00
-6000

1,00

-200

-8000

-250

5,00
-10000
-1,00

-300

-12000
–2,21
–15.476 %

-3,00
Pardavimai

Savikaina

Absoliutūs dydžiai

-350

1,00

-14000

-402 % -400

-16000

-1,82

-3,00

Grynasis rezultatas

Pardavimai

Augimo tempai

Absoliutūs dydžiai

Savikaina

-450

Grynasis rezultatas

Augimo tempai

–
Šaltinis: emitentų 2014 m. 12 mėn. tarpinės finansinės ataskaitos.

2014 m. ketvirtąjį ketvirtį pelningai baigė 21 bendrovė (toks pat skaičius buvo ir 2013 m. atitinkamą laikotarpį). Jos uždirbo 115,72 mln. Eur (399,57 mln. Lt) grynojo pelno, arba 101,3 proc. daugiau. Pelningai dirbusių bendrovių skaičius
nekito. 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį nuostolingai baigė 13 bendrovių (2013 m. tą patį laikotarpį – 10). Nuostolingai dirbusių
bendrovių skaičius didėjo, jos patyrė beveik 0,76 mln. Eur (2,61 mlrd. Lt) nuostolių. Palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, jie padidėjo 1.124,6 proc. Kaip jau minėta, nuostolius daugiausia nulėmė bendrovių pripažinti nuostoliai dėl IMT
vertės sumažėjimo.
2014 m. 12 mėn. pelningai baigė 23 bendrovės. Jos uždirbo 204,92 mln. Eur (707,54 mln. Lt) grynojo pelno. Pelningai
dirbusių bendrovių skaičius nesikeitė, o grynasis pelnas sumažėjo beveik 8 proc. Nuostolingai 2014 m. 12 mėn. baigė 11
bendrovių, jos patyrė 0,73 mln. Eur (2,53 mlrd. Lt) grynųjų nuostolių. Palyginti su 2013 m. to paties laikotarpio bendrovių
patirtais nuostoliais, jie padidėjo daugiau nei 14 kartų (per 2013 m. 12 mėn. nuostolingai dirbusios bendrovės patyrė 48,22
mln. Eur arba 166,5 mln. Lt grynųjų nuostolių).
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II. SEKTORIŲ REZULTATAI
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn., palyginti su 2013 m. atitinkamais laikotarpiais, daugiausia išaugo naftos ir dujų
sektoriaus, kuriam priklauso viena bendrovė AB „Amber Grid“, pajamos – atitinkamai 18 ir 147 proc., taip pat didėjo
pramoninių gaminių sektoriaus pajamos – atitinkamai 13 ir 14 proc. Šiam sektoriui priklauso penkios bendrovės. Labiausiai
išaugo AB „Klaipėdos nafta“ (88,5 ir 7,7 proc.), AB „Panevėžio statybos trestas“ (57,8 ir 23,6 proc.) ir AB „City Service“
(atitinkamai – 11,6 ir 19,7 proc.) pajamos. AB „Klaipėdos nafta“ nurodė, kad pajamos padidėjo dėl Suskystintų gamtinių
dujų terminalo veiklos pradžios 2014 m. pabaigoje. Taip pat didėjo plataus vartojimo prekių sektoriaus bendrovių pajamos.
Per nagrinėjamus laikotarpius šio sektoriaus bendrovių pajamos padidėjo atitinkamai 6,2 ir 7 proc. Didesnėms pajamoms
įtaką darė AB „Agrowill Group“ ir AB „Vilniaus baldai“ padidėjusios pajamos. AB „Agrowill Group“ pajamos 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn. padidėjo atitinkamai 135,5 ir 341,7 proc. AB „Vilniaus baldai“ pajamos šiais laikotarpiais išaugo
22,2 ir 28,3 proc. Pažymėtina, kad daugiausia pajamų šiais laikotarpiais, kaip ir anksčiau, uždirbo AB LESTO – atitinkamai
175,79 mln. Eur (606,97 mln. Lt) ir 0,67 mln. Eur (2,3 mlrd. Lt), daugiausia mažėjo komunalinių paslaugų sektoriaus
pajamos – 11,98 ir 13,83 proc. Kitų sektorių (paslaugų vartotojams, energetikos, telekomunikacijų) bendrovių pajamos per
2014 m. 12 mėn. sumažėjo nedaug – 2–4 proc.
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn., palyginti su 2013 m. tais pačiais laikotarpiais, savikainą pavyko sumažinti finansinių paslaugų, komunalinių paslaugų, paslaugų vartotojams ir pagrindinių medžiagų sektorių bendrovėms: per 2014 m.
ketvirtąjį ketvirtį – atitinkamai 11,6, 19,7, 60,5 ir 6,7 proc., o per 2014 m. 12 mėn. – atitinkamai 9,5, 20,8, 0,4 ir 11,1 proc.
Šiais laikotarpiais daugiausia savikaina išaugo tų pačių sektorių bendrovių, kurių pajamos nagrinėjamais laikotarpiais
didėjo daugiausia, t. y. reikšmingai padidėjo naftos ir dujų sektoriaus savikaina: per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį – beveik 12
kartų, o per šių metų 12 mėn. – 8,2 karto. Pramoninių gaminių sektoriaus savikaina augo atitinkamai 10,6 ir 13,5 proc.
Didžiausią įtaką darė išaugusi AB „Klaipėdos nafta“ savikaina: per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį padidėjusi beveik 11 kartų, o
per 2014 m. 12 mėn. – 20,5 proc. Plataus vartojimo prekių ir telekomunikacijų sektorių savikaina ketvirtą ketvirtį didėjo
atitinkamai – 6,7 ir 34,3 proc., o per 12 mėn. – 9,8 ir 8,7 proc. Pavyzdžiui, AB „Agrowill Group“ savikaina didėjo 111,5 ir
347,1 proc., o AB „Vilniaus baldai“ – 25 ir 31,3 proc. Telekomunikacijos sektoriaus, kuriam priklauso 1 bendrovė, – TEO
LT, AB, savikaina per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 34,3, o per šių metų 12 mėn. – 8,7 proc.
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 12 mėn. pelningai baigė plataus vartojimo prekių, energetikos, pagrindinių medžiagų bei telekomunikacijų sektoriai. Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad, be anksčiau minėtų sektorių, 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį
pelningai baigė ir technologijų sektorius, kuriam priklauso 2014 m. įsteigta AB „INVL Technology“, o 2014 m. 12 mėn. –
pelningai baigė ir finansinių paslaugų sektorius.
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn. didžiausią pelną uždirbo AB „Lietuvos dujos“, – atitinkamai 74,26 mln. Eur (256,4
mln. Lt) ir 42,34 mln. Eur (146,2 mln. Lt). Daugiausia nuostolių per abu nagrinėjamus laikotarpius patyrė AB LESTO, AB
„Litgrid“ ir AB „Amber Grid“ – atitinkamai 0,52 mlrd. Eur (1,78 mlrd. Lt), 104,58 mln. Eur (361,1 mln. Lt), ir 117,64 mln. Eur
(406,2 mln. Lt), o per 12 mėn. laikotarpį – 0,49 mlrd. Eur (1,7 mlrd. Lt), 108,69 mln. Eur (375,3 mln. Lt) ir 113,42 mln. Eur
(391,6 mln. Lt). Visoms trims bendrovėms pagrindinė nuostolių priežastis buvo pripažinti IMT vertės sumažėjimo nuostoliai.
1 lentelė. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius*
plataus
vartojimo
prekės

pramoniniai
gaminiai

„Avia
Solutions
Group“, AB

AB „Vilkyškių
pieninė“

AB „Klaipėdos
nafta“

AB LESTO

AB „Apranga“

AB „Žemaitijos
pienas“

AB „City
Service“

„Lietuvos
energijos
gamyba“, AB

AB „Avia AM
Leasing“

AB „Rokiškio
sūris“

finansinės
paslaugos

komunalinės
paslaugos

AB „Invalda
LT“

AB „Kauno
energija“

AB „INVL
Baltic
Farmland“
AB „INVL
Baltic Real
Estate“

Bendrovės
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Sektoriai

AB „Lietuvos
dujos“
LITGRID, AB

paslaugos
vartotojams

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“

pagrindinės
medžiagos
AB
„Grigiškės“

telekomunikacijos
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nafta ir
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TEO LT, AB

AB „INTER
RAO
Lietuva“

AB „INVL
Technology“

AB
„Amber
Grid“

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

* 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.
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Per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. atitinkamų laikotarpių rezultatais, 41,18 proc., o per 12 mėn.
45,16 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. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12
mėn. pagerino, yra energetikos ir pagrindinių medžiagų sektorių bendrovės, taip pat nemaža dalis plataus vartojimo
prekių ir pramoninių gaminių sektorių bendrovių.
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį grynąjį rezultatą daugiausia pavyko pagerinti AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Pieno žvaigždės“.
AB „Lietuvos dujos“, įvykdžiusi Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus nurodymą ir retrospektyviai įvertinusi IMT
vertės sumažėjimo nuostolius, per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį patyrusi 42,99 mln. Eur (148,44 mln. Lt) grynųjų nuostolių,
2014 m. ketvirtąjį ketvirtį uždirbo 74,26 mln. Eur (256,39 mln. Lt) pelno, o per 12 mėn. – beveik 42,35 mln. Eur (146,24
mln. Lt) grynojo pelno. Bendrovė nurodė, kad išgryninta ir efektyvesnė veikla 2014 m. leido pasiekti geresnių rezultatų,
pajamų augimą nulėmė padidėjusios skirstymo paslaugų kainos, nustatytos prasidėjus 2014–2018 m. kainų reguliavimo
periodui. AB „Pieno žvaigždės“ 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį patyrusi 1,62 mln. Eur (5,59 mln. Lt) grynųjų nuostolių, sugebėjo
per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį uždirbti 4,13 mln. Eur (14,26 mln. Lt) grynojo pelno, o per 12 mėn. – 4,98 mln. Eur (17,19
mln. Lt). Bendrovė nurodė, kad 2014 m. grynąjį pelną padidino padidėjusios pajamos, veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto pardavimo sandoriai, įvykdyti per 2014 metus. Taip pat dėl šiuo metu pradėjusių didėti pieno produktų kainų
pasaulinėse rinkose sumažėjo atidėjimai atsargoms, o tai pagerino paskutiniojo ketvirčio rezultatą. Tačiau dėl 2014 m.
antrąjį pusmetį pasaulinėse rinkose smukusios pieno produktų paklausos ir uždarytos Rusijos rinkos grynasis pelnas,
gautas 2014 m., yra mažesnis, nei buvo planuotas.
Per 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį 58,82 proc., o per 12 mėn. – 54,84 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. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn. labiausiai sumažėjo AB LESTO
grynasis rezultatas. Ši bendrovė 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį patyrė 0,52 mlrd. Eur (1,78 mlrd. Lt), per 12 mėn. – 0,49 mlrd.
Eur (1,7 mlrd. Lt) nuostolių, o 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį uždirbo 1,77 mln. Eur (6,1 mln. Lt) grynojo pelno, atitinkamai per
12 mėn. – 14,01 mln. Eur (48,37 mln. Lt) grynojo pelno. 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn. svariai sumažėjo AB
„Amber Grid“ ir AB „Litgrid“ rezultatai: patirta atitinkamai 117,64 mln. Eur (406,2 mln. Lt) ir 104,58 mln. Eur (361,1 mln.
Lt), o per 12 mėn. – 113,42 mln. Eur (391,6 mln. Lt) ir 108,69 mln. Eur (375,3 mln. Lt) grynųjų nuostolių, kai 2013 m. buvo
uždirbtas pelnas. Skirtumus tarp 2014 ir 2013 m. tarpinių veiklos rezultatų nulėmė IMT vertės sumažėjimas.
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2014 m. ketvirtąjį ketvirtį ir per 12 mėn. reikšmingai sumažėjo ir AB „Avia Solution Group“ bei AB „Rokiškio sūris“ rezultatai: per ketvirtąjį ketvirtį patirta 5,07 mln. Eur (17,5 mln. Lt) ir 0,09 mln. Eur (0,32 mln. Lt), o per 12 mėn. – atitinkamai 4,05
mln. Eur (13,97 mln. Lt) ir 0,39 mln. Eur (1,33 mln. Lt) nuostolių. Per 2013 m. tuos pačius laikotarpius uždirbta atitinkamai
0,83 mln. Eur (2,87 mln. Lt) ir 3,84 mln. Eur (13,26 mln. Lt), o per 12 mėn. laikotarpį – 9,11 mln. Eur (31,45 mln. Lt) ir 9,50
mln. Eur (32,79 mln. Lt) grynojo pelno. AB „Rokiškio sūris“ nurodė, kad pagrindinė pelno sumažėjimo priežastis – krizė
pasaulinėje pieno produktų rinkoje, 2014 m. pavasarį kilusi krizė, kurią dar labiau sustiprino Rusijos Federacijos paskelbtas embargas ES šalių (tarp jų ir Lietuvos) maisto produktams. Grupės pardavimo apimtys, palyginti su praėjusiais
metais, nesikeitė, tačiau drastiškas eksportinių pieno kainų sumažėjimas paveikė grupės pelno rezultatus. Vykdant
įsipareigojimus žemdirbiams – pagal pasirašytas sutartis supirkti sutartą pieno kiekį – įmonė negalėjo atsisakyti nepelningo pardavimo eksporto rinkose. AB „Avia Solution Group“ grynasis rezultatas mažėjo dėl 2014 m. atidaryto naujo
orlaivių techninės priežiūros angaro Kaune, sumažėjusio orlaivių atsarginių dalių, variklių valdymo ir techninės priežiūros
subsegmentų pelningumo bei pripažinto gautinų sumų iš klientų (daugiausia iš NVS šalių) ir atsargų vertės sumažėjimo.

