2016 m. birželio 9 d.
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Emitentų apžvalgoje nagrinėjami konsoliduotieji 19 bendrovių , kurios paskelbė tarpines finansines ataskaitas
ir kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys.
3
Remiamasi emitentų viešai skelbta 2016 m. trijų mėnesių tarpine finansine informacija ir AB „Nasdaq Vilnius“
biržos duomenimis.

1. BENDRI EMITENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendro4
5
vių pajamos padidėjo 12 proc. ir sudarė 674,6 mln. Eur, savikaina atitinkamai padidėjo 13 proc. ir sudarė 421,3 mln. Eur. Bendrovės uždirbo 93,8
mln. Eur grynojo pelno, jis padidėjo 10 proc.
2016 m. pirmąjį ketvirtį, kaip ir 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, pelningai
dirbo 14 bendrovių. Jos uždirbo 96,265 mln. Eur grynojo pelno, arba 10
proc. daugiau negu bendrovės, dirbusios pelningai 2015 m. pirmąjį ketvirtį.
2016 m. pirmąjį ketvirtį, kaip ir 2015 m. tą patį laikotarpį, nuostolingai baigė
10 bendrovių. Jos patyrė 2,4 mln. Eur nuostolių, jie, palyginti su 2015 m.
pirmojo ketvirčio nuostoliais, padidėjo 26 proc.
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2. SEKTORIŲ REZULTATAI
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Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu,
Pastaba: palyginti su 2015 m. to paties laikotarpio
labiausiai augo telekomunikacijų bei naftos ir dujų sektorių pajamos –
duomenimis.
atitinkamai 65 ir 30 proc. Telekomunikacijų sektoriaus, kuriam priklauso
Šaltinis: emitentų 2016 m. 3 mėn. tarpinės finansinės
viena bendrovė TEO LT, AB, pajamos reikšmingai išaugo, kadangi
ataskaitos.
2016 m. sausio 4 d. TEO LT, AB, įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų.
TEO LT, AB, 2016 m. pirmojo ketvirčio pajamos, palyginti su 2015 m. pirmų trijų mėnesių pajamomis, įskaičiavus UAB
„Omnitel“ pajamas, padidėjo 2 proc. Vertinant visų nagrinėjamų bendrovių pajamas atskirai, matyti, kad per 2016 m.
pirmąjį ketvirtį daugiausia jos išaugo LITGRID, AB, – 82 proc. Bendrovė nurodė, kad šį augimą lėmė išaugusios perdavimo paslaugos ir tarptautinių jungčių perkrovimo pajamos. Pažymėtina, kad daugiausia pajamų uždirbo AB „Energijos
skirstymo operatorius“ – 182,45 mln. Eur. 2016 m. pirmąjį ketvirtį mažėjo tik plataus vartojimo prekių ir energetikos sektorių pajamos – atitinkamai 9 ir 6 proc. Energetikos sektoriui priklauso viena bendrovė – AB „INTER RAO Lietuva“. Ji nurodė, kad pajamos sumažėjo dėl rinkoje po NordBalt ir LitPolLink paleidimo sumažėjusių elektros energijos kainų. Tarp
plataus vartojimo prekių sektoriaus bendrovių, kurių pajamos mažėjo, minėtinos pieno perdirbimo gamybos bendrovės,
taip pat AB „Snaigė“ ir AB „Gubernija“. AB „Vilkyškių pieninė“ nurodė, kad pajamų sumažėjimą lėmė mažėjantis kainų
lygis. AB „Gubernija“ pajamos mažėjo dėl sumažėjusių pardavimų vietinėje rinkoje. Kitos bendrovės pajamų mažėjimo
priežasčių nenurodė.
2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, savikainą pavyko sumažinti plataus vartojimo prekių,
energetikos bei naftos ir dujų sektorių bendrovėms – atitinkamai 11, 3 ir 2 proc. Minėtu laikotarpiu savikaina labiausiai
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. AB „Vilniaus degtinė“
paskelbė trijų mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitą, joje pateiktos finansinės būklės ir bendrųjų pajamų ataskaitos, todėl AB „Vilniaus degtinė“ duomenys
įtraukti į apžvalgą.
2
Pasikeitus Vertybinių popierių įstatymui, neliko prievolės bendrovėms skelbti tarpines finansines ataskaitas, privalomai viešai skelbiamos 6 mėn. ir metinės finansinės
ataskaitos, todėl į apžvalgą įtraukti tik tų bendrovių, kurios viešai paskelbė 2016 m. 3 mėn. finansines ataskaitas, duomenys.
3
Viešai paskelbti 2016 m. 3 mėn. tarpiniai finansiniai duomenys lyginami su 2015 m. 3 mėn. duomenimis.
4
Nagrinėjami bendrovių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys.
5
Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo vertė.
1

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Pasiteirauti Inga Lekavičienė, tel. (8 5) 268 0534, el. p. ilekaviciene@lb.lt

išaugo telekomunikacijų (priklauso viena bendrovė TEO LT, AB) ir paslaugų vartotojams sektoriuose – atitinkamai 92 ir
28 proc.

2

2016 m. pirmąjį ketvirtį pelningai dirbo visų sektorių, išskyrus plataus vartojimo prekių, bendrovės. Plataus vartojimo
prekių sektoriuje analizuojamu laikotarpiu buvo tiek pelningai, tiek nuostolingai dirbusių bendrovių, tačiau apibendrinus
rezultatus paaiškėjo, kad šis sektorius 2016 m. pirmąjį ketvirtį baigė nuostolingai.
Analizuojamu laikotarpiu didžiausią pelną uždirbo AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 30,8 mln. Eur. Daugiausia nuostolių 2016 m. pirmąjį ketvirtį patyrė AB „Pieno žvaigždės“ – 1,33 mln. Eur. AB „Pieno žvaigždės“ nuostolių susidarymo
priežasčių neįvardijo.

3. EMITENTŲ GRYNOJO REZULTATO KAITA
Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, 58 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 pagerėjo, yra visos pramoninių gaminių, telekomunikacijų bei naftos ir dujų sektorių
bendrovės, taip pat didžioji dalis paslaugų vartotojams ir plataus vartojimo prekių sektorių bendrovių bei dalis komunalinių paslaugų sektoriaus bendrovių.
2016 m. pirmąjį ketvirtį grynąjį rezultatą labiausiai pagerino AB „Kauno energija“. Šios bendrovės grynasis pelnas per
2016 m. pirmus tris mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, išaugo nuo 4,94 mln. iki 9,4 mln. Eur. AB „Kauno energija“ nurodė, kad pelnas padidėjo dėl bendrovės efektyvios veiklos ir gamybos padidinimo savo šilumos gamybos
šaltiniuose naudojant biokurą. Nagrinėjamu laikotarpiu grynąjį rezultatą svariai pagerino ir dar dvi bendrovės: TEO LT,
AB, ir LITGRID, AB. TEO LT, AB, grynasis pelnas 2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu,
padidėjo nuo 8,47 mln. iki 11,74 mln. Eur, o LITGRID, AB – nuo 1,996 mln. iki 4,92 mln. Eur. TEO LT, AB, nurodė, kad
pirmąjį ketvirtį didėjusios pajamos, toliau vykdoma griežta sąnaudų kontrolė, veiklų sinergija ir efektyvumas lėmė tai, kad
padidėjo pelningumo maržos. LITGRID, AB, grynojo rezultato gerėjimo priežastys paminėtos ir pirmiau, t. y. geresnius
finansinius rodiklius labiausiai lėmė išaugusios perdavimo paslaugos ir tarptautinių jungčių perkrovų pajamos.
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Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2015 m. atitinkamo laikotarpio rezultatais, 42 proc. bendrovių grynasis rezultatas
pablogėjo, t. y. bendrovės uždirbo mažiau grynojo pelno, patyrė daugiau nuostolių arba pelningai dirbusios bendrovės
patyrė nuostolių. Labiausiai sumažėjo AB „Energijos skirstymo operatorius“ grynasis rezultatas. Bendrovės grynasis
pelnas per 2016 m. pirmus tris mėnesius, palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo nuo 35,86 mln. iki 30,8
mln. Eur. Bendrovė nurodė, kad grynasis pelnas sumažėjo dėl 2016 m., palyginti su 2015 m., 14 proc. sumažėjusios
reguliuojamoms paslaugoms nustatytos elektros energijos įsigijimo kainos.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Pasiteirauti Inga Lekavičienė, tel. (8 5) 268 0534, el. p. ilekaviciene@lb.lt

Priedas. Bendrovių pasiskirstymas pagal sektorius
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Grid“
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„Avia Solutions
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LITGRID, AB
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gamyba“, AB
AB „Energijos skirstymo operatorius“

AB „Apranga“
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energetika

pagrindinės
medžiagos

AB „INTER
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AB „Grigeo
Grigiškės“

AB „Gubernija“
AB „Snaigė“
AB „Utenos
trikotažas“
AB „Vilniaus
degtinė“
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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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