Tarp stambiausių įmonių Vidurio ir Rytų Europoje – vis daugiau Lietuvos bendrovių
Naujausiame „Coface“ TOP 500 reitinge Lietuvos ir Latvijos įmonių padaugėjo, Estijos – sumažėjo
2019 m. duomenimis sudarytas „Coface“ TOP 500 reitingas įvardino didžiausias Vidurio ir Rytų Europos (VRE)
įmones. Naujasis reitingas parodė:






Lietuvos įmonių TOP 500 sąraše padaugėjo nuo 19 iki 22, pasikeitė ilgametė lyderė – dabar pirmauja
„Vilniaus prekyba“;
Keitėsi visų Lietuvos įmonių reitingai: yra pakilusių 91 pozicija ir kritusių 76 taškais;
Latvijos įmonių skaičius padidėjo nuo 7 iki 8;
Estijos įmonių sąraše sumažėjo iki 6, nors prieš metus šis skaičius buvo išaugęs nuo 7 iki 11;
Kaip įprasta, daugiausia į TOP 500 patekusių įmonių veikia Lenkijoje, tačiau jų skaičius naujajame reitinge
sumažėjo nuo 175 iki 162.

Remdamasi 2019 m. duomenimis „Coface“ sudarė didžiausių Vidurio ir Rytų Europos įmonių sąrašą, kuriame
Lietuvos įmonių vėl padaugėjo – nuo 19 iki 22. Naujajame reitinge tarp lietuviškų įmonių į aukščiausią vietą išsiveržė
„Vilniaus prekyba“, TOP 500 sąraše pakilusi į 16 poziciją ir aplenkusi daugelį metų pirmavusią bendrovę „Orlen
Lietuva“, šiemet kritusią iš pernai turėtos 18 į 22 vietą. Nors iš naujojo „Coface“ reitingo šiemet iškrito kelios
žinomos bendrovės – „Kesko Senukai“, „Vičiūnų grupė“, Spectator“ ir ESO, į TOP 500 pateko naujokės „Avia
Solutions Group“, „Agrorodeo“ ir „Linas Agro“. Į TOP 500 taip pat pateko ženkliai pozicijas sustiprinusios „Circle K
Lietuva“ bei „Norfos mažmena“.
„Lietuvos įmonės užtikrintai stiprino savo pozicijas didžiausių VRE įmonių sąraše, iš 22-jų net 14 įmonių pozicijos kilo –
tai rodo, kad lietuviškos bendrovės sėkmingai augina verslą ir vis tvirčiau konkuruoja Europoje, – sako Mantvydas
Štareika, „Coface Baltics“ generalinis direktorius. – Tačiau turime įvertinti, kad šis reitingas dar neatspindi pandemijos
poveikio, todėl kitų metų TOP 500 sąraše galime pamatyti dar didesnių pokyčių.“
Po ilgų pirmavimo metų šiemet „Orlen Lietuva“ užleido lyderės pozicijas (pernai buvo 18-oje, šiemet nusileido į 22
vietą) ir į aukščiausią Lietuvos įmonių istorijoje 16-ąją vietą tarp 500 didžiausių VRE bendrovių leido patekti „Vilniaus
prekybai“ – šios įmonės apyvarta 2019 m. pasiekė 4,9 mlrd. Eur (išaugo 17 proc.). Iš pernai turėtos 21-os vietos
prekybos milžinė pakilo į 16 poziciją. Įmonės „Orlen Lietuva“ apyvarta pernai krito 3 proc. iki 4,6 mlrd. Eur. Baltijos
šalyse „Vilniaus prekyba“ yra vienintelė bendrovė, patekusi tarp dvidešimties didžiausių įmonių VRE regione.
Į didžiausių VRE įmonių trisdešimtuką šiemet pateko „Maxima grupė“, pakilusi iš 32 vietos iki 28 pozicijos (apyvarta
augo 16 proc. iki 3,993 mlrd. Eur). Kita šios įmonių grupės bendrovė „Maxima LT“ naujausiame VRE reitinge krito 8
pozicijomis iš 102 į 110 vietą. Šios įmonės apyvarta augo 4 proc. ir pasiekė 1,7 mlrd. Eur.
Su aukščiau minėtomis įmonėmis susijusi „Euroaphoteca“, pernai pirmąkart patekusi į „Coface“ Top 500 reitingą,
šiemet vėl šoktelėjo 19 pozicijų aukščiau: iš 329 – į 310 vietą. Vaistinių tinklo apyvarta pernai augo 14 proc. ir sudarė
745 mln. Eur.
Rekordiški augimai ir kritimai: degalinių tinklas šoktelėjo 91 vietomis
M. Štareikos teigimu, nors 2019 m. įmonių dar nepaveikė vėliau užklupusios pandemijos iššūkiai, TOP 500 sąraše būta
ryškių šuolių ir kritimų. Keturiolika bendrovių iš Lietuvos pagerino savo vietą reitinge, о didžiausią augimą
pademonstravo „Circle K Lietuva” – ši įmonė pakilo net 91 pozicija. Naujausiame TOP 500 sąraše ši bendrovė yra 429
vietoje, nors pernai kaip stebima kandidatė buvo 520 vietoje. Įmonės apyvarta per metus išaugo 24 proc. iki 574 mln.
Eur. Tai – aukščiausias augimas tarp Baltijos šalių įmonių ir 6-asis pagal dydį visame VRE regione.
Įspūdingais šuoliais išsiskyrė „Norfos mažmena“, „Girteka Logistics“, „Linas Agro Group AB“, „Koncernas Achemos
grupė“ ir „VG Holding”
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Įspūdingo augimo pasiekė dar keletas Lietuvos bendrovių – net 72 pozicijomis sąraše palypėjo „Norfos mažmena“ (iš
514 iki 442 vietos). Šios bendrovės metinė apyvarta augo 20 proc. ir pasiekė 563 mln. Eur. 67 vietomis sąraše pakilo
„VG Holding” (iš 435 – į 368 vietą), per metus apyvartą auginusi 21 proc. ir pasiekusi 644 mln. Eur apyvartą. 54 vietomis
reitinge pakilo „Linas Agro Group AB“ (iš 361 į 307 vietą, apyvarta augo 18 proc. iki 746 mln. Eur), 53 pozicijomis
pagerėjo įmonės „Girteka Logistics“ pozicijos (iš 285 iki 232 vietos, apyvarta pakilo 24 proc. iki 945 mln. Eur). Bendrovė
„ME Investicija“ 36 vietomis pagerino poziciją reitinge – iš 227 vietos į 191 vietą, šios įmonės apyvarta augo 24 proc.
iki 1,122 mrld. Eur. „Koncernas Achemos grupė“ taip pat ženkliai – 35 vietomis – sustiprino savo poziciją, apyvarta
pernai augo 19 proc. ir siekė 932 mln. Eur.
Sąrašo naujokių „Avia Solutions Group“, „Agrorodeo“ ir „Linas Agro AB“ apyvartos pernai augo nuo 30 iki 72 proc.
Pernai net kandidatų sąraše neišvardintos „Avia Solutions Group“ bei „Agrorodeo“ TOP 500 reitinge iš karto užėmė
atitinkamai 394 bei 402 vietas. „Avia Solutions Group“ apyvarta pernai augo net 40 proc. ir siekė 607 mln. Eur, o
„Agrorodeo” apyvarta padidėjo net 72 proc. iki 601 mln. Eur. Kita sąrašo naujokė – „Linas Agro AB“ pateko į 430 vietą,
įmonės apyvarta pernai kilo 30 proc. iki 571 mln. Eur.
Stabiliai iki 7 proc. augo „Sanitex“, „Palink“ ir „Kauno grūdai“
Stabilumu ir neženkliu augimu pernai išsiskyrė kelios bendrovės: „Sanitex“ pakilo 7 pozicijomis iš 203 iki 196 vietą,
apyvarta kilo 7 proc. iki 1,099 mlrd. Eur, „Palink“ pakilo 4 vietomis iš 352 iki 348 poziciją, apyvartą augino 4 proc. iki
678 mln. Eur. O „Kauno grūdų“ vieta naujajame reitinge pagerėjo 3 vietomis (buvo 444, tapo 441), įmonės apyvarta
augo 7 proc. iki 563 mln. Eur.
Giliausią krytį sąraše patyrė „Ignitis grupė“ bei „Neo Group“, praradusi net 76 pozicijas
Per plauką „Coface“ TOP 500 reitinge išsilaikė bendrovė „Neo group“: pernai ryškų šuolį pademonstravusi įmonė
šiemet prarado 76 pozicijas ir krito į 499 vietą. Šios įmonės metinė apyvarta sumažėjo 6 proc. ir sudarė 509 mln. Eur.
Tuo pačiu laikotarpiu „Ignitis Grupė“ (buv. AB „Lietuvos energija“), kurios pajamos pernai augo 5 proc. ir siekė 1,079
mlrd. Eur, šiemet TOP 500 sąraše krito 39 pozicijoms ir pateko į 199 vietą (pernai buvo 160).
Neženkliai pozicijas „Coface“ reitinge užleido „MG Baltic koncernas“, pernai buvęs 364, о šiemet nusileidęs iki 367
vietos. Koncerno apyvarta pernai augo 2 proc. ir sudarė 644 mln. Eur.
„Kaip matome iš VRE regiono TOP 500 didžiausių įmonių sąrašo, šiuo metu lietuviškoms bendrovėms pavyksta stiprinti
savo pozicijas tarptautinėje rinkoje. Vis dėlto labiausiai savo konkurencingumą didino įmonės, augusios daugiau kaip
20 proc., – komentuoja M. Štareika. – Dėl pandemijos poveikio kitų metų reitinguose galime matyti naftos įmonių,
automobilių gamintojų smukimą. Kita vertus, tikėtina, jog augs farmacijos įmonių ir prekybos tinklų reitingai.“
Latvijos bendrovių skaičius išaugo iki 8, Estijos – sumažėjo iki 6
Kaip ir pernai, tarp Latvijos bendrovių aukščiausią (94) vietą užėmė „Uralkali Trading“, praradusi 15 pozicijų palyginti
su 2018 m. Įmonės apyvarta pernai krito 2 proc. ir pasiekė 1,9 mlrd. Eur. Iš Latvijoje veikiančių bendrovių reitinge 9
pozicijomis kilo tik „Maxima Latvija“ (267 vieta, buvo 276) bei 8 pozicijomis – „Elko Grupa“ (114 vieta, buvo 122). Kitos
įmonės reitinge krito: „Rimi Latvia“ (Iš 231 į 240), „Latvenergo“ (iš 235 į 263), „Orlen Latviija“ (iš 407 į 448). Šiemet
viena Latvijos bendrovė „Severstal Distribution“ pirmą kartą pateko į reitingą ir iškart užėmė 333 vietą. Šios įmonės
2019 m. apyvarta sudarė 706 mln. Eur.
Estijos įmonių sąrašą 227 vietoje (pernai buvo 238) pradeda „Eesti Energia“, pernai augusi 9 proc. ir pasiekusi 956 mln.
Eur apyvartą. Sąrašą tęsia „Tallink Group“ (231 vieta, buvo 214), išlaikiusi stabilią 949 mln. Eur apyvartą. Toliau
rikiuojasi naujokė „NG Investeeringud“ (252 vieta, 873 mln. Eur), prekybos tinklas „Tallinna Kaubamaja Grupp“ (325
vieta, buvo 332, apyvarta augo 5 proc. iki 717 mln. Eur). 111 pozicijų sąraše pakilo „NT Bunkering“, patekusi į 376 vietą
(buvo – 487), kurios metinė apyvarta augo 30 proc. iki 634 mln. Eur. Estiškų įmonių sąrašą užbaigia net 78 vietomis
nusileidęs „Ericsson Eesti“, iš 317 kritęs į 395 vietą. Įmonės apyvarta pernai smuko 14 proc. iki 607 mln. Eur.
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Vidurio ir Rytų Europos TOP 500 pirmauja naftos bendrovės, automobilių gamintojai ir prekybininkai iš Lenkijos,
Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos
„Coface“ sudaromame TOP 500 reitinge didžiausiomis bendrovėmis VRE regione išlieka naftos ir naftos produktų
perdirbimo bendrovės, taip pat – prekybos įmonės ir automobilių gamintojai. Lenkijos naftos koncernas „Orlen“
daugelį metų užima 1-ąją vietą, pernai jo apyvarta augo 1 proc. ir siekė 26,1 mlrd. Eur. Čekijoje veikianti gamykla
„Škoda Auto“ yra 2-oje vietoje – apyvarta pernai augo 10 proc. iki 18,1 mlrd. Eur. 3-oje vietoje – Vengrijos bendrovė
„MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (apyvarta mažėjo 1 proc. iki 15,9 mlrd. Eur).
Lenkijos įmonė „Jeronimo Martins Polska“ pelnė 4-ąją vietą su metine 13,1 mlrd. Eur apyvarta, Slovakijoje veikianti
„Volkswagen Slovakia“ – 5-ąją vietą (10,4 mlrd. Eur).
Iš viso TOP 500 sąraše Lenkijos bendrovių yra 163, Čekijos – 78, Vengrijos – 73, Rumunijos – 58, Slovakijos – 35,
Lietuvos – 22, Bulgarijos – 18, Slovėnijos – 18, Kroatijos – 13, Serbijos – 8, Latvijos – 8, Estijos – 6.
Duomenys rodo, kad pernai 500 didžiausių įmonių VRE regione bendra apyvarta augo 5,5 proc. iki siekė 740 mlrd. Eur.
373 įmonių (74,6 proc.) apyvarta augo, o 127 (25,4 proc.) bendrovių išliko tokia pati arba smuko. Iki 1,480 mlrd. Eur
pakilo vidutinė vienos įmonės metinė apyvarta, kai prieš metus šis rodiklis siekė 1,396 mlrd. Eur.
Apie TOP 500 reitingą:
Jau dvyliktąjį kartą „Coface“ parengtas didžiausių Vidurio ir Rytų Europos įmonių reitingas įtraukė Bulgarijos, Čekijos, Estijos,
Lenkijos, Kroatijos, Vengrijos, Rumunijos, Latvijos, Lietuvos, Serbijos, Slovakijos ir Slovėnijos įmones, kurių 2019 m. metinė
apyvarta buvo ne mažesnė kaip 300 mln. eurų. Į šį sąrašą neįtraukti finansinių paslaugų teikėjai, bankai, draudimo bendrovės,
lizingo įmonės ir brokeriai. Į reitingą taip pat nepateko įmonės, kurios iki nurodytos datos nepateikė finansinių duomenų. „Coface“
sudarytame VRE TOP 500 reitinge įvertintos ne tik įmonių pajamos, bet ir grynasis pelnas, darbuotojų skaičiaus metinis pokytis ir
kiti rodikliai.
Apie „Coface“:
Daugiau kaip 70 metų patirtis ir tankus atstovybių tinklas padėjo „Coface“ tapti viena didžiausių pasaulyje prekinio kredito
draudimo ir rizikos valdymo bendrove. Visame pasaulyje „Coface“ paslaugomis naudojasi daugiau kaip 50 tūkst. klientų. „Coface“
paslaugos ir sprendimai apsaugo ir padeda įmonėms priimti pagrįstus sprendimus kreditų klausimais, siekiant padidinti jų
galimybes daugiau parduoti tiek vidaus, tiek eksporto rinkose. Bendrovės apyvarta 2019 m. siekė beveik 1,5 mlrd. eurų.
Daugiau informacijos:
Mantvydas Štareika, „Coface Baltics“ generalinis direktorius (Mantvydas.Stareika@coface.com; +37068337602)
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