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Tarp 50 didžiausių bendrovių Baltijos šalyse – 28 lietuviškos įmonės
Tarp 50 didžiausių bendrovių Baltijos šalyse šiemet pateko 28 įmonės iš Lietuvos – keturiomis mažiau nei
pernai, rodo tarptautinės rizikos valdymo bendrovės „Coface“ atlikta analizė. Estiškų įmonių skaičius išaugo
nuo 10 iki 14, о latviškų liko nepakitęs – 8. Bendra šių įmonių apyvarta 2021 m. augo 19,3 proc. ir pasiekė 54,8
mlrd. Eur, pelno suma išliko beveik nepakitusi – 2,049 mlrd. Eur. Baltijos šalių rizikingumas nepakito – nors
metų pradžioje visos šalys buvo vertinamos geriau, šiuo metu dėl prognozuojamų neigiamų karo padarinių
Lietuva ir Latvija turi A4 įvertį, o Estija – kiek aukštesnį A3.
Į TOP–50 sąrašą patekusios įmonės kartu pasiekė 54,8 mlrd. Eur apyvartą – 67 proc. šios sumos (36,836 mlrd.) Eur
buvo Lietuvos įmonių apyvarta, nors lietuviškų bendrovių skaičius reitinge sudaro 56 proc. Latviškų įmonių skaičius
reitinge yra 16 proc., o bendra jų apyvarta – 9,185 mlrd. Eur (16,7 proc). Estijos įmonių skaičius sudaro 28 proc., o jų
bendra apyvarta – 8,812 mlrd. Eur (16 proc.). Bendras TOP–50 sąrašo įmonių uždirbtas pelnas pernai išliko beveik
nepakitęs – 2,049 mlrd. Eur palyginti su 2,044 mlrd. Eur 2020 m.
„Coface Baltics“ vadovas Mindaugas Sventickas atkreipė dėmesį, kad sparčiausiai pernai augo estiškos įmonės – jų
apyvartos augimas siekė 52 proc. Latviškų įmonių apyvarta didėjo 16,9 proc., lietuviškų – 14 proc.
„Dėl kilusių energijos išteklių kainų savo pozicijas naujausiame „Coface“ reitinge sustiprino energetikos sektoriaus
bendrovės, taip pat – tos įmonės, kurios investavo į augimą. Džiugu, kad nepaisant ekonominių iššūkių pernai daugiau
įmonių dirbo pelningai“, – sako M. Sventickas.
Lietuvos bendrovės bendrai uždirbo 1,94 mlrd. Eur pelno (7,7 proc. daugiau nei prieš metus). Latviškų įmonių pelnas
pakilo 42 proc. iki 240 mln. Eur, palyginti su 2020 m. rezultatais (169 mln. Eur), o Estijos įmonių bendras rezultatas –
131 mln. nuostolio.
Pagal didžiausią uždirbtą pelną Baltijos šalyse išsiskiria penkios lietuviškos bendrovės: UAB „Thermo Fisher Scientific
Baltics“ (405 mln. Eur), UAB „Vilniaus prekyba” (252 mln. Eur) bei UAB „Maxima LT” (220 mln. Eur), AB „Ignitis grupė“
(171 mln. Eur) bei UAB „Maxima grupė“ (153 mln. Eur). Kitose Baltijos šalyse triženklį pelną uždirbo tik Latvijos įmonė
„Latvenergo“ AS (116 mln. Eur), o kitų TOP–50 reitinge esančių bendrovių pelnas buvo kuklesnis.
Pernai net 20 įmonių pelnas mažėjo, o 3 dirbo nuostolingai – tai estiškos bendrovės „Bolt technology“ OU (547 mln. Eur
nuostolio ir „Tallink Grupp“ AS (57 mln. Eur nuostolio), taip pat lietuviška UAB „SBA Home“ (2 mln. Eur nuostolio). Visos
kitos į naujausią „Coface“ reitingą patekusios įmonės dirbo pelningai.
Pirmajame dešimtuke – 7 lietuviškos, 2 latviškos ir viena estiška bendrovė
Šiemet pirmasis didžiausių Baltijos šalių įmonių dešimtukas atrodo taip: UAB „Vilniaus prekyba“ (1 vieta, apyvarta augo
6 proc. iki 5,501 mlrd. Eur), UAB „Maxima grupė” (2 vieta, augo 6 proc. iki 4,485 mlrd. Eur), AB „Orlen Lietuva“ (3 vieta,
augo 75 proc. iki 4,303 mlrd. Eur), Latvijos įmonė „Uralkai Trading“ SIA (4 vieta, augo 55 proc. iki 2,804 mlrd. Eur), UAB
„Thermo Fisher Scientific Baltics“ (5 vieta, augo 54 proc. iki 1,942 mlrd. Eur), AB „Ignitis grupė“ (6 vieta, augo 54 proc.
iki 1,869 mlrd. Eur), dar viena latviška įmonė „ELKO grupa“ AS (7 vieta, apyvarta mažėjo 3 proc. iki 1,852 mlrd. Eur),
UAB „Maxima LT” (8 vieta, augo 4 proc. iki 1,759 mlrd. Eur), UAB „ME Investicija“ (9 vieta, augo 24 proc. iki 1,448 mlrd.
Eur) ir vienintelė estiška įmonė „Eesti energia“ AS (10 vieta, augo 57 proc. iki 1,313 mlrd. Eur).
Iš pirmojo dešimtuko naujausiame TOP–50 sąraše šiemet iškrito UAB „Sanitex“ (11 vieta), kurios apyvarta pernai augo
5 proc. iki 1,209 mlrd. Eur.
Sąrašo naujokėmis tapo dviženkliais ir triženkliais skaičiais apyvartą auginusios įmonės
Į naujausią TOP–50 Baltijos didžiausių įmonių sąrašą šiemet pateko 9 naujokės, tarp kurių – 3 lietuviškos, 4 estiškos ir
2 latviškos įmonės: Estijos bendrovė „Enefit Power“ AS (29 vieta, apyvarta pernai augo 123 proc. iki 626 mln. Eur), AB
„Achema“ (30 vieta, augo 57 proc. iki 590 mln. Eur), latviška įmonė „Latvijas gaze“ AS (32 vieta, augo 206 proc. iki 583
mln. Eur), estiška bendrovė „Tavid“ AS (augo 58 proc. iki 545 mln. Eur), UAB „Neo group“ (35 vieta, augo 49 proc. iki
545 mln. Eur), Estijos įmonė „Bolt Technology“ OU (42 vieta, augo 126 proc. iki 501 mln. Eur), „Orlen Latvija“ SIA (44
vieta, augo 57 proc. iki 488 mln. Eur), estiška bendrovė „Kasperwiki Laevaomanikud“ OU (45 vieta, augo 49 proc. iki
485 mln. Eur) bei „Bitė Lietuva“ (46 vieta, augo 14 proc. iki 480 mln. Eur).
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Daugiau kaip po 20 proc. savo apyvartą Lietuvoje augino dvylika įmonių: AB „Orlen Lietuva“ (75 proc.), UAB „Ignitis“
(70 proc.), AB „Achema“ (57 proc.), AB „Linas Agro“ (56 proc.), AB „Ignitis grupė“ (54 proc.), UAB „Thermo Fisher
Scientific Baltics“ (54 proc.), UAB „NEO group“ (49 proc.), UAB „Linas Agro group“ (43 proc.), UAB „Viada LT“ (36 proc.),
AB „Koncernas Achemos grupė“ (36 proc.), UAB „ME Investicija“ (24 proc.) ir UAB „SBA Home“ (22 proc.).
Nustojo mažėti Baltijos šalių populiacija, daugiausia BVP vienam gyventojui tenka Estijoje
Rengdami 50 didžiausių Baltijos šalyse bendrovių sąrašą, „Coface“ analitikai pateikė ir kitų rodiklių analizę. Ji parodė,
kad pernai pagaliau nustojo mažėti Baltijos šalių populiacija, kuri dabar siekia 6 mln. gyventojų: 2,8 mln. Lietuvoje, 1,9
mln. Latvijoje bei 1,3 mln. Estijoje. Pagal BVP dalį vienam gyventojui pernai labiausiai gerėjo situacija Lietuvoje – šis
rodiklis augo 12,9 proc. ir pasiekė 20,0 tūkst. Eur. Nors Estijoje BVP dalis vienam gyventojui augo kiek lėčiau (11,8
proc.), tačiau pasiekė aukščiausio rezultato Baltijos šalyse – 22,58 tūkst. Eur vienam gyventojui. Latvijoje minėtas
rodiklis pernai didėjo 12,4 proc. iki 17,45 tūkst. Eur.
„Coface“ duomenimis, po BVP smukimo visose Baltijos šalyse pandeminiais 2020 m., pernai šis rodiklis visur augo: 8
proc. Estijoje, 6 proc. Lietuvoje ir 3,9 proc. Latvijoje.
Apie „Coface“ TOP–50 reitingą:
„Coface“ Baltijos įmonių TOP–50 reitingas apima didžiausias regiono įmones, remiantis jų apyvarta kalendoriniais 2021 metais.
Tyrimas apima Estiją, Latviją ir Lietuvą. Į reitingą įtrauktos didžiausios Baltijos šalių įmonės, kurių apyvarta yra ne mažesnė kaip 300
mln. eurų. Į reitingą nepateko finansinių paslaugų teikėjai, tokie kaip bankai, draudimo bendrovės, lizingo bendrovės ir brokeriai.
„Coface“ reitingas yra pagrįstas pajamomis ir kitais svarbiausiais verslo rodikliais, pvz., grynuoju pelnu ir darbuotojų skaičiumi.
Įmonės, kurios buvo pakviestos, tačiau atsisakė pateikti informaciją, į galutinį reitingą nepateko.

Daugiau informacijos:
Mindaugas Sventickas, „Coface Baltics“ generalinis direktorius (Mindaugas.Sventickas@coface.com; +37061588664)
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