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santrauka  
Toliau pateikiami svarbiausi skaičiai ir faktai, 
iliustruojantys valstybės valdomų įmonių (VVĮ) 
veiklos rezultatus. Šioje ataskaitoje pateikiami 
neaudituoti įmonių finansiniai duomenys. 

Keturi ketvirčiai –  nuo 2011 metų sausio 1 dienos 
iki 2011 metų gruodžio 31 dienos 
n VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė, įskaitant nekilno-

jamąjį turtą, laikotarpio pabaigoje sudarė 19,8 mlrd. litų 
ir buvo 5,9 proc. mažesnė nei 2011 metų pradžioje. Ver-
tės nuosmukį lėmė įmonių, kurių akcijomis prekiaujama 
„NASDAQ OMX Vilnius“, akcijų kainų mažėjimas.

n Apskaitinė VVĮ portfelio turto vertė nuo metų pradžios 
išaugo 2,1 proc. ir siekė 30 mlrd. litų. Dėl gerų veiklos 
rezultatų turto vertė pastebimai augo transporto sektoriuje 
(nuo 7,5 mlrd. iki 8,2 mlrd. litų).

n Pardavimo pajamos ūgtelėjo 7 proc. – iki 6,9 mlrd. litų. 
Transporto sektoriaus įmonių pardavimo pajamos augo 12 
proc. – iki 2,5 mlrd. litų. Miškininkystės sektoriuje pardavi-
mo pajamos augo 31,4 proc. – iki 552,5 mln. litų dėl didėju-
sio parduotos medienos kiekio ir augusios medienos kainos.

n Tipinės veiklos pelnas 2011 metais siekė 183 mln. litų, o prieš 
metus įmonės patyrė 2,3 mln. litų nuostolio. Teigiamą pokytį 
lėmė gerėjęs transporto sektoriaus įmonių pelningumas (nuo 
96,9 mln. iki 245,2 mln. litų) ir mažėję energetikos sektoriaus 
įmonių nuostoliai (nuo 97,6 mln. iki 68,8 mln. litų).

n Grynasis pelnas išaugo nuo 2,5 mln. iki 78,7 mln. litų. 
Grynojo pelno augimas buvo mažesnis dėl įmonių patirtų 
finansinių nuostolių po banko „Snoras“ bankroto.

n Portfelio nuosavybės grąža siekė 0,9 proc., nors prieš 
metus buvo vos 0,3 proc. Pelningumo rodiklius pagerino 
transporto ir miškininkystės sektorių įmonės.

n VVĮ darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 0,6 proc. - iki 
40 811 darbuotojų. Labiausiai darbuotojų skaičius mažėjo 
energetikos sektoriaus įmonėse (185 darbuotojais), o 
miškininkystės – šiek tiek ūgtelėjo (70 darbuotojų). 

Ketvirtasis ketvirtis – nuo 2011 metų rugsėjo 30 
dienos iki 2011 metų gruodžio 31 dienos

n Visų VVĮ ketvirtojo ketvirčio tipinės veiklos pelningumas 
buvo geresnis nei 2010 metais – įmonės sumažino 
nuostolius nuo 176 mln. litų iki 138,3 mln. litų. 

n Ketvirtojo ketvirčio rezultatai buvo prastesni nei 
ankstesniųjų ketvirčių. Tam įtakos turėjo ssezoniškumas, 
metų pabaigoje apskaitytos turto perkainojimo sąnaudos,  
taip pat įmonių rezultatus reikšmingai paveikė banko 
„Snoras“ bankrotas. Dėl šio įvykio išaugo įmonių 
finansinės veiklos sąnaudos, kurios buvo 115 mln. litų 
didesnės nei 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį. Vien dvidešimt 
didžiausių valstybės valdomų įmonių prarado apie 70 
mln. litų banke „Snoras“ laikytų lėšų.
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vaLstybės vaLdomų įmonių 
pertvarkos programa

Ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį Ūkio ministerija pristatė in-
terneto tinklalapį, skirtą piliečiams informuoti apie VVĮ refor-
mą ir jos rezultatus. Tinklalapyje pateikiama informacija apie 
reformos tikslus, kryptis, atsakingas institucijas ir kitų šalių 
praktiką. Viešai publikuojami ir finansiniai portfelio, ir atskiri 
kiekvienos įmonės rodikliai. Sukurtas ir nuolat atnaujinamas 
tinklalapis padeda įgyvendinti vieną esminių reformos krypčių 
– didinti VVĮ veiklos skaidrumą.

Parengtas Nuosavybės teisės įgyvendinimo gairių projektas, 
kuriame nustatyti reguliavimo ir nuosavybės funkcijų atskyrimo 
principai, reikalavimai dėl valstybės valdomų įmonių valdymo 

organų sudėties, šių organų narių atrankos kriterijai, atlygio val-
dymo organų nariams apskaičiavimo tvarka. Be to, parengtas 
Vyriausybės nutarimo projektas, kuriuo siekiama pakeisti vado-
vų atlyginimų nustatymo tvarką taip, kad atlyginimai nebūtų 
didesni nei atitinkamų privataus sektoriaus bendrovių vadovų 
atlyginimai, ir skatintų įmones siekti ambicingesnių rodiklių. 

Siekiant atskirti komercines ir nekomercines funkcijas, 
rengiama metodika, kuria remiantis bus galima įvertinti, kiek 
kainuoja įmonių vykdomos funkcijos, kuriomis siekiama ne 
komercinių tikslų, bet naudos visuomenei, bus apibrėžta tokių 
funkcijų finansavimo sistema. 

svarbiausios naujienos
n 2012 metų sausį įsigaliojęs naujasis Pašto įstatymas nu-

mato, jog Lietuvos pašto patiriami nuostoliai iš  prenu-
meratos platinimo kaimo vietovėse bus kompensuojami iš 
biudžeto lėšų. 

n Energetikos sektoriaus įmonių valdybos pasipildė naujais 
nepriklausomais nariais, kurių skaičius metų pradžioje 
pasiekė 14. Tikimasi, kad nepriklausomų narių dalyvavi-
mas valdybose padės užtikrinti efektyvesnį įmonių valdy-
mą, kokybiškų strateginių planų parengimą ir nuoseklų jų 
įgyvendinimą.

n Aplinkos ministerija patvirtino naujas Prekybos mediena 
taisykles, kurios numato, jog didmeninei prekybai skirta 
mediena būtų parduodama elektroninėje pardavimo siste-
moje aukciono būdu. Taip bus sudarytos efektyvios rinkos 
sąlygos: palankesnės galimybės šalies medienos perdirbimo 
įmonėms apsirūpinti žaliava, didesnis prekybos skaidru-
mas, mažesnė administracinė našta dalyviams. 

n Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Vyriausybės 
nutarimu bus pertvarkomi į akcines bendroves. Pakeitus 
valdymo modelį, oro uostai ir toliau išliktų VVĮ, tačiau 
būtų sudarytos sąlygos efektyvesnei komercinei jų 
veiklai. 

n Lapkričio 10 dieną Lietuvą pasiekė konteinerinis trau-
kinys „Saulė“, kuris sujungė Čongčingo miestą (Kiniją) 
ir Antverpeną (Belgiją) per Lietuvą. Tikimasi, jog naujas 
maršrutas atneš naudą šalies ekonomikai. 

n Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija elektros 
rinkos operatoriui „Baltpool“ suteikė licenciją, leidžiančią 
organizuoti gamtinių dujų biržą. Šis sprendimas – svar-
bus žingsnis siekiant konkurencingos ir efektyvios dujų 
rinkos sukūrimo Lietuvoje. 

n Spalio pabaigoje Vyriausybė patvirtino ES trečiojo pake-
to nuostatų įgyvendinimo planą, pagal kurį AB „Lietuvos 
dujos“ veiklos (transportavimas, skirstymas, tiekimas) 
turi būti atskirtos iki 2014 metų. Atskyrimas leis sukurti 
konkurencingą gamtinių dujų sistemą šalyje.

n Gruodžio pradžioje buvo paskelbta, jog kitais metais pla-
nuojama centralizuoti valstybės nekilnojamojo turto val-
dymą perleidžiant jį centralizuotam turto valdytojui, ku-
ris būtų sukurtas sujungiant Valstybės turto fondą ir Turto 
banką. Naujasis turto valdytojas galės kaupti patikimą 
informaciją, kiek valstybė turi nekilnojamojo turto ir kaip 
jis yra naudojamas. Be to, bus sudaryta galimybė turtą per-
skirstyti, t. y. naudoti racionaliau ir priimti tinkamesnius 
sprendimus, susijusius su turto įsigijimu ir priežiūra. 

n Lapkričio viduryje buvo nacionalizuotas bankas „Sno-
ras“. Vėliau bankui iškelta bankroto byla. Banke buvo 
laikoma nemažai VVĮ lėšų, todėl ketvirtojo ketvirčio re-
zultatus pastebimai paveikė finansinės veiklos nuostoliai. 
Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ turėjo 
padengti indėlių draudimo išmokas, todėl pardavė dalį il-
galaikio turto ir pastebimai padidino finansinio sverto ro-
diklį – šios įmonės skola Lietuvos Vyriausybei metų pabai-
goje sudarė 2 979 mln. litų.

n 2012 metų kovo pradžioje Vyriausybė patvirtino valsty-
bės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gai-
rių aprašo (Skaidrumo gairių) pakeitimus. Atnaujintose 
Skaidrumo gairėse numatyta, kokia informacija turi būti 
pateikiama valstybės valdomų įmonių veiklos ataskaitose 
bei nustatytos į „NASDAQ OMX Vilnius“ prekybos sąrašą 
įtrauktų bendrovių finansinių ataskaitų teikimo datas ati-
tinkančios informacijos pateikimo datos.
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Apžvelgiant VVĮ portfelio finansinius rezultatus per dvylika 
2011 metų mėnesių, pirmiausia įvardijama, kiek įmonių suda-
ro portfelį, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikiama 
analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertę, nuosavą kapita-
lą, finansines skolas, pardavimo pajamas, tipinės veiklos pelną, 
pelningumą (nuosavo kapitalo grąžą), darbuotojus ir veiklos 
efektyvumą. Pabaigoje pateikiama informacija apie 20 didžiau-
sių įmonių.

Šioje ataskaitoje pristatomą portfelį sudaro 149 įmonės. Iš 
jų trys įmonės (Lietuvos tyrimų centras, „Regitra“, Dotnuvos 
eksperimentinis ūkis) nepateikė palyginamųjų ketvirtojo 
ketvirčio duomenų, todėl nebuvo įtrauktos skaičiuojant viso 
portfelio rezultatus. „Lietuvos energija“, LESTO ir „Litgrid“ 
priklauso VAE įmonių grupei, todėl į portfelio rezultatus 
įtraukiami tik VAE įmonių grupės konsoliduoti finansiniai 
duomenys. Aptariamu laikotarpiu privatizuotų įmonių 
nebuvo. 

Svarbu pabrėžti, jog įmonės pateikė neaudituotus 
finansinius rezultatus. Šioje ataskaitoje pristatomi duomenys 
bus patikslinti rengiant apibendrintąją metinę ataskaitą už 
2011 metus.

Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: transporto, energe-
tikos, miškininkystės ir kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso 
įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Energetikos 
sektoriuje yra 12 įmonių, kurių pardavimo pajamos sudaro apie 48 
proc. viso portfelio pardavimo pajamų. Transporto sektoriuje yra 24 
įmonės, generuojančios 36 proc. portfelio apyvartos, o miškininkys-
tės sektoriuje – 42 miškų urėdijos ir VĮ Valstybinis miškotvarkos ins-
titutas (8 proc. portfelio pardavimo pajamų). Kitų įmonių sektoriui 
priskirta beveik pusė portfelio įmonių – 70 įmonių, tačiau jų bendros 
pardavimo pajamos sudaro vos 8 proc. VVĮ portfelio apyvartos.

Toliau pateikiama informacija apie visą valstybės valdomų 
įmonių portfelį. Metodologijos gairės, kuriomis remiantis buvo 
agreguoti duomenys, pateiktos ataskaitos pabaigoje (žr. „Vertini-
mo metodologija“). 

Šioje ataskaitoje 2011 metų dvylikos mėnesių rezultatai ly-
ginami su perskaičiuotais 2010 metų VVĮ portfelio rezultatais, 
kurie dėl duomenų tikslinimo ir į portfelį neįtrauktų įmonių 
reikšmingai skiriasi nuo 2010 metų VVĮ veiklos ataskaitoje pa-
teiktų duomenų. Koregavimų įtaka 2010 metų VVĮ portfelio 
grynajam pelnui apibendrinta ataskaitos pabaigoje (žr. „Kore-
gavimų įtaka 2010 metų VVĮ portfelio grynajam pelnui“).

pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. iV ketv. 2011 m. iV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 1 497 497 1 731 045 6 405 110 6 851 472

pardavimo savikaina 969 148 1 156 346 4 175 602 4 469 888

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 528 349 574 700 2 229 508 2 381 584

Veiklos sąnaudos 704 340 712 978 2 231 802 2 198 604

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -175 990 -138 279 -2 294 182 980

Tipinės veiklos pelno marža -11,8 % -8,0 % 0,0 % 2,7 %

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją 133 174 158 068 1 225 127 1 392 459

Tipinės veiklos pelno prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją marža 8,9 % 9,1 % 19,1 % 20,3 %

kita veikla 7 329 13 938 26 495 50 564

finansinė ir investicinė veikla -13 812 -129 073 -4 416 -120 960

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -182 473 -253 413 19 785 112 584

pelno mokestis 5 075 -5 584 17 238 33 850

Grynasis pelnas -187 548 -247 830 2 547 78 734

Grynojo pelno marža -12,5 % -14,3 % 0,0 % 1,1 %
mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -1 191 -5 026 3 428 -10 137

netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. litų) 2010 m. iV ketv. 2011 m. iV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Turto mokestis 1 545 1 678 21 789 23 336

žaliavos mokestis 9 905 16 060 37 531 75 453
Netipinių mokesčių iš viso 11 450 17 737 59 321 98 789
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Ketvirtojo 2011 metų ketvirčio VVĮ portfelio pardavimo 
pajamos buvo 15,6 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 
2010 metais ir sudarė 1,7 mlrd. litų (2010 metais ketvirtojo 
ketvirčio pajamos siekė 1,5 mlrd. litų). 2011 metais, palyginti 
su 2010 metais, portfelio pardavimo pajamos išaugo 7 proc. – 
iki 6,9 mlrd. litų. 

Palyginti su 2010 metų ketvirtuoju ketvirčiu, pardavimo sa-
vikaina buvo 19,3 proc. didesnė ir ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį 
siekė 1,2 mlrd. litų. Dvylikos mėnesių pardavimo savikainos 
ūgtelėjimas – 7 proc. (iki 4,5 mlrd. litų). Ketvirtąjį 2011 metų 
ketvirtį veiklos sąnaudos buvo 1,2 proc. didesnės ir sudarė 713 
mln. litų, tačiau vertinant metinį pokytį matyti, jog įmonės su-

gebėjo optimizuoti veiklos sąnaudas – jos sumenko 1,5 proc. 
(iki 2,2 mlrd. litų). 

Dėl augusių pajamų ir nuosaikiau didėjusių išlaidų ketvirto-
jo ketvirčio tipinės veiklos nuostolis sumažėjo nuo 176 mln. iki 
138,3 mln. litų. Tipinės veiklos pelnas 2011 metais siekė 183 mln. 
litų, nors prieš metus bendras visų įmonių rezultatas buvo neigia-
mas (2,3 mln. litų tipinės veiklos nuostolio). Banko „Snoras“ ban-
krotas padidino finansinės ir investicinės veiklos nuostolius, kurie 
ketvirtąjį ketvirtį išaugo nuo 13,8 mln. iki 129,1 mln. litų ir lėmė, 
jog ketvirtojo ketvirčio grynasis nuostolis padidėjo nuo 187,5 mln. 
iki 247,8 mln. litų. Nepaisant to, 2011 metais įmonių dvylikos 
mėnesių grynasis pelnas išaugo nuo 2,5 mln. iki 78,7 mln. litų.

2011 m. gruodžio 31 d. turto vertinimas, tūkst. litų Rinkos vertė pinigų srautų 
metodas

ekspertų 
vertinimas

Buhalterinė 
vertė Viso

energetika 2 932 406 0 0 547 607 3 480 013
Transportas 14 149 0 0 5 165 513 5 179 663
miškininkystė 0 3 100 000 0 3 421 3 103 421
kita 0 0 0 1 026 595 1 026 595
nekilnojamasis turtas 0 0 7 000 000 0 7 000 000
Viso 2 946 555 3 100 000 7 000 000 6 743 135 19 789 691

Rodikliai 2010 m. 2011 m.

RoA 0,2 % 0,5 %

Roe 0,3 % 0,9 %

d/e* 12,0 % 26,9 %
d/e** 12,0 % 11,1 %

*2011 m. gruodžio 31 d. finansiniai įsipareigojimai apima 2 979 mln. litų beprocentinę paskolą, kurią Finansų ministerija valstybės vardu suteikė VĮ 
“Indėlių ir investicijų draudimui” AB banko SNORAS indėlininkų draudimo išmokoms dengti.

*2011 m. gruodžio 31 d. finansiniai įsipareigojimai apima 2 979 mln. litų beprocentę paskolą, kurią Finansų ministerija valstybės vardu suteikė VĮ 
“Indėlių ir investicijų draudimui” AB banko SNORAS indėlininkų draudimo išmokoms dengti.
**Šis D/E rodiklis apskaičiuotas iš finansinių įsipareigojimų eliminavus 2 979 mln. litų beprocentę paskolą, suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimui“.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011  m.

nematerialus turtas 421 715 392 730

materialus turtas 22 313 715 22 905 363

finansinis turtas 1 833 962 1 119 704

kitas ilgalaikis turtas 362 758 416 501

Biologinis turtas 5 720 5 948

Ilgalaikis turtas 24 937 870 24 840 246

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 041 163 1 743 168

per vienerius metus gautinos sumos 1 429 586 1 495 511

kitas trumpalaikis turtas 1 108 507 1 179 650

pinigai ir pinigų ekvivalentai 820 936 708 147

Trumpalaikis turtas 4 400 192 5 126 476

Turto iš viso 29 338 061 29 966 722

Nuosavas kapitalas 18 561 668 18 783 339

mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 800 253 796 198

Dotacijos, subsidijos 4 149 302 4 709 255

ilgalaikiai įsipareigojimai 4 175 561 3 217 013

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 451 530 3 257 116

Įsipareigojimai 6 627 092 6 474 129

iš jų: finansiniai įsipareigojimai* 2 218 910 5 061 366
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 338 062 29 966 722
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Finansiniai įsipareigojimai išaugo daugiau nei du 
kartus (128,1 proc. – iki 5,1 mlrd. litų) dėl VĮ „Indėlių 
ir investicijų draudimas“ beveik 3 mlrd. litų siekiančios 
skolos Lietuvos Vyriausybei. Ši paskola panaudota banko 
„Snoras“ indėlininkų draudimo išmokoms dengti. Visi 
kiti sektoriai (transporto, miškininkystės ir energetikos) 
mažino savo finansinius įsipareigojimus. Atitinkamai 
sumenko ir finansinio sverto rodiklis. Eliminavus anksčiau 
minėtą paskolą, portfelio finansinio sverto rodiklis nukrito 
nuo 12 proc. iki 11,1 proc. 
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Finansiniai įsipareigojimai

Nuosavas kapitalas
 
Bendro portfelio nuosavas kapitalas per metus paaugo 

1,2 proc. – iki 18,8 mlrd. litų. Transporto sektoriaus 
įmonių nuosavo kapitalo vertė augo labiausiai - 6,8 proc. 
Energetikos sektoriaus įmonėse dėl išaugusių grynųjų 
nuostolių nuosavo kapitalo vertė sumažėjo 142,3 mln. litų 
– iki 8,8 mlrd. litų. 
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*2011 m. gruodžio 31 d. finansiniai įsipareigojimai apima 2 979 mln. litų 
beprocentę paskolą, kurią Finansų ministerija valstybės vardu suteikė VĮ 
“Indėlių ir investicijų draudimui” AB banko SNORAS indėlininkų draudimo 
išmokoms dengti.

2010-12-31 2011-12-31

VVĮ portfelio rinkos vertė, įskaitant nekilnojamąjį turtą, 
2011 metų pabaigoje buvo 19,8 mlrd. litų, tai 5,9 proc. mažiau 
nei prieš metus. VVĮ, kurių akcijomis prekiaujama „NASDAQ 
OMX Vilnius“ biržoje, agreguota vertė sumenko 34,1 proc. – 
iki 2,9 mlrd. litų dėl neramumų akcijų rinkose, o apskaitine 
verte vertinamas turtas augo 4,6 proc. dėl vykdytų strateginių 
projektų ir geresnių veiklos rezultatų. 

Vertinant miškus buvo remtasi 2010 metais atlikta analize 
naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą. Daroma prie-

laida, jog miškų vertė liko nepakitusi ir sudarė 3,1 mlrd. litų. 
Nors miškų urėdijos neįtraukia miškų vertės į savo balansus, 
visų 42 miškų urėdijų valdomo turto vertė yra prilyginta jų 
valdomų miškų vertei, o apskaitinę miškininkystės sektoriaus 
vertę sudaro VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto nuosavas 
kapitalas. Valstybės valdomo nekilnojamojo turto vertė nu-
rodyta remiantis 2009 metais nepriklausomų ekspertų atliktu 
vertinimu. Kitų įmonių vertė apskaičiuota pagal nuosavo ka-
pitalo vertę.

Apskaitinė turto vertė 

2011 metais apskaitinė turto vertė ūgtelėjo 2,1 proc. ir ap-
tariamo laikotarpio pabaigoje siekė 30 mlrd. litų. Labiausiai 
turto vertė augo transporto sektoriuje (nuo 7,5 mlrd. iki 8,2 
mlrd. litų), o kitų įmonių sektoriaus turto vertė smuktelėjo 5,4 
proc. – iki 3,7 mlrd. litų.

Turto vertė didėjo dėl strateginiams projektams įgyven-
dinti skirtų dotacijų, kurios labiausiai išaugo energetikos (287 
mln. litų) ir transporto (272 mln. litų) sektorių įmonėms. Do-
tacijos AB „Lietuvos geležinkeliai“ išaugo nuo 1 082 iki 1 319 
mln. litų, VAE įmonių grupei – nuo 943 iki 1 215 mln. litų.  
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Dvylika mėnesių

Portfelio pardavimo pajamos augo 7 proc. – iki 6,9 mlrd. 
litų (2010 metais jos sudarė 6,4 mlrd. litų). Transporto sekto-
riaus įmonės prie šio pokyčio prisidėjo 12 proc. augimu (par-
davimo pajamos aptariamu laikotarpiu siekė 2,5 mlrd. litų), o 
miškininkystės – 31,4 proc. (552,5 mln. litų). 

Dėl didesnių krovinių ir keleivių srautų „Lietuvos geležin-
keliai“ padidino pardavimo pajamas 13,4 proc. – iki 1,6 mlrd. 
litų. Panašūs pokyčiai stebėti ir Klaipėdos jūrų uosto direkci-
joje – pardavimo pajamos didėjo 12,9 proc. – iki 167,6 mln. 
litų. Padidinęs suteiktų paslaugų vienetų skaičių, Lietuvos 
paštas kilstelėjo savo pardavimo pajamas 5,2 proc. – iki 183,2 
mln. litų. Lietuvos jūrų laivininkystės pajamos augo 25,7 proc. 
iki 78,2 mln. litų bendrovei pradėjus aktyviau savarankiškai 
valdyti laivus. Oro uostų pagrindinės veiklos pajamos mažėjo 
dėl sumažintų rinkliavų siekiant išlaikyti konkurencingumą ir 
didinti keleivių srautus, taip generuojant neaviacinės veiklos 
pajamas. 

Energetikos sektoriaus įmonių pajamos išliko stabilios ir su-
darė 3,3 mlrd. litų. LESTO pajamos dėl mažėjusio vartotojų 
skaičiaus ir žemesnių skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų 
smuktelėjo 7,6 proc. – iki 2,2 mlrd. litų. „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupės pajamos buvo 13,4 proc. didesnės, tačiau dėl 
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Pardavimo pajamos (mln. litų)

Pardavimo pajamos 

vykusios grupės įmonių pertvarkos ir su tuo susijusių konsoli-
duotų duomenų pasikeitimų, pateiktų rezultatų palyginamu-
mas yra sąlyginis. Komerciškai naudingų krovos sutarčių be 
tarpininkų sudarymas ir vienkartinės pajamos iš naftos liku-
čių tvarkymo leido „Klaipėdos naftai“ padidinti pajamas 14,8 
proc. – iki 141,3 mln. litų.

Miškininkystės sektoriaus pardavimo pajamos didėjo 31,4 
proc. – iki 552,5 mln. litų dėl augusio apvaliosios medienos 
pardavimo masto ir 14,4 proc. (iki 142 litų už kubinį metrą) 
pakilusios vidutinės medienos kainos. 

Kito sektoriaus įmonės padidino pardavimo pajamas 9,6 
proc. – iki 581,4 mln. litų. 

*2011 m. gruodžio 31 d. finansiniai įsipareigojimai apima 2 979 mln. litų 
beprocentę paskolą, kurią Finansų ministerija valstybės vardu suteikė VĮ 
„Indėlių ir investicijų draudimui“ AB banko SNORAS indėlininkų draudimo 
išmokoms dengti.
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**Šis D/E rodiklis apskaičiuotas iš finansinių įsipareigojimų eliminavus 2 979 
mln. litų beprocentę paskolą, suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimui“.

Ketvirtasis ketvirtis 

Ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį, palyginti su atitinkamu lai-
kotarpiu 2010 metais, pardavimo pajamų augimas siekė 15,6 
proc. Pardavimo pajamos augo iki 1,7 mlrd. litų. 

Transporto sektoriaus įmonių pardavimo pajamos aptaria-
mu laikotarpiu smuktelėjo 6,1 proc. – iki 562,9 mln. litų. Šį 
mažėjimą lėmė „Lietuvos geležinkelių“ veiklos rezultatai – ke-
tvirtąjį 2011 metų ketvirtį, palyginti su 2010 metais, parda-
vimo pajamos mažėjo 8,8 proc. – iki 343,1 mln. litų dėl ma-

žėjusių tranzitinių krovinių srautų. Lietuvos paštas ketvirtąjį 
ketvirtį gavo 52,9 mln. litų pajamų, t. y. 7,2 proc. daugiau nei 
atitinkamu 2010 metų laikotarpiu.

Dėl VAE grupės įmonių pertvarkos ir su ja susijusių finan-
sinių duomenų konsolidavimo principų pasikeitimų VAE gru-
pės ketvirčio pardavimo pajamos buvo 47,4 proc. didesnės nei 
2010 metų ketvirtojo ketvirčio pajamos ir siekė 834,1 mln. litų. 
Tai paveikė viso energetikos sektoriaus rezultatus: pastebimas 
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Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
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Ketvirtasis ketvirtis 

Ketvirtojo ketvirčio tipinės veiklos pelno rodikliai, pa-
lyginti su 2010 metais, gerėjo: įmonės sumažino nuostolius 
nuo 176 iki 138,3 mln. litų. Transporto sektoriaus įmonės 
nuostolius (17,4 mln. litų) pakeitė pelnu (6,5 mln. litų), o 
miškininkystės sektoriaus įmonėms ketvirtasis 2011 metų ke-
tvirtis buvo pastebimai prastesnis nei 2010 metais.

Energetikos sektoriaus įmonių tipiniam veiklos pelnui ke-
tvirtąjį ketvirtį įtakos turėjo sezoniškumas bei VĮ „Ignalinos 
atominė elektrinė“ ir VAE įmonių grupės apskaitytos turto 
vertės mažėjimo sąnaudos (atitinkamai 32 ir 25 mln. litų). 

Visgi, energetikos sektoriaus įmonės ketvirtąjį ketvirtį paty-
rė mažiau tipinės veiklos nuostolių nei tuo pačiu laikotarpiu 
prieš metus. „Klaipėdos naftos“ tipinės veiklos pelnas ketvir-
tąjį ketvirtį šoktelėjo daugiau nei 7 kartus – nuo 1,3 mln. iki 
10,1 mln. litų. „Lietuvos energijai“ ketvirtasis ketvirtis buvo 
nuostolingas – dėl smukusių pardavimo pajamų, išaugusių 
gamtinių dujų pirkimo ir ATL perkainojimo sąnaudų įmo-
nių grupė patyrė 47,2 mln. litų tipinės veiklos nuostolį, nors 
prieš metus tuo pačiu laikotarpiu buvo uždirbta 14,5 mln. 
litų pelno.

Tipinės veiklos pelnas 

Dvylika mėnesių 

2010 metais VVĮ portfelio tipinės veiklos rezultatas buvo 
neigiamas (2,3 mln. litų nuostolio), o 2011 metais įmonės 
uždirbo 183 mln. litų tipinės veiklos pelno. Viena pelningumo 
didėjimo priežasčių – 1,5 proc. (iki 2,2 mlrd. litų) mažėjusios 
veiklos sąnaudos, bylojančios apie didėjantį įmonių veiklos 
efektyvumą. Visi sektoriai, išskyrus miškininkystės, gerino 
tipinės veiklos pelningumo rodiklius. 

Transporto sektoriaus įmonių tipinės veiklos pelnas augo 
nuo 96,9 mln. iki 245,2 mln. litų. Tam įtakos turėjo beveik du 
kartus (nuo 85,6 mln. iki 168,3 mln. litų) šoktelėjęs „Lietuvos 
geležinkelių“ tipinės veiklos pelnas dėl didesnio veiklos masto 
ir nuo 62,1 mln. iki 95 mln. litų išaugęs Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos tipinės veiklos pelnas dėl pastebimai 
mažėjusių (15,9 proc. – iki 72,5 mln. litų) veiklos sąnaudų. 

Energetikos sektoriaus įmonės iš tipinės veiklos patyrė 68,8 
mln. litų nuostolį, tačiau jis buvo 28,8 mln. litų mažesnis nei 
prieš metus. Nuostolių sumažėjimui daugiausia įtakos turėjo 
10,6 proc. smuktelėjusios veiklos sąnaudos. Jas labiausiai (57,2 
proc.) sumažino „Klaipėdos nafta“, 2011 metais uždirbusi net 
51,3 mln. litų tipinės veiklos pelno. Nuostolių susidarymą 
lemia tai, kad VAE grupės įmonių nusidėvėjimo sąnaudos 
finansinėje atskaitomybėje yra didesnės nei sąnaudos, 

įtraukiamos skaičiuojant elektros energijos perdavimo ir 
visuomeninio tiekimo paslaugų tarifus.

Nors miškininkystės sektoriuje veikiančių įmonių 
pardavimo pajamos augo, dėl padidėjusių sąnaudų, po „Snoro“ 
bankroto prarastų 27,3 mln. litų ir 37,9 mln. litų didesnių 
žaliavos mokesčių tipinės veiklos pelnas buvo 8,6 proc. 
mažesnis nei prieš metus ir siekė 37,4 mln. litų. 

Kitų įmonių sektoriaus tipinės veiklos nuostolis 2011 me-
tais buvo 30,8 mln. litų arba 11,6 mln. litų mažesnis nei prieš 
metus. Geresnius rezultatus lėmė sparčiai augusios pajamos ir 
nuosaikiau didėjusios veiklos sąnaudos.
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Pardavimo pajamos (mln. litų)pajamų didėjimas nuo 638,2 mln. iki 889,8 mln. litų. Tačiau 
atskirų įmonių 2011 metų ketvirtojo ketvirčio rodikliai buvo 
prastesni. 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį LESTO pajamos siekė 
592,9 mln. litų ir buvo 6,9 proc. mažesnės nei „Rytų skirsto-
mųjų tinklų“ ir VST pajamos tuo pačiu laikotarpiu prieš me-
tus. Dėl mažesnių pajamų iš reguliuojamos veiklos „Lietuvos 
energijos“ įmonių grupės apyvarta buvo 17,3 proc. mažesnė 
nei 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį ir siekė 395,4 mln. litų.

Dėl didesnių parduotos medienos kiekių ir ūgtelėjusių kai-
nų aptariamu laikotarpiu pardavimo pajamos miškininkystės 
sektoriuje augo 8,1 proc. – iki 121,1 mln. litų.

Kitų įmonių sektoriaus įmonės dėl didesnio veiklos masto 
gavo 6,5 proc. daugiau pardavimo pajamų (157,2 mln. litų). 
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Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
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Pelningumas 

Viso portfelio turto grąža šoktelėjo nuo 0,2 proc. 2010 me-
tais iki 0,5 proc. 2011-aisiais. Nuosavybės grąža 2010 metais 
tesudarė 0,3 proc., o 2011 metais šis rodiklis pasiekė 0,9 proc. 
Pelningumo rodikliai gerėjo ir dėl išaugusio veiklos masto, ir 
dėl mažėjusių sąnaudų, t. y. didėjusio įmonių efektyvumo. 
Grąžos rodikliams labiau išaugti sutrukdė finansinės ir investi-
cinės veiklos nuostoliai, susidarę bankrutavus bankui „Snoras“ 
ir daliai įmonių nurašius banke laikytas lėšas.

Nuosavybės grąža vertinant tik transporto sektoriaus įmo-
nes augo dar pastebimiau nei viso portfelio – nuo 1,6 proc. 
2010 metais iki 4,2 proc. 2011 metais. Pastaraisiais metais itin 
nuostolingai dirbęs Lietuvos paštas 2011 metais uždirbo pelno 
(120 tūkst. litų). „Lietuvos geležinkeliai“ padidino nuosavybės 
grąžą iki 5,6 proc., o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 
– iki 6 proc.

„Klaipėdos nafta“ padidino nuosavo kapitalo grąžą nuo 
5,8 proc. 2010 metais iki 9,6 proc. 2011 metais.

Miškininkystės sektoriaus įmonių grynojo pelno rodikliai 
buvo prastesni, nes padidėjus žaliavos mokesčiams pastebimai 
išaugo įmonių veiklos sąnaudos. Tačiau nuosavo kapitalo 

grąža, kuri skaičiuojama iš veiklos sąnaudų eliminavus turto ir 
žaliavos mokesčius, padidėjo nuo 2,1 iki 2,7 proc.

Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąža 2011 metais 
buvo –4,7 proc., nors prieš metus sudarė –3 proc.

Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis
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Transporto sektoriaus įmonių rezultatą paveikė VĮ „Oro 
navigacija“ dėl apskaitos specifikos ketvirtąjį ketvirtį susidaręs 
5,8 mln. litų tipinės veiklos nuostolis ir beveik 15 mln. litų sie-
kę AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuostoliai dėl banko „Snoras“ 
bankroto, įtraukti į veiklos sąnaudas. Nepaisant to, dėl augusio 
veiklos masto ir įmonių efektyvumo sektoriaus rezultatai buvo 
geresni nei prieš metus.

Miškininkystės sektoriaus prastesnius rezultatus lėmė nuo 
61,6 mln. iki 106,5 mln. litų išaugusios veiklos sąnaudos dėl 
miškų atsodinimo darbų , „Snoro“ bankroto įtakos ir 6,1 mln. 
litų išaugusių žaliavos mokesčių. Todėl šio sektoriaus įmonės 
patyrė 30,2 mln. litų tipinės veiklos nuostolių, nors tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus dirbo pelningai – uždirbo 7,6 mln. litų 
tipinės veiklos pelno.

Kaip ir visais 2011 metais, kitų įmonių sektorius ke-
tvirtąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2010 

metais, mažino tipinės veiklos nuostolius – nuo 20,1 mln. 
iki 11,7 mln. litų. Tai lėmė tiek nuosaikiau nei pardavimo 
pajamos augusios veiklos sąnaudos, tiek sumažėjusi parda-
vimo savikaina.

Darbuotojai
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Darbuotojai
  

2011 metų pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 40 811 darbuotojų 
– 240 darbuotojų mažiau nei metų pradžioje. Darbuotojų 
skaičius augo tik miškininkystės sektoriuje. Daugiau nei 
pusė (57 proc.) darbuotojų buvo transporto sektoriuje. 
Didžiausias darbdavys – „Lietuvos geležinkeliai“. Šioje 
įmonėje aptariamo laikotarpio pabaigoje dirbo 12 158 
žmonės (232 darbuotojais daugiau nei metų pradžioje).
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Visos VVį energetika Transportas miškininkystė kita 

Rodikliai, 12 mėn. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m.

pajamos darbuotojui (tūkst. litų) 165 178 408 428 102 114 106 138 99 108

ilgalaikis turtas darbuotojui (tūkst. litų) 641 644 1 506 1 579 318 343 851 855 495 368

Veiklos sąnaudos (tūkst. litų) 2 231 802 2 198 604 1 386 487 1 240 203 495 175 500 712 222 050 323 331 128 090 134 358

netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. litų) 59 321 98 789 1 222 1 852 12 519 12 904 42 424 81 308 3 155 2 725

Turto mokestis (tūkst. litų) 21 789 23 336 1 222 1 852 12 519 12 904 4 892 5 856 3 155 2 725

žaliavos mokestis (tūkst. litų) 37 531 75 453 0 0 0 0 37 531 75 453 0 0

Turto apyvartumas 0,22 0,23 0,23 0,23 0,29 0,30 0,12 0,15 0,13 0,16

Tipinės veiklos pelno marža 0,0 % 2,7 % -3,0 % -2,1 % 4,4 % 10,0 % 9,7 % 6,8 % -8,0 % -5,3 %

Transporto sektoriaus įmonių efektyvumas ūgtelėjo. Nors 
„Lietuvos geležinkelių“ veiklos sąnaudos išaugo 14,4 proc. dėl 
didesnio veiklos masto, įmonė per metus sumažino pardavimo 
savikainą pervežtai krovinio tonai nuo 24,3 iki 23,9 litų, o par-
davimo pajamos pervežtai krovinio tonai padidėjo nuo 29,2 iki 
30,4 litų. Augusį įmonės efektyvumą parodo tai, kad grynasis 
pelnas krovinio tonai didėjo nuo 1,4 iki 2,9 lito.

Efektyviau organizuodamas veiklą, Lietuvos paštas sugebėjo 
sumažinti veiklos sąnaudas, nepaisant augančių pajamų ir 
pardavimo masto: veiklos sąnaudos vienam paslaugos vienetui 
2011 metais buvo 5,7 proc. mažesnės nei prieš metus. Pirmą 
kartą po ilgos pertraukos bendrovė dirbo pelningai.

Energetikos sektoriaus įmonių veiklos efektyvumas didėjo 
– 4,8 proc. išaugo pajamos vienam darbuotojui, o veiklos 
sąnaudos smuktelėjo 10,6 proc. Elektros energetikos įmonėse 
teigiamus pokyčius lėmė įvykusi įmonių pertvarka ir po jos 
optimizuotos administracinės veiklos sąnaudos.

Efektyviau dirbusi „Klaipėdos nafta“ praėjusiais metais 
uždirbo rekordinį 45,7 mln. litų pelną: pajamoms padidėjus 
14,8 proc., savikaina paaugo 6,4 proc., o veiklos sąnaudas 
bendrovei pavyko sumažinti net 2,3 karto. Nuosavo kapitalo 
grąža paaugo nuo 5,8 proc. 2010 metais iki 9,6 proc. 2011 
metais.

Nors miškų urėdijų grynasis pelnas (eliminavus žaliavos 
ir turto mokesčius) augo nuo 22,5 iki 27,3 litų už parduotą 
kubinį metrą medienos, šį augimą lėmė augusi medienos 
kaina. Parduotos apvaliosios medienos pagaminimo 
savikaina, skaičiuojant kubiniam metrui parduotos 
apvaliosios medienos, per metus ūgtelėjo 19 proc. (iki 
41,3 litų), o veiklos sąnaudos (eliminavus turto ir žaliavos 
mokesčius) augo 27,4 proc. – iki 67,6 litų už kubinį metrą 
medienos. Išlaidų augimą lėmė didesnis miško atkūrimo ir 
priežiūros darbų mastas ir abejotinomis pripažintos skolos 
banke „Snoras“, siekusios 27,3 mln. litų.

Dvylika mėnesių

Vertinant visą portfelį, pajamos darbuotojui per metus 
išaugo 7,8 proc. – nuo 165 tūkst. iki 178 tūkst. litų. 
Sparčiausiai šis rodiklis augo miškininkystės sektoriuje 
– nuo 106 tūkst. iki 138 tūkst. litų. Veiklos sąnaudos per 
metus sumenko 1,5 proc., t. y. per metus įmonės sutaupė 
33,2 mln. litų. Energetikos sektoriaus įmonės sparčiausiai 
mažino veiklos sąnaudas – jos sumažėjo 146,3 mln. (iki 
1,2 mlrd. litų). Dėl miškų atsodinimo darbų ir didesnių 
žaliavos mokesčių miškininkystės sektoriaus įmonių veiklos 
sąnaudos augo 45,6 proc. – iki 323,3 mln. litų.

Netipiniai mokesčiai, kuriuos VVĮ sumokėjo į valstybės biu-
džetą, siekė 98,8 mln. litų arba 66,5 proc. daugiau nei 2010 me-
tais. Sumokėti turto mokesčiai augo 7,1 proc. – iki 23,3 mln. litų, 
o žaliavos mokesčiai, kuriuos moka tik miškininkystės sektoriaus 
įmonės, šoktelėjo du kartus – iki 75,5 mln. litų dėl padidinto mo-
kesčio tarifo. Du trečdaliai šio mokesčio naudojami bendroms 
valstybės reikmėms, o likęs trečdalis pervedamas miškininkystės 
sektoriaus įmonėms miško ūkio reikmėms finansuoti (inventori-
zavimui, apskaitai, miškotvarkos projektams rengti, priešgaisri-
nei sistemai organizuoti ir kitoms).

Veiklos efektyvumas ir grąža akcininkams

VVĮ vykdo ir komercines, ir nekomercines funkcijas, tad 
analizuojant jų veiklos efektyvumą VVĮ ne visada galima 
lyginti su privačiomis bendrovėmis. Siekiant objektyviai 

įvertinti VVĮ efektyvumą, lentelėje pateikiami santykiniai 
rodikliai ir jų dinamika.
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Visos VVį energetika Transportas miškininkystė kita 

Rodikliai, iV ketvirtis 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m.

pajamos darbuotojui (tūkst. litų) 41 46 101 117 29 26 30 35 26 30

Turtas darbuotojui (tūkst. litų) 685 653 1 904 1 588 330 340 918 982 474 378

Veiklos sąnaudos (tūkst. litų) 704 340 712 978 451 858 417 245 147 538 142 477 61 594 106 487 43 350 46 769

netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. litų) 11 450 17 737 310 461 749 752 10 187 16 375 204 150

Turto mokestis (tūkst. litų) 1 545 1 678 310 461 749 752 282 315 204 150

žaliavos mokestis (tūkst. litų) 9 905 16 060 0 0 0 0 9 905 16 060 0 0

Turto apyvartumas 0,05 0,06 0,04 0,06 0,08 0,07 0,03 0,03 0,04 0,04

Tipinės veiklos pelno marža -11,8 % -8,0 % -22,9 % -11,6 % -2,9 % 1,2 % 6,8 % -24,9 % -13,6 % -7,5 %

Ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį, palyginti su atitinkamu lai-
kotarpiu 2010 metais, pajamos darbuotojui augo 10,7 proc. 
– iki 46 tūkst. litų. Šis rodiklis gerėjo visuose sektoriuose, iš-
skyrus transporto, kurio rodiklius paveikė 8,8 proc. sumažė-
jusios „Lietuvos geležinkelių“ pajamos. Visų įmonių veiklos 
sąnaudos padidėjo 1,2 proc. Didžiausios įtakos šiam pokyčiui 
turėjo miškininkystės sektorius – ketvirtąjį 2011 metų ke-

tvirtį miškų urėdijos pastebimai padidino miško atkūrimo ir 
priežiūros darbų mastą. Miškininkystės sektoriaus įmonės ap-
tariamu laikotarpiu sumokėjo 16,1 mln. litų žaliavos mokes-
čių – 62,1 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2010 me-
tais dėl padidinto žaliavos mokesčio tarifo. Dėl šio ūgtelėjimo 
netipiniai mokesčiai valstybei ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį 
siekė 17,7 mln. litų arba 54,9 proc. daugiau nei prieš metus.

Ketvirtasis ketvirtis
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Bendra informacija
AB „Lietuvos geležinkeliai“ teikia 
krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais 
paslaugas, administruoja geležinkelių 
tinklą, rūpinasi viešosios geležinkelių 
infrastruktūros priežiūra ir plėtra. 
Bendrovė, reorganizuota 1991 metais, 
savo veiklą vykdo Lietuvos ir kaimyninių 
šalių teritorijose. Bendrovė yra vienintelė 
pervežimo geležinkeliais paslaugų teikėja 
Lietuvoje. Konkurentai – kaimyninių 
šalių (Estijos, Latvijos) geležinkelių 
įmonės ir artimiausių šalių jūrų uostai.

Veiklos rezultatai 
Per dvylika 2011 metų mėnesių AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ pervežė daugiau 
kaip 52 mln. tonų krovinių – 9 proc. 
daugiau nei atitinkamu 2010 metų 
laikotarpiu. Tarptautiniai vežimai 
sudarė 71 proc. visų vežtų krovinių ir 
augo beveik 10 proc. dėl gerėjančios 
kaimyninių šalių ekonomikos. 
Aptariamu laikotarpiu sparčiausiai augo 
cheminių ir mineralinių trąšų (19 proc.), 
juodųjų metalų (40 proc.) ir mineralinių 
produktų (31 proc.) pervežimai. Keleivių 
vežimo mastas per dvylika mėnesių augo 
7 proc. – iki 4,7 mln. keleivių. Skaičiaus 
augimui daugiausia įtakos turėjo 
atsigaunanti šalies ekonomika, nauji 
geležinkelių riedmenys ir bendrovės 
taikytos rinkodaros priemonės. Metų 
pradžioje bendrovė pradėjo įgyvendinti 
keleivių lojalumo programą, kurios 

www.litrail.lt

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 376 276 343 117 1 404 243 1 591 833

Pardavimo savikaina 343 189 293 771 1 166 978 1 249 975

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 33 087 49 346 237 265 341 858

Veiklos sąnaudos 57 649 58 065 151 701 173 607

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -24 562 -8 719 85 564 168 251

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 57 643 72 603 410 826 496 745

Kita veikla 5 780 6 652 17 293 25 989

Finansinė ir investicinė veikla -11 631 -2 588 -20 779 -13 084

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -30 413 -4 655 82 078 181 156

Pelno mokestis 11 833 2 910 13 189 31 091

Grynasis pelnas -42 246 -7 565 68 889 150 065

Grynojo pelno marža -11,2 % -2,2 % 4,9 % 9,4 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 4 154 389 4 434 800

Trumpalaikis turtas 355 934 449 955

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 63 916 124 637

Turto iš viso 4 510 323 4 884 755

Nuosavas kapitalas 2 619 474 2 719 020

Dotacijos subsidijos 1 082 334 1 319 647

Įsipareigojimai 808 515 846 088

Finansiniai 
įsipareigojimai 504 402 456 885

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 4 510 323 4 884 755

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 11 926 12 158

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

11 191 11 909

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 1,6 % 3,2 %

ROE 2,9 % 5,6 %

D/E 19,3 % 16,8 %

dalyvių skaičius metų pabaigoje siekė 
apie 9 tūkst.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių 
Pardavimo pajamos dėl išaugusių 
krovinių srautų ir indeksuotų tarifų 
didėjo 13,4 proc. – iki 1,6 mlrd. litų. 
Augo visų segmentų (krovinių vežimo, 
keleivių vežimo ir kitų papildomų 
paslaugų) pajamos, be to, įmonė gavo 
ir 6 mln. litų turto pardavimo pajamų. 
Sąnaudos augo 8 proc. – iki 1 423,6 
mln. litų, o pastebimiausiai – darbo 
užmokesčio, kuro, medžiagų sąnaudos. 
Neigiamos įtakos pelno rodikliams turėjo 
bendrovės patirti nuostoliai dėl banke 
„Snoras“ įšaldyto šiek tiek mažesnės nei 
15 mln. litų vertės indėlio ir neišmokėtų 
palūkanų. Nepaisant to, įmonei pavyko 
pagerinti grąžos rodiklius: ROA pakilo 
nuo 1,6 iki 3,2 proc., o ROE – nuo 2,9 
iki 5,6 proc.

Ketvirtasis ketvirtis 
Ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį pardavimo 
pajamos mažėjo 8,8 proc. – iki 343,1 
mln. litų dėl mažesnių nei atitinkamu 
laikotarpiu 2011 metais krovinių srautų. 
Nors pajamų uždirbta mažiau, bendrovė 
efektyviau valdė išlaidas – grynasis nuos-
tolis 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį siekė 
7,6 mln. litų, o atitinkamu laikotarpiu 
2011 metais įmonė patyrė 42,2 mln. litų 
grynojo nuostolio.

Akcininkų struktūra

Vadovybė 
Generalinis direktorius Stasys Dailydka. Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Tomas 
Karpavičius (Susisiekimo ministerija), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), 
Stasys Dailydka.   
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Vadovybė
Generalinė direktorė Lina Minderienė. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), 
Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija), Tomas Pilukas  (Susisiekimo ministe-
rija), Jurgita Šoblinskienė (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija
AB Lietuvos paštas įkurta 1992 metais, 
atskyrus pašto ir elektros ryšių funk-
cijas reorganizacijos būdu. Bendrovė 
teikia pašto, pasiuntinių, finansines, 
prenumeruojamų leidinių platinimo 
ir kitas paslaugas. Iki pašto rinkos lib-
eralizavimo 2013 metais bendrovė yra 
monopolininkė universaliųjų pašto 
paslaugų (UPP) rinkoje, o pasiuntinių 
paslaugų rinkoje konkuruoja su pri-
vataus kapitalo įmonėmis: „Baltic Lo-
gistic System Vilnius“, „DHL Lietuva“, 
„TNT Lietuva“ ir kitomis. 

Veiklos rezultatai 
2011 metais bendrovė suteikė 211 463 
tūkst. vienetų paslaugų, arba 4,5 proc. 
daugiau nei 2010 metais. Daugiausia 
įtakos augančiam paslaugų mastui turėjo 
aktyvūs pardavimas ir rinkodaros veiks-
mai bei palankesnė makroekonominė 
aplinka. Ketvirtąjį metų ketvirtį suteikta 
57 730 tūkst. vienetų paslaugų, t. y. 
0,1 proc. daugiau nei atitinkamu 2010 
metų laikotarpiu.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių 
Lietuvos pašto pardavimo pajamos 
2011 metais sudarė 183,2 mln. litų ir 
buvo 5,2 proc. didesnės nei 2010 me-
tais. Labiausiai augo kitų paslaugų, 

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo ir kitos veiklos pajamos 49 003 55 051 176 546 187 191

Pardavimo pajamos 49 378 52 920 174 137 183 209

Kitos veiklos pajamos -375 2 131 2 409 3 982

Veiklos sąnaudos* 49 712 51 146 187 354 184 569

Veiklos pelnas (nuostoliai) -709 3 905 -10 808 2 622

Veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 1 195 5 713 -1 525 9 736

Finansinė ir investicinė veikla -177 -285 -1 293 -1 387

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -886 3 620 -12 100 1 236

Pelno mokestis -1 871 227 -1 871 1 115

Grynasis pelnas 985 3 393 -10 230 120

Grynojo pelno marža 2,0 % 6,4 % -5,9% 0,1%

* Įskaitant kitos veiklos sąnaudas.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 177 260 171 657

Trumpalaikis turtas 42 506 53 368

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 9 696 11 871

Turto iš viso 219 766 225 025

Nuosavas kapitalas 113 074 113 195

Dotacijos subsidijos 14 1

Įsipareigojimai 106 677 111 829

Finansiniai 
įsipareigojimai 21 972 21 912

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 219 766 225 025

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 6 870 6 521

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 7

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 541 8 355

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA -4,4 % 0,1 %

ROE -8,5 % 0,1 %

D/E 19,4 % 19,4 %

kurias sudaro periodinių leidinių pre-
numeratos, neadresuotosios reklamos, 
mažmeninės ir komisinės prekybos ir 
kitos paslaugos, pajamos (20,8 proc.) 
bei pasiuntinių paslaugų pajamos (11,8 
proc.). Veiklos sąnaudas bendrovei 
pavyko sumažinti 1,5 proc. – iki 184,6 
mln. litų. Daugiausia sutaupyta dėl 
mažesnių su darbo santykiais susijusių 
bei turto remonto ir priežiūros sąnaudų. 
Džiugina tai, jog pirmą kartą po ilgos 
pertraukos bendrovė dirbo pelnin-
gai (grynasis pelnas siekė 120 tūkst. 
litų), nors 2010 metais buvo patirta 
10,2 mln. litų nuostolių. Veiklos pel-
nas prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją 
(EBITDA), kuris 2010 metais buvo 
neigiamas (–1,5 mln. litų), 2011 me-
tais sudarė 9,7 mln. litų. 

Ketvirtasis ketvirtis 
2011 metų ketvirtasis ketvirtis Lietu-
vos paštui buvo sėkmingiausias verti-
nant tiek gautas pajamas, tiek uždirbtą 
pelną. Pardavimo pajamos buvo 52,9 
mln. litų, t. y. 7,2 proc. didesnės nei ati-
tinkamu 2010 metų laikotarpiu. Veiklos 
sąnaudoms pakilus nežymiai (2,9 proc.), 
veiklos pelnas padidėjo nuo – 0,7 iki 3,9 
mln. litų, o grynasis pelnas – nuo 1 mln. 
iki 3,4 mln. litų. Gerėjo ir pelningumo 
rodikliai – grynojo pelno marža paaugo 
nuo 2 proc. 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį 
iki 6,4 proc. 2011 metais.

Akcininkų struktūra
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Bendra informacija
VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija“ įsteigta 1991 metais. 
Pagrindinė bendrovės veikla – Klaipėdos 
jūrų uosto infrastruktūros valdymas: 
užmokesčio už naudojimąsi uosto 
infrastruktūra surinkimas, žemės 
nuoma, plėtros ir rekonstrukcijos darbų 
vykdymas. Bendrovė konkuruoja su 
kaimyniniais uostais: Rygos, Ventspilio, 
Talino ir Kaliningrado.

Veiklos rezultatai 
Per dvylika 2011 metų mėnesių uoste 
buvo perkrauta 37 mln. tonų krovinių, 
arba 17 proc. daugiau nei 2010 metais. 
Sparčiausiai augo biriųjų ir suverstinių 
krovinių mastas (23 proc. – iki 15 mln. 
tonų). Krovos mastą pastebimai augino 
natūralių ir cheminių trąšų perkrovimai, 
konteinerizuotų ir ratine technika 
gabenamų krovinių krova bei po ilgos 
pertraukos uoste vėl perkraunami 
geležies rūdos kroviniai. Uostas išlaikė 
lyderio poziciją Baltijos šalių regione 
pagal konteinerizuotų krovinių 
perkrovimo mastą – jis ūgtelėjo beveik 
30 proc.
Aptariamu laikotarpiu uoste apsilankė 
7 063 laivai – 4 192 krovininiai (5 proc. 
daugiau nei prieš metus), 36 kruizini-
ai (20 proc. mažiau) ir 2 835 kitos 
paskirties (beveik 3 proc. mažiau). Laivų 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 40 552 42 521 148 393 167 558

Pardavimo savikaina 0 0 0 0

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 40 552 42 521 148 393 167 558

Veiklos sąnaudos 22 351 18 412 86 256 72 516

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 18 201 24 109 62 137 95 042

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 31 574 33 897 102 307 132 979

Kita veikla 0 0 0 0

Finansinė ir investicinė veikla -4 909 -25 696 -7 670 -26 653

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 13 292 -1 587 54 468 68 389

Pelno mokestis 0 0 0 0

Grynasis pelnas 13 292 -1 587 54 468 68 389

Grynojo pelno marža 32,8 % -3,7 % 36,7 % 40,8 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 1 096 205 1 362 880

Trumpalaikis turtas 92 987 81 544

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 43 015 37 484

Turto iš viso 1 189 192 1 444 424

Nuosavas kapitalas 1 029 686 1 287 253

Dotacijos, subsidijos 38 921 37 871

Įsipareigojimai 120 585 119 300

Finansiniai 
įsipareigojimai 108 138 89 507

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 1 189 192 1 444 424

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 262 265

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

7 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

8 005 10 582

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 4,8 % 5,3 %

ROE 5,6 % 6,0 %

D/E 10,5 % 7,0 %

dinamika byloja apie atsigaunančią 
šalies prekybą su užsienio partneriais.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių 
Dėl išaugusių krovinių srautų pagrindinės 
veiklos pajamos augo 12,9 proc. – iki 
167,6 mln. litų, nors krovos įkainiai buvo 
mažesni Vykdydama sąnaudų optimiza-
vimo politiką, bendrovė sumažino veiklos 
sąnaudas beveik 16 proc. – iki 72,5 mln. 
litų, todėl grynasis pelnas šoktelėjo nuo 
54,5 mln. iki 68,4 mln. litų. Atitinkamai 
nuosavo kapitalo grąžos rodiklis pakilo 
nuo 5,6 iki 6 proc.  

Ketvirtasis ketvirtis 
Pagrindinės veiklos pajamos dėl didesnio 
veiklos masto ketvirtąjį ketvirtį, palyginti 
su atitinkamu laikotarpiu 2010 metais, 
padidėjo 4,9 proc. ir sudarė 42,5 mln. 
litų. Nepaisant to, bendrovė sumažino 
veiklos sąnaudas 4 mln. litų – iki 
18,4 mln. litų. Didėjusios pajamos ir 
mažėjusios sąnaudos leido didinti 
tipinės veiklos pelną 32,5 proc., tačiau 
išaugusios finansinės veiklos sąnaudos 
davė neigiamą 1,6 mln. litų grynojo 
pelno rezultatą. Tokiam grynojo pelno 
sumažėjimui neigiamos įtakos turėjo 17 
mln. litų finansinės veiklos nuostoliai 
dėl įšaldytų lėšų po banko „Snoras“ 
nacionalizavimo.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas. Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), 
Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Tomas Karpavičius (Susisiekimo 
ministerija), Eugenijus Gentvilas.
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   Valstybei priklausanti dalis – 56,7 %
   Swedbank AS „(Estija)“ – 5,7 %
   DFDS TOR LINE A/S – 5,5 %
   Kiti akcininkai – 32,2 %

Bendra informacija
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (toliau – 
LJL) įsteigta 2001 metais, reorganizavus 
1969 metais įkurtą bendrovę LISCO ir 
įsteigus dvi naujas bendroves. LJL veikla – 
birių, generalinių krovinių, miško produk-
cijos, konteinerių ir kitų krovinių transpor-
tavimas. Bendrovė valdo 11 sausakrūvių 
laivų, kurių vidutinis amžius – 16,8 metų. 
Bendrovės akcijos yra įtrauktos į 
„NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį 
prekybos sąrašą.

Veiklos rezultatai 
Nuotaikos birių sausakrūvių laivų rinkoje 
išlieka gana negatyvios dėl pasaulinės eko-
nomikos sulėtėjimo ir naujų laivų pasiūlos. 
„Baltic Dry“ indeksas (BDI), fiksuojan-
tis frachto tarifų tendencijas, paskutinįjį 
praėjusių metų ketvirtį nuosaikiai mažėjo. 
Metų pabaigoje šio indekso vertė buvo 2 
proc. mažesnė nei 2010 metų pabaigoje ir net 
42 proc. žemiau 2009 metų pabaigos lygio.

Finansiniai rezultatai
Dvylika mėnesių
Palaipsniui pereinanti prie didesnes pajamas 
generuojančio savarankiško laivų valdymo 
LJL 2011 metais padidino pardavimą 
25,7 proc. – iki 78,2 mln. litų. Pagrindinės 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 18 813 21 362 62 172 78 169

Pardavimo savikaina 19 365 21 894 79 666 86 384

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -552 -532 -17 494 -8 215

Veiklos sąnaudos 1 030 1 046 5 135 4 684

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 582 -1 577 -22 629 -12 898

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 4 908 1 844 3 479 9 990

Kita veikla 8 78 -8 019 140

Finansinė ir investicinė veikla -2 739 -4 907 -8 421 -4 761

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -4 313 -6 406 -39 069 -17 519

Pelno mokestis 63 66 65 66

Grynasis pelnas -4 376 -6 472 -39 134 -17 585

Grynojo pelno marža -23,3 % -30,3 % -62,9 % -22,5 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 239 319 215 574

Trumpalaikis turtas 9 253 10 691

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 2 067 1 793

Turto iš viso 248 571 226 265

Nuosavas kapitalas 163 050 145 466

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 85 521 80 799

Finansiniai 
įsipareigojimai 76 002 66 603

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 248 571 226 265

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 367 352

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

5 5

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

8 183 8 772

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA -14,5 % -7,4 %

ROE -21,4 % -11,4 %

D/E 46,6 % 45,8 %

veiklos sąnaudoms augant nuosaikiau 
(7,4 proc.), tipinės veiklos nuostolis buvo 
sumažintas daugiau kaip 40 proc. ir siekė 
12,9 mln. litų. Grynasis nuostolis sumažėjo 
21,6 mln. litų, o EBITDA padidėjo nuo 3,5 
mln. litų 2010 metais iki 10 mln. litų 2011 
metais. Dėl mažesnių nuostolių nuosavo 
kapitalo grąžos rodiklis pagerėjo nuo –21,4 
proc. 2010 metais iki –11,4 proc. 2011 
metais.

Ketvirtasis ketvirtis
Net 5 kartus pašokus trumpalaikio 
frachto pajamoms, paskutinįjį 2011 
metų ketvirtį pardavimo pajamos 
sudarė 21,4 mln. litų, t. y. 13,6 proc. 
daugiau nei atitinkamu 2010 metų lai-
kotarpiu. Bendrovei valdant daugiau 
laivų savarankiškai, išaugo uosto, kuro, 
komisinių ir laivų funkcionavimo 
išlaidos. Todėl tipinės veiklos nuostolis 
per metus beveik nepakito ir ketvirtąjį 
ketvirtį siekė 1,6 mln. litų. Finansinės 
veiklos nuostoliai lėmė tai, jog grynasis 
nuostolis išaugo iki 6,5 mln. litų. Nuos-
tolius mažino dėl pasikeitusios apskaitos 
politikos sumažėjusios nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos, tačiau EBITDA 
rodiklis smuko nuo 4,9 mln. litų 2010 
metų paskutinįjį ketvirtį iki 1,8 mln. litų 
2011 metų spalio–gruodžio mėnesiais.

Akcininkų struktūra

Vadovybė 
Generalinis direktorius Arvydas Bogočionkas. Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Jelena 
Antonevič (Susisiekimo ministerija), Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Arvydas 
Bogočionkas. Audito komitetas: Jonas Nazarovas (AB DFDS Seaways), Ligita Mikienė (UAB Koncernas  „Achemos grupė“), Dana 
Cemnolonskienė (VĮ Valstybės turto fondas). Stebėtojų taryba: Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija, tarybos pirmininkas), 
Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Ona Barauskienė (Susisiekimo ministerija), Kazimieras Gimbutis (smulkiųjų akcininkų 
atstovas), Helena Rogoža (Susisiekimo ministerija), Evaldas Zacharevičius (Lietuvos saugios laivybos administracija).

www.ljl.lt 
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www.liwa.ltVĮ VIDAUS VANDENS 
KELIŲ DIREKCIJA

Vadovybė
Generalinis direktorius Gintautas Labanauskas. Valdybos nariai: Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Rimantas 
Mikaitis (Susisiekimo ministerija), Jelena Antonevič (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 
(VVKD) prižiūri ir eksploatuoja 
šalies vidaus vandens kelius, plėtoja jų 
infrastruktūrą ir tinklą. Bendrovė įkurta 
1990 metais, o prižiūrimas valstybinės 
reikšmės kelių tinklas sudaro 828 kilome-
trus. Įmonės strateginis tikslas yra sukurti 
infrastruktūros tinklą, kuris būtų moder-
nus, subalansuotas, saugus, nekenksmin-
gas aplinkai ir efektyviai tenkinantis 
gyventojų ir verslo poreikius. 

Veiklos rezultatai 
Dėl sumažėjusio finansavimo navig-
acija valstybinės reikšmės maršrutu nuo 
Kauno iki Klaipėdos (Nemunu ir Kuršių 
mariomis) buvo pradėta balandžio 25 
dieną, t. y. mėnesiu vėliau nei įprastai. 
Per 2011 metų 12 mėnesių eksploatu-
oti 384 kilometrai vidaus vandenų kelių. 
Krovinių dinamika labai susijusi su 
bendrąja ekonomikos būkle šalyje. Tuo 
pačiu laikotarpiu 2010 metais vidaus 
vandenų keliais keliavo apie 1,4 mln. 
žmonių, šįmet jų skaičius sumažėjo 27 
proc. – iki kiek daugiau nei 1 milijono. 
Keleivių srauto nuosmukiui įtakos turėjo 
tai, kad dėl nuostolių buvo nutraukta vi-
enintelio reguliaraus maršruto Kaunas–
Nida eksploatacija. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 1 021 1 952 4 693 7 681

Pardavimo savikaina 433 1 818 3 676 6 020

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 588 134 1 017 1 661

Veiklos sąnaudos 586 293 1 015 1 333

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -159 2 328

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 111 112 544 1 021

Kita veikla -11 0 0 1

Finansinė ir investicinė veikla -2 0 1 -2

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -11 -159 3 327

Pelno mokestis 0 49 0 49

Grynasis pelnas -11 -208 3 278

Grynojo pelno marža -1,1 % -10,7 % 0,1 % 3,6 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 70 854 78 623

Trumpalaikis turtas 1 569 2 031

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 855 1 154

Turto iš viso 72 423 80 654

Nuosavas kapitalas 60 456 60 510

Dotacijos, subsidijos 11 925 19 468

Įsipareigojimai 42 676

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 72 423 80 654

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) n.d. 105

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

4 4

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 625 5 008

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 0,7 % 1,0 %

ROE 0,8 % 1,3 %

D/E 0,0 % 0,0 %

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių 
Įmonės finansines pajamas sudaro tik-
sliniai biudžeto asignavimai (apie 80 
proc. visų pajamų) ir pajamos vykdant 
kitos veiklos darbus. Vykdant programą 
„Susisiekimo vidaus vandens keliais 
užtikrinimas bei infrastruktūros plėtra“ 
įmonė pelno negali gauti, kadangi 
gauna tikslinį finansavimą iš valstybės 
biudžeto patirtoms sąnaudoms kom-
pensuoti. Asignavimai 2011 metams 
buvo padidinti 13 proc., be to, dėl 
padidėjusio kitos veiklos darbų masto 
(4,2 karto) iki 7,7 mln. litų didėjo paja-
mos (biudžeto pajamos – 4,4 mln. litų, 
o kitos veiklos pajamos – 3,3 mln. litų). 
Vykdomi kitos veiklos darbai išaugino 
veiklos sąnaudas nuo 1 iki 1,3 mln. litų, 
o grynasis pelnas vykdant kitos veiklos 
darbus siekė 278 tūkst. litų.  

Ketvirtasis ketvirtis 
Biudžeto asignavimai ir kitos veiklos pa-
jamos per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį, 
palyginti su atitinkamu 2010 metų laiko-
tarpiu, išaugo 91 proc. ir siekė 1,95 mln. 
litų. Veiklos sąnaudos vykdant kitos veik-
los darbus sudarė 293 tūkst. litų arba 50 
proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 
prieš metus.
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Bendra informacija
Lietuvos kelius, kurių tinklo ilgis yra apie 
81 tūkst. kilometrų, patikėjimo teise 
valdo 11 bendrovių: dešimt  regioninių 
kelių priežiūros įmonių ir valstybės 
įmonė „Automagistralė“. Valstybės 
įmonės kelius prižiūri, o kelių tiesimo 
darbus vykdo privačios bendrovės.

Finansiniai rezultatai
Kelių priežiūros tarnybos pajamų gauna 
iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 
(KPPP) lėšų, eismo saugumo priemonių 
įgyvendinimo, rangovinės ir kitos veiklos.

Dvylika mėnesių 
2011 metais kelių įmonės gavo 12,2 
proc. daugiau pajamų (iš viso – 261 mln. 
litų) nei 2010 metais. Pardavimo paja-
mos labiausiai (apie 20 proc.) išaugo šiose 
įmonėse: „Automagistralė“, „Šiaulių re-
giono keliai“ ir „Telšių regiono keliai“. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 73 310 66 377 232 614 260 958

Pardavimo savikaina 71 264 61 005 218 184 239 975

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 047 5 372 14 430 20 982

Veiklos sąnaudos 5 555 5 581 19 105 20 385

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 509 -209 -4 675 597

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 4 490 7 978 27 316 33 176

Kita veikla 595 811 3 122 2 656

Finansinė ir investicinė veikla 289 232 746 785

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -2 624 834 -807 4 038

Pelno mokestis 398 659 398 659

Grynasis pelnas -3 022 175 -1 205 3 379

Grynojo pelno marža -4,1 % 0,3 % -0,5 % 1,3 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 344 377 351 167

Trumpalaikis turtas 88 255 93 178

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 54 512 22 427

Turto iš viso 432 632 444 345

Nuosavas kapitalas 419 107 421 091

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 13 525 23 254

Finansiniai 
įsipareigojimai 1 000 587

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 432 632 444 345

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 2 888 2 859

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

47 47

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 871 7 235

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 1,3 % 2,3 %

ROE 1,3 % 2,4 %

D/E 0,2 % 0,1 %

Visų kelių įmonių pardavimo savikaina 
augo 10 proc., o veiklos sąnaudos – 6,7 
proc. (atitinkamai iki 240 mln. ir 20,4 
mln. litų). Aptariamu laikotarpiu veiklos 
sąnaudas sumažino tik „Marijampolės 
regiono keliai“. Kelių įmonės nuosto-
lius pakeitė pelnu – grynasis pelnas siekė 
3,4 mln. litų. Prie šio teigiamo pokyčio 
labiausiai prisidėjo „Panevėžio regiono 
keliai“ ir „Šiaulių regiono keliai“, aptari-
amu laikotarpiu uždirbę atitinkamai 656 
tūkst. ir 1 mln. litų grynojo pelno. 

Ketvirtasis ketvirtis 
Nepaisant 9,5 proc. smukusių pardavimo 
pajamų, ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį 
kelių įmonės uždirbo 175 tūkst. litų 
pelno, nors atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus patyrė 3 mln. litų nuostolių. 
Tam įtakos turėjo 14,4 proc. mažėjusi 
pardavimo savikaina ir išaugusios 
rangovinės veiklos pajamos. 

Kelių įmonės
www.lra.lt
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Bendra informacija
VĮ „Oro navigacija“ teikia speciali-
zuotas paslaugas šalies oro erdvėje ir 
užtikrina Lietuvos įsipareigojimų tarp-
tautiniu lygmeniu vykdymą. Bendrovės 
veikla yra nekomercinė. Ir veiklos, 
ir finansinės atskaitomybės praktika 
griežtai reglamentuojama šalies ir tarp-
tautiniais teisės aktais.

Veiklos rezultatai 
Per dvylika mėnesių Vilniaus skrydžių 
informacijos regione buvo užfiksuota 
200 tūkst. skrydžių – 16 proc. daugiau 
nei 2010 metais. Tranzitiniai skrydžiai 
sudarė beveik 80 proc. visų skrydžių, o 
didžiausia aviakompanija pagal eismo 
srautus buvo „Air Baltic Corporation“. 
Dėl atsigaunančios ekonomikos 
skrydžių intensyvėjimas buvo stebimas 
visoje Europoje, o Lietuvos oro uostai 
dėl naujos kainodaros ir lėktuvų 
skrydžių operatorių atėjimo didino 
veiklos mastą dar sparčiau. 

Finansiniai rezultatai
Įmonės pagrindinės veiklos pajamas 
sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos, 
kurios padengia šalies sąnaudas teikiant 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 17 787 13 780 72 981 77 232

Pardavimo savikaina 14 751 17 703 53 733 57 369

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 036 -3 923 19 248 19 863

Veiklos sąnaudos 2 417 1 891 18 128 18 994

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 619 -5 814 1 120 869

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 3 997 -2 508 13 494 15 076

Kita veikla 0 0 0 0

Finansinė ir investicinė veikla -1 003 48 -503 -831

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -384 -5 766 617 38

Pelno mokestis 0 0 0 0

Grynasis pelnas -384 -5 766 617 38

Grynojo pelno marža -2,2 % -41,8 % 0,8 % 0,0 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 127 105 121 938

Trumpalaikis turtas 32 867 45 709

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 15 751 9 958

Turto iš viso 159 972 167 647

Nuosavas kapitalas 153 837 153 726

Dotacijos, subsidijos 2 041 1 672

Įsipareigojimai 4 094 12 249

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 159 972 167 647

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 316 312

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

5 5

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 367 11 767

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 1,0 % 0,6 %

ROE 1,0 % 0,6 %

D/E 0,0 % 0,0 %

oro navigacijos paslaugas. Rinkliavų 
įkainiai nustatomi atsižvelgiant į 
reikalavimus, pateiktus ICAO, ES ir 
Eurokontrolės dokumentuose. Įkainiai 
nustatomi pagal sąnaudų bazę, į kurią 
taip pat įtraukiamas likutis dėl per 
didelės arba per mažos ankstesniais 
metais gautos sumos. Tad įmonė dirba 
sąnaudų padengimo principu.

Dvylika mėnesių
Pajamos didėjo 5,8 proc. – iki 77,2 mln. 
litų, o veiklos sąnaudos išaugo 4,8 proc. 
– iki 19 mln. litų. Šie pokyčiai stebėti dėl 
didesnio veiklos masto. Grynasis pelnas 
siekė 38 tūkst. litų. Perviršinės pajamos 
(6,3 mln. litų), susidariusios 2011 me-
tais, bus grąžintos oro erdvės naudoto-
jams ateinančiais metais. 

Ketvirtasis ketvirtis
Dėl apskaitos specifikos finansinėse atas-
kaitose pateikiamos pardavimo pajamos 
sumenko nuo 17,8 iki 13,8 mln. litų dėl 
grąžintinos sumos koregavimo ketvirtojo 
ketvirčio finansinėse ataskaitose, nors re-
alios pardavimo pajamos ketvirtąjį 2011 
metų ketvirtį buvo 20,5 mln. litų. Ati-
tinkamai ataskaitose atspindimas gryna-
sis ketvirčio nuostolis siekė 5,8 mln. litų.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Algimantas Raščius. Valdybos nariai: Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija, valdybos pirmininkas), 
Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija), Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija), Jurgita Šoblinskienė (Susisiekimo ministerija), 
Algimantas Raščius.

www.ans.lt
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Vadovybė
Generalinis direktorius Tomas Vaišvila. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), 
Mindaugas Zobiela (Susisiekimo ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Vilius Veitas (Susisiekimo 
ministerija), Tomas Vaišvila.

Bendra informacija
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas (tol-
iau – Vilniaus oro uostas) buvo įsteigtas 
1991 metais. Įmonė vykdo aviacinę ir 
neaviacinę veiklą. Aviacinę veiklą apima 
oro uosto eksploatavimas, o neaviacinę 
– komercinės paskirties patalpų nuoma, 
reklamos ir kitos paslaugos. Rinkoje 
įmonė konkuruoja su Kauno, Rygos ir 
Talino oro uostais, o įmonės klientai 
skrydžius vykdo į Vakarų ir Vidurio Eu-
ropos, Skandinavijos regionus, taip pat 
Rusiją ir Ukrainą.    

Veiklos rezultatai 
Keleivių skaičius per metus sudarė 1,7 
mln. žmonių, arba 25 proc. daugiau 
nei prieš metus. Keleivių skaičiaus 
ūgtelėjimas susijęs su mažų kainų 
bendrovės „Wizzair“ atėjimu į oro uostą 
ir nauja kainodara, orientuota į keleivių 
skaičiaus didinimą ir neaviacinių 
pajamų augimą. Sparčiausiai skrydžių 
skaičius augo spalio ir gruodžio 
mėnesiais (atitinkamai 54 ir 66 proc.). 
Tarptautinė oro uostų taryba Vilniaus 
oro uostą spalio mėnesį pripažino 
sparčiausiai augusiu, o gruodžio 
mėnesį žiemos sezono tvarkaraštis 
buvo papildytas nauja kryptimi – į 
Domodedovo (Rusijos) oro uostą.  

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 13 972 11 693 53 745 48 021

Pardavimo savikaina 13 021 9 842 46 990 37 048

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 951 1 850 6 754 10 973

Veiklos sąnaudos 5 097 2 986 13 877 12 652

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 146 -1 135 -7 123 -1 679

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 1 429 2 484 14 633 12 021

Kita veikla 47 8 388 213

Finansinė ir investicinė veikla -242 -202 -777 -905

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -4 342 -1 329 -7 511 -2 371

Pelno mokestis 1 103 0 1 103 0

Grynasis pelnas -5 445 -1 329 -8 615 -2 371

Grynojo pelno marža -39,0 % -11,4 % -16,0 % -4,9 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 302 411 317 863

Trumpalaikis turtas 16 875 15 183

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 5 478 4 912

Turto iš viso 319 286 333 046

Nuosavas kapitalas 246 461 243 026

Dotacijos, subsidijos 22 177 43 298

Įsipareigojimai 50 648 46 723

Finansiniai 
įsipareigojimai 43 636 38 182

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 319 286 333 046

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 329 308

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 771 7 619

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA -2,5 % -0,5 %

ROE -3,3 % -0,7 %

D/E 17,7 % 15,7 %

Skrydžių skaičius augo nuosaikiau – 
2011 metais buvo aptarnauti beveik 28 
tūkst. skrydžių – 6 proc. daugiau nei 
2010 metais, tad lėktuvų užimtumas 
didėjo.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
Įmonės pardavimo pajamos 2011 metais 
mažėjo 10,6 proc. – iki 48 mln. litų. Šią 
tendenciją lėmė nauja kainodara, kuria 
siekiama didinti skrydžių ir keleivių 
srautus, taip kompensuojant aviacinės 
veiklos pajamų mažėjimą neaviacinės 
veiklos (automobilių aikštelių nuomos 
ir kitų paslaugų) pajamomis. Pardavimo 
savikaina mažėjo 21,2 proc. iki 37 mln. 
litų, veiklos sąnaudos sumažėjo 8,8 
procentų. Įmonės grynasis nuostolis 
sumažėjo nuo 8,6 mln. iki 2,4 mln. litų.  

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį šių metų ketvirtį pardavimo 
pajamos sumažėjo nuo 14 mln. iki 11,7 
mln. litų. Įmonė veikė efektyviau – 
pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 
mažėjo nuo 18,1 mln. iki 12,8 mln. litų, 
tad grynasis nuostolis siekė 1,3 mln. 
litų. Palyginti su ketvirtuoju 2010 metų 
ketvirčiu, nuostoliai buvo 4,1 mln. litų 
mažesni.

www.vilnius-airport.lt  
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Bendra informacija
VĮ „Kauno aerouostas“ pagrindinė 
veikla – viešųjų paslaugų teikimas 
eksploatuojant tarptautinį Kauno oro 
uostą. Įmonė, įsteigta 1991 metais, 
teikia aviacines ir neaviacines paslaugas. 
Pagrindiniai įmonės konkurentai – 
Vilniaus ir Rygos oro uostai.

Veiklos rezultatai 
Keleivių skaičius per dvylika 2011 
metų mėnesių siekė beveik 873 tūkst. 
Palyginti su atitinkamu 2010 metų 
laikotarpiu, keleivių skaičius išaugo 
8 proc. Pastebimiau keleivių skaičius 
augo tik pirmaisiais metų mėnesiais 
(vidutiniškai sausio–balandžio 
mėnesiais – 85 proc.). Nuo 2011 metų 
gegužės mėnesio fiksuotas keleivių 
skaičiaus mažėjimas. Tam įtakos turėjo 
konkurencinės aplinkos pasikeitimas 
– keleivių skaičiaus pasiskirstymas 
tarp Lietuvos oro uostų ir atskirų 
populiariausių maršrutų. 
Skrydžių skaičius išaugo beveik 5 
proc. – iki 9 tūkst. Aviakompanija „Ry-
anair“ ataskaitiniu laikotarpiu įvykdė 
65 proc. visų skrydžių, likusius – pašto 
siuntų, krovinių ir kitos aviakom-
panijos. Aviakompanijos „Ryanair“ 
2010 metų gegužės mėnesį atidaryta 
bazė ir sėkminga maršrutų plėtra – tai 
pagrindinės priežastys, užtikrinusios 
skrydžių ir keleivių skaičiaus augimą 
2011 metais. 
Sumenkus krovinių rinkos poten-
cialui, krovinių operatorius nutraukė 
papildomą krovinių gabenimo programą, 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 783 884 3 610 3 411

Pardavimo savikaina 1 760 1 979 6 288 6 694

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -977 -1 095 -2 678 -3 283

Veiklos sąnaudos 678 722 2 635 2 697

Kita veikla 1 437 2 026 3 887 5 585

Veiklos pelnas (nuostoliai) -218 209 -1 426 -395

Veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 876 1 646 -331 1 066

Finansinė ir investicinė veikla -36 -44 -281 -150

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -254 165 -1 707 -545

Pelno mokestis 0 0 0 0

Grynasis pelnas -254 165 -1 707 -545

Grynojo pelno marža -32,4 % 18,7 % -47,3 % -16,0 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m.

Ilgalaikis turtas 166 875 162 993

Trumpalaikis turtas 1 912 2 708

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 354 260

Turto iš viso 168 787 165 701

Nuosavas kapitalas 36 066 35 521

Dotacijos, subsidijos 126 697 121 850

Įsipareigojimai 6 024 8 330

Finansiniai 
įsipareigojimai 3 670 2 536

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 168 787 165 701

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 137 134

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

3 2

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 861 5 833

Rodikliai 2010 m. 2011 m.

ROA -0,8 % -0,1 %

ROE -3,5 % -0,4 %

D/E 10,2 % 7,1 %

tad pervežamų krovinių kiekis sumažėjo 
5 proc. – iki 4 tūkst. tonų.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių 
Kauno oro uosto pagrindinės (aviacinės) 
veiklos pajamos sumažėjo 200 tūkst. – 
iki 3,4 mln. litų. Pajamų smuktelėjimas 
fiksuotas dėl keleivinių aviakompanijų 
rinkliavų mažėjimo siekiant užtikrinti 
oro uosto konkurencingumą, krovininių 
aviakompanijų rinkliavų mažėjimo ir dėl 
veiklos masto pokyčių. Įmonės neaviacinės 
veiklos pajamos aptariamu laikotarpiu 
augo nuo 5 mln. iki 6 mln. litų. Labiausiai 
prie augimo prisidėjo pajamų už suteik-
tas reklamos paslaugas pokytis (pajamos 
iš šio segmento ūgtelėjo nuo 274 tūkst. 
iki 996 tūkst. litų). Veiklos sąnaudos 
paaugo 2,4 proc. – iki 2,7 mln. litų, tačiau 
dėl neaviacinės veiklos pajamų augimo 
bendrovė sumažino grynąjį nuostolį nuo 
1,7 mln. iki 545 tūkst. litų. 

Ketvirtasis ketvirtis 
Ketvirtojo ketvirčio pardavimo pajamos 
buvo šiek tiek didesnės nei atitinkamu 
laikotarpiu 2010 metais – augo nuo 783 
tūkst. iki 884 tūkst. litų, o neaviacinės 
veiklos pajamos išaugo 0,5 mln. – iki 
2 mln. litų dėl sėkmingai įgyvendintų 
reklamos ir infrastruktūros vystymo 
projektų. Atitinkamai įmonė ketvirtąjį 
2011 metų ketvirtį uždirbo 165 
tūkst. litų grynojo pelno, nors prieš 
metus aptariamu laikotarpiu veikė 
nuostolingai – patyrė 254 tūkst. litų 
grynojo nuostolio.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Arijandas Šliupas. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija, viceministras, valdybos 
pirmininkas), Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija), Rimantas Mikaitis (Susisiekimo ministerija).

www.kaunas-airport.lt 
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Vadovybė
Direktorė Jolanta Jucevičiūtė. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo 
ministerija), Agnė Katkutė (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija
Kaip ir kiti didžiausi šalies oro uostai, 
VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas 
buvo įsteigtas 1991 metais. Įmonės 
eksploatuojama oro uosto infrastruktūra 
pritaikyta  vidutinės ir mažos klasės 
orlaiviams. Oro uosto veiklos geografija 
reguliariais tiesioginiais skrydžiais siekia 
Daniją, Norvegiją ir Latviją, o  per 
Kopenhagos, Rygos, Oslo  oro uostus 
galimi skrydžiai į daugelį pasaulio šalių.  
Pagrindiniai konkurentai – Kauno ir 
Rygos oro uostai.  

Veiklos rezultatai 
Keleivių skaičius oro uoste išaugo 8 proc. 
– iki 111 tūkst. žmonių, nors lėktuvų 
skaičius smuktelėjo 6 proc. – iki šiek tiek 
mažiau nei 3 tūkst. skrydžių. Palyginti 
su praeitais metais, rezultatai labiausiai 
gerėjo paskutiniais metų mėnesiais dėl 
SAS pradėtų skrydžių į Oslą ir padidinto 
vietų skaičiaus skrydžiuose į Kopenhagą. 
Skrydžių dinamikai neigiamos įtakos 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 754 985 3 764 3 941

Pardavimo savikaina 798 831 2 743 2 946

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -44 154 1 021 995

Veiklos sąnaudos 324 353 1 657 1 743

Kita veikla 129 134 438 501

Veiklos pelnas (nuostoliai) -239 -65 -198 -247

Veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 395 782 649 603

Finansinė ir investicinė veikla 20 49 103 342

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -219 -16 -95 95

Pelno mokestis 0 0 0 0

Grynasis pelnas -219 -16 -95 95

Grynojo pelno marža -29,0 % -1,6 % -2,5 % 2,4 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 127 034 137 370

Trumpalaikis turtas 3 875 4 677

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 869 779

Turto iš viso 130 909 142 047

Nuosavas kapitalas 92 547 93 163

Dotacijos, subsidijos 36 698 48 501

Įsipareigojimai 1 664 383

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 130 909 142 047

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 71 71

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

3 3

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 222 6 333

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 0,1 % 0,2 %

ROE 0,1 % 0,3 %

D/E 0,0 % 0,0 %

turėjo bendrovės „airBaltic“ sumažintas 
skrydžių skaičius į Rygą.
 
Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių 
Dėl padidėjusio veiklos masto pardavimo 
pajamos augo 4,7 proc. – iki 3,9 mln. 
litų, o neaviacinės veiklos pajamos per 
dvylika 2011 metų mėnesių buvo 10 
proc. didesnės (siekė 684 tūkst. litų) 
nei 2010 metais. Nepaisant veiklos 
sąnaudų augimo ir didėjusios pardavimo 
savikainos, dėl augusių pajamų įmonė 
aptariamu laikotarpiu nuostolius pakeitė 
pelnu – uždirbo 95 tūkst. litų grynojo 
pelno, nors prieš metus patyrė 95 tūkst. 
litų grynojo nuostolio. 

Ketvirtasis ketvirtis 
Aviacinės veiklos pajamos augo nuo 754 
tūkst. iki 985 tūkst. litų, o neaviacinės 
- beveik nepasikeitė, todėl aptariamu 
laikotarpiu įmonė sumažino grynąjį 
nuostolį 203 tūkst. litų iki 16 tūkst. litų.

www.palanga-airport.lt
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www.oil.lt

   Valstybei priklausanti dalis – 70,6 %
   UAB koncernas „Achemos grupė“ – 10 %
   Kiti akcininkai – 19,4 %

Akcininkų struktūra

Bendra informacija
AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais, 
kuomet perėmė nuo 1959 metų veikusio 
naftos terminalo funkcijas. Pagrindinė 
„Klaipėdos naftos“ veikla – naftos ir jos 
produktų eksportas. Bendrovės terminal-
uose perkraunama nafta ir jos produktai 
atkeliauja iš AB „ORLEN Lietuva“, Rusi-
jos, Baltarusijos ir yra transportuojami į 
Vakarų šalis. Pagrindiniai konkurentai 
rinkoje – Latvijos, Estijos ir Rusijos naftos 
krovos terminalai. 
Bendrovės akcijos yra įtrauktos į „NAS-
DAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį preky-
bos sąrašą.

Veiklos rezultatai 
2011 metais bendrovė perpylė 8 mln. 
tonų naftos produktų, t. y. 3 proc. mažiau 
nei 2010 metais. Dėl terminale vykdomų 
rekonstrukcijos darbų ir nepalankių oro 
sąlygų per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį 
perpilta 6 proc. mažiau produktų nei per 
atitinkamą 2010 metų laikotarpį. 

Finansiniai rezultatai
Dvylika mėnesių 
2011 metais „Klaipėdos nafta“ gavo 141,3 
mln. litų pardavimo pajamų, t. y. 14,8 
proc. daugiau nei 2010 metais. Didžiausias 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 33 801 33 213 123 032 141 276

Pardavimo savikaina 22 843 20 687 77 765 82 705

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 958 12 526 45 267 58 571

Veiklos sąnaudos 9 615 2 409 17 002 7 270

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 343 10 117 28 265 51 301

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 7 101 15 795 50 882 74 319

Kita veikla 8 28 39 43

Finansinė ir investicinė veikla -8 671 1 447 1 948

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 343 10 816 29 751 53 292

Pelno mokestis -598 1 157 3 654 7 571

Grynasis pelnas 1 941 9 659 26 097 45 721

Grynojo pelno marža 5,7 % 29,1 % 21,2 % 32,4 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 396 150 390 213

Trumpalaikis turtas 77 756 129 487

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 29 501 8 180

Turto iš viso 473 906 519 700

Nuosavas kapitalas 455 016 500 737

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 18 890 18 963

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 473 906 519 700

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 318 308

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

7 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

18 579 17 865

Rodikliai 2010 m. 2011 m.

ROA 5,5 % 9,2 %

ROE 5,8 % 9,6 %

D/E 0,0 % 0,0 %

pajamas per įmonės istoriją pasiekti padėjo 
komerciškai naudingų krovos sutarčių 
be tarpininkų sudarymas, vienkartinis 
tamsių naftos produktų, surinktų valymo 
įrenginiuose, pardavimas (6 mln. litų) ir 
pajamos, gautos už naftos produktų likučių 
tvarkymą (6 mln. litų). Pardavimo savikaina 
augo mažesniu tempu (6,4 proc. – iki 
82,7 mln. litų), o veiklos sąnaudos buvo 
sumažintos daugiau nei du kartus – nuo 
17 mln. litų 2010 metais iki 7,3 mln. litų 
2011 metais. Tai leido bendrovei uždirbti 
rekordinį 45,7 mln. litų grynąjį pelną. 
EBITDA pašoko 46,1 proc. – nuo 50,9 
mln. litų 2010 metais iki 74,3 mln. litų 
2011 metais. 

Ketvirtasis ketvirtis 
Per ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį gauta 
33,2 mln. litų pardavimo pajamų – 
1,7 proc. mažiau nei atitinkamu 2010 
metų laikotarpiu. Pagrindinės veiklos 
sąnaudoms sumenkus trečdaliu (nuo 
32,5 iki 23,1 mln. litų), grynasis 
pelnas padidėjo 5 kartus – iki 9,7 
mln. litų. Finansiniai rodikliai byloja 
apie gerėjančius rezultatus ir augantį 
efektyvumą – grynojo pelno marža pakilo 
nuo 5,7 proc. 2010 metų paskutinįjį 
ketvirtį iki 29,1 proc. 2011 metais, o 
EBITDA marža – nuo 21 iki 47,6 proc.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Rokas Masiulis. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas), 
Rytis Ambrazevičius (UAB „Omnitel“), Mindaugas Jusius (AB Swedbank Life Insurance), Inga Černiuk (Energetikos ministerija), 
Rokas Masiulis. Audito komitetas: Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“), Simonas Rimašauskas (UAB „ERPRO“), 
Mindaugas Jusius (Swedbank Life Insurance). Stebėtojų taryba: Valentinas Milaknis (Ministro Pirmininko tarnyba), Kęstutis 
Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba), Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“).
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Vadovybė
Generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius. Valdybos nariai: Kęstutis Žilėnas (energetikos viceministras, valdybos 
pirmininkas), Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), Rimantas Vaitkus (UAB „Visagino atominė elektrinė“), Darius Maikštėnas 
(UAB „Omnitel“), Arvydas Tarasevičius.

Bendra informacija
Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų op-
eratorius LESTO pradėjo veiklą 2011 
metų sausio 1 dieną, reorganizavus dvi 
iki tol veikusias skirstomųjų tinklų ben-
droves. Pagrindinės LESTO funkcijos 
yra elektros energijos persiuntimas var-
totojams skirstymo tinklais, šių tinklų 
eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir 
plėtra. 
Bendrovės akcijomis prekiaujama „Nas-
daq OMX Vilnius“ vertybinių popierių 
biržoje.

Veiklos rezultatai 
2011 metais LESTO persiuntė beveik 
8 mlrd. kWh elektros energijos, kurios 
didžiausią dalį suvartojo gyventojai (33 
proc.), pramonės objektai (25 proc.) ir 
prekybos įmonės (10 proc.). Elektros 
energijos pardavimo mastas sudarė 53 
proc. persiųstos elektros energijos kiekio, 
o likusiems vartotojams buvo teikta tik 
persiuntimo paslauga. 
2011 metais į elektros tinklo plėtrą ir 
modernizavimą LESTO investavo 295 
mln. litų. Didėjant naujiems vartoto-
jams leistinos naudoti galios mastui, 
didžiausia dalis šių investicijų (154 
mln. litų) buvo skirta naujų vartotojų 
įrenginiams prijungti, o investicijos į 
elektros tinklų palaikymą siekė 139 mln. 
litų.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv.* 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 637 141 592 896 2 429 968 2 245 484

Veiklos sąnaudos** 679 561 622 525 2 500 451 2 316 313

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -42 420 -29 629 -70 483 -70 829

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 67 290 76 095 379 861 360 612

Finansinė ir investicinė veikla -1 155 -2 142 -4 402 -6 511

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -43 575 -31 771 -74 885 -77 340

Pelno mokestis -5 485 -3 159 -12 511 -11 505

Grynasis pelnas -38 090 -28 612 -62 374 -65 835

Grynojo pelno marža -6,0 % -4,8 % -2,6 % -2,9 %

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 329 -9 195 980 -7 871

*   Pateikiami Ūkio ministerijos agreguoti Rytų skirstomųjų tinklų ir VST duomenys.
** Bendrovės finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina įtraukiama į veiklos sąnaudas.

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 3 691 3.564

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

19 22

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

13 985 11 347

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA -1,1 % -1,2 %

ROE -1,6 % -1,8 %

D/E 14,3 % 12,2 %

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
Per dvylika 2011 metų mėnesių LESTO 
grupė gavo 2,2 mlrd. litų pajamų, t. y. 7,6 
proc. mažiau nei 2010 metais. Pajamų 
mažėjimui daugiausia įtakos turėjo elektros 
rinkos liberalizavimas, dėl kurio mažėja 
vartotojų, kuriems LESTO tiekia elektros 
energiją, skaičius. Pajamos iš visuomeninio 
elektros energijos tiekimo sudarė 26 proc. 
LESTO pajamų, elektros energijos persi-
untimo paslaugos pajamos – 64 proc., o 
garantinio tiekimo pajamos – 6 proc. 
LESTO grupės grynasis nuostolis 
padidėjo 5,5 proc. – nuo 62,4 mln. iki 
65,8 mln. litų. Be anksčiau išvardytų 
priežasčių, nuostolių susidarymui 
įtakos turėjo skirtumas tarp bendrovės 
apskaitomų sąnaudų ir sąnaudų, 
įtraukiamų į elektros energijos skirstymo 
ir visuomeninio tiekimo paslaugų tarifus. 

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį LESTO 
grupės pajamos sudarė 593 mln. litų – tai 
44,2 mln. litų, arba 6,9 proc. mažiau nei 
2010 metų ketvirtąjį ketvirtį, palyginti 
su agreguotais VST ir „Rytų skirstomųjų 
tinklų“ rezultatais. Tačiau dėl mažesnių 
sąnaudų LESTO grupės grynasis nuosto-
lis 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo 24,9 
proc. mažesnis nei per tą patį laikotarpį 
pernai ir siekė 28,6 mln. litų.

Akcininkų struktūra

www.lesto.lt

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 5 169 720 4 992 425

Trumpalaikis turtas 391 992 287 352

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 139 621 58 708

Turto iš viso 5 561 712 5 279 777

Nuosavas kapitalas 3 764 017 3 639 153

Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 133 601 126 513

Dotacijos, subsidijos 50 867 46 370

Įsipareigojimai 1 746 828 1 594 254

Finansiniai 
įsipareigojimai 539 914 444 728

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 5 561 712 5 279 777

   Valstybei priklausanti dalis – 82,6 %
   „E.ON Ruhrgas International“ GmbH – 11,8 %
   Kiti akcininkai – 5,6 %

OMXV           LEsTO    
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Bendra informacija
Reorganizuota „Lietuvos energija“ veiklą 
pradėjo 2011 metų rugpjūčio 1 dieną, 
sujungus dvi bendroves – AB „Lietu-
vos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė. 
Bendrovė valdo tris elektrines: Lietuvos 
elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę 
elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. 
Pagrindinė įmonės veikla – elektros en-
ergijos ir šilumos gamyba, tiekimas bei 
prekyba elektra.
„Lietuvos energijos“ akcijos nuo 2011 metų 
rugsėjo 1 dienos įtrauktos į „NASDAQ 
OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą. 

Veiklos rezultatai 
2011 metais „Lietuvos energijos“ 
elektrinėse buvo pagaminta 2 mlrd. kWh 
elektros energijos – trečdaliu mažiau nei 
praėjusiais metais. Dėl augusios laisvosios 
mažmeninės elektros energijos rinkos 
dalies bendrovės elektros energijos par-
davimas nepriklausomiems tiekėjams 
ūgtelėjo 12 proc., o bendrovei LESTO – 
sumažėjo 38 proc. 
2011 metais bendrovės investicijos iš 
viso sudarė 269 mln. litų, iš jų 240 mln. 
litų buvo skirta naujo kombinuoto ciklo 
bloko statybai. 

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
„Lietuvos energijos“ įmonių grupė 2011 
metais uždirbo 21,1 mln. litų grynojo pel-
no – 70,2 mln. litų mažiau nei prieš metus. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 478 018 395 402 1 260 817 1 429 577

Veiklos sąnaudos* 463 500 442 625 1 180 216 1 416 303

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14 518 -47 223 80 601 13 274

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 26 660 -31 553 116 423 75 784

Finansinė ir investicinė veikla -1 258 12 190 908 10 714

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 13 260 -35 033 81 509 23 988

Pelno mokestis -22 953 -344 -9 733 2 921

Grynasis pelnas 36 213 -34 689 91 242 21 067

Grynojo pelno marža 7,6 % -8,8 % 7,2 % 1,5 %

*Bendrovės finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina įtraukiama į veiklos sąnaudas.

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 945 1 179

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

27 31

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 276 11 694

Rodikliai 2010 m. 2011 m.  

ROA 2,5 % 0,6 %

ROE 5,3 % 1,2 %

D/E 31,8 % 38,6 %

Iki 2010 metų lapkričio 30 dienos „Lietu-
vos energijos“ įmonių grupei priklausė 
ir AB „Litgrid“, o AB Lietuvos elektrinė 
tapo bendrovės dukterine įmone 2010 
metų rugpjūtį, todėl 2011 ir 2010 metų 
finansinių rezultatų palyginimas yra ribotas. 
Bendrovės „Lietuvos energija“ pajamos, 
palyginti su „Lietuvos energijos“ ir Lietu-
vos elektrinės 2010 metų pajamomis iš 
tęstinės veiklos, smuktelėjo 20 proc. Iš 
reguliuojamos veiklos bendrovė patyrė 87 
mln. litų grynąjį nuostolį. Pagrindinės šio 
nuostolio priežastys – pastovių sąnaudų 
dalis, VKEKK sprendimu nepadengta 
VIAP lėšomis ir galios rezervo pajamomis, 
bei daugiau kaip 63 mln. litų siekusios ATL 
perkainavimo sąnaudos dėl kritusios jų 
kainos rinkoje. Iš nereguliuojamos elektros 
energijos gamybos ir didmeninės preky-
bos rinkoje „Lietuvos energija“ uždirbo 
98 mln. litų pelno. Visas bendrovės pelnas 
2011 metais sudarė 11 mln. litų, arba 59 
proc. mažiau nei prieš metus.

Ketvirtasis ketvirtis
„Lietuvos energijos“ ketvirtojo 
ketvirčio rezultatams neigiamos įtakos 
turėjo ATL rinkos kainos nuosmukis, 
pajamos mažėjo ir dėl elektros rinkos 
liberalizavimo, o sąnaudas didino 
gamtinių dujų kainos augimas.
Tai lėmė „Lietuvos energijos“ įmonių 
grupės grynąjį nuostolį, kuris sudarė 
34,7 mln. litų. Tuo pačiu laikotarpiu 
prieš metus įmonių grupė uždirbo 36,2 
mln. litų grynojo pelno.

Akcininkų struktūra

Vadovybė 
Generalinis direktorius Dalius Misiūnas. Valdybos nariai: Kęstutis Žilėnas (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas), 
Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), Rimantas Vaitkus (UAB „Visagino atominė elektrinė“), Sonata Matulevičienė 
(„Baxter“), Dalius Misiūnas.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 3 145 607 3 314 736

Trumpalaikis turtas 439 330 403 215

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 86 925 27 907

Turto iš viso 3 584 937 3 717 951

Nuosavas kapitalas 1 728 183 1 666 727

Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 0 32 479

Dotacijos, subsidijos 872 957 1 008 604

Įsipareigojimai 983 797 1 042 620

Finansiniai 
įsipareigojimai 549 888 643 069

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 3 584 937 3 717 951

www.le.lt 

 Pelno (nuostolių) 
ataskaita tūkst.  litų)* 2010 m.   2011 m. 

AB „Lietuvos 
energija“  ir 

AB Lietuvos 
elektrinė**

„Lietuvos 
energija“

Pajamos 1 704 055 1 367 486

sąnaudos 1 684 942 1 373 907

EBITDA 71 373 53 338

EBIT 19 113 6 421

Grynasis pelnas 26 801 10 756

EBITDA marža 4,2 % 3,9 %

Grynasis pelningumas 1,6 % 0,8 %

* „Lietuvos energijos“ pateikti duomenys, leidžiantys 
palyginti bendrovės rezultatus iš tęstinės veiklos. 

** AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė finansinių 
rodiklių suma pateikiama tik informacijos tikslais. 

   Valstybei priklausanti dalis – 96,1 %
   Kiti akcininkai – 3,9%OMXV           Lietuvos energija    Šaltinis – „NAsdaq OMX Vilnius“
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Vadovybė
Generalinis direktorius Virgilijus Poderys. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos 
pirmininkas),Valentinas Milaknis (Ministro Pirmininko tarnyba), Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija), Viktorija 
Sankauskaitė (Energetikos ministerija), Virgilijus Poderys.

Bendra informacija
„Litgrid“ – elektros perdavimo sistemos 
operatorius, kuris valdo elektros energi-
jos srautus ir palaiko stabilų šalies elek-
tros energetikos sistemos darbą. „Litgrid“ 
atsako už Lietuvos elektros perdavimo 
tinklo infrastruktūrą ir jo sujungimą su 
Šiaurės ir Vakarų Europos elektros ener-
getikos infrastruktūra.
AB „Litgrid“ įsteigta 2010 metų lapkritį. 
„Litgrid“ priklauso 67 proc. elektros 
rinkos operatoriaus „Baltpool“ akcijų 
ir 61 proc. UAB „Tetas“, specializuotas 
elektros įrenginių statybos, priežiūros ir 
remonto paslaugas teikiančios bendrovės, 
akcijų.
Bendrovės akcijos 2010 metų gruodį 
buvo įtrauktos į „NASDAQ OMX 
Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą.

Veiklos rezultatai 
Praėjusiais metais „Litgrid“ aukštos 
įtampos elektros įrenginiais perdavė 
9,28 mlrd. kWh elektros energijos. 
Skirstomųjų tinklų operatoriui 
LESTO perduota 0,4 proc. mažiau 
elektros energijos nei 2010 metais – 
8,16 mlrd. kWh. Kitiems vartotojams 
buvo perduota 1,12 mlrd. kWh, t. y. 
5,2 proc. daugiau elektros energijos nei 
2010-aisiais.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv.* 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 49 789 121 565 49 789 434 806

Veiklos sąnaudos** 56 569 130 486 56 569 459 195

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 780 -8 921 -6 780 -24 389

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 4 227 24 187 4 227 109 223

Finansinė ir investicinė veikla -114 0 -114 2 976

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -6 894 -8 921 -6 894 -21 413

Pelno mokestis 580 -2 395 580 -2 935

Grynasis pelnas -7 474 -6 526 -7 474 -18 478

Grynojo pelno marža -15,0 % -5,4 % -15,0 % -4,2 %

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 7 401 7 403

* 2010 m. 12 mėnesių ir 2010 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) atskaitos duomenys sutampa ir parodo 2010 m. 
gruodžio mėnesio rezultatus, nes dabartinė „Litgrid“ veikla apskaitoma nuo 2010 m. gruodžio mėnesio.
** „Litgrid“ finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina įtraukiama į veiklos sąnaudas.

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 627 623

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

17 15

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

12 061 13 007

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA n.d. -0,8 %

ROE n.d. -1,0 %

D/E 0,0 % 0,0 %

2011 metais į elektros perdavimo 
infrastruktūrą „Litgrid“ investavo 160 
mln. litų. Didžioji investicijų dalis (59 
proc.) skirta strateginiams projektams 
įgyvendinti. 

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
„Litgrid“ grupės pajamos per dvylika 2011 
metų mėnesių pasiekė 434,8 mln. litų. Iš 
jų didžiausią dalį – 47 proc. – sudaro pa-
jamos už elektros energijos perdavimą, 
likusios pajamos gaunamos iš prekybos 
balansavimo energija, galios rezervavi-
mo ir viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų teikimo. Grynieji grupės nuos-
toliai 2011-aisiais sudarė 18,5 mln. litų. 
„Litgrid“ grupės nuostolį lėmė tai, kad 
elektros perdavimo tinklo nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudos finansinėje 
atskaitomybėje (133 mln. litų) buvo gero-
kai didesnės negu nusidėvėjimo ir amor-
tizacijos sąnaudos, skaičiuotos nustatant 
perdavimo tarifą (54 mln. litų).

Ketvirtasis ketvirtis
„Litgrid“ grupės pajamos 2011 metų 
ketvirtąjį ketvirtį siekė 121,6 mln. litų, 
sąnaudos – 130,5 mln. litų. Iš viso per 
ketvirtį „Litgrid“ grupė patyrė 6,5 mln. 
litų grynojo nuostolio. 

Akcininkų struktūra

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 2 088 220 2 099 461

Trumpalaikis turtas 273 094 401 558

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 75 664 126 281

Turto iš viso 2 361 314 2 501 019

Nuosavas kapitalas 1 917 341 1 897 842

Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 3 359 4 253

Dotacijos, subsidijos 42 349 182 359

Įsipareigojimai 401 624 420 818

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 2 361 314 2 501 019

www.litgrid.eu 

   Valstybei priklausanti dalis – 97,5 %
   Smulkieji akcininkai – 2,5 %
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Bendra informacija
UAB „Visagino atominė elektrinė“ 
(VAE) įsteigta 2008 metų rugpjūtį kaip 
įmonė, atsakinga už naujosios Visagino 
atominės elektrinės statybos projektą. 
Vykdant Lietuvos energetikos sekto-
riaus pertvarkymo planą, 2010 metais 
VAE buvo perduotos VST ir „Rytų 
skirstomųjų tinklų“, „Lietuvos ener-
gijos“, Lietuvos elektrinės ir antrinių 
įmonių akcijos. Taip sukurtas valstybės 
kontroliuojamas energetikos įmonių 
susivienijimas – VAE grupė.

Veiklos rezultatai 
2011 metais atrinktas strateginis 
Visagino AE investuotojas – Japonijos 
kompanija „Hitachi“, sėkmingai 
užbaigti parengiamieji Visagino 
AE Koncesijos sutarties darbai, 
pasirašytas susitarimas dėl esminių 
Visagino AE Koncesijos sutarties 
sąlygų. Be to, siekiant užtikrinti 
pirmaujančių pasaulyje inžinerinių 
sprendimų įgyvendinimą, pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis su 
didžiausia JAV elektros energetikos 
infrastruktūros kompanija „Exelon“.
Strateginiu investuotoju pasirinkus 
„Hitachi“, Visagine bus statomas apie 
1 300 MW galingumo pažangiojo 
verdančio vandens reaktorius (angl. 
„Advanced Boiling Water Reactor“). Ši 
technologija yra vienintelė pasaulyje, 
atitinkanti III kartos padidinto saugos 
lygio reikalavimus.

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 565 801 834 133 3 037 650 3 047 070

Pardavimo savikaina 280 484 530 512 1 800 601 1 934 804

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 285 317 303 621 1 237 049 1 112 266

Veiklos sąnaudos 378 223 363 947 1 283 098 1 161 901

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -92 906 -60 326 -46 049 -49 635

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 68 723 98 299 602 224 590 463

Kita veikla 0 0 0 0

Finansinė ir investicinė veikla 454 -71 487 -5 109 -86 341

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -92 452 -131 813 -51 158 -135 976

Pelno mokestis -10 373 -13 094 -10 256 -21 650

Grynasis pelnas -82 079 -118 719 -40 902 -114 326

Grynojo pelno marža -14,5 % -14,2 % -1,3 % -3,8 %

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -2 347 -5 098 3 032 -10 405

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 5 654 5 413

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

75 72

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

10 082 12 338

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA -0,4 % -1,0 %

ROE -0,5 % -1,5 %

D/E 14,1 % 14,3 %

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
VAE grupės pardavimo pajamos, palyginti 
su 2010 metais, augo 0,3 proc. ir sudarė 
3 mlrd. litų. Dėl 7,5 proc. išaugusios 
pardavimo savikainos – kuro, elektros 
ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudų – 
grupės bendrasis pelnas sumažėjo 10,1 
proc., palyginti su atitinkamu laikotarpiu 
pernai. Tačiau grupės veiklos sąnaudos, 
išskyrus nusidėvėjimą, amortizaciją, 
turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo 
sąnaudas, palyginti su praėjusiais metais, 
sumažėjo 15 proc. ir sudarė 491 mln. 
litų. Dėl to tipinės veiklos pelnas prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją mažėjo nuo-
saikiau ir siekė 590,4 mln. litų. Dėl neigia-
mos ATL perkainojimo įtakos VAE grupė 
patyrė 114,3 mln. litų grynojo nuostolio, 
t. y. 73,4 mln. litų daugiau nei 2010-aisiais.

Ketvirtasis ketvirtis
Dėl VAE grupės konsolidavimo principų 
pasikeitimų 2011 metų ketvirtojo 
ketvirčio VAE grupės pajamos buvo 47,4 
proc. didesnės nei atitinkamą ankstesnių 
metų laikotarpį ir siekė 834,1 mln. litų. 
Tipinės veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą 
ir amortizaciją buvo 29,6 mln. litų dides-
nis nei 2010-ųjų ketvirtąjį ketvirtį ir sudarė 
98,2 mln. litų. Tačiau dėl sąnaudų, susijusių 
su neigiama ATL perkainojimo įtaka (63 
mln. litų), grynasis VAE grupės nuostolis 
2011 metų ketvirtąjį ketvirtį sudarė 118,7 
mln. litų ir buvo 36,6 mln. litų didesnis nei 
tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. 

Akcininkų struktūra

Vadovybė 
Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos 
pirmininkas), Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba), Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), Mantas Zalatorius 
(Swedish Trade Council), Rimantas Vaitkus. Audito komitetas: Lina Šmočiukienė, Marius Garuckas, Danielius Merkinas, 
Vygantas Reifonas.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 10 574 293 10 553 051

Trumpalaikis turtas 859 914 1 049 468

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 343 000 223 040

Turto iš viso 11 434 207 11 602 519

Nuosavas kapitalas 7 718 743 7 624 915

Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 796 247 792 475

Dotacijos, subsidijos 942 542 1 214 952

Įsipareigojimai 2 772 922 2 762 652

Finansiniai 
įsipareigojimai 1 089 802 1 088 109

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 11 434 207 11 602 519

www.vae.lt 
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Bendra informacija
Generalinė miškų urėdija (GMU) – 
valstybės biudžetinė įstaiga, koordinu-
ojanti visų miškų urėdijų veiklą. Per jas 
GMU organizuoja valstybinių miškų 
atkūrimo, priežiūros ir apsaugos darbus, 
kontroliuoja miško išteklių naudojimą. 
Lietuvos teritorijoje veikia 42 miškų 
urėdijos. Jos prižiūri miškus, vykdo kir-
timo darbus ir prekiauja apvaliąja me-
diena. Bendras urėdijų valdomas miškų 
plotas sudaro apie 1 mln. hektarų – tai 
beveik pusė visų Lietuvos miškų.

Veiklos rezultatai 
Per 2011 metus miškų urėdijos pardavė 
3,6 mln. kubinių metrų apvaliosios medi-
enos (5,9 proc. daugiau nei prieš metus). 
Vidutinė šios medienos kaina pakilo nuo 
110 litų iki 139,6 litų už parduotą kubinį 
metrą. Dėl lėtėjančio ekonomikos augimo 
spalio–gruodžio mėnesiais buvo parduota 
748 tūkst. kubinių metrų apvaliosios me-
dienos (4,2 proc. mažiau nei atitinkamu 
laikotarpiu prieš metus), vidutinė medi-
enos kaina šiuo laikotarpiu pakilo 14,4 
proc. – iki 142 litų už kubinį metrą.
Vadovaujantis pakeistomis Preky-
bos apvaliąja mediena taisyklėmis, 
nuo 2012 metų pradedami aukcio-
nai trumpalaikėms sutartims sudaryti 
Apvaliosios medienos elektroninėje 
prekybos sistemoje (AMEPS). 2012 
metų kovo 2 dieną įvyko pirmasis aukcio-
nas VĮ Panevėžio miškų urėdijoje.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
Pardavimo pajamos sudarė 545,5 
mln. litų, t. y. 31,5 proc. daugiau nei 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 108 465 116 622 414 977 545 529

Pardavimo savikaina 39 728 40 932 153 317 186 218

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 68 736 75 689 261 660 359 311

Veiklos sąnaudos 61 237 106 108 220 873 322 161

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 500 -30 419 40 787 37 150

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 15 565 -21 186 71 581 71 409

Kita veikla 627 1 215 2 561 2 158

Finansinė ir investicinė veikla 1 005 -1 600 3 147 -218

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 9 132 -30 804 46 495 39 090

Pelno mokestis 1 762 126 6 892 10 743

Grynasis pelnas 7 370 -30 930 39 603 28 347

Grynojo pelno marža 6,8 % -26,5 % 9,5 % 5,2 %

Kita informacija*** 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 3 550 3 623

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

119 122

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 292 5 906

* Miškų urėdijų balanso duomenys (ilgalaikis turtas ir 
nuosavas kapitalas) yra padidinti diskontuotų pinigų 
srautų metodu apskaičiuota miškų urėdijų valdomų 
komercinės paskirties miškų verte (3,1 mlrd. litų).

** Skaičiuojant pelningumo rodiklius iš veiklos sąnaudų 
eliminuotas VĮ turto mokestis ir žaliavos mokestis. 

*** Bendra 42 miškų urėdijų informacija.

Rodikliai 2010 m. 2011 m.

ROA** 2,1 % 2,7 %

ROE** 2,1 % 2,7 %

D/E 0,1 % 0,1 %

praėjusiais metais. Nors pardavimo 
savikaina paaugo tik 21,5 proc., bev-
eik 46 proc. augusios veiklos sąnaudos 
lėmė 3,6 mln. litų sumažėjusį tipinės 
veiklos pelną. Miškų urėdijos 2011 me-
tais sumokėjo dvigubai daugiau (75,4 
mln. litų) privalomųjų atskaitymų už 
parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą 
mišką (žaliavos mokesčio). Nuosavo 
kapitalo grąža, iš veiklos sąnaudų 
eliminavus mokestį už valstybės turto 
naudojimą (turto mokestį) ir žaliavos 
mokestį, siekė 2,7 proc – 0,6 proc. 
daugiau nei prieš metus.
Miškų urėdijų veiklos sąnaudos, elimi-
navus turto ir žaliavos mokesčius, 
paaugo 27,4 proc. iki 67,6 litų už 
kubinį metrą medienos. Šį augimą lėmė 
didesnis miško atkūrimo ir priežiūros 
darbų mastas bei išaugusios bendro-
sios ir administracinės sąnaudos, kuri-
oms įtakos turėjo didelės abejotinomis 
pripažintos skolos banke „Snoras“ (27,3 
mln. litų). Kadangi parduotos apvalio-
sios medienos kaina pakilo 26,9 proc. 
(iki 139,6 litų), grynasis pelnas (elimi-
navus turto ir žaliavos mokesčius) paau-
go nuo 22,5 iki 27,3 litų už parduotą 
kubinį metrą medienos.

Ketvirtasis ketvirtis
Nors ketvirtąjį metų ketvirtį pardavimo 
pajamos paaugo 7,5 proc. (iki 116,6 
mln. litų), smarkiai išaugusios veiklos 
sąnaudos (eliminavus turto ir žaliavos 
mokesčius jos paaugo 75,8 proc. – iki 
89,7 mln. litų) lėmė 17 mln. litų grynąjį 
nuostolį, palyginti su 16 mln. litų 
pelnu 2010 metų atitinkamą laikotarpį 
(eliminavus turto ir žaliavos mokesčių 
įtaką). 

Vadovybė 
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. Pavaduotojai Gintaras Visalga, Petras Kanapienis.

Balansas (tūkst. litų)* 2010 m. 2011 m.  

Ilgalaikis turtas 3 377 288 3 415 959

Trumpalaikis turtas 231 446 239 814

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 54 364 88 130

Turto iš viso 3 608 734 3 655 774

Nuosavas kapitalas 3 549 097 3 580 968

Dotacijos, subsidijos 17 509 27 756

Įsipareigojimai 42 128 47 050

Finansiniai 
įsipareigojimai 4 803 3 060

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 3 608 734 3 655 774

www.gmu.lt
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www.lrtc.lt 

Vadovybė
Generalinis direktorius Gediminas Stirbys. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras, valdybos 
pirmininkas), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Vidas Ramanavičius (Susisiekimo ministerija), Mindaugas Zobiela 
(Susisiekimo ministerija), Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija
Lietuvos radijo ir televizijos centras 
(Telecentras) veiklą pradėjo 1926 metais, 
o dabartinį akcinės bendrovės statusą 
įgijo 1997 metais. Bendrovė teikia 
televizijos ir radijo programų siuntimo 
ir perdavimo, duomenų perdavimo 
paslaugas, talpina transliuotojų ir 
telekomunikacijos sistemų operatorių 
įrangą bendrovės objektuose. 
Pagrindiniai įmonės konkurentai yra 
TEO LT, „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, 
„Tele 2“ ir „Balticum TV“.

Veiklos rezultatai 
Besirengdamas analoginės antžeminės 
televizijos išjungimui 2012 metų spalio 
29 dieną, Telecentras didina skaitmeninės 
antžeminės televizijos siuntimo stočių 
galias (galingesni siųstuvai įrengti 
Vilniuje ir Druskininkuose). Be to, 2011 
metų gruodžio 31 dieną bendrovė siuntė 
pirmąją lietuvišką didelės raiškos (HD) 
programą skaitmeninės antžeminės 
televizijos tinklu.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 
atliekamų mobiliojo interneto prieigos 
kokybės matavimų viešai skelbiamais 
duomenimis, Telecentro tiekiamas 
mobilusis internetas „Mezon“ 2011 
metais pasižymėjo didžiausia vidutine 
greitaveika, palyginti su „Omnitel“, 
„Bitė Lietuva“ ir „Tele 2“ teikiamomis 
mobiliojo interneto kompiuteryje 
paslaugomis.

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 17 235 19 142 67 544 73 425

Pardavimo savikaina 12 790 14 087 48 995 50 658

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 445 5 055 18 549 22 767

Veiklos sąnaudos 5 833 4 927 16 907 20 500

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 388 128 1 642 2 267

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 3 505 5 106 21 019 21 885

Kita veikla 180 158 852 828

Finansinė ir investicinė veikla -184 -120 -1 166 -692

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -1 392 166 1 328 2 403

Pelno mokestis -15 21 167 376

Grynasis pelnas -1 377 145 1 161 2 027

Grynojo pelno marža -8,0 % 0,8 % 1,7 % 2,8 %

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 133 897 123 293

Trumpalaikis turtas 23 978 22 744

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 3 090 983

Turto iš viso 157 874 146 037

Nuosavas kapitalas 98 884 100 911

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 58 990 45 126

Finansiniai 
įsipareigojimai 52 940 37 916

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 157 874 146 037

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 390 400

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

5 5

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 267 9 038

Rodikliai 2010 m. 2011 m.  

ROA 0,7 % 1,3 %

ROE 1,2 % 2,0 %

D/E 53,5 % 37,6 %

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
2011 metais pardavimo pajamos augo 
8,7 proc. (iki 73,4 mln. litų), palyginti 
su praėjusiais metais. Kadangi didžiąją 
sąnaudų dalį sudaranti pardavimo 
savikaina pakilo 3,4 proc., net ir smarkiau 
augusios veiklos sąnaudos leido bendrovei 
pasiekti 74,6 proc. didesnį grynąjį pelną, 
kuris 2011 metais išaugo iki 2 mln. litų 
(2,8 proc. grynojo pelno marža). Nuosavo 
kapitalo grąža nuo 1,2 proc. 2010 metais 
pakilo iki 2 proc. 2011 metais.
Nuo metų pradžios bendrovė savo 
finansinius įsipareigojimus sumažino 
28,4 proc., arba 15 mln. litų, o finansinių 
įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo 
santykis nuo 53,5 proc. sumažėjo iki 37,6 
proc. Aptariamo laikotarpio pabaigoje 
bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas 
sudarė 17 mln. litų (12 proc. viso turto), 
iš kurių 11 mln. litų sudarė VšĮ Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos skola 
(daugiau kaip 90 proc. šios skolos 
pradelsta daugiau kaip 90 dienų).

Ketvirtasis ketvirtis
2011 metų ketvirtąjį ketvirtį tiek parda-
vimo pajamos (19,1 mln. litų), tiek par-
davimo savikaina (14,1 mln. litų) augo 
10–11 proc., palyginti su praėjusių metų 
atitinkamu ketvirčiu. Pasiekus 15,5 proc. 
mažesnes veiklos sąnaudas, ketvirčio gry-
nasis pelnas nuo buvusio 1,4 mln. litų 
nuostolio išaugo iki 145 tūkst. litų pelno.

Akcininkų struktūra
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Vadovybė
Direktorius Kęstutis Sabaliauskas. Valdybos nariai: Tomas Vaitkevičius (teisingumo viceministras, valdybos pirmininkas), Asta 
Avižaitė (Teisingumo ministerija), Jolita Bacevičienė (Teisingumo ministerija), Reda Kazlauskaitė (Teisingumo ministerija), 
Klaidas Navickas (Teisingumo ministerija), Genė Švogžlienė (Teisingumo ministerija), Kęstutis Sabaliauskas.

Bendra informacija
Valstybės įmonė Registrų centras įsteigtas 
1997 metais. Įmonė tvarko nekilno-
jamojo turto kadastrą ir registrą, adresų 
registrą, juridinių asmenų registrą, kuria, 
diegia ir plėtoja su šiais ir kitais registrais 
susijusias informacines sistemas, tvarko 
registrų archyvus.

Veiklos rezultatai 
Prieš metus įdiegta uždarosios akcinės 
bendrovės steigimo ir registravimo 
internetu paslauga tampa vis 
patogesnė vartotojui. Registrų centrui 
bendradarbiaujant, 2011 metų lapkričio 
mėnesį DNB bankas pirmasis Lietuvoje 
suteikė galimybę internetu atidaryti 
steigiamos UAB kaupiamąją sąskaitą ir 
suformuoti joje įstatinį kapitalą. Taip 
UAB steigimas ir registravimas tapo 100 
proc. nuotolinis.

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
Įmonės 12 mėnesių pardavimo pajamos 
išaugo 5,1 proc. (iki 88 mln. litų) dėl 
didesnių nekomercinių paslaugų – 
nekilnojamojo turto registro (NTR) 
– pajamų. NTR pajamos, sudarančios 
apie 65 proc. pardavimo pajamų, išaugo 
6 proc. Nors pardavimo savikaina išaugo 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 24 909 24 261 83 765 88 043

Pardavimo savikaina 16 089 17 983 58 335 62 321

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 820 6 278 25 430 25 722

Veiklos sąnaudos 9 987 5 941 24 614 22 671

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 167 337 816 3 051

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 157 860 6 494 6 245

Kita veikla 45 35 445 141

Finansinė ir investicinė veikla -23 -10 229 -410 -10 247

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -1 145 -9 857 851 -7 055

Pelno mokestis 201 452 201 441

Grynasis pelnas -1 346 -10 309 650 -7 496

Grynojo pelno marža -5,4 % -42,5 % 0,8 % -8,5 %

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 1 574 1 583

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 333 9 500

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 1,2 % -9,0 %

ROE 1,9 % -14,4 %

D/E 18,4 % 18,3 %

6,8 proc. (iki 62,3 mln. litų), veiklos 
sąnaudos sumažėjo 7,9 proc. (iki 22,7 
mln. litų) ir tipinės veiklos pelnas siekė 
3,1 mln. litų (palyginti su 816 tūkst. litų 
pelnu 2010 metais).
Dėl nurašytų bankrutavusio banko 
„Snoras“ atsiskaitomojoje sąskaitoje 
buvusių pinigų įmonės finansinės veiklos 
sąnaudos išaugo nuo 0,2 mln. litų 2010 
metais iki 11 mln. litų 2011 metais. Dėl 
šios priežasties grynasis pelnas sumažėjo 
nuo 650 tūkst. litų pelno iki 7,5 mln. 
litų nuostolio, pinigų ir jų ekvivalentų 
sumažėjo nuo 9,6 mln. litų iki 2,8 mln. 
litų, atitinkamai 5,9 proc. susitraukė 
įmonės valdomas turtas.

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį metų ketvirtį įmonės pajamos 
sumažėjo 2,6 proc., palyginti su 
atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, o 
dėl augusio darbo užmokesčio pardavimo 
savikaina išaugo 11,8 proc. Visgi dėl 
smarkiai sumažėjusių ketvirčio veiklos 
sąnaudų (40,5 proc. – iki 5,9 mln. litų) 
įmonė pasiekė 1,4 proc. tipinės veiklos 
pelno maržą, palyginti su –4,7 proc. 
tipinės veiklos pelno marža prieš metus.
Dėl banko „Snoras“ bankroto paskutinio 
metų ketvirčio finansinės veiklos ir 
grynojo pelno rezultatas buvo gerokai 
prastesnis nei 2010 metais.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 61 598 62 681

Trumpalaikis turtas 19 564 13 713

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 9 619 2 806

Turto iš viso 81 162 76 394

Nuosavas kapitalas 52 379 46 117

Dotacijos, subsidijos 6 658 5 313

Įsipareigojimai 22 125 24 964

Finansiniai 
įsipareigojimai 9 623 8 425

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 81 162 76 394

www.registrucentras.lt
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Bendra informacija
VĮ „Regitra“, veikianti nuo 2000 metų 
pradžios, registruoja kelių transporto 
priemones, tvarko kelių transporto 
priemonių ir kelių transporto priemonių 
vairuotojų registrų duomenis. 2003 metais 
„Regitra“ pradėjo egzaminuoti asmenis, 
norinčius įgyti teisę vairuoti kelių transpor-
to priemones, 2007 metais – išduoti ir keis-
ti vairuotojo pažymėjimus. Šalyje veikia 10 
„Regitros“ filialų visose apskrityse.

Veiklos rezultatai 
Teikdama transporto priemonių regi-
stravimo paslaugas, paskutinįjį praėjusių 
metų ketvirtį įmonė aptarnavo apie 202 
tūkst. klientų (iš viso per metus – 838 
tūkst.). „Regitroje“ ketvirtąjį metų ketvirtį 
laikyta 26,5 tūkst. teorijos ir 41,7 tūkst. 
praktikos egzaminų (atitinkamai 106,5 ir 
147,7 tūkst. per metus), pagaminta 46,8 
tūkst. vairuotojo pažymėjimų (176,2 
tūkst. per metus). 2011 metų lapkričio 
mėnesį Lenkijoje vykusioje tarptautinėje 
parodoje įmonė pristatė elektroninių 
paslaugų sistemą „Vairuotojų portalas“, 
kuri suteikia galimybę užsisakyti vairuoto-
jo pažymėjimą elektroniniu būdu. Taip 
pat paskutinįjį praėjusių metų ketvirtį 
„Regitroje“ buvo įdiegta nauja egzami-
navimo-mokymo sistema, kuri leis pa-
togiau ir efektyviau atnaujinti vairavimo 
teorijos egzaminus.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv.* 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos n.d. 19 896 67 021 77 725

Pardavimo savikaina n.d. 14 808 49 737 57 461

Bendrasis pelnas (nuostoliai) n.d. 5 088 17 285 20 265

Veiklos sąnaudos n.d. 1 996 7 392 8 577

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) n.d. 3 091 9 893 11 687

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją n.d. 4 060 14 113 15 494

Kita veikla n.d. 171 324 434

Finansinė ir investicinė veikla n.d. -1 433 226

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą n.d. 3 261 10 650 12 348

Pelno mokestis n.d. 511 1 650 1 899

Grynasis pelnas n.d. 2 750 9 000 10 449

Grynojo pelno marža n.d. 13,8 % 13,4 % 13,4 %

* Duomenys nepateikiami, nes tuo metu įmonė dar nerengė tarpinių finansinių rezultatų.

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 496 506

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

4 4

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 467 7 706

Rodikliai 2010 m. 2011 m.

ROA 21,0 % 19,5 %

ROE 23,4 % 22,0 %

D/E 0,0 % 0,0 %

Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
Dėl išaugusio klientų skaičiaus įmonės 
pajamos per praėjusius metus išaugo 16 
proc. ir sudarė 77,7 mln. litų. Tipinės 
veiklos pelnas ūgtelėjo 18,1 proc. ir 
siekė 11,7 tūkst. litų. Iš viso per ketu-
ris praėjusių metų ketvirčius „Regitra“ 
uždirbo 10,4 mln. litų grynojo pelno, 
t. y. 16,1 proc. daugiau nei 2010-aisi-
ais. Grynojo pelno norma 2011 metais 
nesikeitė ir sudarė 13,4 proc. Įmonės 
ilgalaikis turtas gerokai padidėjo dėl fi-
nansiniam turtui priskiriamų gautinų 
sumų, kurių vertė metų pabaigoje siekė 
15,7 mln. litų. Įmonė 2011 metais, kaip 
ir ankstesniais metais, neturėjo jokių 
finansinių įsipareigojimų.

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį „Regi-
tra“ uždirbo 19,9 mln. litų pajamų – 
nežymiai daugiau nei trečiąjį ketvirtį. 
Tipinės veiklos pelnas dėl didesnių 
veiklos sąnaudų buvo 0,7 mln. litų 
mažesnis nei ankstesnįjį ketvirtį ir siekė 
3,1 mln. litų. Dėl prastesnio finansinės 
ir investicinės veiklos rezultato mažesnis 
buvo ir grynasis pelnas, siekęs 2,8 mln. 
litų. Dėl įmonės pateikiamų duomenų 
trūkumo nėra galimybės palyginti ket-
virtojo ketvirčio rezultatus su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Dalius Prevelis. Valdybos nariai: Gintaras Steponas Vyšniauskas (vidaus reikalų viceministras, 
valdybos pirmininkas), Bronislavas Deveikis (Vidaus reikalų ministerija), Rimvydas Jančiauskas (Vidaus reikalų ministerija), 
Tomas Žilinskas (Vidaus reikalų ministerija), Dalius Prevelis.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 29 225 43 924

Trumpalaikis turtas 25 299 18 225

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 6 959 7 479

Turto iš viso 54 525 62 149

Nuosavas kapitalas 46 418 56 867

Dotacijos, subsidijos 4 290 3 895

Įsipareigojimai 3 816 1 387

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 54 525 62 149

www.regitra.lt
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Vadovybė
Direktorius Raimundas Žilinskas. Įmonės tarybos nariai: Rolandas Kriščiūnas (finansų viceministras, tarybos pirmininkas), 
Audrutė Dziskienė (Finansų ministerija), Lina Frejutė (Finansų ministerija), Audrius Misevičius (Lietuvos bankas), Mindaugas 
Leika (Lietuvos bankas), Vilius Šapoka (Lietuvos bankas).

Bendra informacija
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 
(IID) įsteigta 1996 metų pabaigoje. Va-
dovaudamasi Indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymo nu-
ostatomis, įmonė draudžia indėlininkų 
indėlius ir įsipareigojimus investuoto-
jams ir tam tikslui administruoja du 
draudimo fondus. 2011 metais įmokas į 
šiuos fondus mokėjo 82 kredito įstaigos 
(9 bankai ir 73 kredito unijos) ir 21 
finansų maklerio ir valdymo įmonė.

Veiklos rezultatai 
Šių metų pabaigoje bankrutavus bankui 
„Snoras”, IID išmokėjo indėlininkams 
skirtas draudimo išmokas, kurios siekė 
4 003,6 mln. litų. Šioms išmokoms 
padengti buvo panaudotos Indėlių draudi-
mo fondo lėšos (1 723 mln. litų) ir Lietuvos 
Vyriausybės skirta beprocentė paskola. Dėl 
draudžiamojo įvykio reikšmingai sumažėjo 
IID investicijos: metų pabaigoje įmonė 
turėjo įsigijusi 627 mln. litų vertės ilgalaikių 
ir 103 mln. litų vertės trumpalaikių Lietu-
vos Vyriausybės vertybinių popierių. Pernai 
IID ilgalaikės ir trumpalaikės investicijos 
apėmė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 
šalių vertybinius popierius ir siekė ati-
tinkamai 1 207 ir 244 mln. litų.
 
Finansiniai rezultatai

Dvylika mėnesių
IID atlyginimas už fondų administravimą 
(fondų administravimo sąnaudos) 2011 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2010 m. IV ketv. 2011 m. IV ketv. 2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 218 240 990 929

Pardavimo savikaina 0 0 0 0

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 218 240 990 929

Veiklos sąnaudos 218 240 990 929

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją 5 2 22 15

Kita veikla 0 0 0 0

Finansinė ir investicinė veikla 432 345 1 740 1 338

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 432 345 1 740 1 338

Pelno mokestis 0 0 0 0

Grynasis pelnas 432 345 1 740 1 338

Grynojo pelno marža 198,2 % 143,8 % 175,8 % 144,0 %

Kita informacija 2010 m. 2011 m.

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 10 10

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

3 3

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 528 5 889

Rodikliai 2010 m. 2011 m. 

ROA 0,1 % 0,1 %

ROE 4,3 % 3,2 %

D/E 0,0 % 6953,7 %

metais sudarė 929 tūkst. litų – tai 6,2 
proc. mažiau nei pernai. Finansinės ir 
investicinės veiklos pajamos sudarė 1,3 
mln. litų ir buvo 23,1 proc. mažesnės 
nei prieš metus. Prastesnį rezultatą lėmė 
gautos mažesnės palūkanos už verty-
binius popierius ir patirtas nuostolis 
dėl valiutų kursų svyravimo. Įmonės 
balanso pokyčius lėmė banko „Snoras“ 
draudžiamasis įvykis – dėl numatytų 
draudimo išmokų išaugo įmonės trump-
alaikis turtas, o ilgalaikio turto vertė 
smuktelėjo pardavus reikšmingą dalį 
vertybinių popierių. IID finansiniams 
įsipareigojimams priskirta skola Lietu-
vos Vyriausybei metų pabaigoje sudarė 
2 979 mln. litų.

Ketvirtasis ketvirtis 
IID fondų administravimo sąnaudos 
praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį 
sudarė 240 tūkst. litų ir buvo 10 proc. 
didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu per-
nai. Finansinės ir investicinės veiklos 
pajamos bei grynasis pelnas paskutinįjį 
ketvirtį siekė 345 tūkst. litų – tai 20,1 
proc. mažiau, palyginti su 2010 metų 
ketvirtojo ketvirčio rezultatais. Indėlių 
draudimo fondas, neatsižvelgiant 
į draudimo išmokų sąnaudas, per 
ketvirtį paaugo 3,3 proc., tačiau galu-
tinis fondo likutis metų pabaigoje buvo 
neigiamas. Įsipareigojimų investu-
otojams draudimo fondas per ketvirtį 
ūgtelėjo 0,8 proc. ir metų pabaigoje 
siekė 6,34 mln. litų.

Balansas (tūkst. litų) 2010 m. 2011 m. 

Ilgalaikis turtas 1 206 927 627 032

Trumpalaikis turtas 339 127 896 553

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 142 331

Turto iš viso 1 546 054 1 523 585

Nuosavas kapitalas 41 506 42 843

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 1 504 548 1 480 742

Finansinės skolos 0 2 979 153

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 1 546 054 1 523 585

www.iidraudimas.lt
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Įmonių sąrašas

Nr. Įmonės pavadinimas
Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Sektorius Atskaitomybė
Pardavimo  

pajamos (su 
dotacijomis)

Turtas (iš viso),
2011 m. 

gruodžio 31 d., 
tūkst. litų 

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“ 100,0% Energetika Energetikos ministerija 3 047 070 11 602 519

2 AB „Lietuvos energija“1 96,1% Energetika 
(VAE) Energetikos ministerija 1 429 577 3 717 951

3 AB LESTO1 82,6% Energetika 
(VAE) Energetikos ministerija 2 245 484 5 279 777

4 AB LITGRID1 97,5% Energetika 
(VAE) Energetikos ministerija 434 806 2 501 019

5 AB „Klaipėdos nafta“ 70,6% Energetika Energetikos ministerija 141 276 519 700

6 AB „Lietuvos dujos“2 17,7% Energetika Energetikos ministerija 0 171 715

7 UAB „Visagino energetikos 
remontas“ 100,0% Energetika Energetikos ministerija 0 0

8 VĮ Energetikos agentūra 100,0% Energetika Energetikos ministerija 0 3 365

9 VĮ Ignalinos atominė elektrinė3 100,0% Energetika Energetikos ministerija 1 099 1 824 654

10 VĮ Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo agentūra 100,0% Energetika Energetikos ministerija 45 1 832

11 VĮ „Visagino energija“ 100,0% Energetika Ūkio ministerija 63 198 203 305

12 UAB „Geoterma“ 76,6% Energetika VĮ Valstybės turto fondas 13 396 49 408

13 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 1 591 833 4 884 755

14 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Transportas Susisiekimo ministerija 78 169 226 265

15 AB Lietuvos paštas 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 183 209 225 025

16 AB Smiltynės perkėla 99,0% Transportas Susisiekimo ministerija 13 906 40 864

17 VĮ „Automagistralė“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 33 054 47 615

18 VĮ „Alytaus regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 14 775 27 889

19 VĮ „Kauno regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 30 632 53 410

20 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 19 438 37 720

21 VĮ „Marijampolės regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 14 514 29 872

22 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 26 993 46 134

23 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 42 191 60 476

24 VĮ „Tauragės regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 14 061 29 239

25 VĮ „Telšių regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 14 953 32 574

26 VĮ „Utenos regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 22 189 36 100

27 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 100,0% Transportas 
(keliai) Susisiekimo ministerija 28 158 43 316

28 VĮ „Kauno aerouostas“ 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 3 411 165 701

29 VĮ „Oro navigacija“ 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 77 232 167 647

30 VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 167 558 1 444 424

31 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 3 941 142 047

32 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 48 021 333 046

33 VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 8 499 15 185

34 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 100,0% Transportas Susisiekimo ministerija 7 681 80 654

35 AB "Autoūkis" 87,4% Transportas VĮ Valstybės turto fondas 5 027 7 974

36 UAB "Eismo sauga" 100,0% Transportas VĮ Valstybės turto fondas 2 074 2 133

37 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas 100,0% Miškininkystė Aplinkos ministerija 6 958 4 759
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Nr. Įmonės pavadinimas
Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Sektorius Atskaitomybė
Pardavimo  

pajamos (su 
dotacijomis)

Turtas (iš viso),
2011 m. 

gruodžio 31 d., 
tūkst. litų 

38 VĮ Alytaus miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 8 314 10 508

39 VĮ Anykščių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 10 301 13 171

40 VĮ Biržų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 14 280 11 670

41 VĮ Druskininkų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 7 660 8 272

42 VĮ Dubravos eksperimentinė-
mokomoji miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 

(urėdijos)
Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 19 022 20 330

43 VĮ Ignalinos miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 9 236 8 027

44 VĮ Jonavos miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 11 066 9 841

45 VĮ Joniškio miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 9 551 9 569

46 VĮ Jurbarko miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 15 468 21 937

47 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 16 412 15 410

48 VĮ Kauno miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 9 921 12 544

49 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų 
urėdija 100,0% Miškininkystė 

(urėdijos)
Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 15 074 12 085

50 VĮ Kėdainių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 15 345 21 109

51 VĮ Kretingos miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 17 731 25 931

52 VĮ Kupiškio miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 5 774 4 728

53 VĮ Kuršėnų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 10 898 16 800

54 VĮ Marijampolės miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 10 395 7 310

55 VĮ Mažeikių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 15 278 9 971

56 VĮ Nemenčinės miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 12 944 9 249

57 VĮ Pakruojo miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 10 606 7 128

58 VĮ Panevėžio miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 21 983 23 545

59 VĮ Prienų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 14 647 14 964

60 VĮ Radviliškio miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 12 216 13 509

61 VĮ Raseinių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 9 706 9 695

62 VĮ Rietavo miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 10 930 9 235

63 VĮ Rokiškio miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 11 051 7 593

64 VĮ Šakių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 12 831 11 795

65 VĮ Šalčininkų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 11 892 15 063

66 VĮ Šiaulių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 14 178 13 053

67 VĮ Šilutės miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 14 025 14 280

68 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 16 981 16 254

69 VĮ Tauragės miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 19 266 23 202

70 VĮ Telšių miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 15 136 15 599
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Nr. Įmonės pavadinimas
Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Sektorius Atskaitomybė
Pardavimo  

pajamos (su 
dotacijomis)

Turtas (iš viso),
2011 m. 

gruodžio 31 d., 
tūkst. litų 

71 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 7 428 7 774

72 VĮ Trakų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 18 976 17 569

73 VĮ Ukmergės miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 20 238 19 409

74 VĮ Utenos miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 6 336 5 358

75 VĮ Valkininkų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 12 948 14 426

76 VĮ Varėnos miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 18 372 14 422

77 VĮ Veisiejų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 8 713 8 997

78 VĮ Vilniaus miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 15 916 18 833

79 VĮ Zarasų miškų urėdija 100,0% Miškininkystė 
(urėdijos)

Generalinė miškų urėdija
prie Aplinkos ministerijos 6 484 5 604

80 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Kita Aplinkos ministerija 1 843 3 796

81 VĮ Statybos produkcijos
sertifikavimo centras 100,0% Kita Aplinkos ministerija 3 330 3 473

82 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra 100,0% Kita Energetikos ministerija 50 392 392 112

83 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Kita Finansų ministerija 8 872 143 970

84 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 100,0% Kita Finansų ministerija 929 1 523 585

85 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ 100,0% Kita Finansų ministerija 1 553 12 129

86 VĮ Turto bankas 100,0% Kita Finansų ministerija 6 399 328 480

87 VĮ prie Alytaus pataisos namų 100,0% Kita Kalėjimų departamentas
prie Teisingumo ministerijos 5 437 4 846

88 VĮ prie Marijampolės pataisos namų 100,0% Kita Kalėjimų departamentas
prie Teisingumo ministerijos 5 953 13 624

89 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos 
namų 100,0% Kita Kalėjimų departamentas

prie Teisingumo ministerijos 17 058 14 282

90 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kita Kultūros ministerija 710 3 950

91 VĮ Vilniaus pilių direkcija 100,0% Kita Kultūros ministerija 124 250 021

92 VĮ „Lietuvos paminklai“ 100,0% Kita Kultūros paveldo departamentas 
prie Kultūros ministerijos 36 200 3 767

93 UAB Respublikinė mokomoji
sportinė bazė 100,0% Kita

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės

0 0

94 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras 100,0% Kita

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės

0 0

95 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Kita Lietuvos bankas 20 759 22 997

96 VĮ Valstybės turto fondas 100,0% Kita Lietuvos Respublikos Vyriausybė 3 469 11 878

97 AB Informacinio verslo
paslaugų įmonė 51,7% Kita Lietuvos statistikos 

departamentas 2 617 4 960

98
VĮ distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras
„Gis-centras“

100,0% Kita Nacionalinė žemės tarnyba prie 
Žemės ūkio ministerijos 1 063 7 776

99 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Kita
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos

2 586 8 039

100 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ 100,0% Kita Seimo kanceliarija 4 239 6 792

101 UAB Kauno Petrašiūnų
darbo rinkos mokymo centras 54,2% Kita

Socialinės globos įstaigų 
administravimo tarnyba prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos

1 589 3 018

102 AB „Detonas“ 100,0% Kita Susisiekimo ministerija 8 564 15 556

103 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% Kita Susisiekimo ministerija 2 458 5 257

104 AB „Problematika“ 100,0% Kita Susisiekimo ministerija 13 289 25 721
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105 AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras 100,0% Kita Susisiekimo ministerija 73 425 146 037

106 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Kita Sveikatos apsaugos ministerija 10 523 4 756

107 AB „Mintis“ 80,7% Kita Švietimo ir mokslo ministerija 575 2 222

108 UAB Lietuvos tyrimų centras 100,0% Kita
Švietimo ir mokslo ministerija 
(70,51%), Ūkio ministerija 
(29,49%)

0 18 509

109 VĮ Registrų centras 100,0% Kita Teisingumo ministerija 88 043 76 394

110 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Kita Ūkio ministerija 13 173 61 535

111 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Kita Ūkio ministerija 6 405 45 814

112 UAB „Toksika“ 92,5% Kita Ūkio ministerija 4 309 136 257

113 UAB Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LITEXPO“ 98,8% Kita Ūkio ministerija 14 103 49 272

114 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ 100,0% Kita Ūkio ministerija 608 4 068

115 VĮ „Visagino statybininkai“4 100,0% Kita Ūkio ministerija 2 011 10 102

116 VĮ poilsio namai „Baltija“ 100,0% Kita Ūkio ministerija 5 867 10 627

117 UAB Vilniaus veterinarijos
klinikinė ligoninė 100,0% Kita Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba 64 22

118 AB Klaipėdos metrologijos centras 100,0% Kita Valstybinė metrologijos tarnyba 1 489 2 874

119 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Kita Valstybinė metrologijos tarnyba 1 235 1 640

120 AB Vilniaus metrologijos centras 100,0% Kita Valstybinė metrologijos tarnyba 5 451 10 279

121 VĮ Kauno metrologijos centras 100,0% Kita Valstybinė metrologijos tarnyba 2 625 3 476

122 VĮ Panevėžio metrologijos centras 100,0% Kita Valstybinė metrologijos tarnyba 1 204 1 320

123 UAB „Palangos žvorūnė“ 100,0% Kita
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

1 359 14 652

124 UAB „Senevita“ 100,0% Kita
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

3 992 3 426

125 UAB sanatorija „Pušyno kelias“ 100,0% Kita
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

5 817 7 823

126 VĮ „Infostruktūra“ 100,0% Kita Vidaus reikalų ministerija 20 533 22 529

127 VĮ „Regitra“ 100,0% Kita Vidaus reikalų ministerija 77 725 62 149

128 UAB žurnalas „Sveikata“ 100,0% Kita Vilniaus teritorinė ligonių kasa 136 405

129 UAB Kauno Naujamiesčio darbo 
rinkos mokymo centras 60,8% Kita VĮ Valstybės turto fondas 743 672

130 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Kita Žemės ūkio ministerija 21 631 19 737

131 AB „Lietuvos veislininkystė" 97,3% Kita Žemės ūkio ministerija 0 0

132 UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“ 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 10 807 3 588

133 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Kita Žemės ūkio ministerija 86 803

134 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 179 1 687

135 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Kita Žemės ūkio ministerija 7 637 5 032

136 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Kita Žemės ūkio ministerija 881 2 895

137 UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 545 637

138 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Kita Žemės ūkio ministerija 4 075 8 952

139 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 5 428 5 243

140 UAB Klaipėdos žuvininkystės 
produktų aukcionas 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 719 3 819

141 UAB Nemuno žirgynas 90,1% Kita Žemės ūkio ministerija 1 932 5 294

142 UAB Sartų žirgynas 85,3% Kita Žemės ūkio ministerija 291 1 755

143 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 5 569 7 482
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144 UAB Vilniaus žirgynas 87,6% Kita Žemės ūkio ministerija 739 2 175

145 UAB Žemės ūkio paskolų
garantijų fondas 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 3 396 168 676

146 VĮ „Pieno tyrimai“ 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 14 070 21 047

147 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo agentūra100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 22 622 37 726

148 VĮ Valstybės žemės fondas 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 17 181 12 162

149 VĮ Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras 100,0% Kita Žemės ūkio ministerija 2 638 12 165

* Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei.
1 UAB „Visagino atominė elektrinė“ tiesiogiai kontroliuojamos įmonės.
2 AB „Lietuvos dujos“ finansiniai rezultatai į VVĮ portfelį buvo įtraukti naudojant nuosavybės metodą, todėl pajamos nenurodomos.
3 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.).
4 Restruktūrizuojama įmonė.
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VERTINIMO METOdOlOgIja
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VERTINIMO METODOLOGIJA

Analizuojant finansinę veiklą buvo vertinami neaudituoti 
suminiai finansiniai duomenys, nes neturėta viso valstybės 
valdomo komercinio turto konsoliduotų arba jungtinių 
finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės 
apskaitos standartus. Dėl duomenų trūkumo nebuvo 
eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Sumuojant įmonių 
rezultatus pasitelkti konsoliduoti UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ (energetikos sektorius), AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
(transporto sektorius) ir 42 miškų urėdijų finansiniai rezultatai.

Įmonių, kuriose valstybė valdo mažesnę negu 50 proc. dalį, 
rezultatai buvo agreguoti naudojant nuosavybės metodą. Pagal 
šį metodą agreguotas finansinis turtas ir nuosavas kapitalas 
buvo didinami valstybės valdoma dalimi, o gauti dividendai 
buvo įtraukti prie finansinių pajamų. Nustatant valstybės 
valdomų įmonių vertę rinkoje remtasi šiomis prielaidomis:
n  įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, 

vertė pagrįsta jų akcijų kaina biržoje laikotarpio pabaigoje 
(gruodžio 31 dieną);

n  įmonių, kurių akcijų nėra biržos prekybos sąrašuose, vertė 
buvo nustatoma pagal buhalterinę nuosavo kapitalo vertę 
(darant prielaidą, kad įmonių balansuose nurodyta turto 
vertė atitinka jo vertę rinkoje);

n  miškų urėdijos įvertintos diskontuotų pinigų srautų 
metodu. Esminės miškų vertinimo prielaidos nesikeitė nuo 
2010 metų, atitinkamai ir miškų vertė išliko nepakitusi;

n  iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių turto 
ir nuosavo kapitalo verčių atimama šių kelių apskaitinė 

vertė. Ji parodo investuotų biudžeto lėšų kiekį, tačiau kelių, 
kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta nuliui, nes 
keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių priežiūros 
įmonėms;

n  valstybės valdomų įmonių rinkos vertė apskaičiuota 
vertinant tik valstybės valdomą šių įmonių dalį (t. y. atėmus 
mažumos dalį);

n  valstybės nekilnojamojo turto valdymo reforma tebesitęsia, 
todėl nekilnojamojo turto vertę nuspręsta palikti tokią 
pat, kokia ji buvo 2009 metais (rengiant 2009 metų 
ataskaitą nekilnojamojo turto vertę pateikė nepriklausomi 
vertintojai).

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) buvo 
skaičiuojami imant paskutinių 12 mėnesių pelną ir dalijant 
iš kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių 
periodo pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, skaičiuojant 
kapitalo grąžos rodiklį 2011 metų gruodžio 31 dieną imamas 
pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2011 metų sausio 1 dienos iki 
2011 metų gruodžio 31 dienos (skaičiuojant pelną, iš veiklos 
sąnaudų eliminuojamas VĮ turto mokestis ir žaliavos mokestis). 
Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 2011 metų 
sausio 1 dieną ir 2011 metų gruodžio 31 dieną vidurkiai.

Šioje ataskaitoje pateikiama finansinė informacija paimta 
iš įmonių tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų, juridinių 
asmenų registro ir kitų šaltinių; informacijos netikrino 
nepriklausomi auditoriai.

Vertinimo metodologija
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2010 metų VVĮ veiklos ataskaitoje pateikti VVĮ portfelio 
finansiniai rezultatai buvo koreguoti atsižvelgiant į įmonių 
pateiktus atnaujintus duomenis, todėl šioje ataskaitoje 

pateikiami patikslinti palyginamieji 2010 metų finansiniai 
rezultatai. Žemiau parodyta koregavimų įtaka 2010 metų VVĮ 
portfelio grynojo pelno rezultatui.

Koregavimų įtaka 2010 metų VVĮ portfelio grynajam pelnui

Didžiausią įtaką 2010 metų VVĮ portfelio grynajam pel-
nui turėjo UAB „Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupės 
rezultatų korekcijos (59,3 mln. litų). Jas lėmė koreguotas AB 
„Lietuvos energija“ 2010 metų rezultatas , susijęs su Lietuvos 
elektrinės veikla - 2010 metais bendrovė neapskaitė 2009 me-
tais sudarytos ATL ateities sandorių sutarties, kuri dėl ATL 
rinkos kainos pokyčių ir pasikeitusių gamybos planų tapo 
nuostolinga. Todėl bendrovė koregavo 2010 metų sąnaudas, 
sumažindama grynąjį pelną 24 mln. litų. Be to, „Lietuvos 
energija“ tikslino 2010 metų VIAP pajamas (50 mln. litų), 
kurios nebuvo susijusios su remtina elektros energijos gamy-
ba ir kuriomis VKEKK sprendimu buvo sumažintos 2012 - 
2015 metų VIAP lėšos. AB „Litgrid“ dėl VIAP apskaitos poli-
tikos pakeitimo padidino grynąjį pelną 15 mln. litų.

2010 metų veiklos ataskaitoje AB „Lietuvos dujos“ pelnas 
vertintas kaip valstybės valdomos bendrovės akcijų dalies ver-
tės pokytis. Rengiant 2011 metų dvylikos mėnesių tarpinę 
ataskaitą, portfeliui priskirtinas pelnas perskaičiuotas kaip 
valstybei išmokėtų dividendų dalis, todėl bendrovės pelno da-
lis VVĮ portfelyje sumažėjo 22,3 mln. litų.

Perskaičiuojant 2010 metų VVĮ portfelio rezultatus, ne-
buvo įtraukti UAB „Visagino energetikos remontas“ rezulta-
tai (2,8 mln. litų nuostolio), nes 2011 metais bendrovė nepa-
teikė duomenų apie savo veiklą. Dėl nepateiktų palyginamųjų 
ketvirtojo ketvirčio duomenų 2011 metų dvylikos mėnesių 
tarpinėje ataskaitoje iš VVĮ portfelio taip pat buvo eliminuoti 
trijų įmonių rezultatai: VĮ „Regitra“ (9 mln. litų pelno), UAB 
Dotnuvos eksperimentinis ūkis (151 tūkst. litų nuostolio) ir 
UAB Lietuvos tyrimų centras (16 tūkst. litų pelno).

Dėl duomenų trūkumo 2010 metais į VVĮ portfelį ne-
buvo įtraukti įmonių AB „Autoūkis“, UAB „Eismo sauga“ 
ir UAB Nemuno žirgynas rezultatai, tačiau jie papildė VVĮ 
portfelį 2011-aisiais. Šioje ataskaitoje į VVĮ portfelį neįtrau-
kiami UAB „Geležinkelių projektavimas“ rezultatai, nes šios 
bendrovės akcijos 2011 metais perduotos AB „Lietuvos gele-
žinkeliai“. Dėl šių pasikeitimų ir kitų įmonių duomenų ko-
rekcijų 2010 metų grynasis pelnas sumažintas 117 tūkst. litų.

Iš viso dėl duomenų koregavimų 2010 metų VVĮ portfelio 
grynasis pelnas sumažėjo 88,2 mln. litų – nuo 90,6 mln. iki 
2,5 mln. litų.

2010 metų VVĮ portfelio grynasis pelnas (tūkst. litų)
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Santrumpos ir apibrėžimaiAB Akcinė bendrovė

ATL Apyvartiniai taršos leidimai

BDI „Baltic Dry“ indeksas

D/E Skolos ir nuosavybės santykis

EBIT Pelnas, neatskaičius palūkanų ir mokesčių

EBITDA Pelnas, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos

EBITDA marža
Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant EBITDA (pelną, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos) iš įmonės grynosios apyvartos

ES Europos Sąjunga

Frachtas Mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių arba keleivių gabenimą

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Grynojo pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant grynąjį pelną iš grynosios apyvartos

KPPP Kelių priežiūros ir plėtros programa

LR Lietuvos Respublika

Lt Litas (Lietuvos valiuta)

mln. Milijonas (-ai)

ROA
Turto grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Rodiklis apskai-
čiuojamas grynąjį pelną dalijant iš viso turto vidurkio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

ROE
Nuosavo kapitalo grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo 
efektyvumą. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalijant iš viso nuosavo kapitalo vidurkio laikotarpio 
pradžioje ir pabaigoje

RRT Ryšių reguliavimo tarnyba

Tipinės veiklos (bendrojo 
pelno) marža

Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

UPP Universaliosios pašto paslaugos

VAE UAB „Visagino atominė elektrinė“

VĮ Valstybės įmonė

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

VST AB „Vakarų skirstomieji tinklai“

VVĮ
Valstybės valdoma įmonė (Ūkinę komercinę veiklą vykdanti valstybės įmonė, akcinė bendrovė ir uždaroji 
akcinė bendrovė, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų 
balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Wh
Energijos matavimo vienetas, naudojamas elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai 
skaičiuoti (kilovatvalandė = 103 Wh, teravatvalandė = 1012 Wh)

SANTRUMPOS IR  APIBRėŽIMAI 



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais.
Tarpinė ataskaita (sausis-gruodis).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Ūkio ministerijos Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius; tel. 8 706 64 742.
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