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

Santrauka
Pirmasis pusmetis (nuo 2011 metų sausio 1 dienos iki 2011 metų birželio 30 dienos)
n

n
n

n

n

Pirmojo 2011 metų pusmečio pabaigoje valstybės valdomo turto vertė rinkos kainomis siekė 20,3 mlrd. litų. Tai 4
proc. mažiau nei 2010 metų pabaigoje.
Apskaitinė turto vertė ūgtelėjo 2 proc., iki 29,9 mlrd. litų.
Valstybės valdomų įmonių apyvarta sudarė 3,4 mlrd. litų
ir, palyginti su atitinkamu 2010 metų laikotarpiu, išaugo
11 procentų. Teigiamam pokyčiui didžiausios įtakos turėjo
padidėjusios miškininkystės ir transporto įmonių apyvartos. „Lietuvos geležinkeliai“ gavo 832 mln. litų pajamų –
23 proc. daugiau nei pirmąjį 2010 metų pusmetį.
Tipinės veiklos pelnas išaugo 143 proc. – nuo 89 mln. iki
215 mln. litų.
Valstybės valdomų įmonių portfelio nuosavybės grąža siekė 1,6 proc. ir, palyginti su 2010 metų pirmuoju pusmečiu
(buvo 0,7 procento), padidėjo daugiau kaip du kartus.

Apyvarta (mln. litų)

n

n

Darbuotojų skaičius pusmečio pabaigoje buvo beveik 40
tūkstančių, tai 5 proc. mažiau nei 2011 metų pradžioje.
Didžiausias darbdavys – „Lietuvos geležinkeliai“.
Valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumas išaugo
(vertinant pajamas ir turtą vienam darbuotojui, o taip pat
savikainos ir veiklos sąnaudų augimą).

Antrasis ketvirtis (nuo 2011 metų balandžio 1 dienos iki 2011 metų birželio 30 dienos)
n

n

Antrojo ketvirčio apyvarta, palyginti su atitinkamu periodu 2010 metais, išaugo nuo 1,4 mlrd. iki 1,7 mlrd. litų.
Pokyčiui didžiausios įtakos turėjo didėjusi kai kurių energetikos ir transporto sektorių įmonių apyvarta.
Bendras tipinės veiklos pelnas padidėjo 26 proc. nuo 50
mln. iki 64 mln. litų. Didžiąją dalį pelno uždirbo transporto sektoriaus įmonės.

Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
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Apskaitinė valstybės valdomų įmonių turto vertė
(neįtraukiant valstybės valdomo nekilnojamojo turto*)
(mlrd. litų, 2011 m. I pusm.)

2010 m. I pusm.

2011 m. I pusm.

Valstybės valdomų įmonių bei valstybės valdomo nekilnojamojo turto vertė rinkos kainomis (mlrd. litų, 2011 m.
I pusm.)
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* Valstybės valdomas nekilojamasis turtas - tai tiesiogiai valstybei priklausantis ir pagal patikėjimo teisę vyriausybinių institucijų valdomas nekilnojamasis
turtas (pastatai ir autonominės patalpos). Žemės sklypai nėra vertinami, nes turto vertę dažniausiai lemia juose stovintys pastatai.
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Valstybės valdomų įmonių
pertvarkos programa
Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo iki šios Vyriausybės kadencijos pradžios valdžios institucijos ir politikai
neskyrė pakankamai dėmesio valstybės valdomoms įmonėms. Vienas iš akivaizdžiausių neigiamų rezultatų – veiklos
efektyvumo stoka šiame sektoriuje. Valstybės valdomoms
įmonėms dirbant neefektyviai, valstybė praranda milijonus
litų pajamų bei patiria milijonus litų sąnaudų. Todėl Vyriausybė, siekdama skatinti efektyvumą, ėmėsi šio sektoriaus
pertvarkos. Po to, kai 2010 metais buvo parengta pirmoji
metinė ataskaita, kurioje buvo aptarta valstybės valdomų
įmonių veikla 2009 metais, Vyriausybė parengė ir patvirtino
Skaidrumo gaires – dokumentą, kuriuo valstybės valdomos
įmonės buvo įpareigotos skelbti metines ir tarpines finansines ataskaitas viešai, o Ūkio ministerijai buvo pavesta rengti
apibendrintas tarpines ir metines ataskaitas.

2010 metų gruodžio mėnesį Vyriausybė patvirtino Valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimo koncepciją,
kurioje numatytos pagrindinės valstybės valdomų įmonių
pertvarkos kryptys:
n valstybės valdomoms įmonėms nustatyti aiškius veiklos ir
finansinius tikslus;
n didinti valstybės valdomų įmonių skaidrumą;
n atskirti komercines ir nekomercines funkcijas;
n atskirti reguliavimo ir nuosavybės funkcijas.
Šios kryptys pasirinktos remiantis Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis, kurios
buvo suformuotos įvertinant Vakarų Europos šalių patirtį
reformuojant valstybės valdomas įmones ir siekiant didesnio
jų veiklos efektyvumo.

Svarbiausios naujienos
n

n

n

n
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Pagal kovo pabaigoje priimtą Vyriausybės nutarimą įmonių, kuriose valstybei priklauso daugiau nei pusė visų balso teisę turinčių akcijų, skiriama pelno dalis dividendams
turės sudaryti 7 proc. nuosavo kapitalo (anksčiau – 7 proc.
įstatinio kapitalo), tačiau ne daugiau kaip 80 proc. paskirstytinojo pelno (iki tol dividendų „lubos“ buvo 40 proc. paskirstytinojo pelno).
Balandžio pabaigoje 2,5 mln. litų padidintas UAB
„Litexpo“ įstatinis kapitalas. Ūkio ministerijos
investuojami pinigai skirti pritaikyti parodų centro
infrastruktūrą ESBO Ministrų Tarybos susitikimams,
vyksiantiems 2011 metais.
Susisiekimo ministerijos siūlymu Klaipėdos valstybiniame
jūrų uoste apie 30 proc. sumažintos rinkliavos automobilius
gabenantiems laivams. Anksčiau tokiems laivams atskira rinkliavos kategorija nebuvo nustatyta, tačiau dėl jų specifiškumo (didelio tonažo ir lengvo gabenamo krovinio) anksčiau
taikyta kainodara nebuvo konkurencinga. Nauji rinkliavų
tarifai galioja nuo balandžio pabaigos.
Birželio viduryje Vyriausybė pateikė Seimui svarstyti nutarimą, kuriuo „Rail Baltica“ būtų pripažintas ypatingos
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n

n

valstybinės svarbos projektu. Toks statusas užtikrins projekto finansavimą ir paspartins žemės sklypų formavimo
bei žemės išpirkimo procesą.
Liepos viduryje Vyriausybė suskystintų gamtinių dujų
terminalo statybą Klaipėdoje pripažino valstybinės reikšmės projektu. Jį vykdo AB „Klaipėdos nafta“. Vyriausybės sprendimas leis efektyviau koordinuoti projektą įgyvendinančių institucijų veiksmus.
Liepos viduryje Vyriausybė nutarimu įpareigojo 10 didžiausių valstybės valdomų įmonių iki 2011 metų rugpjūčio 1
dienos parengti plėtros planus, juose nurodant strateginius
tikslus, įmonės valdymo vertinimą pagal gerojo valdymo
praktiką ir veiksmus, kuriais siekiama valdymą gerinti. Šie
planai taps informacijos šaltiniu akcininkui priimant sprendimus dėl dividendų mokėjimo, veiklos ir finansinių tikslų
per artimiausius 3–7 metus, taip pat vertinant įmonės veiklos efektyvumą, valdymo kokybę ir strateginių projektų
įgyvendinimo sėkmę. Ūkio ministerija, kartu su Finansų ministerija ir Ministro Pirmininko tarnyba, įpareigota įvertinti
įmonių informaciją ir pateikti siūlymus dėl siektinų finansinių rodiklių 2012 metams.

Portfelio rezultatų apžvalga

Portfelio rezultatų
apžvalga
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Portfelio rezultatų apžvalga

Valstybės valdomų įmonių portfelio analizė pateikiama
tokia tvarka: visų pirma apžvelgiama kiek įmonių sudaro visą
portfelį, po to pateikiama portfelio rinkos vertė, ir galiausiai –
analizė pagal finansinius rezultatus: apskaitinę turto vertę, nuosavą kapitalą, finansines skolas, apyvartą, tipinės veiklos pelną,
nuosavo kapitalo grąžą, darbuotojus ir veiklos efektyvumą.
Šioje ataskaitoje analizuojamą portfelį sudaro 146 įmonės.
Visą valstybės valdomų įmonių portfelį sudaro 151 įmonė, tačiau penkios iš jų nebuvo įtrauktos į apžvalgą, nes nepateikė
duomenų. Šių penkių įmonių apyvarta sudaro apie 1 proc. viso
valstybės valdomų įmonių portfelio apyvartos ir apie 0,2 proc.
viso portfelio apskaitinio turto. Įmonės skirstomos į energetikos, transporto ir miškininkystės sektorius. Įmonės, nepriklausančios šiems trims sektoriams, priskirtos prie kitų įmonių.
Tokių įmonių yra 71, tačiau bendras jų valdomas turtas 2011
metų pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė tik 13 proc. viso
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

portfelio turto. Miškininkystės sektoriaus įmonių (43) turtas
sudarė dar mažesnę dalį – 12 proc. portfelio, o energetikos (11)
ir transporto (26) įmonių turtas – didžiąją dalį viso portfelio
turto, atitinkamai 49 proc. ir 26 procentus.
Pirmąjį 2011 metų pusmetį privatizuotos šešios įmonės,
bendra jų pardavimo kaina siekė 6 mln. litų:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UAB Lauko gėlininkystės bandymų stotis
UAB Transporto mokslinis tiriamasis centras
UAB „Transporto studijos“
UAB Visagino transporto centras
AB Krekenavos agroūkis
UAB „Visagino poligrafija“

Lentelėje žemiau pristatoma informacija apie visą valstybės
valdomų įmonių portfelį. Metodologija, naudota agreguojant
duomenis, pateikiama ataskaitos pabaigoje (žr. „Vertinimo
metodologija“).

2010 m. II ketv.

2011 m. II ketv.

2010 m. I pusm.

Pardavimo pajamos

1 427 778

1 709 183

3 060 893

2011 m. I pusm.
3 400 001

Pardavimo savikaina

836 930

1 121 448

1 957 346

2 183 776

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

590 847

587 736

1 103 547

1 216 225

Veiklos sąnaudos

540 409

524 203

1 015 039

1 001 326

50 439

63 533

88 509

214 898

4%

4%

3%

6%

10 737

15 294

8 656

25 590

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla

-2 109

19 217

-4 883

23 259

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

59 067

98 040

92 282

263 744

Pelno mokestis

15 399

-3 109

16 228

14 634

Grynasis pelnas (nuostoliai)

43 667

101 149

76 053

249 110

3%

6%

2%

7%

2010 m.

2011 m. I pusm.

Grynojo pelno marža
Balansas (tūkst. litų)
Nematerialus turtas

421 699

380 245

Materialus turtas

22 408 103

22 458 541

Finansinis turtas

1 837 003

1 894 618

466 296

551 199

Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Ilgalaikis turtas

5 500

5 965

25 138 601

25 290 568

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

1 045 321

1 062 153

Per vienerius metus gautinos sumos

1 430 712

1 532 492

Kitas trumpalaikis turtas

980 370

1 380 515

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

821 447

677 045

4 277 850

4 652 205

Turto iš viso

29 416 451

29 942 773

Nuosavas kapitalas

18 728 299

18 893 618

Dotacijos subsidijos

4 152 854

4 448 084

4 276 355

4 294 292

Trumpalaikis turtas

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai

2 258 943

2 306 779

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

2 219 283

2 166 890

Viso įsipareigojimų

6 535 298

6 601 071

29 416 451

29 942 773

Rodikliai

2010 m.

2011 m. I pusm.

D/E

11,8 %

11,5 %

ROA

0,4 %

1,0 %

ROE

0,7 %

1,6 %

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
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Portfelio rezultatų apžvalga

Antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2010
metų laikotarpiu, bendroji portfelio apyvarta išaugo 20 proc.,
o pirmąjį pusmetį – 11 procentų. Dėl veiklos sąnaudų mažėjimo tipinės veiklos pelnas antrąjį 2011 metų ketvirtį išaugo

2011 metų I pusm. turto vertinimas, tūkst. litų
Energetika
Transportas
Miškininkystė
Kita
Nekilnojamasis turtas
Viso

30 proc. – nuo 50 mln. iki 64 mln. litų. Per pusmetį tipinės
veiklos pelnas išaugo nuo 89 mln. iki 215 mln. litų, t. y. daugiau nei du kartus. Šis rezultatas – atsigaunančios ekonomikos
ir didėjančio įmonių efektyvumo požymis.

Rinkos vertė
3 558 027
20 623
0
0
0
3 578 650

Vertinant rinkos kainomis, portfelio vertė smuktelėjo beveik 4 procentais. Tai lėmė neramumai finansų rinkose, dėl
kurių pastebimai sumenko akcijų kainos tų energetikos ir
transporto įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama
„Nasdaq OMX Vilnius“ biržoje. Valstybės valdomų įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, rinkos
vertė per pusmetį sumažėjo 20 procentų.

Pinigų srautų
metodas
0
0
3 100 000
0
0
3 100 000

Ekspertų
vertinimas
0
0
0
0
7 000 000
7 000 000

Apskaitinė
vertė
598 003
4 908 055
3 252
1 064 578
0
6 573 888

Viso
4 156 031
4 928 678
3 103 252
1 064 578
7 000 000
20 252 538

Daroma prielaida, jog miškų vertė 2010 metais, apskaičiuota naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą, išliko
nepakitusi. Tokio pat principo laikomasi pateikiant valstybės
valdomo nekilnojamo turto vertę. Ją nustatė nepriklausomi
vertintojai, kai buvo rengiama pirmoji metinė ataskaita, kurioje pateikiami 2009 metų duomenys. Kitų įmonių vertė prilyginta apskaitinei jų nuosavo kapitalo vertei.

Apskaitinė turto vertė
Bendra valstybės valdomų įmonių apskaitinė turto vertė per
pusmetį ūgtelėjo 2 proc. ir 2011 metų birželio pabaigoje sudarė
29,9 mlrd. litų. Pokytį lėmė tai, kad išaugo miškininkystės ir
energetikos sektorių turtas – atitinkamai 1,7 ir 1,4 procento.
Didžiausio pagal turtą energetikos sektoriaus įmonių apskaitinė vertė sudarė 14,5 mlrd. litų arba 49 proc. visų valstybės
valdomų įmonių vertės.
Pastebimiausiai – 136 mln. litų – dėl gautų valstybės dotacijų išaugo VĮ Ignalinos atominė elektrinė turtas. Absoliučiu
rodikliu nedaug atsiliko pelningai dirbę AB „Lietuvos geležinkeliai“: įmonės apskaitinė turto vertė padidėjo 134 mln. litų.
Labiausiai – 53 mln. litų – sumažėjo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros turto vertė.

Turtas (mln. litų)
30 000
20 000
10 000
0
2010 m.

2011 m. I pusm.

Nuosavas kapitalas
Nuosavas kapitalas 2011 metų pirmųjų šešių mėnesių pabaigoje, palyginti su įmonių nuosavo kapitalo suma 2010 metų
pabaigoje, beveik nepakito ir siekė 18,9 mlrd. litų. Kiek didesniais pokyčiais išsiskyrė transporto (padidėjo 2 proc.) ir kitų
įmonių (ūgtelėjo 2,6 proc.) sektoriai.

Nuosavas kapitalas (mln. litų)
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2010 m.

2011 m. I pusm.
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Portfelio rezultatų apžvalga

Finansiniai įsipareigojimai
Valstybės valdomoms įmonėms 2,4 proc. (52 mln. litų) sumažinus finansinius įsipareigojimus, bendra skolų vertė 2011
metų birželio pabaigoje siekė 2,2 mlrd. litų. Nors skolas mažino visų sektorių (išskyrus energetikos) įmonės, daugiausia
įtakos skolų dinamikai turėjo 55 mln. litų sumažėję transporto
sektoriaus finansiniai įsipareigojimai. Šiek tiek išaugus nuosavam kapitalui ir sumažėjus skoloms, finansinio sverto rodiklis

(skolų ir nuosavo kapitalo santykis) smuktelėjo nuo 11,8 proc.
2010 metų pabaigoje iki 11,5 proc. 2011 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje.
Didžiausiu finansinių įsipareigojimų pokyčiu išsiskyrė VĮ
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo
agentūra ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, sumažinę skolas atitinkamai 49,7 ir 32,6 mln. litų.

Finansinės skolos (mln. litų)

Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis

3 000

30 %

2 000

20 %

1 000

10 %

0

0%
2010 m.

2011 m. I pusm.

2011 m. I pusm.

Apyvarta
Pusmetis
Bendra valstybės valdomų įmonių apyvarta per pirmuosius šešis 2011 metų mėnesius siekė 3,4 mlrd. litų ir, palyginti
su apyvarta per atitinkamą 2010 metų laikotarpį, išaugo 339
mln. litų arba 11 procentų. Didžiausias apyvartos augimas
užfiksuotas miškininkystės sektoriuje: ji ūgtelėjo 45 proc.,
nuo 205 iki 297 mln. litų. Tai lėmė dėl didesnės medienos
paklausos 7 proc. išaugęs parduotos apvaliosios medienos
kiekis ir net 38 proc. išaugusi tokios medienos kaina.
Vertinant absoliučiais skaičiais, pastebimiausiai apyvarta
didėjo transporto sektoriuje. Pardavimo pajamos išaugo 201
mln. litų, tai 19 proc. daugiau negu 2010 metais. Padidėjusios
eksporto apimtys, ypač vežant vietinius krovinius, 7 proc.
išaugę keleivių srautai ir indeksuoti krovinių vežimo įkainiai
lėmė tai, kad „Lietuvos geležinkeliai“ – didžiausia sektoriaus
bendrovė – pirmąjį pusmetį gavo 832 mln. litų pajamų. Tai
23 proc. daugiau negu prieš metus. Įmonės pajamos sudarė
67 proc. bendrosios sektoriaus apyvartos.
Valstybės valdomos kelių įmonės padidino pajamas 19
proc. iki 125 mln. litų dėl didesnių asignavimų pagal Kelių
priežiūros ir plėtros programą.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pajamos
šoktelėjo 17 proc. iki 84 mln. litų. Augimą lėmė intensyvesni
krovinių srautai Klaipėdos uoste ir dėl sumažintų tarifų padidėjęs uosto konkurencingumas.
Bendra energetikos sektoriaus įmonių apyvarta beveik
nepakito.
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Apyvarta (mln. litų)
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2010 m. I pusm.

2011 m. I pusm.

Ketvirtis
Lyginant antrąjį 2011 metų ketvirtį su tuo pačiu 2010 metų
laikotarpiu matyti, kad visų įmonių apyvarta išaugo 20 proc.
– nuo 1,4 mlrd. iki 1,7 mlrd. litų. Šiam pokyčiui didžiausios
įtakos turėjo energetikos ir transporto sektoriai, kurių apyvarta
išaugo atitinkamai 18 ir 21 proc. (iki 782 mln. ir 628 mln. litų).
Dėl didėjusių elektros energijos prekybos apimčių ir
išaugusių pajamų iš viešąjį interesą atitinkančių paslaugų
„Lietuvos energijos“ pardavimo pajamos išaugo šiek tiek
daugiau nei 40 proc. ir antrąjį šių metų ketvirtį siekė 325
mln. litų. LESTO apyvarta sumažėjo 7 proc. – nuo 561 mln.
iki 522 mln. litų.
Transporto sektoriaus įmonės antrąjį ketvirtį apyvartą padidino daugiau nei 20 proc. – nuo 520 mln. iki 628 mln. litų.
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Prie šio, kaip ir prie pusmetinio, teigiamo pokyčio, daugiausia prisidėjo „Lietuvos geležinkeliai“ (apyvarta šoktelėjo 23
proc. arba 79 mln. litų), kelių įmonės (22 proc. arba 11 mln.
litų) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (18 proc.
arba 7 mln. litų).
Pajamas didino ne visos transporto sektoriaus įmonės.
Vilniaus oro uostui sumažinus aviacines rinkliavas, pajamos
sumažėjo 17 proc. ir siekė 9 mln. litų, o Kauno oro uosto
apyvarta sumažėjo 3 proc. ir sudarė 844 tūkst. litų. Svarbu
pabrėžti, kad pajamų iš oro uostų aviacinės veiklos mažėjimas
neatspindi jų veiklos rezultatų. Tai pasaulinė oro uostų veiklos tendencija: neaviacinė veikla tampa pagrindiniu pajamų
šaltiniu, o aviacinės veiklos pajamas mažina stipri konkurencija ir geros „pigių skrydžių“ aviacijos bendrovių derybinės
pozicijos renkantis oro uostus. Atitinkamai, sumažinus oro
uostų rinkliavas skatinamas skrydžių ir keleivių srautų augimas, tuo pačiu didėja neaviacinės pajamos. Vilniaus oro uosto pajamos iš neaviacinės veiklos išaugo beveik 40 proc., iki
3,2 mln. litų, o Kauno oro uosto – 24 proc., iki 1,1mln. litų.
Dėl išaugusios medienos paklausos ir kainų miškininkystės sektorius išsiskyrė teigiamu apyvartos pokyčiu: urėdijų pajamos išaugo 54 proc. ir antrąjį šių metų ketvirtį siekė 155 mln. litų.

Kitų įmonių sektoriuje bendra apyvarta nepakito ir siekė
144 mln. litų, tačiau didžiausios įmonės – Registrų centras
ir Lietuvos radijo ir televizijos centras – pajamas padidino
atitinkamai 6 proc. (iki 22 mln. litų) ir 10 proc. (iki 18 mln.
litų). Registrų centro apyvartos augimą lėmė tai, kad padidėjo nekilnojamojo turto registravimo pajamos, sudarančios daugiau kaip 50 proc. visų šios organizacijos pajamų.
Taip pat augo pajamos už duomenų teikimą registruotiems
vartotojams.

Apyvarta (mln. litų)
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Tipinės veiklos pelnas
Pusmetis
Valstybės valdomų įmonių tipinės veiklos pelnas pirmąjį 2011 metų pusmetį išaugo nuo 88,5 mln. iki 214,9
mln. litų arba 143 procentais. Sparčiausiai – daugiau nei
trigubai – tipinės veiklos pelnas augo miškininkystės (iki
47 mln. litų) ir transporto (iki 143 mln. litų) sektoriuose.
Dėl pozityvių pokyčių medienos perdirbimo rinkoje,
kuri sparčiai atsigauna po ekonomikos nuosmukio, tipinės
veiklos pelnas miškininkystės sektoriuje pirmąjį pusmetį
ūgtelėjo nuo 15 mln. iki 47 mln. litų.
Transporto sektoriuje galima išskirsti kelias įmones, kurios dirbo pelningai. Visų pirma tai „Lietuvos geležinkeliai“, kurių tipinės veiklos pelnas išaugo dvigubai: per pirmuosius šešis metų mėnesius bendrovė uždirbo 116 mln.
litų tipinės veiklos pelno.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija tipinės
veiklos pelnas šoktelėjo nuo 27 mln. iki 48 mln. litų. Šios
organizacijos rezultatai itin koreliuoja su „Lietuvos geležinkelių“ veikla.
Siekdamas efektyvesnės veiklos nuostolius pastebimai
sumažino Lietuvos paštas. Per pirmąjį 2010 metų pusmetį
įmonės tipinės veiklos nuostoliai siekė 6,6 mln. litų nuostolių, o per pirmuosius šešis 2011 metų mėnesius bendrovės tipinės veiklos nuostoliai sudarė 2,5 mln. litų.
Energetikos sektoriaus įmonių tipinės veiklos pelnas aptariamuoju laikotarpiu didėjo nuo 42,7 mln. iki 43,4 mln.

litų. „Lietuvos energijos“ pelningumas išliko panašus (ir
2011, ir 2010 metais buvo apie 63 mln. litų), nuostolius
padidino LESTO (nuo 22 mln. iki 31 mln. litų), o Visagino atominė elektrinė uždirbo 28 mln. litų tipinės veiklos
pelno. Tuo pat 2010 metų laikotarpiu bendrovės pelnas
siekė 42 mln. litų. Energetikos sektoriaus įmonės turi turto
nuvertėjimo požymių, todėl pervertinus turtą paskelbtieji
nuostoliai gali sumažėti.
Kitų įmonių sektorius išliko nuostolingas: bendrieji
2011 metų pirmojo pusmečio nuostoliai siekė 19 mln. litų
ir, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2010 metais, išaugo 1,2 mln. litų. Kaip ir anksčiau, „Būsto paskolų draudimas“ išliko nuostolingiausia sektoriaus įmone, ji per
pusmetį patyrė 22 mln. litų tipinės veiklos nuostolių – 58
proc. daugiau negu pirmąjį 2010 metų pusmetį.
Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
-50,0
2010 m. I pusm.

2011 m. I pusm.

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

|9

Portfelio rezultatų apžvalga

Ketvirtis
Lyginant antruosius metų ketvirčius matyti, kad bendras
viso įmonių portfelio tipinės veiklos pelnas išaugo nuo 50
mln. iki 64 mln. litų (26 procentais). Transporto sektorius, kaip ir per pusmetį, uždirbo didžiąją dalį pelno, o dalis
energetikos įmonių veikė nuostolingai ir visos kartu patyrė
28 mln. litų nuostolių. Nuostolingai veikė ir kitų įmonių
sektorius (patyrė 400 tūkst. litų nuostolių). Miškininkystės
sektorius nuostolius pakeitė pelnu: uždirbo 10 mln. litų tipinės veiklos pelno.
Bendras energetikos sektoriaus įmonių tipinės veiklos rezultatas antrąjį šių metų ketvirtį buvo neigiamas dėl nuo 5
mln. iki 10 mln. litų padidėjusių Ignalinos atominės elektrinės nuostolių ir nuo 12 mln. iki 19 mln. litų išaugusių
LESTO nuostolių. Jau minėta, kad energetikos sektoriaus
įmonių nusidėvėjimo sąnaudos gali būti didesnės negu pripažįstamos, todėl gali būti, kad jų pelningumas yra didesnis,
nei pateikti rezultatai.
„Lietuvos geležinkelių“ ketvirčio tipinės veiklos pelnas
išaugo daugiau nei du kartus, nuo 29 mln. iki 64 mln. litų.
Santykine augimo sparta nedaug atsiliko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir „Klaipėdos nafta“, kurių
tipinės veiklos pelnas sudarė po 22 mln. litų ir, palyginti su
tuo pačiu rodikliu antrąjį 2010 metų ketvirtį, šoktelėjo atitinkamai nuo 12 mln. ir nuo 11 mln. Šalies oro uostai dėl
paaštrėjusios konkurencijos dirbo nuostolingai.

Geri miškininkystės sektoriaus rezultatai susiję su išaugusia parduodamos medienos kaina, kurią lemia po krizės
sparčiai atsigaunanti medienos perdirbimo rinka.
Kitų įmonių sektoriui priskirtas Lietuvos parodų ir
kongresų centras „Litexpo“ antrąjį 2011 metų ketvirtį uždirbo 2 mln. litų tipinės veiklos pelno. Šios įmonės veikla
yra labai sezoniška, dėl to ir finansiniai rezultatai antrąjį ketvirtį gerokai skiriasi nuo kitų laikotarpių. Lietuvos radijo
ir televizijos centro tipinės veiklos pelnas antrąjį ketvirtį
sudarė 1,5 mln. litų ir buvo 18 proc. didesnis negu tuo pačiu
laikotarpiu 2010 metais. Geresnė kitų įmonių veikla atsvėrė
nuo 6 mln. iki 7 mln. litų išaugusius „Būsto paskolų draudimo“ nuostolius. Viso sektoriaus tipinės veiklos finansinis
rezultatas buvo neigiamas.
Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
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Pelningumas
Valstybės valdomo įmonių portfelio nuosavybės grąža
pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 1,6 procento. Palyginimui, 2010 metais šis rodiklis tesiekė 0,7 procento. Normali
kapitalo grąža, kurios reikalauja investuotojai privačiame
sektoriuje, yra 8–10 procentų. Savaime suprantama, šis rodiklis negali būti taikomas valstybės valdomoms įmonėms
tiesiogiai, nes jos vykdo nemažai nekomercinių funkcijų,
kurios yra finansiškai nuostolingos, tačiau būtinos žvelgiant iš socialinės bei ekonominės perspektyvų.
Transporto sektoriaus įmonių nuosavybės grąža buvo
1,8 proc., o tuo pat metu 2010 metais šis rodiklis siekė 1,6
procento. „Lietuvos geležinkelių“ nuosavybės grąža ūgtelėjo nuo 3 iki 5 proc., o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos – nuo 6 iki 9 procentų. „Klaipėdos naftos“
ataskaitose šis rodiklis ūgtelėjo nuo 6 iki 8 proc., o Lietuvos pašto – nuo minus 8 iki minus 6 procentų. Kelius
prižiūrinčių įmonių nuosavybės grąža išliko nepakitusi ir
siekė 2 procentus.
Nuo 2 iki 3 proc. padidėjo Generalinės miškų urėdijos
generuojama kapitalo grąža, reprezentuojanti miškinin10 |
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kystės sektorių. Skaičiuojant pelningumo rodiklį į balansus
buvo įtraukta miškų vertė, kurią pateikė Ūkio ministerijos
ekspertai 2010 metais. Miškininkystės sektoriuje kapitalo
grąžos didėjimo tendencijos yra ribotos ne tik dėl vykdomų
nekomercinių funkcijų, bet ir dėl Vyriausybės nustatomo
maksimalaus leistino iškirsti medienos kiekio, apskaičiuoto
pagal moksliškai pagrįstas kirtimo normas.
Kitų įmonių sektoriuje nuosavo kapitalo vertė toliau
mažėjo: dėl nuostolių ji per pirmąjį 2011 metų pusmetį sumažėjo 3 procentais.
Nors „Turto banko“, Lietuvos parodų ir kongresų
centro „Litexpo“ ir „Investicijų ir verslo garantijų“ nuosavybės grąža buvo apie 10 proc., Giraitės ginkluotės gamykla, Valstybės turto fondas, „Būsto paskolų draudimas“ ir kitos nuostolingai veikusios įmonės lėmė neigiamą
bendrą sektoriaus kapitalo grąžą.
Svarbu nepamiršti, kad valstybės valdomos įmonės teikia nekomercines paslaugas, kurios pasiekia visus šalies gyventojus. Todėl valstybė yra suinteresuota ne tik komercine
grąža, bet ir tuo, kad šios paslaugos būtų teikiamos kokybiškai ir efektyviai. Tik aiškiai atskyrus nekomercines pas-
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laugas ir įvertinus jų apimtis bei kaštus bus galima aiškiai
įvardyti ar įmonės efektyviai atlieka komercines funkcijas.
Vis dėlto ir per pirmąjį 2011 metų pusmetį, ir per antrąjį
ketvirtį įmonės, analizuojant bendrai, didino nuosavybės
grąžą ir, žvelgiant iš akcininko perspektyvos, veikė efektyviau.

Kapitalo grąžos rodiklis
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Darbuotojai
Valstybės valdomose įmonėse 2011 metų antrojo
ketvirčio pabaigoje dirbo 39,6 tūkst. darbuotojų – 5
proc. mažiau negu metų pradžioje. Valstybinėse įmonėse
birželio pabaigoje buvo apie 3 proc. visų šalies darbo
vietų. Didžiausias darbdavys – „Lietuvos geležinkeliai“.
Bendrovėje 2011 metų birželio pabaigoje dirbo beveik
12 tūkst. darbuotojų. Visuose sektoriuose ir daugumoje
įmonių darbuotojų skaičius mažėjo: Lietuvos pašte – 11
proc. (iki 5 135 žmonių), Generalinėje miškų urėdijoje –
15 proc. (iki 4 140), Visagino atominės elektrinės grupėje
– 10 proc. (iki 5 542 darbuotojų).

Darbuotojai
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Veiklos efektyvumas ir grąža akcininkams
Kai kurios valstybės valdomos įmonės vykdo ir komercines, ir nekomercines funkcijas, todėl pagal pelningumą šių
įmonių negalima lyginti su panašiomis privačiomis įmonėmis. Siekiant objektyvaus vertinimo galima įvertinti santykinius rodiklius ir jų kitimo dinamiką.
Per pirmuosius šešis 2011 metų mėnesius vidutinės pajamos vienam darbuotojui, vertinant visas valstybės valdomas įmones, padidėjo 17 proc. – nuo 294 tūkst. iki 344

Visos VVĮ
Rodikliai, I pusmetis

2010 m.

tūkst. litų. Labiausiai šis rodiklis augo miškininkystės sektoriuje. Bendrosios įmonių veiklos sąnaudos, net ir augant
pajamoms, sumažėjo 1 proc. arba 14 mln. litų. Be to, įmonės sumokėjo daugiau turto ir žaliavos mokesčių į valstybės
biudžetą: įmokos ūgtelėjo nuo 49 mln. iki 62 mln. litų.
Daugiausia prie šio pokyčio prisidėjo miškų įmonės, kurios
moka žaliavos mokestį. Jis per pirmąjį šių metų pusmetį
sudarė 40 mln. litų, o prieš metus – 18 mln. litų.

Energetika
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Jų augimą lėmė šie veiksniai: 6,9 mln. litų daugiau gauta dėl
didesnių krovos tarifų, nes bendrovė atsisakė tarpininkų ir
pradėjo tiesiogiai derėtis dėl krovos sutarčių, 4 mln. litų daugiau gauta už naftos produktų likučių tvarkymą, o dar 5,7
mln. litų padidėjo pajamos už parduotus tamsiuosius naftos
produktus.
Išaugusi apvaliosios medienos kaina (nuo 100 litų iki 138
litų už m3) leido miškų urėdijoms 2011 metų pirmą pusmetį
pasiekti 296 mln. litų apyvartą. Ji buvo 45 proc. didesnė nei
atitinkamą laikotarpį 2010 metais. Nepaisant nuo 91 lito iki
104 litų už m3 padidėjusių bendrųjų sąnaudų vienam kubiniam metrui medienos (eliminavus žaliavos ir turto mokesčius), miškų urėdijų grynasis pelnas šoktelėjo 172 procentais.
Lietuvos paštas 2011 metais toliau vykdė griežtą sąnaudų kontrolę: sumažintos transporto nuomos, turto priežiūros
ir kitos sąnaudos leido padidinti pelningumą ir veiklos efektyvumą. Veiklos sąnaudos vienam paslaugos vienetui 2011
metų pirmąjį pusmetį sudarė 0,9 lito ir buvo 11 proc. mažesnės negu atitinkamu 2010 metų laikotarpiu. Nors grynasis
veiklos rezultatas išliko neigiamas, apie augantį pelningumą
liudija 4 proc. (nuo 1,08 iki 1,03 lito) sumažėjęs veiklos sąnaudų ir pajamų santykis.

Energetikos sektoriuje veikiančios valstybės valdomos
įmonės turi turto nuvertėjimo požymių, o po energetikos sektoriaus pertvarkos įmonių funkcijos dar nėra išgrynintos. Šios
dvi priežastys apsunkina įmonių veiklos efektyvumo vertinimą. Veiklos sąnaudos galėtų būti geras efektyvumo rodiklis,
nes mažėjančios veiklos sąnaudos (nekintant importuojamos
elektros energijos kainai) lemia žemesnius elektros energijos
kainų tarifus. Jei importuojamos elektros energijos kaina didėtų, tačiau tuo pačiu augtų ir įmonių efektyvumas, tikėtina,
kad tai pristabdytų tarifų augimą vartotojams.
Pirmąjį šių metų pusmetį VAE įmonių grupės veiklos sąnaudos sumažėjo 10 proc., iki 529 mln. litų (tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais jos siekė 588 mln. litų). Antrąjį ketvirtį
veiklos sąnaudos mažėjo 47 mln. litų, iki 269 mln. litų. Šie
pokyčiai – elektros sektoriaus restruktūrizacijos ir didėjančio
įmonių efektyvumo rezultatas.
„Lietuvos geležinkelių“ veiklos sąnaudos pirmąjį pusmetį išaugo 14 proc., o sąnaudos vienai pervežtai krovinio tonai
– 2 proc. (nuo 24 iki 24,4 litų). Pajamos vienai pervežtai krovinio tonai išaugo 8 proc. (iki 32 litų).
„Klaipėdos naftos“ pelnas išaugo 66 proc. dėl to, kad
įmonė 26 proc. (16 mln. litų) padidino pardavimo pajamas.
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Pajamos darbuotojui (tūkst. litų)

Energetika

Transportas

Miškininkystė

Kita

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

137

173

295

379

95

118

81

146

99

101

Turtas darbuotojui (tūkst. litų)

698

757

1 613

1 761

332

361

718

863

650

706

Veiklos sąnaudos (tūkst. litų)

540 409

524 203

326 448

284 725

116 364

120 510

67 119

89 500

30 477

29 468

Netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. litų)
Turto mokestis (tūkst. litų)
Žaliavos mokestis (tūkst. litų)

38 929

41 836

11 358

1 898

11 943

11 826

13 258

26 164

2 369

1 947

30 190

21 379

11 358

1 898

11 943

11 826

4 520

5 707

2 369

1 947

8 738

20 457

0

0

0

0

8 738

20 457

0

0

Turto apyvartumas

0,20

0,23

0,18

0,22

0,29

0,33

0,11

0,17

0,15

0,14

Tipinės veiklos pelno marža

4%

4%

5%

-4 %

5%

13 %

-6 %

6%

-2 %

0%

Antrąjį ketvirtį visų įmonių pajamos darbuotojui išaugo
nuo 137 tūkst. iki 173 tūkst. litų. Netipiniai mokesčiai padi-
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dėjo 3 mln. litų. Antrąjį 2011 metų ketvirtį bendros valstybės
valdomų įmonių veiklos sąnaudos sumažėjo 16 mln. litų.
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Karpavičius (Susisiekimo ministerija), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Stasys Dailydka.

Bendra informacija
AB „Lietuvos geležinkeliai“, įsteigta
1991

metais,

gabena

krovinius

ir

automotrisų ir taikė rinkodaros akcijas, į
kurias aktyviausiai reagavo studentai.

keleivius, prižiūri ir plėtoja viešąją

Finansiniai rezultatai

geležinkelių

Pusmetis

infrastruktūrą,

adminis-

truoja geležinkelių tinklą. Bendrovė
veikia Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse
– Rusijoje ir Baltarusijoje. Pagrindiniai
įmonės konkurentai – Estijos ir Latvijos
geležinkelių bendrovės. Lietuvos rinkoje
įmonė yra monopolininkė.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 m. pusmetį krovinių gabenimo apimtys išaugo iki 26,2 mln.
tonų – 14 proc., palyginti su atitinkamu
rodikliu 2010 metų pirmąjį pusmetį. Tai
lėmė padidėję krovinių, ypač cheminių
ir mineralinių trąšų, srautai Lietuvos
teritorijoje ir Klaipėdos uoste. Keleivių
pervežta 2,2 milijono – 7 proc. daugiau
negu prieš metus. Šiame segmente teigiamus pokyčius lėmė tai, kad „Lietuvos
geležinkeliai“ įsigijo naujų vagonų bei
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dėl išaugusių krovinių srautų ir
indeksuotų krovinių vežimo įkainių
pardavimo pajamos ūgtelėjo 23 proc.
iki 832 mln. litų. Pardavimo savikaina
didėjo 16 proc. iki 640 mln. litų dėl
išaugusių degalų kainų, remonto darbų
ir kitų išlaidų. Sąnaudos vienai krovinio tonai paaugo 2 proc. iki 24,4 lito.
Bendrovės pelnas išaugo daugiau nei
dvigubai ir siekė beveik 118 mln. litų,
o nuosavybės grąža padidėjo nuo 3 iki
5 procentų.

Ketvirtis
Antrasis ketvirtis šįmet buvo geresnis
negu 2010 metais. Atsigaunanti ekonomika leido padidinti pardavimų pajamas daugiau nei penktadaliu. Sąnaudų
augimas buvo nuosaikesnis, dėl to pelnas
šoktelėjo daugiau nei 2 kartus.

2010 m. II ketv.

2011 m.
I pusm.

4 154 389

4 159 763

355 934

484 450

63 916

124 741

4 510 323

4 644 213

Nuosavas kapitalas

2 619 474

2 680 916

Dotacijos subsidijos

1 082 333

1 119 098

808 515

844 199

504 402

471 762

4 510 323

4 644 213

2010 m.

2011 m.
I pusm.

2%

3%

Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai
ROA
ROE

3%

5%

D/E

19 %

18 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

11 347

11 636

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

6

6

11 883

13 549

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
419 304

678 859

32 866

36 280

66 542

75 634

EBIT

29 173

64 409

58 946

115 877

831 998

4 479

6 266

5 403

9 918

Finansinė ir investicinė veikla

-4 464

-2 879

-6 859

-7 611

Grynasis pelnas

27 930

67 492

56 207

117 875

8%

16 %

8%

14 %
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2010 m.

Turto iš viso

Kita informacija

340 389

Grynojo pelno marža

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Veiklos sąnaudos

Kita veikla

Balansas (tūkst. litų)

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.post.lt

Vadovybė
Generalinė direktorė Lina Minderienė. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Alminas Mačiulis (Transporto investicijų direkcija), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Jurgita Šoblinskienė (Susisiekimo ministerija), Tomas Pilukas (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija
AB Lietuvos paštas įkurta 1992 metais.
Bendrovė teikia pašto, pasiuntinių, finansines, prenumeruojamų leidinių platinimo ir kitas paslaugas. Universaliųjų pašto
paslaugų (UPP) rinkoje bendrovė iki 2013
metų pradžios išliks monopolininkė, o
pasiuntinių paslaugų rinkoje ji konkuruoja su privataus kapitalo įmonėmis:
„Baltic Logistic System Vilnius“, „DHL
Lietuva“, „TNT Lietuva“.

Veiklos rezultatai
Suteiktų paslaugų skaičius pirmąjį 2011
metų pusmetį siekė 104 mln. vienetų,
tai 11 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2010 metais. Teigiamą pokytį
lėmė aktyvi rinkodara ir atsigaunanti
ekonomika. UPP paslaugų apimtys
susitraukė 8 proc., o finansinių – 33 procentais. Tai susiję su elektroninės erdvės
plėtra ir itin intensyvia konkurencija
rinkoje.

Finansiniai rezultatai
Pusmetis
Pirmąjį 2011 metų pusmetį pardavimo
pajamos sudarė 88,2 mln. litų ir buvo
4,7 proc. didesnės nei atitinkamu 2010
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

metų laikotarpiu. Labiausiai augo pajamos iš periodinių leidinių prenumeratos,
neadresuotosios reklamos paslaugų ir kt.
(23,4 proc.) bei iš pasiuntinių paslaugų
(16,4 procento). Net augant pajamoms
veiklos sąnaudos šiek tiek smuktelėjo,
todėl bendrovei pavyko sumažinti
grynąjį nuostolį nuo 7,1 mln. litų 2010
metų pirmąjį pusmetį iki 3,7 mln. litų
2011 metų pirmąjį pusmetį.
Vertinant įmonės darbo našumą
pažymėtina, kad pajamos vienam darbuotojui 2011 metų pirmąjį pusmetį
sudarė 17,2 tūkst. litų ir buvo 17 proc.
didesnės nei prieš metus, o veiklos
sąnaudos vienam darbuotojui padidėjo
11 proc. iki 17,9 tūkst.

174 209

42 506

43 600

9 696

6 647

Turto iš viso

219 766

217 809

Nuosavas kapitalas

113 074

109 345

14

7

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai

106 677

108 457

Finansinės skolos

21 972

29 550

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

219 766

217 809

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

-4 %

-3 %

ROE

-8 %

-6 %

D/E

19 %

27 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

5 749

5 135

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

5

6

6 960

7 692

2010 m. II ketv.

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
88 174

Veiklos sąnaudos

41 742

44 769

90 798

90 697

-723

-249

-6 557

-2 523

Grynojo pelno marža

177 260

Darbuotojų skaičius

84 241

Grynasis pelnas

Ilgalaikis turtas

Antrąjį 2011 metų ketvirtį, palyginti
su atitinkamu laikotarpiu prieš metus,
pardavimo pajamos padidėjo 8,5 proc.
iki 44,5 mln. litų, o grynieji nuostoliai
sumažėjo 374 tūkst. litų iki 0,8 mln. litų.
Mažėjantys nuostoliai ir gerėjantys pelningumo rodikliai yra tęsiamos sąnaudų
optimizavimo politikos rezultatas:
daugiausia sutaupyta sumažinus išlaidas
transporto nuomai ir turto remontui bei
priežiūrai.

44 520

Kita veikla

2011 m.
I pusm.

Kita informacija

41 019

Finansinė ir investicinė veikla

2010 m.

Ketvirtis

Pardavimo pajamos

EBIT

Balansas (tūkst. litų)

0

0

0

0

-451

-437

-560

-740

-1 173

-799

-7 117

-3 729

-3 %

-2 %

-8 %

-4 %

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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Vadovybė
Generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas. Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas),
Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija),
Eugenijus Gentvilas.

Bendra informacija
Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros
valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos
1991 metais, funkcija. Ši bendrovė
renka mokesčius už naudojimąsi uosto
infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo
uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus.
Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos,
Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Veiklos rezultatai
Krovos apimtys per pirmuosius šešis šių
metų mėnesius sudarė 18 mln. tonų, tai
23 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Labiausiai augo
trąšų ir rūdų krova. Teigiamus pokyčius
lėmė atsigaunanti Lietuvos ir pasaulio ekonomika. Uoste aptarnautų laivų
skaičius ūgtelėjo beveik 10 proc., iki 3,4
tūkstančio. Tam teigiamos įtakos turėjo
tęsiami uosto gilinimo darbai. Šiuo metu
gylis prie krantinių padidėjo puse metro,
dėl to uostas gali priimti laivus, kurių
grimzlė siekia 13 metrų.

Finansiniai rezultatai

augimą 17 proc. iki 84 mln. litų. Veiklos
sąnaudos sumažėjo nuo 44 iki 36 mln.
litų dėl mažesnės uosto akvatorijos valymo darbų apimties. Be to, gauta pajamų
dėl palankaus valiutų kursų pokyčio.
Grynasis pelnas išaugo beveik tris kartus – iki 52 mln. litų, o kapitalo grąža
ūgtelėjo nuo 6 iki 9 procentų. Nors pajamos vienai tonai krovinių sumažėjo nuo
4,8 iki 4,6 lito, vidutinės pajamos iš vieno
aptarnauto laivo, nepaisant sumažėjusių
rinkliavų, šiek tiek išaugo – nuo 23 tūkst.
iki 25 tūkst. litų. Todėl galima daryti
išvadą, kad bendrovė veikė efektyviau.

Ketvirtis
Lyginant antruosius 2010 ir 2011 metų
ketvirčius reikia pastebėti, kad 2011
metais rezultatai gerėjo sparčiau. Dėl
aukščiau minėtų priežasčių augo pardavimo pajamos, o teigiamas valiutų kursų
pokytis finansinės veiklos nuostolius
pakeitė pelnu. Grynasis pelnas antrąjį
ketvirtį sudarė 23 mln. litų, jis buvo
daugiau nei keturis kartus didesnis negu
atitinkamu 2010 metų laikotarpiu.

Balansas (tūkst. litų)
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

2010 m.

2011 m.
I pusm.

1 096 205

1 140 664

92 987

101 684

43 015

56 197

Turto iš viso

1 189 192

1 242 348

Nuosavas kapitalas

1 029 686

1 079 710

38 921

37 308

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai

120 585

125 331

108 138

94 397

1 189 192

1 242 348

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

5%

7%

ROE

6%

9%

D/E

11 %

9%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

267

264

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

6

6

4 623

4 922

Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso
Rodikliai

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Pusmetis
Išaugusios krovos apimtys ir didesnis
aptarnautų laivų skaičius lėmė pajamų
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

2010 m. II ketv.

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

Pardavimo pajamos

35 884

42 464

71 549

83 958

Veiklos sąnaudos

24 287

20 076

44 495

35 998

EBIT

11 597

22 388

27 054

47 961

0

0

0

0

-6 009

941

-8 764

3 819

5 588

23 329

18 289

51 779

16 %

55 %

26 %

62 %

Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI
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VĮ VIDAUS VANDENS
KELIŲ DIREKCIJA

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

Bendra informacija

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia
nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės
užduotis – prižiūrėti ir eksploatuoti
Lietuvos vidaus vandens kelius, plėtoti jų
infrastruktūrą.

Pusmetis

Ilgalaikis turtas

Įmonės finansines pajamas sudaro tiksliniai biudžeto asignavimai (apie 80
proc. visų pajamų) ir pajamos vykdant kitos veiklos darbus. Vykdydama
programą „Susisiekimo vidaus vandens
keliais užtikrinimas bei infrastruktūros
plėtra“ įmonė pelno negali gauti, nes jos
sąnaudas kompensuoja tikslinis finansavimas iš valstybės biudžeto. Asignavimai
2011 metams buvo padidinti 13 proc.,
be to, dėl šiek tiek daugiau nei tris kartus padidėjusių kitos veiklos apimčių iki
2,8 mln. litų išaugo pajamos. Kita vertus,
kita veikla padidino veiklos sąnaudas nuo
0,4 iki 0,7 mln. litų, o grynasis pelnas
vykdant šiuos darbus siekė 26 tūkst. litų.

Trumpalaikis turtas

Veiklos rezultatai
Dėl sumažėjusio finansavimo navigacija valstybinės reikšmės maršrutu nuo
Kauno iki Klaipėdos (Nemunu ir Kuršių
mariomis) buvo pradėta balandžio 25
dieną, t. y. mėnesiu vėliau nei įprastai.
Per šešis 2011 metų mėnesius eksploatuoti 384 kilometrai vidaus vandenų
kelių. Jais plukdytos 406 tonos krovinių
– 15 proc. daugiau negu pirmąjį 2010
metų pusmetį. Krovinių dinamika labai
susijusi su bendrąja ekonomikos būkle
šalyje. Tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais
vidaus vandenų keliais pervežta 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 vienintelio reguliaraus maršruto
Kaunas–Nida eksploatacija.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos
Veiklos sąnaudos

Ketvirtis
Biudžeto asignavimai ir kitos veiklos
pajamos antrąjį 2011 metų ketvirtį,
palyginti su atitinkamu 2010 metų laikotarpiu, išaugo 30 proc. ir siekė 2 mln.
litų. Veiklos sąnaudos vykdant kitos veiklos darbus ūgtelėjo nuo 86 tūkst. iki 503
tūkst. litų, o grynasis pelnas iš kitos veiklos padidėjo 54 tūkst. litų – nuo 5 tūkst.
iki 59 tūkst. litų.

2010 m. II ketv.

1 999

2 461

2 830

86

503

400

727

4

60

6

26

Kita veikla

0

0

0

0

Finansinė ir investicinė veikla

1

-1

1

0

Grynojo pelno marža

2011 m.
I pusm.

70 854

72 101

1 569

3 012

855

314

Turto iš viso

72 423

75 113

Nuosavas kapitalas

60 456

60 376

Dotacijos subsidijos

11 925

14 307

42

430

0

0

72 423

75 113

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

1%

1%

ROE

1%

1%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

109

120

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

4

4

5 542

5 083

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso
Rodikliai

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

1 543

EBIT

Grynasis pelnas

2010 m.

5

59

7

26

0%

3%

0%

1%

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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Vadovybė
Generalinis direktorius Rokas Masiulis. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras), Kęstutis Žilėnas (energetikos
viceministras), Virgilijus Poderys (AB „Litgrid“), Rokas Masiulis. Audito komitetas: Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“), Simonas Rimašauskas (UAB „Deloitte Lietuva“), Mindaugas Jusius („Swedbank Life Insurance“). Stebėtojų taryba: Valentinas Milaknis
(Ministro Pirmininko tarnyba), Kęstiutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba), Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“).

Bendra informacija

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

2010 m.

2011 m.
I pusm.

AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994
metais. Pagrindinė bendrovės veikla
– žaliavinės naftos ir naftos produktų
eksportas ir importas bei susijusios paslaugos. Bendrovės talpyklose perkraunama
žaliavinė nafta ir jos produktai. Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra Baltijos
jūrų uostuose veikiantys naftos produktų
krovos terminalai. „Klaipėdos naftos“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq OMX
Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Pusmetis

Ilgalaikis turtas

396 150

387 044

Pirmąjį 2011 metų pusmetį pardavimo
pajamos siekė 79,8 mln. litų ir buvo
26 proc. didesnės nei atitinkamu 2010
metų laikotarpiu. Pajamų augimą lėmė
šie veiksniai: 6,9 mln. litų daugiau gauta
dėl didesnių krovos tarifų, kai bendrovė
atsisakė tarpininkų ir pradėjo tiesiogiai derėtis dėl krovos sutarčių, 4 mln.
litų gauta už naftos produktų likučių
tvarkymą, 5,7 mln. litų gauta už parduotus tamsiuosius naftos produktus.
Kadangi pagrindinės veiklos sąnaudos
augo gerokai lėčiau (tik 9 proc.), grynasis pelnas padidėjo net 66 proc. ir sudarė
27,9 mln. litų.

Trumpalaikis turtas

77 756

113 934

29 501

20 538

Turto iš viso

473 906

500 978

Nuosavas kapitalas

455 016

482 917

Veiklos rezultatai
Per 2011 metų pirmuosius šešis mėnesius
naftos produktų krova sumažėjo 2 proc.,
palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2010
metais, ir sudarė beveik 4 mln. tonų. Apie
70 proc. krovos sudarė tamsieji naftos
produktai. Krovos dinamika priklauso
nuo didžiausio kliento – AB „Orlen
Lietuva“ – veiklos, kuri pirmąjį pusmetį
buvo laikinai sustabdyta dėl planinio
remonto.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Ketvirtis

EBIT

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

45 967

63 353

0
18 061

0

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Finansinės skolos

473 906

500 978

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

6%

8%

ROE

6%

8%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

307

316

6

7

41 152

29 643

Vadovaujančių darbuotojų skaičius
Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

79 772

3 837

1 943

5 608

3 603

11 293

21 681

18 810

31 343

Kita veikla

0
18 890

Darbuotojų skaičius

Vien antrąjį metų ketvirtį gauta 46 mln.
litų pajamų – 46 proc. daugiau nei tuo
pačiu laikotarpiu 2010 metais. Grynasis pelnas (19,2 mln. litų) buvo beveik
dvigubai didesnis nei prieš metus.

32 621

Veiklos sąnaudos

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai

Kita informacija

2010 m. II ketv.

Pardavimo pajamos

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

10

2

21

13

463

445

1 036

718

10 021

19 248

16 832

27 901

31 %

42 %

27 %

35 %

Bendrovės akcijų kaina „NASDAQ OMX Vilnius“ biržoje
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
2011.01.01
OMXV
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Valstybei priklausanti dalis – 71 %
UAB koncernas „Achemos grupė“ – 10 %
Smulkūs akcininkai – 19 %

2011.02.01

2011.03.01

Klaipėdos nafta

2011.04.01

2011.05.01

2011.06.01

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“

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

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

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
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) veiklą pradėjo 1926 metais, o dabartinį statusą įgijo 1997 metais. Bendrovė teikia televizijos ir radijo
programų siuntimo, duomenų perdavimo ir belaidžio plačiajuosčio interneto
ryšio 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
Preliminariais Ryšių reguliavimo tarnybos
duomenimis, 2011 metų antrąjį ketvirtį
abonentų, besinaudojančių plačiajuosčio
ryšio technologijomis, skaičius išaugo 12
proc., palyginti su 2010 metų antruoju
ketvirčiu.
Abonentų, kurie prie interneto jungiasi naudodami judriojo ryšio tinklus ir
nešiojamuosius kompiuterius, skaičius
per ketvirtį išaugo 8 procentais, o mokamos skaitmeninės televizijos abonentų
skaičius – 4 procentais. 2011 metų
birželio 30 dieną LRTC skaitmeninės
televizijos tinklai aprėpė 29 Lietuvos miestus (4 daugiau nei prieš metus).
Dėl naujos paslaugos – galimybės
4G „WiMAX“ technologiją naudoti
išmaniuosiuose telefonuose – antrąjį
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

2011 metų ketvirtį bendrovės 4G
„WiMAX“ tinklu klientai išsiuntė ir
priėmė apie 1,5 mlrd. MB duomenų –
daugiau nei visi mobiliojo interneto vartotojai 3G tinklais kartu.

Finansiniai rezultatai

133 897

127 716

23 978

24 578

3 090

1 131

157 874

152 293

98 884

101 175

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos

Pirmąjį 2011 metų pusmetį LRTC pardavimo pajamos sudarė 35,8 mln. litų – 7
proc. daugiau nei pirmąjį pusmetį pernai.
Augimą lėmė beveik 8 proc. padidėjusios
duomenų perdavimo paslaugų pajamos
bei 11 proc. išaugusios skaitmeninės
televizijos pajamos (dėl tinklo plėtros ir
padidėjusio programų skaičiaus).
Grynasis pelnas išaugo 77 proc. iki
2,3 mln. litų dėl pardavimo savikainos
sumažinimo beveik 1 proc. ir 36 proc.
mažesnių finansinių sąnaudų. Nuo 2011
metų pradžios LRTC apkarpė finansinius
įsipareigojimus 9 mln. litų. Gautinos sumos nuo metų pradžios išaugo 8 proc. iki
17,6 mln. litų. Iš Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos gautinos sumos sudarė
10 mln. litų (iš jų 9,1 mln. litų – daugiau
kaip 90 dienų pradelsta skola).

Įsipareigojimai

0

0

58 990

51 118

Finansinės skolos

52 941

43 841

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

157 874

152 293

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

1%

1%

ROE

1%

2%

D/E

54 %

43 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

412

391

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

5

5

7 050

8 995

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Ketvirtis
Dėl anksčiau minėtų priežasčių antrąjį
2011 metų ketvirtį įmonės pajamos augo
10 proc. Grynasis pelnas šoktelėjo 22
procentais.

2010 m. II ketv.

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
18 372

33 349

35 813

4 917

7 446

9 325

EBIT

1 232

1 456

1 661

2 445

Grynojo pelno marža

Ilgalaikis turtas

Pusmetis

3 845

Grynasis pelnas

2011 m.
I pusm.

Nuosavas kapitalas

16 641

Finansinė ir investicinė veikla

2010 m.

Turto iš viso

Veiklos sąnaudos

Kita veikla

Balansas (tūkst. litų)

313

221

473

484

-372

-189

-735

-399

1 102

1 343

1 296

2 291

7%

7%

4%

6%

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.ans.lt

Vadovybė
Generalinis direktorius Algimantas Raščius. Valdybos nariai: Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija, valdybos pirmininkas), Agnė Katkutė (Susisiekimo ministerija), Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija), Janina Žukauskienė (Susisiekimo ministerija), Algimantas Raščius.

Bendra informacija
VĮ „Oro navigacija“ vykdo Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus – teikti specializuotas paslaugas šalies oro erdvėje. Todėl
bendrovės, įsteigtos 2001 metais, veiklą
itin griežtai reglamentuoja šalies ir tarptautiniai teisės aktai.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 metų pusmetį bendrovė
suteikė paslaugų 95 tūkstančiams
orlaivių, iš kurių apie 80 proc. skrido
tranzitu. Tranzitinių skrydžių skaičius
ūgtelėjo penktadaliu, o bendras skrydžių
skaičius išaugo 17 procentų. Bendrovė
veikė efektyviai, kadangi Lietuvos oro
erdvėje skrydžių užlaikymų nebuvo, o
skrydžių skaičius 6 procentais viršijo
rekordinį 2008 metų lygį.

Finansiniai rezultatai
Pusmetis
Bendrovės pajamos išaugo 15 proc.
dėl to, kad didėjo aptarnautų skrydžių
skaičius. Pajamos augo lėčiau negu
orlaivių skaičius, todėl vidutinės pajamos
iš vieno aptarnauto orlaivio sumažėjo
nuo 419 iki 414 litų.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos
Veiklos sąnaudos
EBIT
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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Įgyvendinant sprendimus, susijusius su
kokybės gerinimu (jų buvo atsisakyta
ekonominio nuosmukio laikotarpiu),
veiklos sąnaudos padidėjo 17 proc. iki
13 mln. litų, o dėl investicijų (2011 metais vykdoma 14 projektų) finansinės ir
investicinės veiklos rezultatas buvo neigiamas – 1 mln. litų nuostolių. Padidėjus
pajamoms ir sumažėjus savikainai
bendrovės grynasis nuostolis sumažėjo
nuo 3 mln. iki 1,7 mln. litų.

Ketvirtis
Antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su
atitinkamu 2010 metų laikotarpiu, pajamos ūgtelėjo 17 procentų. Nors tipinės
veiklos pelnas padidėjo beveik tris kartus, grynąjį pelną (1,4 mln. litų) mažino
investicijos. Antrąjį 2010 metų ketvirtį
įmonė dirbo nuostolingai.
Laikydamasi tarptautinių reglamentų
įmonė dirba sąnaudų padengimo
principu: iš pajamų padengiamos tik
sąnaudos ir investicijos, o susidaręs
skirtumas
grąžinamas
įmonėms,
besinaudojančioms Lietuvos oro erdve
(jei pajamos viršija sąnaudas ir investicijas) arba kompensuojamas (jei pajamos
mažesnės už sąnaudas ir investicijas).

2010 m. II ketv.

Balansas (tūkst. litų)

2010 m.

2011 m.
I pusm.

Ilgalaikis turtas

127 105

121 534

32 867

37 742

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

15 751

13 616

Turto iš viso

159 972

159 276

Nuosavas kapitalas

153 837

152 141

Dotacijos subsidijos

2 041

1 857

Įsipareigojimai

4 094

5 278

0

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

159 972

159 276

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

1%

2%

ROE

1%

2%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

315

317

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

5

5

9 033

11 633

Finansinės skolos

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

18 476

21 562

34 149

39 425

5 955

6 590

10 763

12 636

-1 536

1 786

-3 365

-1 305

0

621

0

621

114

-1 039

413

-1 005

-1 422

1 368

-2 952

-1 689

-8 %

6%

-9 %

-4 %

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.vilnius-airport.lt

Vadovybė
Generalinis direktorius Tomas Vaišvila. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija), Agnė Katkutė (Susisiekimo ministerija), Janina Žukauskienė (Susisiekimo
ministerija), Tomas Vaišvila.

Bendra informacija
Pagrindinė VĮ Tarptautinis Vilniaus
oro uostas veikla – oro uosto eksploatavimas. Įmonė, įsteigta 1991 metais,
teikia aviacines ir neaviacines paslaugas
(patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, reklama, apgyvendinimo paslaugos). Įmonės veikla apima Vakarų ir
Vidurio Europą, Skandinaviją, Rusiją ir
Ukrainą, o pagrindiniai konkurentai –
Kauno, Rygos ir Talino oro uostai.

Veiklos rezultatai
Nors pirmąjį 2011 metų pusmetį
skrydžių oro uoste sumažėjo beveik 3
proc. iki 13 tūkstančių, keleivių skaičius
padidėjo daugiau nei 7 procentais.
Neramumai turistų gausiai lankomame
Egipte lėmė keleivių skaičiaus nuosmukį
pirmaisiais metų mėnesiais, tačiau oro
uoste pradėjusios dirbti trys naujos
aviacijos bendrovės praplėtė maršrutų
geografiją ir padėjo pritraukti daugiau
keleivių. Palyginti su pagrindiniais
konkurentais – Rygos ir Talino oro
uostais – Vilniaus oro uosto veiklos rezultatai gerėja lėčiau, nes pozityvios tendencijos Vilniuje pasireiškė vėliau (nuo
balandžio mėnesio). Rygoje keleivių
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos
Veiklos sąnaudos
EBIT
Kita veikla

srautas pirmąjį pusmetį augo 14 proc.,
o Taline – 37 proc., skrydžių skaičius –
atitinkamai 11 proc. ir 19 procentų.

Pusmetis
Pardavimo pajamos smuko 24 proc.
iki 15 mln. litų dėl sumažintų rinkliavų
siekiant pritraukti daugiau aviacijos
bendrovių ir plėsti skrydžių skaičių ir
geografiją. Didinant konkurencingumą
mažėjo sąnaudos personalui, draudimui ir reklamai. Pardavimo savikaina
sumažėjo penktadaliu. Pirmąjį pusmetį
įmonė patyrė 3 mln. litų nuostolių. Šį
pusmetį augo neaviacinės pajamos, jos
turėtų kompensuoti aviacinių pajamų
nuosmukį.

Ketvirtis
Nors dėl mažesnių rinkliavų tarifų pardavimo pajamos sumažėjo nuo 11 iki 9
mln. litų, griežta sąnaudų kontrolė (pardavimo savikaina sumažėjo 21 proc. iki 8
mln. litų) ir išaugusios neaviacinės veiklos pajamos (tai lėmė didesnis keleivių
skaičius) leido antrąjį 2011 metų ketvirtį
uždirbti 0,3 mln. litų pelno. Pernai antrasis ketvirtis buvo nuostolingas.

2011 m.
I pusm.

Ilgalaikis turtas

302 411

307 335

16 875

20 186

Trumpalaikis turtas

5 478

6 796

Turto iš viso

319 286

327 521

Nuosavas kapitalas

246 461

243 405

Dotacijos subsidijos

22 177

22 799

Įsipareigojimai

50 648

61 316

Finansinės skolos

43 636

40 909

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

319 286

327 521

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

-3 %

-2 %

ROA
ROE

-3 %

-3 %

D/E

18 %

17 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

444

328

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

6

6

7 667

8 389

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

11 015

9 116

19 688

2 845

3 396

5 919

15 057
6 575

-2 407

-2 657

-8 169

-9 078

2 298

3 209

4 656

6 488

Finansinė ir investicinė veikla

-170

-236

-359

-450

Grynasis pelnas

-279

316

-3 872

-3 040

-3 %

3%

-20 %

-20 %

Grynojo pelno marža

2010 m.

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Finansiniai rezultatai

2010 m. II ketv.

Balansas (tūkst. litų)

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.kaunas-airport.lt

Vadovybė
Generalinis direktorius Arijandas Šliupas. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija), Agnė Katkutė (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija

Finansiniai rezultatai

VĮ „Kauno aerouostas“ pagrindinė veikla
– viešųjų paslaugų teikimas eksploatuojant tarptautinį Kauno oro uostą. Įmonė
įsteigta 1991 metais. Kauno oro uostas
yra labiausiai į rytus nutolęs ES oro uostas, galintis aptarnauti visų tipų orlaivius.
Jo konkurentai – Vilniaus ir Rygos oro
uostai.

Keleivių skaičius oro uoste pirmąjį 2011
metų pusmetį išaugo 40 proc. iki 439
tūkstančių, visų pirma dėl aktyvesnės
bendrovės „Ryanair“ veiklos. Didesnis keleivių skaičius ir ūgtelėjusi keleivių
perkamoji galia turėjo teigiamos įtakos
oro uosto pajamoms iš neaviacinių
paslaugų.
Lyginant pirmąjį 2011 metų ketvirtį su
antruoju, matyti, kad krovinių srautas
oro uoste išaugo beveik penkis kartus.
Tam įtakos turėjo metų pradžioje vykusios derybos su bendrove, vykdančia
tiesioginius skrydžius tarp Šanchajaus
ir Kauno. Skrydžiai pradėti balandžio
mėnesį. Pirmąjį šių metų pusmetį aptarnauta beveik 1,9 tūkst. tonų krovinių, t.
y. vos keliais procentais mažiau nei tuo
pačiu laikotarpiu 2010 metais.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Veiklos sąnaudos
EBIT
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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2010 m.

2011 m.
I pusm.

Ilgalaikis turtas

166 875

163 848

1 912

1 772

354

129

168 787

165 620

Nuosavas kapitalas

36 122

35 265

išaugus oro uosto veiklos apimtims

Dotacijos subsidijos

126 641

124 871

ūgtelėjo pardavimo ir veiklos sąnaudos

Įsipareigojimai

6 024

5 484

Pusmetis
Pardavimo pajamos sumažėjo nuo 1,9
iki 1,6 mln. litų, nes siekiant išlaikyti
oro uosto konkurencingumą sumažinti
aviacinių rinkliavų tarifai. Kita vertus,

– atitinkamai 3 ir 4 procentais. Pajamų

Veiklos rezultatai

Pardavimo pajamos

Balansas (tūkst. litų)

iš pagrindinės veiklos sumažėjimą kompensavo net 40 proc. didesnės pajamos iš
neaviacinių paslaugų – jos siekė 2,5 mln.
litų, palyginti su 1,8 mln. litų 2010 metų
pirmąjį pusmetį.

Ketvirtis

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai
Turto iš viso

3 670

3 294

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Finansinės skolos

168 787

165 620

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

-1 %

-1 %

ROE

-3 %

-3 %

D/E

10 %

9%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

ROA

Kita informacija

Ryškiausias skirtumas tarp 2010 ir

Darbuotojų skaičius

124

129

2011 metų antrųjų ketvirčių – pajamų

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

3

2

iš neaviacinių paslaugų augimas: jos

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

5 649

6 110

šoktelėjo 24 proc. iki daugiau nei 1
mln. litų. Sparčiausiai augo pajamos iš
automobilių stovėjimo aikštelių eksploatacijos. Pagrindinės veiklos pajamos ir

Akcininkų struktūra

sąnaudos išliko beveik nepakitusios, tad
įmonė sumažino grynąjį nuostolį nuo 0,4
mln. iki 0,2 mln. litų.

2010 m. II ketv.
868

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
844

1 864

1 596

628

670

1 289

1 346

-1 233

-1 245

-2 445

-2 871

894

1 110

1 480

2 072

-91

-29

-167

-58

-430

-165

-1 132

-857

-50 %

-20 %

-61 %

-54 %

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.palanga-airport.lt/

Vadovybė
Direktorė Jolanta Jucevičiūtė. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras), Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija), Agnė Katkutė (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija
VĮ Palangos oro uostas įsteigta 1991
metais. Įmonė eksploatuoja vidutinės ir
mažos klasės orlaiviams pritaikytą oro
uosto infrastruktūrą. Iš Palangos vykdomi
reguliarūs skrydžiai į Danijos, Norvegijos
ir Latvijos sostines. Įmonė konkuruoja
su Vilniaus, Kauno, Rygos ir Talino oro
uostais.

Veiklos rezultatai
Aviacijos
bendrovėms
padidinus
skrydžių skaičių ir gerėjant šalies ekonomikos būklei, pirmąjį 2011 metų
pusmetį keleivių skaičius oro uoste
išaugo 9 proc. ir siekė 50,7 tūkstančio.
Skrydžių skaičius sumažėjo 15 proc.
iki 1,4 tūkst. skrydžių, todėl padidėjo
lėktuvų užimtumas.

Finansiniai rezultatai
Pusmetis
Pajamos iš pagrindinės veiklos, palyginti
su jų lygiu pirmąjį 2010 metų pusmetį,
beveik nepakito ir siekė 1,8 mln. litų. Tam
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

įtakos turėjo mažas ir stabilus maršrutų
portfelis bei ilgalaikis bendradarbiavimas
su SAS. Oro uosto rinkliavos sudarė 90
proc. visų pajamų. Dėl kylančių išteklių
kainų padidėjo sąnaudos, tačiau išaugus
keleivių skaičiui iki 0,3 mln. litų ūgtelėjo
kitos veiklos pelnas. Intensyvesnė
neaviacinė veikla leido sumažinti nuostolius beveik trečdaliu – nuo 188 tūkst. iki
132 tūkst. litų.

Antrojo ketvirčio rezultatų dinamika,
palyginti su atitinkamais rodikliais
2010 metais, buvo panaši į pusmečio
duomenis: pajamos beveik nekito, o
sąnaudos išaugo, todėl bendrovės tipinės
veiklos nuostolis išaugo dvigubai – iki
122 tūkst. litų. Nepaisant to, grynasis
pelnas ūgtelėjo nuo 77 tūkst. iki 197
tūkst. litų, nes finansinės veiklos pajamos
išaugo iki 0,2 mln. litų dėl priskaičiuotų
delspinigių už degalų bazės statybos
darbų vilkinimą.

2010 m. II ketv.

1 031

1 802

1 811

520

857

949

EBIT

-56

-122

-393

-596

Kita veikla

122

115

193

255

11

204

11

210

Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

2011 m.
I pusm.

Ilgalaikis turtas

127 034

132 461

3 876

4 752

869

395

130 910

137 213

Nuosavas kapitalas

92 547

92 415

Dotacijos subsidijos

36 698

41 345

1 664

3 453

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai
Turto iš viso

Įsipareigojimai

0

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Finansinės skolos

130 910

137 213

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

0%

0%

ROE

0%

0%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

66

70

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

3

3

6 821

6 348

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

523

Finansinė ir investicinė veikla

2010 m.

Ketvirtis

1 027

Veiklos sąnaudos

Balansas (tūkst. litų)

77

197

-188

-132

8%

19 %

-10 %

-7 %

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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Vadovybė
Generalinis direktorius Arvydas Bogočionkas. Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Jelena Antonevič (Susisiekimo ministerija), Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija), Vidutė Šarkienė (Susisiekimo ministerija), Arvydas Bogočionkas. Stebėtojų taryba: Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Ona Barauskienė (Susisiekimo ministerija), Helena Rogoža (Susisiekimo ministerija), Evaldas Zacharevičius (Saugios laivybos administracija), Kazimieras
Gimbutis (smulkiųjų akcininkų atstovas).

Bendra informacija

AB Lietuvos jūrų laivininkystė (LJL)
įsteigta 2001 metais, reorganizavus 1969
metais įkurtą bendrovę. LJL teikia jūrų
krovininio vandens transporto paslaugas.
Bendrovė turi 11 sausakrūvių laivų, kurių
vidutinis amžius – 15,6 metų. Bendrovės
akcijomis prekiaujama „Nasdaq OMX
Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 metų pusmetį dirbo 10
laivų, kurių bendra talpa (dedveitas)
siekė 133,4 tūkst. tonų. Iš viso plukdyta
651 tūkst. tonų krovinių – 2,4 proc.
mažiau nei pirmąjį 2010 metų pusmetį.
Mažėjusią krovinių gabenimo paklausą
atspindi ir frachto tarifų dinamika: „Baltic Dry“ indeksas (BDI), fiksuojantis
tarptautinius krovinių plukdymo laivais
įkainius, per pirmus šešis 2011 metų
mėnesius sumenko 20 proc., o vidutinė
BDI vertė 2011 m. pirmąjį ketvirtį buvo
net 54 proc. mažesnė nei atitinkamą
2010 metų laikotarpį.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Finansiniai rezultatai
Pusmetis
Per pirmuosius šešis 2011 metų
mėnesius gauta 36 mln. litų pajamų – 42
proc. daugiau nei per atitinkamą 2010
metų laikotarpį. Veiklos sąnaudoms
beveik nekitus, bendrovė sumažino
nuostolį prieš mokesčius ir palūkanas
nuo 16,3 mln. litų 2010 metų pirmąjį
pusmetį iki 5,5 mln. litų tuo pačiu 2011
metų laikotarpiu.
Gretinant 2011 metų pirmojo pusmečio
pajamas su bendrąja laivų talpa matyti,
kad pajamos vienai tonai siekė 270 litų
ir buvo net 46 proc. didesnės nei prieš
metus.

Antrąjį 2011 metų ketvirtį gauta 18,2
mln. litų pajamų, o savikaina sudarė
21,6 mln. litų – atitinkamai 48 proc. ir
14 proc. daugiau nei prieš metus. Grynasis nuostolis sumažėjo nuo 15,2 iki
2,6 mln. litų.
2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

12 318

Veiklos sąnaudos
EBIT

Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

18 178

25 335

1 370

1 274

2 495

2 490

-3 383

-16 271

-5 525

0

23

-8 155

63

-8 326

781

-13 139

4 209

-15 214

-2 579

-37 563

-1 253

-124 %

-14 %

-148 %

-3 %

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
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2011.02.01

OMXV

LJL

2011.03.01

Ilgalaikis turtas

239 319

225 937

9 253

10 940

2 067

611

Turto iš viso

248 571

236 878

Nuosavas kapitalas

163 050

161 797

0

0

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai

85 521

75 081

Finansinės skolos

76 002

64 404

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

248 571

236 878

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

-15 %

-1 %

ROE

-21 %

-2 %

D/E

47 %

40 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

354

312

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

5

5

9 180

9 963

2011.04.01

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 59 %
„Swedbank AS“ klientai (Estija) – 6 %
DFDS A/S – 6 %
Smulkūs akcininkai – 29 %

Bendrovės akcijų kaina „NASDAQ OMX Vilnius“ biržoje
110 %

2011.01.01

2011 m.
I pusm.

36 061

-6 890

Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla

2010 m.

Ketvirtis

2010 m. II ketv.

Pardavimo pajamos

Balansas (tūkst. litų)

2011.05.01

2011.06.01

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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Kelių įmonės

Bendra informacija

Pusmetis

Bendras Lietuvos kelių tinklo ilgis yra
daugiau kaip 81 tūkst. kilometrų. Keliai
skirstomi į du tipus: vietinės ir valstybinės
reikšmės. Kelius valdo 10 regioninių
kelių priežiūros įmonių ir valstybės
įmonė „Automagistralė“. Kelius prižiūri
valstybės įmonės, darbai atliekami
planinių užduočių skyrimo principu.

Pirmąjį šių metų pusmetį valstybės valdomos kelių priežiūros įmonės gavo 125
mln. litų pajamų – 19 proc. daugiau nei
atitinkamu laikotarpiu 2010 metais.
Pajamų augimas susijęs su 2011 metais
išaugusiais asignavimais, kurių bendra
suma ūgtelėjo 17 procentų. Daugiausia
asignavimų iš kelių priežiūros lėšų skiriama Kauno ir Šiaulių regionų keliams.
Augo ir pardavimų, ir veiklos sąnaudos,
o grynasis pelnas ūgtelėjo iki 2 mln. litų
ir buvo 80 proc. didesnis nei 2010 metais. Pelningiausiai dirbo „Šiaulių regiono
keliai“ ir „Panevėžio regiono keliai“,
šios įmonės uždirbo atitinkamai 709
tūkst. ir 628 tūkst. litų grynojo pelno.
„Šiaulių regiono keliai“ taip pat gavo
daugiausia pajamų skaičiuojant vienam
kilometrui, o rangovinės veiklos pajamos
sudarė daugiau nei ketvirtadalį pajamų iš
pagrindinės veiklos.

Veiklos rezultatai
Per pirmuosius šešis 2011-ųjų metų
mėnesius kelių transportas pervežė 23
mln. tonų krovinių – 7 proc. daugiau
nei atitinkamu laikotarpiu 2010 metais. Tai sudaro apie 43 proc. visų
gabenamų krovinių. Keleivių pervežta
197 mln. (0,8 proc. augimas) – 98 proc.
visų keleivių. Krovinių srauto augimui
įtakos turėjo atsigaunantis eksportas, tai iliustruoja aktyvesnis kelionės
leidimų naudojimas. Palyginti su 2010
metų pirmuoju pusmečiu, Kazachstano
leidimų naudota 2,5 karto daugiau, Baltarusijos – 52 proc., Rusijos – 51 proc.,
Turkijos – 13 proc. daugiau.

Finansiniai rezultatai
Kelių priežiūros tarnybos pajamų
gauna iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos, eismo saugumo priemonių
įgyvendinimo, rangovinės ir kitos
veiklos.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

Antrąjį 2011 metų ketvirtį pardavimo
pajamos padidėjo 22 proc. ir siekė 62
mln. litų, tačiau beveik tiek pat ūgtelėjo
sąnaudos. Didžiausias pajamų ir sąnaudų
pokytis užfiksuotas įmonėse „Telšių
regiono keliai“ ir „Automagistralė“.
Sumažėjus pajamoms iš kitos veiklos grynasis pelnas smuktelėjo nuo 979 iki 857
tūkst. litų.

2010 m. II ketv.

104 780

124 549

4 495

5 054

9 058

9 933

-280

-137

-464

756

1 074

797

1 391

1 029

Finansinė ir investicinė veikla

185

196

262

365

Grynasis pelnas

979

857

1 188

2 151

2%

1%

1%

2%

Kita veikla

Grynojo pelno marža

Ilgalaikis turtas

344 378

337 121

88 257

111 485

54 513

39 412

Turto iš viso

432 634

448 607

Nuosavas kapitalas

419 109

419 928

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos

0

0

13 526

28 679

1 000

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

432 634

448 607

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

1%

1%

ROE

2%

2%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

2 886

2 851

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

42

42

6 732

7 151

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
62 813

EBIT

2010 m.

Ketvirtis

51 417

Veiklos sąnaudos

2011 m.
I pusm.

Balansas (tūkst. litų)

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-birželis).
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Vadovybė
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. Pavaduotojas Gintaras Visalga.

Bendra informacija
Generalinė miškų urėdija (GMU) –
biudžetinė valstybės įstaiga, koordinuojanti 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 kirtimo darbus ir prekiauja apvaliąja mediena.
Bendras urėdijų valdomas miškų plotas
sudaro 1,053 mln. hektarų.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 metų pusmetį miškų
urėdijos pardavė 1,943 mln. m3 apvaliosios medienos (per 2010 metų atitinkamą
laikotarpį – 1,821 mln. m3). Apdirbimui
skirta mediena sudarė 85 proc. šio kiekio.
Siekdama plėsti medienos ir jos gaminių
pervežimą geležinkeliais, sausio mėnesį
GMU pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su „Lietuvos geležinkeliais“. Urėdijos
2011 metais planuoja geležinkeliais
pirkėjams išvežti 127 tūkst. m3 medienos
– beveik du kartus daugiau negu pernai.
Nuo 2011 metų rudens bus pradėta naudoti elektroninė medienos pardavimo
sistema, pirkėjų pasiūlymai bus teikiami
miškų urėdijoms, o ne centralizuotai.

Finansiniai rezultatai
Pusmetis
Pirmąjį 2011 metų pusmetį miškų
urėdijų pardavimo pajamos siekė 296
mln. litų ir buvo 45 proc. didesnės
nei atitinkamą laikotarpį 2010 mePelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

tais. Kadangi ir pardavimo, ir veiklos sąnaudos augo lėčiau (atitinkamai
29 proc. ir 34 proc.), grynasis pelnas
šoktelėjo 172 proc. iki 41,23 mln. litų,
tai sudaro beveik 88 proc. metų plano.
Grynojo pelno marža dėl išaugusios medienos kainos padidėjo nuo 7,4 proc. iki
13,9 proc., o nuosavo kapitalo grąža (į
nuosavą kapitalą įskaičiavus valstybinių
komercinės paskirties miškų vertę ir iš
veiklos sąnaudų eliminavus žaliavos bei
turto mokesčius) siekė 3,4 procento.
Apvaliosios medienos kaina augo nuo
99,5 litų iki 137,8 už m3, kartu didėjo
bendrosios sąnaudos – nuo 91 lito iki
104 litų už m3 (eliminavus žaliavos ir
turto mokesčius). Nors darbuotojų
skaičius sumažėjo, didėjant atlyginimams 12 proc. išaugo darbo užmokesčio
fondas. Tipinės veiklos pelnas (eliminavus žaliavos ir turto mokesčius) pirmąjį
2011 metų pusmetį siekė 47,8 litus už
parduotą kubinį metrą medienos (2010
m. atitinkamu laikotarpiu sudarė 21
litą už m3). Grynasis pelnas, sumažinus
veiklos sąnaudas sumokėtais netipiniais
mokesčiais, siekė 41,2 litų už m3 (18,9
lito pirmąjį 2010 metų pusmetį).

Geresnius pusmečio finansinius rezultatus lėmė daug sėkmingesnis negu 2010
metais antrasis ketvirtis. Šį ketvirtį 2011
metais pardavimo pajamos išaugo 54
proc., palyginti su atitinkamu 2010 metų
ketvirčiu, o 4,19 mln. litų grynasis nuostolis (2010 metais) virto 9,18 mln. litų
pelnu (2011 metais).

2010 m. II ketv.

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
154 715

204 035

295 747

Veiklos sąnaudos

66 851

89 244

110 058

147 489

EBIT

-6 123

9 938

15 779

47 107

Kita veikla

264

174

518

516

Finansinė ir investicinė veikla

817

620

1 452

967

-4 190

9 177

15 178

41 229

-4 %

6%

7%

14 %

Grynojo pelno marža

26 |

2011 m.
I pusm.

3 377 288

3 381 342

231 446

286 759

54 364

86 237

Turto iš viso

3 608 734

3 668 102

Nuosavas kapitalas

3 549 097

3 590 169

Dotacijos subsidijos

17 509

18 196

Įsipareigojimai

42 128

59 736

4 803

3 837

3 608 734

3 668 102

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

2%

3%

ROE

2%

3%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

4 859

4 140

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

89

86

4 662

5 407

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso
Rodikliai

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Ketvirtis

100 616

Grynasis pelnas

2010 m.

Balansas (tūkst. litų)

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

Generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas), Kęstutis Žilėnas (energetikos viceministras), Aloyzas Vitkauskas (finansų viceministras), Šarūnas Vasiliauskas (Visagino atominė elektrinė), Arvydas Tarasevičius.

Bendra informacija

Finansiniai rezultatai

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų
operatorius AB LESTO veiklą pradėjo
2011 m. sausio 1 dieną, sujungus
dvi skirstomųjų tinklų bendroves.
Pagrindinės LESTO funkcijos yra elektros persiuntimas vartotojams skirstymo
tinklais, jų eksploatavimas, priežiūra,
valdymas ir plėtra. Bendrovės akcijomis
prekiaujama „Nasdaq OMX Vilnius“
vertybinių popierių biržoje.

Pusmetis
Pirmąjį 2011 metų pusmetį LESTO
grupės pajamos siekė 1,14 mlrd. litų ir
buvo 9 proc. mažesnės nei atitinkamu
2010 metų laikotarpiu. Daugiausia –
64 proc. – visų pajamų gauta iš elektros
persiuntimo. Grynasis nuostolis sudarė
26 mln. litų – 5 mln. litų daugiau nei
2010 metų laikotarpiu. Nuostoliai
didėjo nepaisant 8 mln. litų sumažėjusių
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų.
Pagrindinė
smunkančių
pajamų
priežastis – dėl rinkos liberalizavimo
mažėjantis vartotojų skaičius, perkančių
elektrą iš LESTO. Pajamas aptirpdė
ir žemesnės skirstymo paslaugų kainų
viršutinės ribos.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 metų pusmetį LESTO
persiuntė 3,9 mlrd. kWh elektros energijos. Elektros energijos pardavimai sudarė
56 proc. (2,2 mlrd. kWh), o likusiems
vartotojams LESTO teikė tik persiuntimo paslaugą. Gyventojai, pramonės ir
prekybos įmonės suvartojo atitinkamai
33, 24 ir 10 proc. persiųstos elektros
energijos. Vien per antrąjį metų ketvirtį
persiųsta ir parduota atitinkamai 1,8
mlrd. kWH ir 967 mln. kWh elektros.
Per pirmuosius šešis 2011 metų mėnesius
investuota 108 mln. litų. Didžioji dalis
šių lėšų (57 mln. litų) panaudota prijungiant naujų vartotojų įrenginius.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Balansas (tūkst. litų)

Antrąjį 2011 metų ketvirtį bendrovės
pajamos siekė 522 mln. litų, jos buvo
7 proc. mažesnės nei atitinkamą 2010
metų ketvirtį. Grynasis nuostolis buvo 18
mln. litų – beveik 7 mln. litų didesnis nei
prieš metus.

Pardavimo pajamos

561 216

521 771

1 255 870

1 137 619

189 418

188 559

371 049

363 416

EBIT

-11 769

-19 411

-22 118

-30 775

Kita veikla

Grynojo pelno marža

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

5 169 720

5 055 182

391 992

281 724

139 621

4 313

Turto iš viso

5 561 712

5 336 906

Nuosavas kapitalas

3 764 017

3 677 012

50 867

51 697

1 746 828

1 608 197

539 914

492 552

5 561 712

5 336 906

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

n.d.

3 659

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

n.d.

n.d.

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n.d.

n.d.

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Kita informacija

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

Veiklos sąnaudos

Grynasis pelnas

Trumpalaikis turtas

2011 m.
I pusm.

Ketvirtis

2010 m. II ketv.

Finansinė ir investicinė veikla

Ilgalaikis turtas

2010 m.

0

414

0

810

-2 543

-1 923

-2 005

-2 404

-12 051

-18 121

-20 842

-26 007

-2 %

-3 %

-2 %

-2 %

UAB Visagino atominė elektrinė – 83 %
„E.ON Ruhrgas International“ GmbH – 12 %
Smulkūs akcininkai – 6 %

Bendrovės akcijų kaina „NASDAQ OMX Vilnius“ biržoje
140 %
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2011.01.17
OMXV

2011.02.17
LESTO

2011.03.17

2011.04.17

2011.05.17

2011.06.17

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“
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www.le.lt

Vadovybė
Generalinis direktorius Dalius Misiūnas. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas), Šarūnas Vasiliauskas (Visagino atominė elektrinė), Aloyzas Vitkauskas (finansų viceministras), Kęstutis Žilėnas (energetikos viceministras), Dalius Misiūnas.

Bendra informacija
AB „Lietuvos energija“ (LE) gamina elektros energiją, ją importuoja ir eksportuoja, prekiauja elektra bei teikia sistemines
paslaugas. Bendrovė buvo įsteigta sujungus AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos
elektrinė ir pradėjo veiklą nuo 2011 metų
rugpjūčio 1 dienos. Be to, 2010 metų
pabaigoje pagal ES Trečiojo energetikos
paketo reikalavimus nuo „Lietuvos energijos“ buvo atskirta elektros energijos perdavimo veikla.
LE valdo tris elektrines: Lietuvos
elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę
elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. Pagrindinis LE, kaip energijos gamybos bloko,
uždavinys – užtikrinti Lietuvos energetinį
saugumą. LE akcijomis prekiaujama
„Nasdaq OMX Vilnius“ vertybinių
popierių biržoje.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 m. pusmetį LE pagamino
0,87 TWh elektros energijos – 52 proc.
mažiau nei per atitinkamą 2010 metų
laikotarpį. Iš jų Lietuvos elektrinėje
buvo pagaminta 0,36 TWh elektros
(gamyba sumažėjo tris kartus). Pirmąjį
2010 metų pusmetį dalį elektros energijos paklausos Lietuvoje tenkino gamyba
termofikacinėse elektrinėse. Be to, elektros buvo pirkta biržoje ir importuota,
todėl Lietuvos elektrinė gamino mažiau
VIAP lėšomis subsidijuojamos energijos.
Pirmąjį 2011 metų pusmetį LE nupirko
0,51 TWh ir eksportavo 0,13 TWh elePelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

ktros energijos. „BaltPool“ biržoje LE
pardavė 10 proc., o pirko 54 proc. viso
elektros energijos kiekio, kuriuo buvo
prekiauta.
LE toliau vykdo naujojo 9-ojo bloko
statybas Elektrėnuose ir pirmąjį 2011
metų pusmetį į jį investavo 191 mln. litų.
Kitoms LE investicijoms per šį laikotarpį
buvo skirta 4 mln. litų.
Pirmąjį 2011 metų pusmetį bendrovė
tęsė elektros gamybos bloko pertvarką:
atskirta remonto veikla, pradėta formuoti
gamybos bloko strategija, kurią numatoma patvirtinti LE valdyboje 2011 metų
ketvirtąjį ketvirtį.

Finansiniai rezultatai
Pirmąjį 2011 metų pusmetį LE grupė
uždirbo 54 mln. litų grynojo pelno. Iš jų
Lietuvos elektrinės pelnas sudarė 7 mln.
litų. Pirmąjį pusmetį LE grupė gavo 651
mln. litų pajamų. Efektyvumas pagerėjo:
veiklos sąnaudos sumažėjo 25 procentais.
Šios reguliuojamo sektoriaus bendrovės
turto grąža pirmąjį 2011 metų pusmetį
siekė 3,7 proc., nuosavo kapitalo grąža
– 5,7 procento. Abu šie rodikliai 2011
metais geresni nei 2010 metais. Didėjo
skolinto ir nuosavo kapitalo santykis,
nes įmonė pernai skolinosi pinigų 9-ojo
Lietuvos elektrinės bloko statybai.
2011 metais pabaigus elektros gamybos
bloko pertvarką, LE gamybos funkcijos
bus išgrynintos. Tai leis patikimiau matuoti įmonės valdymo efektyvumą.

2010 m. II ketv.

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

232 273

325 402

461 494

651 224

Veiklos sąnaudos

201 939

304 552

398 155

588 253

30 334

20 850

63 339

62 971

-616

556

-616

897

Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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2011 m.
I pusm.

3 216 596

3 313 334

444 901

382 244

86 925

86 352

Turto iš viso

3 661 497

3 695 578

Nuosavas kapitalas

1 877 575

1 842 607

Dotacijos subsidijos

872 957

947 184

Įsipareigojimai

910 965

905 787

549 888

644 970

3 661 497

3 695 578

2010 m.

2011 m.
I pusm.

4%

4%

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai
ROA
ROE

5%

6%

D/E

29 %

35 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Pusmetis

Pardavimo pajamos

EBIT

2010 m.

Balansas (tūkst. litų)

607

186

1 450

-1 586

19 185

21 653

50 158

54 082

8%

7%

11 %

8%

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

Kita informacija
Darbuotojų skaičius

n.d.

918

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

n.d.

3

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n.d.

n.d.

Akcininkų struktūra

UAB Visagino atominė elektrinė – 96 %
Smulkūs akcininkai – 4 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.litgrid.eu

Vadovybė
Generalinis direktorius Virgilijus Poderys. Valdybos nariai: valdybos pirmininkas – laukiama paskyrimo, Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija), Gintaras Labutis (Technologijų ir inovacijų centras), Valentinas Milaknis (Ministro Pirmininko tarnyba), Virgilijus Poderys.

Bendra informacija

TWh – perduota skirstomųjų tinklų
operatoriui LESTO (0,6 proc. daugiau
negu prieš metus), o kitiems vartotojams – 0,5 TWh, tai 13,6 proc. daugiau
nei 2010 metų pirmą pusmetį.
Pirmąją 2011 metų pusę „Litgrid“
investavo 113 mln. litų. Strateginių
projektų įgyvendinimui skirta 88 mln.
litų. Investicijos į perdavimo tinklo
plėtrą ir rekonstrukciją sudarė 24 mln.
litų.

AB „Litgrid“ įsteigta 2010 metų spalį,
pradėjus įgyvendinti ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus. „Litgrid“
yra perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus aukštos
įtampos perdavimo tinklais Lietuvos
teritorijoje. Įmonė įpareigota palaikyti stabilų elektros energetikos sistemos darbą, administruoja VIAP lėšas
ir rūpinasi strateginių elektros jungčių
statyba bei Lietuvos elektros sistemos
parengimu sinchroniniam darbui kartu
su žemyninės Europos elektros tinklais.
Pirmąjį metų pusmetį baigtas „Litgrid“
ir „Litgrid turtas“ sujungimo procesas,
įmonės akcijomis pradėta prekiauti
„Nasdaq OMX Vilnius“ vertybinių
popierių biržoje. „Litgrid“ antrinei
įmonei „BaltPool“ pavesta formuoti
Lietuvos antrinę dujų rinką.

Pirmąjį 2011 metų pusmetį „Litgrid“
grupės pajamos siekė 209 mln. litų. Beveik pusę jų sudarė pajamos už elektros
energijos perdavimą. Grupės EBITDA
pirmąjį pusmetį sudarė 61,2 mln. litų,
EBITDA marža – 29 procentus.
Grynasis 2011 metų pirmojo pusmečio
nuostolis – beveik 5 mln. litų. Jo susidarymo priežastis – nusidėvėjimo
ir amortizacijos sąnaudos finansinėje
atskaitomybėje (66 mln. litų) didesnės
už sąnaudas, skaičiuotas nustatant perdavimo tarifą (27 mln. litų).

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

2011 m. II ketv.

2011 m. I pusm.

Pardavimo pajamos

100 661

209 142

Veiklos sąnaudos

106 480

215 832

-5 819

-6 690

201

730

EBIT
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

711

1 351

-4 233

-4 088

-4 %

-2 %

2010 m.

2011 m.
I pusm.

2 088 299

2 131 683

273 094

268 406

75 664

49 368

Turto iš viso

2 361 393

2 400 089

Nuosavas kapitalas

1 928 848

1 917 656

42 349

90 790

390 196

391 643

0

0

2 361 393

2 400 089

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

620

70

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

n.d.

3

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n.d.

6 348

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos

Kita informacija

Pusmetis

Pirmąjį pusmetį „Litgrid“ šalies poreikiams perdavė 4,6 TWh elektros energijos – 2 proc. daugiau nei per atitinkamą
2010 metų laikotarpį. Daugiausia – 4

Ilgalaikis turtas

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Finansiniai rezultatai

Veiklos rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

Akcininkų struktūra

UAB Visagino atominė elektrinė – 98 %
Smulkūs akcininkai – 3 %

Bendrovės akcijų kaina „NASDAQ OMX Vilnius“ biržoje
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

2011.01.01

2011.02.01

OMXV

Litgrid

2011.03.01

2011.04.01

2011.05.01

2011.06.01

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“
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Vadovybė
Generalinis direktorius Šarūnas Vasiliauskas. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas), Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko patarėjas), Aloyzas Vitkauskas (finansų viceministras), Inga Černiuk (Energetikos
ministerija), Šarūnas Vasiliauskas.

Bendra informacija
UAB Visagino atominė elektrinė (VAE),
įsteigta 2008 metų rugpjūčio mėnesį,
atsakinga už naujos atominės elektrinės
projekto įgyvendinimą. Vykdant Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo
planą, 2010 metais VAE perduotos VST
ir Rytų skirstomųjų tinklų, „Lietuvos energijos“, Lietuvos elektrinės ir antrinių
įmonių akcijos. Taip sukurta valstybės
kontroliuojama energetikos įmonių
grupė.
Įgyvendinant ES Trečiojo energetikos
paketo reikalavimus Lietuvos elektros
energijos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ turės būti atskirtas nuo VAE
grupės, taip perdavimo veiklą atskiriant
nuo gamybos ir skirstymo veiklos.

Veiklos rezultatai
Pagrindinė VAE veikla – vykdyti naujos
Visagino AE statybos projekto parengiamuosius darbus. Beveik visi jie jau
baigti: atliktos visos aplinkosaugos studijos, baigti statybos aikštelių vertinimo
darbai, įvertinta esama branduolinės
energetikos infrastruktūra. Aikštelių
tinkamumą AE statybai patvirtino
ir Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) ekspertų grupės.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Koncesijos komisija 2011 metų liepos
14 dieną iš dviejų kandidatų atrinko
strateginį investuotoją – Japonijos
korporaciją „Hitachi Ltd.“ kartu su antrine įmone „Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd.“. „Hitachi“ pasiūlė patobulintą
verdančio vandens reaktoriaus (angl. Advanced Boiling Water Reactor, ABWR)
technologiją. ABWR yra vienintelė šiuo
metu pasaulyje eksploatuojama III-osios
kartos pagerinto saugos lygio reaktorių
technologija. Pradėjus veikti Visagino AE
energijos generavimo pajėgumai bus padidinti apie 1300 megavatų.

Turto iš viso
Nuosavas kapitalas
Dotacijos subsidijos

10 668 898

859 914

910 590

343 000

195 743

11 505 014

11 579 488

7 880 056

7 880 282

942 542

1 066 597

2 682 416

2 632 609

Finansinės skolos

1 089 802

1 131 001

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

11 505 014

11 579 488

2010 m.

2011 m.
I pusm.

Įsipareigojimai

Rodikliai

0%

0%

0%

0%

Pusmetis

D/E

14 %

14 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

6 180

5 542

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

46

54

12 308

13 230

VAE grupės pardavimo pajamos 2011
metų pirmąjį pusmetį sudarė 1,47 milijardo litų. Palyginti su analogišku rodikliu 2010 metų pirmąjį pusmetį, pajamos
beveik nesikeitė. Pardavimo savikaina
didėjo dėl išaugusios gamtinių dujų kainos: brango elektros gamyba ir importas.
Po elektros sektoriaus restruktūrizacijos
VAE grupės veiklos sąnaudos sumažėjo
apie 10 proc., palyginti su sąnaudomis
2010 metų pirmąjį pusmetį. Grynojo
pelno VAE grupė uždirbo 29 proc.
mažiau – 20,5 mln. litų.

2010 m. II ketv.

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

613 503

725 808

1 467 258

1 470 459

268 907

587 732

529 394

28 583

-33 947

41 608

27 769

0

0

0

0

Finansinė ir investicinė veikla

-2 100

-4 769

-3 891

-6 268

Grynasis pelnas

13 424

-29 743

28 851

20 495

2%

-4 %

2%

1%

30 |

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

10 645 100

ROE

316 101

Grynojo pelno marža

Trumpalaikis turtas

2011 m.
I pusm.

ROA

Pardavimo pajamos

Kita veikla

Ilgalaikis turtas

2010 m.

Finansiniai rezultatai

Veiklos sąnaudos
EBIT

Balansas (tūkst. litų)

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %
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www.registrucentras.lt/

Vadovybė
Generalinis direktorius Kęstutis Sabaliauskas. Valdybos nariai: Tomas Vaitkevičius (teisingumo viceministras, valdybos pirmininkas), Asta Avižaitė (Teisingumo ministerija), Jolita Bacevičienė (Teisingumo ministerija), Rasa Butvilienė (Teisingumo
ministerija), Klaidas Navickas (Teisingumo ministerija), Genė Švogžlienė (Teisingumo ministerija), Kęstutis Sabaliauskas.

Bendra informacija
Registrų centras įsteigtas 1997 metais.
Įmonė tvarko nekilnojamojo 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
Pirmąjį 2010 metų pusmetį, siekdama taupyti, atleido dalį darbuotojų
ir sutrumpino darbo savaitę. Šįmet,
pagerėjus
ekonominei
situacijai,
Registrų centras pradėjo dirbti įprastu
režimu.
Nuolat populiarėja į elektroninę erdvę
perkeliamos įmonės paslaugos: per
pirmąją 2011 metų pusę Lietuvoje internetu užregistruotos 1324 uždarosios
akcinės bendrovės (25 proc. visų įsteigtų
UAB). Įmonė siūlo internetu registruoti
vis naujas juridinių asmenų formas.
Dėl didžiosios dalies paslaugų perkėlimo
į elektroninę erdvę ir netolygaus klientų
pasiskirstymo
regionuose
įmonė
nusprendė iki šių metų pabaigos panaikinti nuostolingus klientų aptarnavimo padalinius. Vietoje jų planuojama
įrengti mobiliąsias darbo vietas. Be to,
bus steigiamas vieningas atsiskaitymų
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos
Veiklos sąnaudos
EBIT
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

centras Kaune, jis perims dešimties filialuose naikinamų buhalterinės apskaitos skyrių funkcijas.

2010 m.

2011 m.
I pusm.

Ilgalaikis turtas

61 598

62 192

Trumpalaikis turtas

19 564

23 417

9 619

12 875

Turto iš viso

81 162

85 610

Nuosavas kapitalas

52 379

56 058

Balansas (tūkst. litų)

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Finansiniai rezultatai
Pusmetis
Pirmąjį 2011 metų pusmetį įmonės
pardavimo pajamos siekė 42,8 mln. litų
ir buvo 7 proc. didesnės negu tuo pačiu
laikotarpiu prieš metus. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos bendrai išaugo
beveik 4 proc. ir sudarė 40,4 mln. litų.
Kadangi pajamos didėjo sparčiau, grynasis pelnas išaugo daugiau nei 2 kartus, iki
2,4 mln. litų, o grynojo pelno marža siekė
6 procentus. Nuosavo kapitalo grąža
sudarė šiek tiek mažiau nei 5 procentus.

Dotacijos subsidijos

6 658

6 073

22 125

23 479

Finansinės skolos

9 623

9 623

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

81 162

85 610

2010 m.

2011 m.
I pusm.

Įsipareigojimai

Rodikliai
ROA

1%

3%

ROE

2%

5%

D/E

18 %

17 %

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

1 637

1 565

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

6

6

8 682

9 499

Kita informacija

Nuo 2011 metų pradžios įmonė sukaupė
papildomą beveik 3,3 mln. litų pinigų ir
jų ekvivalentų rezervą, o nuo 2010 metų
birželio 30 dienos ši suma padidėjo net
9,1 mln. litų (252 procentais).

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Ketvirtis
Antrąjį ketvirtį įmonės rezultatai gerėjo
ne taip sparčiai. Nors pajamos išaugo
6 proc., palyginti su pajamomis antrąjį
2010 metų ketvirtį, 12,3 proc. padidėjusi
savikaina lėmė blogesnį grynojo pelno
rodiklį – 908 tūkst. litų.

2010 m. II ketv.

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

20 844

22 095

39 869

42 757

6 115

5 772

10 813

11 126

982

888

977

2 407

81

2

305

49

-145

6

-327

-22

918

908

956

2 444

4%

4%

2%

6%

Valstybei priklausanti dalis – 100 %
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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.

Bendra informacija
Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000
metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos
Respublikos kelių transporto priemonių
ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų
duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, vairuotojo pažymėjimų keitimas
ir išdavimas. Įmonė taip pat teikia draudimo tarpininkavimo paslaugas.
Be to, „Regitra“ yra kontaktų centras
Lietuvoje ES šalims keičiantis transporto
priemonių registracijos duomenimis.

Veiklos rezultatai
Pirmąjį 2011 metų pusmetį „Regitra“
transporto priemonių registravimo
paslaugas suteikė 426,6 tūkst. klientų
(34 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai), priėmė 47,3 tūkst. teorijos ir 66,2 tūkst. praktikos egzaminų,
pagamino beveik 79 tūkst. vairuotojo
pažymėjimų. Visi šie rodikliai kur
kas geresni antrąjį metų ketvirtį negu
pirmąjį, tai lemia paslaugų paklausos
sezoniškumas.
„Regitra“ įdiegė elektroninę egzaminų
rezultatų surinkimo ir apdorojimo
sistemą, kurioje sukauptais duomenimis
gali naudotis egzaminus laikantys asmenys ir vairavimo mokyklos.
Iki birželio pabaigos įmonėje pakeista
darbo apmokėjimo sistema, siekiant
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

sumažinti disproporcijas tarp įmonės
vadovų ir kitų darbuotojų.

2010 m.

2011 m.
I pusm.

Ilgalaikis turtas

n.d.

28 576

Trumpalaikis turtas

n.d.

31 007

n.d.

14 306

Turto iš viso

n.d.

59 583

„Regitros“ pardavimo pajamos pirmąjį
2011 metų pusmetį siekė 38,2 mln.
litų. Tai sudaro 57 proc. visų pardavimo
pajamų 2010 metais. Bendrojo pelno
marža siekė 25 proc., o grynasis pelnas –
4,3 mln. litų.
Prastesnius pusmečio rezultatus, palyginti su metų rodikliais, labiausia lėmė kur
kas didesnės veiklos sąnaudos. Tipinės
veiklos marža sudarė 13 proc. per pusmetį
ir 15 proc. per metus. Įmonės balanse
pinigai ir pinigų ekvivalentai nuo metų
pradžios išaugo daugiau nei 2 kartus.

Nuosavas kapitalas

n.d.

50 720

Dotacijos subsidijos

n.d.

5 384

Įsipareigojimai

Tarpinių finansinių ataskaitų 2010 metais įmonė dar nerengė, todėl duomenų,
leidžiančių lyginti 2010 ir 2011 metų
pirmosios pusės rezultatus, nėra.

Finansiniai rezultatai

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Pusmetis

Dėl didesnio klientų srauto antrąjį 2011
metų ketvirtį įmonės pajamos išaugo
26 proc., o grynasis pelnas – 71 proc.,
palyginti su atitinkamais rodikliais pirmąjį
2011 metų ketvirtį. Veiklos pelno marža
siekė 14 proc., o grynojo pelno marža – 13
procento. Antrąjį ketvirtį įmonės grynasis
pelnas sudarė 2,7 mln. litų.

n.d.

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.
21 285

n.d.

38 179

Veiklos sąnaudos

n.d.

3 021

n.d.

4 752

EBIT

n.d.

2 973

n.d.

4 803

Kita veikla

n.d.

126

n.d.

177

Finansinė ir investicinė veikla

n.d.

102

n.d.

100

Grynasis pelnas

n.d.

2 716

n.d.

4 301

n.d.

13 %

n.d.

11 %

Grynojo pelno marža
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n.d.

3 479

Finansinės skolos

n.d.

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

n.d.

59 583

2010 m.

2011 m.
I pusm.

ROA

n.d.

n.d.

ROE

n.d.

n.d.

D/E

n.d.

n.d.

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

n.d.

498

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

n.d.

4

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n.d.

7 320

Rodikliai

Kita informacija

Akcininkų struktūra

Ketvirtis

2010 m. II ketv.

Balansas (tūkst. litų)
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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), Kazimieras Ramonas (Lietuvos bankas), Vilius Šapoka (Vertybinių popierių komisija).

Bendra informacija

Finansiniai rezultatai

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje.
Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių
ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti
investicines paslaugas, įsipareigojimų
investuotojams draudimas. Įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo
ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas
daugiau nevykdo.
Pagrindinis įmonės veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Pagrindines
įmonės pajamas sudaro atlyginimai už
administruojamų fondų administravimą
ir nuosavo kapitalo investavimo pajamos.

Pusmetis

Veiklos rezultatai
Įmonės klientai 2011 metų pirmojo
pusmečio pabaigoje buvo 9 komerciniai bankai, 73 kredito unijos, 9 finansų
maklerio įmonės ir 9 valdymo įmonės.
Antrąjį ketvirtį IID pradėjo drausti keturias naujas kredito unijas.
Indėlių draudimo fondo dydis per
šešis pirmuosius 2011 metų mėnesius
padidėjo 106 mln. litų ir birželio 30
dieną sudarė kiek daugiau nei 1,6
mlrd. litų. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas per atitinkamą
laikotarpį išaugo 0,2 mln. litų iki 6,2
mln. litų. Per šešis 2011 metų mėnesius
šiuose fonduose vidutinė 100 litų administravimo kaina sudarė 3 centus ir buvo
vienu centu mažesnė nei atitinkamu
2010 metų laikotarpiu.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Balansas (tūkst. litų)
Ilgalaikis turtas

Pardavimo pajamos 2011 metų pirmąjį
pusmetį sudarė 454 tūkst. litų, tai 13
proc. mažiau nei atitinkamu 2010
metų laikotarpiu. Pardavimo pajamų
mažėjimas rodo geresnį fondų administravimui skirtų lėšų naudojimą, todėl
yra teigiamas rodiklis. Pusmečio grynasis
pelnas 2011 metais sudarė 498 tūkst. litų
– 59 proc. mažiau nei prieš metus.
Dėl padidėjusių draudimo įmokų ir
pajamų iš investicijų įmonės turtas 2011
metų pirmąjį pusmetį ūgtelėjo 7 proc. –
daugiau kaip 107 mln. litų. Daugiau nei
97 proc. įmonės turto padengia administruojami fondai, priskirtini ilgalaikiams
įsipareigojimams.

Ketvirtis
Antrojo ketvirčio grynasis pelnas siekė
292 tūkst. litų, 55 proc. mažiau nei prieš
metus. Nuosavo kapitalo lėšos, vadovaujantis tarybos nustatyta tvarka, investuojamos ir į užsienio šalių vertybinius popierius JAV doleriais. Dėl sumažėjusio JAV
dolerio kurso, 2011 metų antrąjį ketvirtį
patirta 255 tūkst. litų nerealizuotino
nuostolio. Dėl VVP palūkanų normos
mažėjimo investavimo pajamos sumažėjo
nuo 398 tūkst. litų 2010 metais iki 341
tūkst. litų.

2011 m.
I pusm.

1 206 927

1 275 950

339 127

377 183

142

60

1 546 054

1 653 132

41 506

42 004

0

0

1 504 548

1 611 128

0

0

1 546 054

1 653 132

2010 m.

2011 m.
I pusm.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turto iš viso
Nuosavas kapitalas
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai
ROA

0%

0%

ROE

4%

3%

D/E

0%

0%

2010 m.
I pusm.

2011 m.
I pusm.

Darbuotojų skaičius

10

10

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius

2

2

7 531

5 776

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

2010 m. II ketv.

2011 m. II ketv. 2010 m. I pusm. 2011 m. I pusm.

Pardavimo pajamos

236

230

523

454

Veiklos sąnaudos

454

236

230

523

EBIT

0

0

0

0

Kita veikla

0

0

0

0

Finansinė ir investicinė veikla

653

292

1 203

498

Grynasis pelnas

653

292

1 203

498

277 %

127 %

230 %

110 %

Grynojo pelno marža

Trumpalaikis turtas

2010 m.
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Įmonių sąrašas

Įmonių sąrašas
Apyvarta Turtas 2011
2011 m. I m.
birželio 30
pusm.,
tūkst. litų d., tūkst. litų

Įmonės pavadinimas

Valstybės
dalis*

Sektorius

Atskaitomybė

1

UAB Visagino atominė elektrinė1

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

1 470 459

11 579 488

2

AB LESTO

83 %

Energetika

Energetikos ministerija

1 137 619

5 336 906

3

AB „Lietuvos energija“

98 %

Energetika

Energetikos ministerija

651 224

3 695 578

4

AB „Litgrid“2

98 %

Energetika

Energetikos ministerija

209 142

2 400 089

5

AB „Lietuvos dujos“

18 %

Energetika

Energetikos ministerija

360 476

2 620 751

6

UAB „Visagino energetikos
remontas“

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

321

5 438

7

VĮ Energetikos agentūra

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

0

3 605

8

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

635

1 990 017

9

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

13

1 606

VĮ „Visagino energija“

100 %

Energetika

Ūkio ministerija

41 707

204 355

5 246

51 285

Nr.

10

2
2

3

11

UAB „Geoterma“

77 %

Energetika

VĮ Valstybės turto fondas
(Energetikos ministerija)4

12

AB „Klaipėdos nafta“

71 %

Energetika

Energetikos ministerija

79 772

500 978

16 443

995 138

6 559

400 800

14 857

805 024

9 468

559 355

7 202

525 118

13 239

461 409

16 862

717 333

7 292

272 030

7 425

352 630

11 135

611 662

14 067

909 446

13

VĮ „Automagistralė“

100 %

Transportas

14

VĮ „Alytaus regiono keliai“

100 %

Transportas

15

VĮ „Kauno regiono keliai“

100 %

Transportas

16

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“

100 %

Transportas

17

VĮ „Marijampolės regiono keliai“

100 %

Transportas

18

VĮ „Panevėžio regiono keliai“

100 %

Transportas

19

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

100 %

Transportas

20

VĮ „Tauragės regiono keliai“

100 %

Transportas

21

VĮ „Telšių regiono keliai“

100 %

Transportas

22

VĮ „Utenos regiono keliai“

100 %

Transportas

23

VĮ „Vilniaus regiono keliai“

100 %

Transportas

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

24

AB „Lietuvos geležinkeliai“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

809 022

4 628 979

25

AB Lietuvos jūrų laivininkystė

59 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

36 061

236 878

26

AB Smiltynės perkėla

99 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

6 002

42 240

27

AB Lietuvos paštas

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

88 174

217 809

28

UAB „Geležinkelių projektavimas“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

787

1 738

29

VĮ „Kauno aerouostas“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

1 596

165 620

30

VĮ „Oro navigacija“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

39 425

159 276

31

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

2 838

75 113

32

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

83 958

1 242 348

33

VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas 100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

1 811

137 213

34

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

15 057

327 521

35

VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas 100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

3 486

14 397

36

AB „Autoūkis“

87 %

Transportas

VĮ Valstybės turto fondas

2 714

8 265

37

UAB „Eismo sauga“

100 %

Transportas

VĮ Valstybės turto fondas

285

2 153

38

VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas 100 %

Miškininkystė

Aplinkos ministerija

1 532

6 310
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Įmonės pavadinimas

Valstybės
dalis*

Sektorius

39

VĮ Alytaus miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

40

VĮ Anykščių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

41

VĮ Biržų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

42

VĮ Druskininkų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

43

VĮ Dubravos eksperimentinėmokomoji miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

44

VĮ Ignalinos miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

45

VĮ Jonavos miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

46

VĮ Joniškio miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

47

VĮ Jurbarko miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

48

VĮ Kaišiadorių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

49

VĮ Kauno miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

50

VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų
urėdija

100 %

Miškininkystė

51

VĮ Kėdainių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

52

VĮ Kretingos miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

53

VĮ Kupiškio miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

54

VĮ Kuršėnų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

55

VĮ Marijampolės miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

56

VĮ Mažeikių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

57

VĮ Nemenčinės miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

58

VĮ Pakruojo miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

59

VĮ Panevėžio miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

60

VĮ Prienų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

61

VĮ Radviliškio miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

62

VĮ Raseinių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

63

VĮ Rietavo miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

64

VĮ Rokiškio miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

65

VĮ Šakių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

66

VĮ Šalčininkų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

67

VĮ Šiaulių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

68

VĮ Šilutės miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

69

VĮ Švenčionėlių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

70

VĮ Tauragės miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

71

VĮ Telšių miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

Nr.

Atskaitomybė
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos

Apyvarta Turtas 2011
2011 m. I m.
birželio 30
pusm.,
tūkst. litų d., tūkst. litų
3 991

12 151

5 406

11 703

7 596

18 545

3 698

8 281

13 526

20 997

4 403

7 033

5 714

9 677

5 226

11 018

8 156

21 219

10 379

15 891

5 097

11 144

7 420

11 337

7 193

20 106

9 166

25 890

2 784

4 931

6 105

16 153

5 011

6 736

8 202

13 787

6 076

11 600

5 679

7 498

11 418

24 090

9 456

15 595

6 624

13 237

5 273

11 526

5 679

11 363

5 233

7 990

6 473

11 287

6 391

12 577

8 081

13 256

7 008

13 941

8 440

14 507

11 069

23 072

8 266

17 648
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Įmonių sąrašas

Įmonės pavadinimas

Valstybės
dalis*

Sektorius

72

VĮ Tytuvėnų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

73

VĮ Trakų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

74

VĮ Ukmergės miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

75

VĮ Utenos miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

76

VĮ Valkininkų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

77

VĮ Varėnos miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

78

VĮ Veisiejų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

79

VĮ Vilniaus miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

80

VĮ Zarasų miškų urėdija

100 %

Miškininkystė

Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos
Generalinė miškų urėdija prie
Aplinkos ministerijos

81

UAB „Projektų ekspertizė“

100 %

Kita

Nr.

Atskaitomybė

Apyvarta Turtas 2011
2011 m. I m.
birželio 30
pusm.,
tūkst. litų d., tūkst. litų
4 267

8 549

10 021

16 115

10 543

18 097

2 788

4 848

7 892

14 626

14 343

18 154

4 331

8 748

8 498

18 517

2 826

4 667

Aplinkos ministerija

927

3 675

1 756

3 780

23 660

401 404

100 %

Kita

Aplinkos ministerija

83

VĮ Statybos produkcijos
sertifikavimo centras
VĮ Lietuvos naftos produktų
agentūra

100 %

Kita

Energetikos ministerija

84

UAB „Būsto paskolų draudimas“

100%

Kita

Finansų ministerija

4 499

163 005

85

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

100 %

Kita

Finansų ministerija

454

1 653 132

86

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“

100 %

Kita

Finansų ministerija

690

12 206

87

VĮ Turto bankas

100 %

Kita

Finansų ministerija

2 949

300 017

88

VĮ prie Alytaus pataisos namų

100 %

Kita

2 474

4 998

89

100 %

Kita

2 407

13 839

90

VĮ prie Marijampolės pataisos
namų
VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų
pataisos namų

100 %

Kita

Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos
Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos
Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos

7 535

12 339

91

UAB „Lietuvos kinas“

100 %

Kita

Kultūros ministerija

322

4 065

92

VĮ Vilniaus pilių direkcija

100 %

Kita

Kultūros ministerija

0

247 728

8 869

1 562

76

672

180

1 622

14 615

25 038

82

93

VĮ „Lietuvos paminklai“

100 %

Kita

94

UAB Respublikinė mokomoji
sportinė bazė

100 %

Kita

Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos
Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Vyriausybės

95

UAB Sportininkų testavimo ir
reabilitacijos centras

100 %

Kita

Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie Vyriausybės

96

UAB Lietuvos monetų kalykla

100 %

Kita

Lietuvos bankas

97

VĮ Valstybės turto fondas

100 %

Kita

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1 822

12 428

98

AB Informacinio verslo paslaugų
įmonė
VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“

52 %

Kita

Lietuvos statistikos departamentas

1 437

4 916

100 %

Kita

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos

261

8 168

100

UAB „Baldžio šilas“

71 %

Kita

Neįgaliųjų reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

1 282

8 261

101

VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ 100 %

Kita

7 303

102

54 %

Kita

577

2 705

103

AB „Detonas“

100 %

Kita

Seimo kanceliarija
Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Susisiekimo ministerija

1 925

UAB Kauno Petrašiūnų
darbo rinkos mokymo centras

3 366

14 549

104

AB „Geležinkelio apsaugos
želdiniai“

100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

1 206

5 337

105

AB „Problematika“

100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

5 106

24 008
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99

Įmonių sąrašas

Nr.

Įmonės pavadinimas

Valstybės
dalis*

Sektorius

Atskaitomybė

106

AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras

100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

107

VĮ Universiteto vaistinė

100 %

Kita

Sveikatos apsaugos ministerija

108

AB „Mintis“

81 %

Kita

Švietimo ir mokslo ministerija

109

VĮ Registrų centras

100 %

Kita

Teisingumo ministerija

Apyvarta Turtas 2011
2011 m. I m.
birželio 30
pusm.,
tūkst. litų d., tūkst. litų
35 813

152 293

5 475

3 252

537

2 394

42 757

85 610

110

AB Giraitės ginkluotės gamykla

100 %

Kita

Ūkio ministerija

4 948

62 333

111

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100 %

Kita

Ūkio ministerija

2 853

55 734

112

93 %

Kita

Ūkio ministerija

2 315

136 372

99 %

Kita

Ūkio ministerija

7 821

47 426

114

UAB „Toksika“
UAB Lietuvos parodų ir kongresų
centras „Litexpo“
VĮ „Pajūrio vėtrungė“

100 %

Kita

Ūkio ministerija

336

7 411

115

VĮ „Visagino statybininkai“**

100 %

Kita

Ūkio ministerija

808

10 587

116

VĮ Poilsio namai „Baltija“

100 %

Kita

Ūkio ministerija

2 370

10 995

117

UAB Lietuvos tyrimų centras

100 %

Kita

n.d.

n.d.

118

UAB Vilniaus veterinarijos
klinikinė ligoninė

100 %

Kita

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija (po 50 %)
Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba

21

25

119

AB Klaipėdos metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

754

2 911

120

AB Šiaulių metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

549

1 669

113

121

AB Vilniaus metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

2 690

10 333

122

VĮ Kauno metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

1 300

3 296

123

VĮ Panevėžio metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

592

1 364

457

14 647

124

UAB „Palangos žvorūnė“

100 %

Kita

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

125

UAB „Senevita“

100 %

Kita

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

1 803

3 517

126

UAB sanatorija „Pušyno kelias“

100 %

Kita

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

2 495

7 635

127

VĮ „Infostruktūra“

100 %

Kita

Vidaus reikalų ministerija

8 115

20 178

128

VĮ „Regitra“

100 %

Kita

Vidaus reikalų ministerija

38 179

59 583

129

UAB Žurnalas „Sveikata“

100 %

Kita

Vilniaus teritorinė ligonių kasa

65

83

130

UAB Kauno naujamiesčio darbo
rinkos mokymo centras

61 %

Kita

VĮ Valstybės turto fondas

341

668

131

AB „Jonavos grūdai“

70 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

2 344

18 711

132

AB „Marijampolės regiono
veislininkystė“

89 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

433

3 914

133

AB „Šiaulių regiono veislininkystė“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1 022

5 473

134

UAB Aerogeodezijos institutas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

678

7 561

135

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

5 245

3 143

136

UAB „Gyvulių produktyvumo
kontrolė“
UAB Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

462

4 503

137

UAB Nemuno žirgynas

90 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

235

4 974

138

UAB „Panevėžio veislininkystė“

97 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

70

840

139

UAB Sartų žirgynas

85 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

24

1 619

140

UAB „Šeduvos avininkystė“

100%

Kita

Žemės ūkio ministerija

59

1 693

141

UAB „Šilutės polderiai“

81 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1 841

4 798

142

UAB „Šilutės veislininkystė“

97 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

35

3 256

143

UAB „Valstybinė projektų ir
sąmatų ekspertizė“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

199

552

144

UAB Vilniaus žirgynas

88 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

315

2 221
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Įmonių sąrašas

Apyvarta Turtas 2011
2011 m. I m.
birželio 30
pusm.,
tūkst. litų d., tūkst. litų

Nr.

Įmonės pavadinimas

Valstybės
dalis*

Sektorius

Atskaitomybė

145

UAB Lietuvos žemdirbystės
instituto
Dotnuvos eksperimentinis ūkis

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

2 112

4 646

146

UAB Upytės eksperimentinis ūkis

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

2 156

6 572

147

UAB Žemės ūkio paskolų
garantijų fondas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1 751

261 941

148

VĮ „Pieno tyrimai“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

7 040

22 046

149

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo
agentūra

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

22 496

67 304

150

VĮ Valstybės žemės fondas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

6 084

11 155

151

VĮ Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1 514

13 605

*
Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės nuosavybės teise priklauso valstybei.
** Restruktūrizuojamos ir reorganizuojamos įmonės.
*** Perduota Valstybės turto fondui po 2011 metų birželio 30 dienos, iki tol akcijų valdytoja buvo Energetikos ministerija.
1
Dalis bendrovės akcijų tiesiogiai priklauso valstybei, dalis – per likviduojamą LEO LT.
2
UAB Visagino atominė elektrinė tiesiogiai kontroliuojamos įmonės.
3
VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo fazėje: gamyba buvo vykdoma iki 2009 metų gruodžio 31 dienos, kai sustabdytas paskutinis reaktorius.
4
Perduota Valstybės turto fondui po 2011 metų birželio 30 dienos, iki tol akcijų valdytoja buvo Energetikos ministerija.
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Kita

metodologija

Metinė ataskaita 2010
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VERTINIMO METODOLOGIJA

Vertinimo metodologija
Analizuojant finansinę veiklą buvo vertinami 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 miškų urėdijų finansiniai rezultatai.
Agreguojant finansinius rezultatus naudotas nuosavybės
metodas, kai reikėjo vertinti įmones, kuriuose valstybė valdo mažesnę negu 50 proc. dalį. 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
(birželio 30 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;
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n

iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, balansų išimti
su šiais keliais susiję duomenys, atitinkamai sumažinant
įmonių turtą ir nuosavą kapitalą. Regioninių kelių
įmonių balansai buvo sumažinti kelių verte, nes ji parodo
investuotų biudžeto lėšų kiekį, tačiau kelių, kaip viešosios
prekės, rinkos vertė prilygsta nuliui, nes keliai negeneruoja
tiesioginių pinigų srautų;

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
pačią kokia ji buvo 2009 metais (2009 metų ataskaitai
nekilnojamojo turto vertę pateikė nepriklausomi
vertintojai).

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) buvo
skaičiuojami imant paskutinių 12 mėnesių pelną ir dalinant
iš kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių
periodo pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, skaičiuojant
kapitalo grąžos rodiklį 2011 metų birželio 30 dieną imamas
pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2010 metų liepos 1 dienos iki
2011 metų birželio 30 dienos. Atitinkamai imami apskaitinio
kapitalo verčių 2010 metų liepos 1 dieną ir 2011 metų birželio 30 dieną vidurkiai.
Šioje ataskaitoje pateikiama finansinė informacija paimta
iš įmonių tarpinių finansinių ataskaitų, juridinių asmenų registro ir kitų šaltinių; informacijos netikrino nepriklausomi
auditoriai.
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Įmonių
sąrašas
Santrumpos
ir apibrėžimai

Santrumpos
ir apibrėžimai
AB
Akcinė bendrovė
BDI

„Baltic Dry“ indeksas

D/E

Skolos ir nuosavybės santykis

EBITDA

Pelnas, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos

EBITDA marža

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

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

ESBO

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Frachtas

Mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių ar keleivių gabenimą

GMU

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Grynojo pelno marža

Rodiklis apskaičiuojamas dalinant grynąjį pelną iš apyvartos

IAE

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

KPPP

Kelių priežiūros ir plėtros programa

LE

AB „Lietuvos energija“

LJL

AB Lietuvos jūrų laivininkystė

LR

Lietuvos Respublika

Lt

Litas

mln.

Milijonas/-ai

PSO

Perdavimo sistemos operatorius

ROA

Turto grąža – finansinis rodiklis, rodantis įmonės turto naudojimo efektyvumą. Rodiklis apskaičiuojamas
grynąjį pelną dalinant iš viso turto.

ROE

Nuosavo kapitalo grąža – finansinis rodiklis, rodantis grynojo pelno sumą, grįžtančią kaip pelno procentai už
investuotą akcininkų nuosavybę. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš viso nuosavo kapitalo.

RRT

Ryšių ir reguliavimo tarnyba

Tipinės veiklos (bendrojo
Rodiklis apskaičiuojamas dalinant veiklos pelną iš grynosios apyvartos.
pelno) marža
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)

VVKNT

Valstybės valdomas komercinio naudojimo turtas

Wh

Energijos matavimo vienetas, naudojamas skaičiuoti elektros prietaisų suvartotą arba pagamintą elektros
energiją (Kilovatvalandė = 103 Wh, Teravatvalandė = 1012 Wh)
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Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Ūkio ministerijos Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius; tel. 8 706 64 742.

