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Santrauka
Trys ketvirčiai – nuo 2011 metų sausio 1 dienos iki
2011 metų rugsėjo 30 dienos
n

n

n

n

VVĮ portfelio vertė rinkos kainomis laikotarpio pabaigoje
sudarė 19,6 mlrd. litų ir buvo 7 proc. mažesnė negu
2011 metų pradžioje. Vertės nuosmukį lėmė neramumai
pasaulinėse finansų rinkose: dėl jų sumažėjo VVĮ, kurių
akcijomis prekiaujama biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“,
vertė.
Apskaitinė visų VVĮ turto vertė nuo metų pradžios išaugo
2 proc. ir siekė šiek tiek daugiau nei 30 mlrd. litų. Dėl
geresnių finansinių rezultatų turto vertė sparčiausiai augo
transporto sektoriuje.
Pardavimo pajamos ūgtelėjo 4 proc. iki 5,1 mlrd. litų.
Transporto sektoriaus įmonių pardavimo pajamos
padidėjo nuo 1,6 mlrd. iki 1,9 mlrd. litų, nes išaugo veiklos
apimtys. Miškininkystės sektoriuje jos išaugo 40 proc.
ir sudarė 431 mln. litų. Svarbiausia priežastis – išaugęs
parduotos medienos kiekis ir padidėjusi medienos kaina.
Agreguotas tipinės veikos pelnas šoktelėjo 88 proc. ir siekė
312 mln. litų. Teigiamą pokytį lėmė didėjusios pardavimo
pajamos ir nuosaikiau augusios arba mažėjusios veiklos
sąnaudos.

Pardavimo pajamos (mln. litų)
3 000

n

n

n

Portfelio nuosavybės grąža buvo 1,5 proc., ir lyginant su
2010 metais, paaugo nuo 0,7 procento. Pelningumo rodiklius pagerino visi sektoriai, išskyrus energetikos.
Visose VVĮ laikotarpio pabaigoje buvo beveik 42 tūkst. darbuotojų, tai 2 proc. daugiau negu metų pradžioje. Labiausiai
darbuotojų skaičius augo miškininkystės sektoriuje.
Bendras VVĮ veiklos efektyvumas, matuojant pagal pajamas vienam darbuotojui ir veiklos sąnaudas, išaugo.

Trečiasis ketvirtis – nuo 2011 metų birželio 30
dienos iki 2011 metų rugsėjo 30 dienos
n

n

Šį ketvirtį agreguotos VVĮ pardavimo pajamos smuktelėjo 7
proc. ir sudarė 1,7 mlrd. litų. Nuosmukį lėmė nuo 1 mlrd.
iki 0,8 mlrd. litų sumažėjusi energetikos sektoriaus įmonių
apyvarta. Visuose kituose sektoriuose veikiančių įmonių
pardavimo pajamos augo.
Visų VVĮ tipinės veiklos pelnas trečiąjį ketvirtį buvo 95
mln. litų – 20 proc. didesnis negu atitinkamą 2010 metų
laikotarpį. AB Lietuvos paštas uždirbo 524 tūkst. litų pelno,
nors prieš metus trečiasis ketvirtis įmonei buvo nuostolingas:
tipinės veiklos nuostolis sudarė daugiau nei 4 mln. litų.

Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
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Apskaitinė valstybės valdomų įmonių turto vertė
(neįtraukiant valstybės valdomo nekilnojamojo turto*)
(mlrd. litų, 2011 m. rugsėjo 30 d.)

2010 m. 9 mėn.

2011 m. 9 mėn.

Valstybės valdomų įmonių bei valstybės valdomo nekilnojamojo turto vertė rinkos kainomis
(mlrd. litų, 2011 m. rugsėjo 30 d.)
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* Valstybės valdomas nekilojamasis turtas – tai tiesiogiai valstybei priklausantis ir vyriausybinių institucijų pagal patikėjimo teisę valdomas nekilnojamasis
turtas (pastatai ir autonominės patalpos). Žemės sklypai nėra vertinami, nes turto vertę dažniausiai lemia sklypuose stovintys pastatai.
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Valstybės valdomų įmonių
pertvarkos programa
Trečiąjį ketvirtį dešimt didžiausių VVĮ turėjo Ūkio
ministerijai, Finansų ministerijai ir Ministro Pirmininko
tarnybai pateikti plėtros planus. Ūkio ministerijos ekspertų
grupė analizavo ir įvertino pateiktus strateginius planus,
siekdama nustatyti, ar įmonių suformuluoti strateginiai tikslai
ir nurodyti siektini rodikliai atitinka įmonės specifiką ir ar jie
yra pakankamai ambicingi. Be to, įvertinusi įmonių valdymo
principus pagal vadinamąsias gero valdymo nuostatas, ekspertų
grupė suformulavo siūlymus, kuriais siekiama didinti įmonių
valdymo kokybę.
Išanalizavus įmonių pateiktą finansinę informaciją buvo
pateikti siūlymai dėl dividendų mokėjimo. Be to, atsižvelgus
į strateginių planų kokybę parengtos gairės, kuriomis siekiama

padėti įmonėms diegti gerąją strateginio planavimo praktiką ir
detalizuoti, ko valstybė, kaip akcininkė, tikisi iš strateginių planų.
Analizuojama, kaip reikėtų keisti atlyginimų VVĮ
vadovams nustatymo tvarką. Siekiama šią tvarką pakeisti
taip, kad VVĮ vadovų mėnesio atlyginimai nebūtų didesni
už privačių bendrovių vadovų atlyginimus. Be to, norima,
kad atlyginimų mokėjimo tvarka skatintų įmones siekti
geresnių veiklos rodiklių.
Šie žingsniai atitinka VVĮ reformos programos esmę –
siekti, kad įmonės veiktų efektyviau ir formuluotų ambicingus
veiklos tikslus. Kiti svarbūs reformos etapai – nuosavybės
gairių bei komercinių ir nekomercinių funkcijų atskyrimo
metodikos parengimas.

Svarbiausios naujienos
n

n

n
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Liepos viduryje Vyriausybė Klaipėdos suskystintųjų dujų
terminalą pripažino valstybinės reikšmės projektu. Taip
buvo įtvirtinta strateginė nuostata, kad terminalas yra svarbus užtikrinant Lietuvos energetinę nepriklausomybę, dėl
to visos prie projekto prisidedančios institucijos turėtų kuo
operatyviau koordinuoti veiksmus siekdamos sėkmingai įgyvendinti projektą.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateko į 500 didžiausių Vidurio Europos įmonių sąrašą, kurį sudarė tarptautinė audito
įmonė „Deloitte“. Be to, Lietuvos pramonininkų konfederacija liepos pradžioje bendrovei įteikė „Lietuvos metų eksportuotojo“ apdovanojimą. Į šio prizo nominantų sąrašą „Lietuvos geležinkeliai“ buvo įtraukiami ketverius metus iš eilės.
Liepos viduryje Aplinkos ministerija pristatė naują interneto
svetainę www.valstybiniaimiskai.lt – intelektualios miškų
ūkio elektroninių paslaugų informacinės sistemos kūrimo rezultatą. Projektas finansuotas ES struktūrinės paramos
lėšomis. Svetainėje skelbiamos miškų sektoriaus naujienos,
pranešimai apie miškų būklę, informacija besiilsintiems miškuose ir pristatomos miškų urėdijų teikiamos paslaugos.
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Palangos oro uoste rugpjūčio pabaigoje baigti ES lėšomis finansuoti keleivių terminalo modernizavimo darbai.
Atnaujintame terminale bus galima aptarnauti ir Šengeno, ir šiai erdvei nepriklausančių šalių piliečius.
Rugsėjo pabaigoje Vyriausybė praplėtė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidaus akvatoriją 270 hektarų. Padidinta akvatorija apima teritoriją iki Kiaulės Nugaros salos
Kuršių mariose ir pietinės Klaipėdos miesto administracinės ribos. Šis sprendimas sudaro palankesnes sąlygas
Klaipėdos uosto plėtrai ir suskystintųjų gamtinių dujų
terminalo statybai.
Rugpjūčio viduryje sumažintos rinkliavos už naudojimąsi
Šventosios uostu. Taip siekiama padidinti uosto konkurencingumą ir paskatinti mažųjų laivų srautus. Priklausomai nuo laivo dydžio ir paskirties, rinkliavos mažės iki 50
procentų.
Po bendrovių AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė sujungimo įsteigtos AB „Lietuvos energija“ akcijos
rugsėjo pradžioje buvo įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą.

Portfelio rezultatų
apžvalga
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Apžvelgiant VVĮ portfelio finansinius rezultatus per devynis
2011 metų mėnesius pirmiausia įvardijama, kiek įmonių
sudaro šį portfelį, po to analizuojama portfelio rinkos vertė, o
pabaigoje pateikiama analizė pagal finansinius rodiklius: turto
vertę, nuosavą kapitalą, finansines skolas, apyvartą, EBITDA,
tipinės veiklos pelną, nuosavo kapitalo grąžą, darbuotojus ir
veiklos efektyvumą.
Šioje ataskaitoje pristatomą portfelį sudaro 148 įmonės ar
įmonių grupės. Aptariamu laikotarpiu privatizuotų įmonių
nebuvo, VĮ „Visagino statybininkai“ buvo restruktūrizuojama,
o AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ - reorganizuojama.
Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: energetikos,
transporto, miškininkystės ir kitų įmonių. Pastarajam sektoriui
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

priklauso įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų pirmųjų
sektorių. Energetikos sektoriuje yra 11 įmonių, t. y. vos 7
proc. visų įmonių, tačiau jų apyvarta sudarė 47 proc. visos
portfelio apyvartos. Transporto sektoriuje yra 26 įmonės,
generuojančios 37 proc. portfelio apyvartos, o miškininkystės
sektoriuje – 42 miškų urėdijos ir VĮ Valstybinis miškotvarkos
institutas (8 proc. portfelio apyvartos). Kitų įmonių sektoriui
priskirta beveik pusė portfelio įmonių – 71 įmonė. Tačiau
bendra jų apyvarta sudarė vos 8 proc. VVĮ portfelio apyvartos.
Žemiau pateikiama informacija apie visą valstybės valdomų
įmonių portfelį. Metodologija, kuria remiantis buvo agreguoti
duomenys, pateiktos ataskaitos pabaigoje (žr. „Vertinimo
metodologija“).
2010 m. III ketv. 2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

1 841 962

1 706 491

4 900 328

5 107 197

Pardavimo savikaina

1 251 222

1 127 909

3 205 875

3 309 633

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

590 740

578 582

1 694 454

1 797 564

Veiklos sąnaudos

512 146

483 382

1 528 801

1 485 729

78 594

95 201

165 652

311 834

4%

6%

3%

6%

374 531

384 244

1 056 231

1 200 118

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją
Tipinės veiklos pelno (nuostolių) prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją marža
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis
Balansas (tūkst. litų)
Nematerialus turtas

20 %

23 %

22 %

23 %

15 735

20 236

26 293

46 778

13 605

-15 759

8 888

7 356

107 936

99 681

200 837

365 968

-4 081

25 585

12 132

40 221

112 017

74 096

188 705

325 747

6%

4%

4%

6%

2 032

-3 093

5 531

-5 151

2010 m. 2011 m. 9 mėn.
419 759

371 198

Materialus turtas

22 391 269

22 571 190

Finansinis turtas

1 839 655

1 925 425

281 143

313 801

Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Ilgalaikis turtas

5 720

5 155

24 937 545

25 186 770

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

1 041 330

1 018 389

Per vienerius metus gautinos sumos

1 430 112

1 472 804

Kitas trumpalaikis turtas

1 168 642

1 612 600

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

817 107

756 865

4 457 192

4 860 657

Turto iš viso

29 394 737

30 047 427

Nuosavas kapitalas

18 719 130

18 932 136

Trumpalaikis turtas

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos, subsidijos

804 143

782 267

4 144 117

4 490 236

Ilgalaikiai įsipareigojimai

4 153 307

4 163 329

Trumpalaikiai įsipareigojimai

2 378 184

2 461 726

Įsipareigojimų iš viso

6 531 490

6 625 055

Iš jų finansiniai

2 218 730

2 121 673

29 394 737

30 047 427

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Rodikliai

2010 m. 2011 m. 9 mėn.

D/E

11,9 %

11,2 %

ROA

0,4 %

0,9 %

ROE

0,7 %

1,5 %
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Trečiojo šių metų ketvirčio portfelio pardavimo pajamos
buvo mažesnės nei 2010 metais: jos sumenko 7 proc. iki 1,7
mlrd. litų. Per pirmuosius devynis metų mėnesius, palyginti
su atitinkamu laikotarpiu 2010 metais, portfelio pardavimo
pajamos išaugo nuo 4,9 mlrd. iki 5,1 mlrd. litų, t. y. šiek
tiek daugiau nei 4 procentais. Kadangi pardavimų savikaina
2011 m. rugsėjo 30 d. turto vertinimas (tūkst. litų)
Energetika
Transportas
Miškininkystė
Kita
Nekilnojamasis turtas
Viso

sumažėjo dešimtadaliu (iki 1,1 mlrd. litų), o veiklos sąnaudos
taip pat buvo mažesnės, tipinės veiklos pelnas trečiąjį 2011
metų ketvirtį išaugo 21 proc. iki 95 mln. litų. O devynių
mėnesių tipinės veiklos pelnas padidėjo 88 proc. – nuo 166
mln. iki 312 mln. litų. Galima daryti išvadą, jog efektyvumo
augimo požiūriu įmonės įgauna pagreitį.

Rinkos vertė
2 888 052
16 498
0
0
0
2 904 550

Valstybės valdomų įmonių portfelio rinkos vertė rugsėjo
pabaigoje buvo 7 proc. mažesnė nei metų pradžioje ir siekė 19,6
mlrd. litų. Valstybės valdomų įmonių, kurių akcijomis prekiaujama
biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“, agreguota vertė sumenko 35
proc. iki 2,9 mlrd. litų, o apskaitine verte vertinamas turtas išaugo
3 proc. iki 6,6 mlrd. litų. Besitęsiantys neramumai akcijų rinkose
turėjo didžiausios įtakos portfelio rinkos vertės mažėjimui.
Vertinant miškus buvo remtasi 2010 metais atlikta analize
naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą. Daroma prielaida,

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
595 700
4 982 005
3 248
1 057 467
0
6 638 420

Viso
3 483 752
4 998 503
3 103 248
1 057 467
7 000 000
19 642 970

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

Apskaitinė turto vertė
Per pirmuosius devynis 2011 metų mėnesius apskaitinė
VVĮ turto vertė ūgtelėjo 2 proc. ir laikotarpio pabaigoje sudarė
šiek tiek daugiau nei 30 mlrd. litų. Didėjo visų sektorių apskaitinė turto vertė, o pastebimiausiai – transporto sektoriaus. Šio
sektoriaus įmonių vertė pakilo 5 proc. iki 7,9 mlrd. litų, o kitų
įmonių sektoriaus – 1,4 proc. iki 4 mlrd. litų. Energetikos sektoriaus įmonių vertė ūgtelėjo 1 proc. iki 14 mlrd. litų, o miškininkystės įmonių vertė – 2 proc. iki 3,7 mlrd. litų.
Dėl gerų veiklos rezultatų pastebimiausiai augo AB „Lietuvos geležinkeliai“ turto vertė, ji padidėjo 261 mln. litų – nuo
4,5 mlrd. iki 4,8 mlrd. litų. Per tris mėnesius bendrovė gavo
beveik 87 mln. litų subsidijų ir dotacijų. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ padidino apskaitinio turto vertę 171 mln.
litų iki 1,7 mlrd. litų. Augimo priežastis –įmonės administruojamų fondų padidėjimas dėl surinktų papildomų draudimo
įmokų ir iš investicijų gautų palūkanų pajamų. Turto sumažė-

Nuosavas kapitalas
VVĮ nuosavo kapitalo suma per tris 2011 metų ketvirčius,
palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2010 metais, pakito nežymiai: nuosavas kapitalas padidėjo 1 proc. ir 2011 metų rugsėjo
30 dieną sudarė 18,9 mlrd. litų. Kiek sparčiau jis augo transporto sektoriaus įmonėse (3 proc., iki 5,1 mlrd. litų) ir kitų
įmonių sektoriuje (šiek tiek mažiau nei 3 proc., iki 1,1 mlrd.
litų). Teigiamus pokyčius daugiausia lėmė nuo metų pradžios
augę pelningumo rodikliai.

jimo požiūriu išsiskyrė VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų reguliavimo agentūra (turto vertė smuko 78 mln. litų,
labiausiai dėl sumažėjusio įmonės trumpalaikio turto – atsargų,
išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų) ir UAB Žemės ūkio
ir paskolų garantijų fondas (dėl sumažėjusio bendrovės finansinio turto, bendra turto vertė nukrito 65 mln. litų).
Turtas (mln. litų)
30 000
20 000
10 000
0
2010 m.

2011 m. 9 mėn.

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

2011 m. 9 mėn.
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Finansiniai įsipareigojimai
Finansiniai įsipareigojimai valstybės valdomose įmonėse
mažėjo 4 proc. iki 2,1 mlrd. litų. Apie tris ketvirtadalius
įmonių neturi jokių finansinių įsipareigojimų. Labiausiai –
49 mln. litų – finansines skolas mažino transporto sektoriaus
įmonės. AB „Lietuvos geležinkeliai“, didžiausia sektoriaus
įmonė, skolas sumažino 6 proc. iki 476 mln. litų, o VĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2011 metų
rugsėjo 30 dieną finansų institucijoms buvo skolinga 94 mln.
litų, t. y. 13 proc. mažiau negu metų pradžioje. Kitų įmonių

sektoriaus finansinės skolos sumenko nuo 267 mln. iki
231 mln. litų. Šį pokytį labiausiai lėmė beveik 74 mln. litų
sumažėjusios VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūros finansinės skolos.
Šiek tiek ūgtelėjus kapitalui ir sumažėjus finansinėms
skoloms, VVĮ portfelio finansinio sverto rodiklis toliau
mažėjo. Laikotarpio pabaigoje jis sudarė 11 proc. ir
buvo 0,7 procentinio punkto mažesnis negu 2011 metų
pradžioje.

Finansinės skolos (mln. litų)

Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis

3 000

30 %

2 000

20 %

1 000

10 %

0

0%
2010 m.

2011 m. 9 mėn.

2011 m. rugsėjo 30 d.

Pardavimo pajamos
Devyni mėnesiai
Per devynis 2011 metų mėnesius bendros VVĮ pardavimo
pajamos išaugo 4 proc. ir sudarė 5,1 mlrd. litų. Didžiausias absoliutus pajamų augimas užfiksuotas transporto sektoriuje: čia
pardavimo pajamos kilo nuo 1,6 mlrd. iki 1,9 mlrd. litų. Miškininkystės sektoriaus įmonės didino pardavimo pajamas 40
proc. iki 431 mln. litų, o kitų įmonių sektoriaus įmonės – 10
proc. iki 421 mln. litų. Energetikos sektoriaus įmonių apyvarta
sumažėjo 10 proc. iki 2,4 mlrd. litų.
Tendencijas transporto sektoriuje daugiausia lemia AB
„Lietuvos geležinkeliai“ rezultatai. Šios bendrovės pardavimo pajamos per devynis mėnesius buvo 1,2 mlrd. litų – 21
proc. didesnės negu atitinkamu 2010 metų laikotarpiu. Augimą lėmė padidėję krovinių ir keleivių srautai. Pardavimo pajamas taip pat augino VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija, AB Lietuvos paštas ir kitos transporto sektoriaus
įmonės. Šalies oro uostų pardavimo pajamos sumažėjo dėl
menkesnių pagrindinės (aviacinės) veiklos apimčių. Vilniaus
oro uoste pagrindinės veiklos pajamos mažėjo 21 proc., Kauno
oro uoste – 11 proc., o Palangos oro uoste – 2 procentais. Šią
tendenciją kompensuoja aktyvesnė neaviacinė veikla, tačiau finansinėse ataskaitose neaviacinės veiklos pajamos priskiriamos
prie kitos veiklos pajamų, o oro uostų pardavimo pajamos vis
dar atspindi tik aviacinę veiklą.
Energetikos sektoriaus rezultatų palyginamumą riboja
2010-2011 m. vykusi VAE grupei priklausančių įmonių
pertvarka. Visgi, galima pastebėti, kad per 9 mėnesius mažėjo
8|
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AB LESTO pajamos – jos krito beveik 8 proc., palyginti su
atitinkamu rezultatu prieš metus. Pajamų įmonė gavo mažiau
dėl elektros rinkos liberalizavimo, kuris apkarpė LESTO
klientų skaičių ir lėmė sumažėjusias elektros energijos
pardavimo apimtis.
Miškininkystės sektoriaus įmonių pardavimo pajamos kilo
dėl augusių parduotos medienos kiekių (per 2011 metų sausio–rugsėjo mėnesius miškų urėdijos pardavė 2,8 mln. kubinių metrų apvaliosios medienos, palyginti su 2,6 mln. kubinių
metrų prieš metus) ir 31 proc. (iki 139 litų už kubinį metrą)
išaugusios apvaliosios medienos kainos. Bendras sektoriaus
pardavimo pajamų kilimas sudarė 40 procentų.
Kitų įmonių sektoriuje veikusios įmonės pardavimo pajamas padidino 10 procentų. AB Lietuvos radijo ir televizijos
centro ir VĮ Registrų centro pajamos išaugo 8 procentais. Pastarosios įmonės pajamų augimą lėmė didesnės įplaukos iš nekilnojamojo turto registro paslaugų.
Pardavimo pajamos (mln. litų)
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Trečiasis ketvirtis
Pardavimo pajamos trečiąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu
laikotarpiu 2010 metais, sumenko 7 proc. iki 1,7 mlrd. litų.
Nuosmukį labiausiai lėmė energetikos sektoriaus įmonės, kurių apyvarta sumažėjo nuo 1 mlrd. iki 0,8 mlrd. litų. Visi kiti
sektoriai pajamas padidino. Transporto sektoriuje jos išaugo
17 proc. (nuo 544 mln. iki 639 mln. litų), miškininkystės – 30
proc. (nuo 103 mln. iki 134 mln. litų), o kitų įmonių sektoriuje
beveik nepasikeitė ir sudarė 150 mln. litų (tai vis tiek 4 mln. litų
daugiau negu trečiąjį 2010 metų ketvirtį).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuo pat metų pradžios didino
pardavimo pajamas, nes augo šios įmonės veiklos apimtys. Bendrovės pardavimai trečiąjį ketvirtį padidėjo 19 proc. ir sudarė
417 mln. litų. AB Lietuvos paštas pranešė apie 4 proc., iki 42
mln. litų, išaugusius pardavimus, o Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos eksploatuojamas jūrų uostas atnešė 41 mln.
litų pajamų – 13 proc. daugiau negu trečiąjį 2010 metų ketvirtį.
Visuose trijuose šalies oro uostuose aviacinės veiklos pajamos
mažėjo, ši tendencija išsilaikė nuo 2011 metų pradžios.
Energetikos sektoriaus apyvartos rezultatas neatskleidžia
realios situacijos, nes jam įtakos turėjo pagrindinių sektoriaus
įmonių reorganizacija. Tačiau taip pat energetikos sektoriaus
įmonės trečiąjį ketvirtį pagamino ir perdavė mažiau elektros
energijos. LESTO pajamos sudarė 515 mln. litų ir buvo 4 proc.

mažesnės negu trečiąjį 2010 metų ketvirtį. „Lietuvos energija“ šįmet trečiąjį ketvirtį gavo 383 mln. litų pajamų, o AB
„Litgrid“ – 104 mln. litų.
Miškininkystės sektoriuje pardavimo pajamos trečiąjį ketvirtį šoktelėjo 30 proc., iki 134 mln. litų, dėl to, kad išaugo medienos žaliavos paklausa. Vidutinė apvaliosios medienos kaina
trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais,
išaugo 17 proc., o medienos parduota 14 proc. daugiau.
Kitų įmonių sektoriuje apyvartos augimas buvo nuosaikus.
Jį daugiausia lėmė 9 proc., iki 18 mln., didėjusios Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos ir 11 proc., iki 21 mln. litų,
išaugusios Registrų centro pardavimo pajamos.
Pardavimo pajamos (mln. litų)
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Tipinės veiklos pelnas
Devyni mėnesiai
Nors agreguotos VVĮ pardavimo pajamos augo vos
4 proc., tipinės veiklos pelnas išaugo net 88 proc. ir per
pirmuosius tris šių metų ketvirčius sudarė 312 mln. litų.
Bendras energetikos sektoriaus įmonių tipinės veiklos pelnas,
palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2010 metais, sumažėjo
31 proc. iki 33 mln. litų. Transporto sektoriaus įmonių
tipinės veiklos pelnas augo nuo 107 mln. iki 229 mln. litų,
miškininkystės – nuo 33 mln. iki 68 mln. litų, o kitų įmonių
sektorius sumažino tipinės veiklos nuostolius nuo 23 iki 17
mln. litų.
Geriausias transporto sektoriaus veiklos atspindys – AB
„Lietuvos geležinkeliai“ – padidino tipinės veiklos pelną
daugiau nei 60 proc. – nuo 110 mln. iki 177 mln. litų.
Tai lėmė dėl didesnių veiklos apimčių augusios pardavimo
pajamos ir nuosaikiau didėjusi savikaina bei veiklos sąnaudos.
Per pirmuosius devynis 2011 metų mėnesius AB Lietuvos
paštas sumažino veiklos nuostolius nuo 13 mln. iki 3 mln.
litų. Teigiamų rezultatų pasiekta didinant pardavimus ir
optimizuojant veiklą. Įvairios optimizavimo priemonės leido
apkarpyti veiklos sąnaudas daugiau nei 4 mln. litų (nuo 138
mln. litų iki 133 mln. litų).
Didėjant veiklos apimtims ir pardavimo pajamoms,
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija sumažino

veiklas sąnaudas 15 proc., nes atlikta mažiau uosto akvatorijos
valymo darbų. Šios įmonės tipinės veiklos pelnas išaugo nuo
44 mln. iki 71 mln. litų.
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ sumažino tipinės
veiklos nuostolius nuo 21 mln. iki 11 mln. litų – visų pirma
dėl išaugusių frachto įkainių ir tęsiamos strategijos vis daugiau
laivų valdyti savarankiškai. Tai leido 31 proc. (iki 57 mln.
litų) padidinti pardavimo pajamas. Kita vertus, bendrovei
pavyko 11 proc. (iki 3,6 mln. litų) sumažinti veiklos sąnaudas.
Energetikos sektoriaus įmonės per pirmuosius devynis
2011 metų mėnesius uždirbo 33 mln. litų tipinės veiklos
pelno, t. y. 31 proc. mažiau negu atitinkamu laikotarpiu
2010 metais. Nuosmukį iš dalies lėmė išaugusios gamtinių
dujų kainos ir elektros energijos įsigijimo kainos bei mažesnės
skirstymo paslaugos kainų viršutinės ribos. Iš UAB Visagino
atominė elektrinė kontroliuojamų įmonių per devynis
mėnesius pelningai veikė tik „Lietuvos energija“, iš tipinės
veiklos uždirbusi 61 mln. litų pelno. LESTO iš tipinės
veiklos patyrė 41 mln. litų nuostolių, o „Litgrid“ tipinės
veiklos nuostoliai sudarė 16 mln. litų. Svarbu atkreipti
dėmesį, kad realūs įmonių nuostoliai gali būti mažesni, nes
įmonės turi turto nuvertėjimo požymių, t. y. į jų finansines
ataskaitas įtrauktos nusidėvėjimo sąnaudos gali būti didesnės
Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis)
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už realias sąnaudas. AB „Klaipėdos nafta“ tipinės veiklos
pelno uždirbo 41 mln. litų – 53 proc. daugiau. Pozityvias
tendencijas lėmė didesni krovos tarifai, leidę padidinti
pardavimo pajamas.
Miškininkystės sektoriaus tipinės veiklos pelnas išaugo
dvigubai. Be to, net 115 procentų išaugo urėdijų sumokėti
žaliavos mokesčiai – privalomieji atskaitymai už parduotą
medienos žaliavą ir nenukirstą mišką. Jie įskaičiuoti į urėdijų
veiklos sąnaudas. Apskritai, miškininkystės sektoriaus
įmonės per devynis mėnesius demonstravo kur kas geresnius
pelningumo rezultatus negu prieš metus.
Kitų įmonių sektoriaus tipinės veiklos nuostoliai
sumenko nuo 23 mln. iki 18 mln. litų. Geresnius rezultatus
lėmė pagrindinės įmonės: Registrų centras per pirmuosius
devynis mėnesius uždirbo beveik 3 mln. tipinės veiklos pelno
(37 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2010 metais),
„Regitra“ – beveik 9 mln. litų, o UAB „Litexpo“ – 1,6 mln.

litų (prieš metus – 1,1 mln. litų). Nuostolius augino UAB
„Būsto paskolų draudimas“: bendrovės nuostoliai per tris
2011 metų ketvirčius siekė 32 mln. litų ir buvo 10 mln. litų
didesni negu atitinkamu 2010 metų laikotarpiu.

Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)
300
200
100
0
-100

2010 m. 9 mėn.

2011 m. 9 mėn.

Trečiasis ketvirtis
Agreguoti tipinės veiklos rezultatai 2011 metų trečiąjį
ketvirtį buvo geresni negu prieš metus: tipinės veiklos
pelnas šoktelėjo daugiau negu penktadaliu, iki 95 mln. litų.
Nors energetikos sektoriaus įmonės patyrė beveik 13 mln.
litų tipinės veiklos nuostolių, visų kitų sektorių įmonės
didino pelningumą. Transporto sektoriaus tipinės veiklos
pelnas išaugo nuo 61 mln. iki 87 mln. litų, miškininkystės
sektoriaus – nuo 19 mln. iki 20 mln. litų, o kitų įmonių
sektorius tipinės veiklos nuostolius (daugiau nei 5 mln. litų)
pakeitė pelnu – 356 tūkst. litų.
Pažymėtina, kad trečiąjį 2011 metų ketvirtį Lietuvos
paštas uždirbo 524 tūkst. litų tipinės veiklos pelno, nors
prieš metus trečiasis ketvirtis bendrovei buvo nuostolingas
- tipinės veiklos nuostolis sudarė daugiau nei 4 mln. litų.
„Lietuvos geležinkeliams“ tipinė veikla trečiąjį ketvirtį
buvo beveik 20 proc. pelningesnė negu prieš metus, įmonė
uždirbo 61 mln. litų pelno. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos tipinės veiklos pelnas ūgtelėjo 36 proc. iki 23
mln. litų. „Lietuvos jūrų laivininkystės“ tipinės veiklos
nuostoliai padidėjo nuo 5 mln. iki 6 mln. litų.
Energetikos sektoriaus nuostoliai trečiąjį ketvirtį turėjo
lemiamos įtakos ir devynių mėnesių rezultatams. Tipinės
veiklos nuostolių patirta dėl jau minėtų priežasčių: mažėjo
įmonių pajamos ir išaugo sąnaudos. Didžiausią tipinės
veiklos nuostolį patyrė LESTO: nuostoliai siekė 10,4 mln.
litų ir buvo 3 mln. litų didesni negu tą patį laikotarpį 2010
metais.
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Trečiąjį ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu, miškininkystės sektoriaus pardavimo pajamos
išaugo 30 proc. iki 134 mln. litų, tačiau taip pat beveik
30 proc. išaugo ir pardavimo savikaina, siekusi 45 mln.
litų. Veiklos sąnaudos padidėjo 38 proc. ir šių metų trečiąjį
ketvirtį sudarė 69 mln. litų. Dėl to urėdijoms nepavyko
pasiekti ryškesnio tipinės veiklos pelno augimo. Liepos–
rugsėjo mėnesiais miškininkystės sektoriaus tipinės veiklos
pelnas sudarė šiek tiek mažiau nei 21 mln. litų, tai 9 proc.
daugiau negu prieš metus.
Kitų įmonių sektoriuje geresnių rezultatų trečiąjį ketvirtį,
palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2010 metais, pasiekė
tik mažosios įmonės, o svarbiausios įmonės (jos aptartos
anksčiau), uždirbo mažiau tipinės veiklos pelno nei trečiąjį
2010 metų ketvirtį.

Tipinės veiklos pelnas (mln. litų)

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

100
50
0
-50

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv.

Pelningumas
Nuosavybės grąža per tris ketvirčius siekė 1,5 proc., o
atitinkamu laikotarpiu 2010 metais ji sudarė 0,7 procento.
Valstybės valdomų įmonių kapitalo grąža yra menkesnė negu
privataus sektoriaus įmonių (privačiame sektoriuje kapitalo
grąžos vidurkis yra 8–10 proc.) ne tik dėl to, kad VVĮ efektyvumas yra mažesnis, bet ir todėl, kad VVĮ atlieka įvairių
nekomercinių funkcijų, kurios būtinos visuomenei, tačiau
dažniausiai nuostolingos pačioms įmonėms.
Transporto sektoriaus įmonių nuosavybės grąža didėjo nuo
1,6 proc. iki beveik 4 procentų. „Lietuvos geležinkeliuose“
šis rodiklis išaugo nuo 3 iki 4 proc., o Lietuvos pašto, ir „Lietuvos jūrų laivininkystės“ nuosavybės grąža išliko neigiama.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija padidino nuosavybės grąžos rodiklį dviem procentiniais punktais – nuo 6 iki
8 procentų.
Energetikos sektoriaus įmonių pelningumas šiek tiek
sumenko, o miškininkystės sektorius padidino nuosavo ka-

pitalo grąžą nuo 2 iki 4 procentų. Teigiamą miškininkystės
sektoriaus įmonių rezultatą lėmė sparčiai augusios pardavimo
pajamos, atsvėrusios didesnes įmonių sąnaudas.
Kitų įmonių sektoriaus nuosavybės grąža išliko neigiama –
2,6 proc., nors šiam sektoriui priskiriamų Registrų centro, ir
„Regitros“ pelningumas didėjo.
Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis
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Darbuotojai
Valstybės valdomose įmonėse 2011 metų rugsėjo 30
dieną iš viso dirbo 41 604 žmonės, tai beveik 2 proc.
daugiau nei metų pradžioje. Sparčiausiai darbuotojų daugėjo
miškininkystės sektoriuje – nuo 3 690 iki 4 323. Tokį
darbuotojų skaičiaus padidėjimą lėmė išaugusios miškų
urėdijų atliekamų darbų apimtys (tiek kirtimo, tiek miško
tvarkymo) bei veiklos sezoniškumas (2010 metų rugsėjo 30
dieną miškų sektoriuje dirbo 4 188 darbuotojai). Transporto
sektoriuje darbuotojų skaičius ūgtelėjo 176 žmonėmis iki 23
590, kitų įmonių sektoriuje – 99 darbuotojais iki 5 604, o
energetikos sektoriuje darbuotojų skaičius sumažėjo 127
žmonėmis iki šiek tiek daugiau nei 5,6 tūkstančio.
Iš visų VVĮ didžiausias darbdavys, kaip ir anksčiau, yra
„Lietuvos geležinkeliai“. Bendrovėje laikotarpio pabaigoje
dirbo daugiau nei 12 tūkst. žmonių, tai 3 proc. daugiau

nei prieš metus. Visagino atominėje elektrinėje ir jos
kontroliuojamose įmonėse darbuotojų skaičius sumažėjo
nuo 6 tūkst. iki 5,5 tūkst., o Lietuvos pašte – nuo 7 tūkst. iki
6,7 tūkstančio.
Darbuotojai
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Veiklos efektyvumas ir grąža akcininkams
Valstybės valdomos įmonės vykdo ir komercines, ir nekomercines funkcijas, tad analizuojant jų veiklos efektyvumą VVĮ ne visada galima lyginti su privačiomis bendrovėmis. Siekiant objektyviai įvertinti VVĮ efektyvumą, lentelėje
žemiau pateikiami santykiniai rodikliai ir jų dinamika.
Per devynis šių metų mėnesius vidutinės įmonių pajamos, skaičiuojant vienam darbuotojui, išaugo 7 proc. ir
siekė 133 tūkst. litų, o bendros veiklos sąnaudos sumažė-

jo 3 procentais. Sparčiausiai pajamos vienam darbuotojui
augo miškininkystės sektoriuje (jos padidėjo 37 proc. iki
104 tūkst. litų), o energetikos sektoriaus įmonėms pavyko
labiausiai – nuo 934 mln. iki 824 mln. litų – sumažinti veiklos sąnaudas.
Visos VVĮ į valstybės biudžetą sumokėjo 81 mln. litų netipinių mokesčių. Tai beveik 23 mln. daugiau nei per tris
2010 metų ketvirčius. Sumokėta pelno mokesčio suma ūgLietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis)
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telėjo nuo 12 mln. iki 40 mln., o miškininkystės sektoriaus
įmonės į biudžetą pervedė 59 mln. litų žaliavos mokesčių
(prieš metus – 28 mln. litų). Svarbu pabrėžti, kad du trečdaliai pervestų žaliavos mokesčių yra naudojami bendroms
valstybės reikmėms, o viena trečioji šios sumos grįžta atgal į
miškininkystės sektorių (miškų inventorizavimui, apskaitai,
Visos VVĮ
Rodikliai, 9 mėn.
Pajamos darbuotojui (tūkst. litų)
Turtas darbuotojui (tūkst. litų)
Veiklos sąnaudos (tūkst. litų)
Netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. litų)

valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai
valstybinei miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei
kenkėjų židiniams likviduoti, privačių miškų savininkams
konsultuoti ir mokyti bei kitoms bendrosioms miškų ūkio
reikmėms finansuoti).
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„Lietuvos paštas“ veiklos efektyvumą padidino:
bendrovės veiklos sąnaudos, skaičiuojant vienam paslaugos
vienetui, 2011 metų sausį–rugsėjį buvo 9 proc. mažesnės
nei prieš metus, o vieno paslaugos vieneto pardavimo
pajamos smuktelėjo vos 2,4 procento.
Miškininkystės sektoriui priskiriamos 43 įmonės, iš jų 42
– miškų urėdijos. Būtent jos generuoja beveik visas sektoriaus pajamas ir valdo beveik visą turtą. Nuo metų pradžios
augusios medienos kainos urėdijoms leido pastebimai padidinti pajamas. Miškininkystės sektoriaus pajamos vienam
darbuotojui išaugo nuo 76 tūkst. litų per devynis 2010 metų
mėnesius iki 104 tūkst. litų šiais metais. Kita vertus, net 35
proc., iki 217 mln. litų, išaugo agreguotos sektoriaus išlaidos.
Didele dalimi tai lėmė padidinti žaliavos mokesčiai, taip pat
išaugo miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų sąnaudos. Bendrosios sąnaudos, eliminavus turto mokestį
ir žaliavos mokestį, paaugo 13 proc. nuo 93 litų iki 105 litų už
parduotą apvaliosios medienos kubinį metrą. Savikainos, tenkančios parduotam kubiniam metrui medienos, augimas (17
proc.) sudarė didesniąją dalį bendrųjų sąnaudų pokyčio. Grynasis pelnas (eliminavus turto ir žaliavos mokesčius) paaugo
nuo 23 litų iki 41 lito už parduotą kubinį metrą medienos.

Energetikos sektoriaus įmonių efektyvumą vertinti
sudėtinga dėl 2010–2011 metais vykusios įmonių
reorganizacijos ir dėl šio sektoriaus įmonėms būdingo turto
nuvertėjimo. Vis dėlto reikia pažymėti, kad sektoriaus
pajamos vienam darbuotojui per devynis 2011 metų
mėnesius buvo didesnės nei atitinkamą laikotarpį pernai,
o veiklos sąnaudos sumažėjo 12 procentų. Šiuos rodiklius
galima vertinti kaip teigiamą sektoriaus reorganizacijos
rezultatą. „Klaipėdos naftos“ pajamos augo triskart
sparčiau už sąnaudas – atitinkamai 22 ir 7 procentais. Be to,
efektyvesnis veiklos organizavimas leido 24 proc. sumažinti
veiklos sąnaudas. Todėl natūralu, kad nuosavo kapitalo
grąžos rodiklis, 2010 metais siekęs 6 proc., šiemet pakilo iki
8 procentų.
Transporto sektoriuje veikiančių įmonių efektyvumas
didėjo. „Lietuvos geležinkelių“ veiklos sąnaudos augo
23 proc., o vienos pervežtos krovinio tonos pardavimo
savikaina (be veiklos sąnaudų) padidėjo 2 proc. iki 24 litų
už toną. Pajamos, skaičiuojant vienai krovinių tonai, augo
dar sparčiau – 7 proc. ir pasiekė 31 litą. Vienai pervežtai
krovinio tonai teko beveik 4 litai grynojo pelno, arba 24
proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Visos VVĮ
Rodikliai, III ketvirtis
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.

47

44

123

104

25

29

25

32

29

29

Turtas darbuotojui (tūkst. litų)

741

773

1 689

1 930

347

362

874

878

737

748

Veiklos sąnaudos (tūkst. litų)

512 146

483 382

326 560

272 048

109 085

116 374

49 829

68 811

26 672

26 149

Netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. litų)

12 678

22 694

301

460

1 727

2 310

9 754

19 301

896

623

Turto mokestis (tūkst. litų)

3 363

3 689

301

460

1 727

2 310

439

296

896

623

Žaliavos mokestis (tūkst. litų)

9 315

19 005

9 315

19 005

Turto apyvartumas

0,06

0,06

0,07

0,05

0,07

0,08

0,03

0,04

0,04

0,04

Tipinės veiklos pelno marža

4%

6%

0%

-2 %

11 %

14 %

18 %

15 %

-4 %

0%
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Trečiąjį 2011 metų ketvirtį efektyvumo rezultatai ne tokie
geri, kaip atitinkami devynių mėnesių rodikliai. Pajamos
vienam darbuotojui sumažėjo 6 proc. iki 44 tūkst. litų,
tačiau bendros veiklos sąnaudos mažėjo taip pat – nuo 512
mln. iki 483 mln. litų. Netipiniai mokesčiai valstybei išaugo
dešimtadaliu, iki 23 mln. litų, nes daugiau nei dvigubai
ūgtelėjo pajamos iš žaliavos mokesčio (tai nulėmė aukštesnis
mokesčio tarifas bei didesnė parduotos apvaliosios medienos
ir nenukirsto miško vertė). Miškininkystės sektoriaus įmonės
jų sumokėjo 19 mln. litų.
Energetikos sektoriaus įmonių pajamos, skaičiuojant
vienam darbuotojui, sumažėjo beveik 16 proc., palyginti su

praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Tai iš dalies lėmė
smukusi įmonių apyvarta. Kita vertus, veiklos sąnaudas
trečiąjį ketvirtį pavyko sumažinti 17 procentų. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad energetikos sektoriaus rodikliams įtakos
turėjo vykusi įmonių reorganizacija, todėl jų palyginamumas
yra sąlyginis, o realią situaciją geriau atspindinčius rodiklius
bus galima įvertinti tik vėlesniais laikotarpiais.
Efektyvumo didinimui ypač daug dėmesio skyrė
„Lietuvos energija“. Dėl įmonės administracinės veiklos
centralizavimo ir geresnio elektrinių darbo koordinavimo
trečiąjį ketvirtį sutaupyta 3 mln. litų, o per devynis
mėnesius – 17 mln. litų.

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

Generalinis direktorius Stasys Dailydka. Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo viceministras, valdybos pirmininkas), Tomas
Karpavičius (Susisiekimo ministerija), Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Stasys Dailydka.

Bendra informacija

„Lietuvos geležinkeliai“ – vienintelė
bendrovė šalyje, teikianti krovinių ir
keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas.
Be to, įmonė administruoja geležinkelių
tinklą, rūpinasi viešosios geležinkelių
infrastruktūros priežiūra ir plėtra. Ji veikia
Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse.
Bendrovės konkurentai - kaimyninių šalių
(Estijos ir Latvijos) geležinkelių įmonės
bei artimiausi jūrų uostai.

Veiklos rezultatai

Per devynis 2011 metų mėnesius „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 39,7 mln.
tonų krovinių, tai 14 proc. daugiau nei
atitinkamu laikotarpiu 2010 metais.
Daugiau nei 70 proc. krovinių buvo
tarptautiniai. Didžiąją dalį visų krovinių
sudarė nafta ir jos produktai (37 proc.)
bei cheminės ir mineralinės trąšos (27
procentus). Lyginant su atitinkamu
laikotarpiu 2010 metais, labiausiai
išaugo cheminių ir mineralinių trąšų,
mineralinių produktų ir juodųjų metalų
srautai. Tai liudija apie atsigaunantį
eksportą ir gerėjančią šalies bei jos
prekybos partnerių ekonomikos būklę.
Pervežtų keleivių skaičius ūgtelėjo 6
proc. iki 3,5 milijono. Tarptautiniais
maršrutais važiavusių žmonių skaičius
beveik nekito, o vidaus maršrutais
gabentų keleivių skaičius išaugo 7 procentais. Teigiamus pokyčius lėmė atnaujinti riedmenys ir intensyvesni keleivių
srautai maršrutu Vilnius-Kaunas.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

Devyni mėnesiai

Ilgalaikis turtas

Pardavimo pajamos, išaugus krovinių
ir kitų su pervežimo veikla susijusių
paslaugų apimčiai, padidėjo 21 proc.
iki 1,2 mlrd. litų. Kita vertus, veiklos sąnaudos augo dar sparčiau – 23
procentais. Sąnaudų didėjimui įtakos
turėjo didesnės pervežimo apimtys ir
dėl to išaugę tarpusavio atsiskaitymai
su užsienio šalių geležinkelių įmonėmis.
Be to, pastebimai pabrango dyzeliniai degalai, bendrovė atliko daugiau
negu ankstesniais metais riedmenų ir
geležinkelių remonto darbų. Taip pat
daugiau lėšų skirta darbuotojų atlyginimams, kurie buvo padidinti siekiant iš
dalies kompensuoti darbo užmokesčių
apkarpymus prasidėjus ekonominiam
sunkmečiui. Tipinės veiklos pelnas
didėjo šiek tiek daugiau nei 60 proc. –
iki 177 mln. litų. Grynasis pelnas buvo
didesnis nei atitinkamu laikotarpiu
2010 metais ir sudarė 158 mln. litų, o
grynojo pelno marža padidėjo nuo 11
iki 13 procentų.
Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį pardavimo
pajamos augo nuo 349 mln. iki 417
mln. litų. Sąnaudos didėjo 45 proc. (iki
40 mln. litų), tad tipinės veiklos pelnas
ūgtelėjo 20 proc. (iki 61 mln. litų). Dėl
trečiąjį ketvirtį priskaičiuoto beveik 28
mln. litų pelno mokesčio grynasis pelnas
sumažėjo nuo 55 mln. iki 40 mln. litų.

2010 m. III ketv.
349 108

416 718

1 027 967

1 248 716

Pardavimo savikaina

270 419

315 717

823 789

956 204

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

78 689

101 001

204 178

292 512

Veiklos sąnaudos

27 510

39 908

94 052

115 542

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

51 179

61 093

110 126

176 970

132 610

139 251

353 183

424 506

6 110

9 419

11 513

19 337

Finansinė ir investicinė veikla

-2 289

-2 885

-9 148

-10 496

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

55 000

67 627

112 491

185 811

72

27 872

1 356

28 181

54 928

39 755

111 135

157 630

16 %

10 %

11 %

13 %

Kita veikla

Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2011 m.
9 mėn.

4 154 389

4 252 128

355 934

518 829

63 916

199 696

Turto iš viso

4 510 323

4 770 957

Nuosavas kapitalas

2 619 474

2 719 009

Dotacijos subsidijos

1 082 334

1 169 134

808 515

882 814

504 402

476 084

4 510 323

4 770 957

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

2%

2%

Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai
ROA
ROE

3%

4%

D/E

19 %

18 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

11 775

12 167

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

6

6

11 148

12 037

Kita informacija*

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

* Be antrinių įmonių.

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

Trumpalaikis turtas

2010 m.

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

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

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

Bendra informacija

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

Veiklos rezultatai

Per devynis šių metų mėnesius
bendrovė suteikė beveik 155 tūkst.
vienetų paslaugų – 7 proc. daugiau nei
atitinkamu laikotarpiu 2010 metais.
Augimui daugiausia įtakos turėjo
palankesnė makroekonominė aplinka.
Be to, Lietuvos paštas toliau laikėsi
strategijos stiprinti pozicijas pasiuntinių
paslaugų rinkoje. Tikimasi, kad siekiant
šio tikslo apčiuopiamos naudos duos
2011 metų spalio mėnesį pradėję veikti
pirmieji savitarnos terminalai, kuriuose
galima gauti ir išsiųsti siuntas. Iš viso
šiuo metu jau veikia 37 terminalai 22uose šalies miestuose.

Finansiniai rezultatai
Devyni mėnesiai

Pardavimo pajamos sudarė 130 mln. litų
ir buvo 4 proc. didesnės nei atitinkaPelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

mu 2010 metų laikotarpiu. Išaugus
pasiuntinių paštu siunčiamų siuntų
skaičiui, pasiuntinių paslaugų pajamos
padidėjo 13 procentų. Kitų paslaugų
pajamos (už periodinių leidinių
prenumeratą, neadresuotosios reklamos
paslaugas ir kitas paslaugas), palyginti
su 2010 metų devynių mėnesių pajamomis, išaugo 21 procentu. Daugiausia įtakos teigiamam pokyčiui turėjo
neadresuotos reklamos paslaugų ir
mažmeninės bei komisinės prekybos
pajamų didėjimas.
Tęsiant griežtą sąnaudų kontrolės
politiką bendrovei pavyko 3 proc.
sumažinti veiklos sąnaudas. Daugiausia
sutaupyta su darbuotojais susijusių bei
turto remonto ir priežiūros išlaidų. Tai
leido sumažinti grynąjį nuostolį nuo
11 mln. litų 2010 metais iki 3 mln. litų
2011 metais.
Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį Lietuvos
paštas gavo 42 mln. litų pardavimo
pajamų (4 proc. daugiau nei atitinkamu
2010 metų laikotarpiu) ir sumažino
veiklos sąnaudas 7,5 proc. iki 42 mln.
litų. Ypač džiugu tai, jog po ketverių
metų pertraukos bendrovė pirmą
kartą uždirbo pelno: trečiojo ketvirčio
grynasis pelnas siekė 456 tūkst. litų.
Atitinkamu 2010 metų laikotarpiu
buvo patirta 4 mln. litų nuostolių.

2010 m. III ketv.

42 115

124 759

0

0

0

0

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

40 518

42 115

124 759

130 289

Veiklos sąnaudos

44 979

41 591

137 642

133 423

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

-4 462

524

-12 883

-3 134

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

-2 119

2 282

-5 500

2 197

920

715

2 784

1 851

Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Ilgalaikis turtas

177 260

172 251

42 506

44 514

9 696

6 900

Turto iš viso

219 766

216 765

Nuosavas kapitalas

113 074

109 802

14

3

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai

106 677

106 960

Finansinės skolos

21 972

32 261

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

219 766

216 765

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

-4 %

-2 %

ROA
ROE

-9 %

-4 %

D/E

19 %

29 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

7 016

6 661

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

6

7

5 401

8 253

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

40 518

Pardavimo savikaina

Balansas (tūkst. litų)

130 289

-555

-362

-1 116

-1 102

-4 097

878

-11 214

-2 385

0

421

0

888

-4 097

456

-11 214

-3 273

- 10 %

1%

-9 %

-3 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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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), Tomas Karpavičius (Susisiekimo
ministerija), Eugenijus Gentvilas.

Bendra informacija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija įsteigta 1991 metais.
Pagrindinė jos veikla – Klaipėdos
jūrų uosto infrastruktūros valdymas:
užmokesčio už naudojimąsi uosto
infrastruktūra rinkimas, žemės nuoma,
plėtros ir rekonstrukcijos darbų
vykdymas. Bendrovė konkuruoja su
kaimyniniais uostais: Rygos, Ventspilio,
Talino ir Kaliningrado.

Veiklos rezultatai

2011 metų sausio-rugsėjo mėnesiais
krovos apimtys ūgtelėjo beveik 22
proc., iki 27,4 mln. tonų. Sparčiausiai
augo biriųjų ir suverstinių krovinių
srautai (šiek tiek daugiau nei 26
procentais). Trąšų perkrauta beveik
3 mln. tonų daugiau, o krovinių
konteineriuose (TEU) krovos apimtys
išaugo 39 proc., iki 297 tūkst. TEU.
Pagal pastarąjį rodiklį Klaipėda išlaikė
lyderio poziciją tarp Baltijos šalių
uostų.
Laivų skaičius ūgtelėjo daugiau nei 6
proc. iki 5 tūkst., o keleivių skaičius
sumenko 2 proc., iki 258 tūkstančių.
Bendras keleivių srautas mažėjo iš
esmės dėl to, kad 39 proc. smuko
kruizinių keleivių skaičius.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

Devyni mėnesiai

Ilgalaikis turtas

Dėl didesnių krovos apimčių pajamos iš
pagrindinės veiklos – uosto eksploatacijos – per devynis 2011 metų mėnesius
išaugo 16 proc. ir siekė 125 mln. litų.
Finansinės veiklos pajamos augo iki beveik 3 mln. litų dėl teigiamo valiutos kurso
pokyčio. Veiklos sąnaudos, palyginti su
atitinkamu laikotarpiu 2010 metais,
buvo 15 proc. mažesnės (siekė 54 mln.
litų), nes mažiau vykdyta uosto akvatorijos valymo darbų. Grynasis pelnas išaugo
70 proc. – iki 70 mln. litų. Atitinkamai,
nuosavo kapitalo grąžos rodiklis ūgtelėjo
nuo 5 iki 8 procentų.
Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį pajamos
iš pagrindinės veiklos buvo 13 proc.
didesnės negu atitinkamą laikotarpį
2010 metais ir siekė 41 mln. litų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 7 proc. iki 18 mln.
litų. Per ketvirtį uždirbta 18 mln. litų
pelno, nors prieš metus trečiojo ketvirčio
pelnas buvo beveik 23 mln. litų. Pernai
trečiąjį ketvirtį finansinės veiklos rezultatas buvo teigiamas (6 mln. litų), o 2011
metais įmonė patyrė beveik 5 mln. litų
nuostolių iš finansinės veiklos dėl valiutų
kursų pokyčių.

2010 m. III ketv.

41 079

107 841

0

0

0

0

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

36 292

41 079

107 841

125 037

Veiklos sąnaudos

19 409

18 106

63 905

54 104

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

16 883

22 973

43 936

70 933

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

25 278

32 305

69 414

97 609

0

0

0

0

Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2011 m.
9 mėn.

1 096 205

1 159 752

92 987

105 810

43 015

48 536

Turto iš viso

1 189 192

1 265 562

Nuosavas kapitalas

1 029 686

1 097 906

0

0

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos, subsidijos

38 921

35 292

120 585

132 364

108 137

94 253

1 189 192

1 265 562

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

5%

7%

ROE

6%

8%

D/E

11 %

9%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

267

270

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

7

6

7 004

9 889

Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

36 292

Pardavimo savikaina

Trumpalaikis turtas

2010 m.

125 037

6 004

-4 776

-2 760

-957

22 887

18 197

41 176

69 976

0

0

0

0

22 887

18 197

41 176

69 976

63 %

44 %

38 %

56 %

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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VĮ VIDAUS VANDENS
KELIŲ DIREKCIJA

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

Bendra informacija

Vidaus vandens kelių direkcija (VVKD)
prižiūri ir eksploatuoja šalies vidaus
vandens kelius, plėtoja jų infrastruktūrą
ir tinklą. VVKD įkurta 1990 metais,
o prižiūrimas valstybinės reikšmės
kelių tinklas sudaro 828 kilometrus.
Įmonės strateginis tikslas yra sukurti
infrastruktūros tinklą, kuris būtų modernus, subalansuotas, saugus, draugiškas
aplinkai ir efektyviai tenkinantis
gyventojų ir verslo poreikius.

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 devynis
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
keliavo apie 1,4 mln. žmonių, šįmet
jų skaičius sumažėjo 27 proc. iki kiek
daugiau nei 1 milijono. Keleivių srauto
nuosmukiui įtakos turėjo tai, kad dėl
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

nuostolių buvo nutraukta vienintelio
reguliaraus maršruto Kaunas-Nida
eksploatacija.

76 002

1 569

2 525

855

124

72 423

78 527

Įmonės finansines pajamas sudaro
tiksliniai biudžeto asignavimai (apie
80 proc. visų pajamų) ir kitos pajamos.
Vykdydama programą „Susisiekimo
vidaus vandens keliais užtikrinimas bei
infrastruktūros plėtra“ įmonė pelno
gauti negali, nes tikslinis finansavimas
iš valstybės biudžeto jai skiriamas
kompensuoti patirtas sąnaudas. Pajamos
didėjo iki 5,7 mln. litų dėl 13 proc.
padidintų asignavimų 2011 metams ir
keturis kartus išaugusių kitos veiklos
darbų apimčių (šios pajamos sudarė šiek
tiek daugiau nei 2 mln. litų). Kita vertus,
minėtoji veikla išaugino sąnaudas nuo
0,4 iki 1 mln. litų, o grynasis pelnas iš tų
darbų siekė 486 tūkst. litų.

Nuosavas kapitalas

60 456

60 779

Dotacijos subsidijos

11 925

16 737

42

1 011

0

0

72 423

78 527

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

1%

1%

ROE

1%

2%

D/E

0%

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

112

118

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

4

4

5 583

5 056

Trečiasis ketvirtis

Biudžeto asignavimai ir kitos veiklos
pajamos trečiąjį 2011 metų ketvirtį siekė
2,8 mln. litų. Veiklos sąnaudos vykdant
kitos veiklos darbus ūgtelėjo nuo 29
tūkst. iki 313 tūkst. litų, o grynasis pelnas
iš kitos veiklos padidėjo 453 tūkst. litų –
nuo 7 tūkst. iki 460 tūkst. litų.

2010 m. III ketv.

Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.
2 899

3 672

1 188

2 125

3 243

4 202

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

23

774

429

1 527

Veiklos sąnaudos

29

313

429

1 040

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

-6

461

0

487

207

674

433

909

11

1

11

1

Finansinė ir investicinė veikla

2

-2

3

-2

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

7

460

14

486

Pelno mokestis

0

0

0

0

Grynasis pelnas

7

460

14

486

1%

16 %

0%

8%

18 |

70 854

Turto iš viso

Pardavimo savikaina

Grynojo pelno marža

2011 m.
9 mėn.

Devyni mėnesiai

1 211

Kita veikla

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

2010 m.

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Finansiniai rezultatai

Pardavimo pajamos

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

Balansas (tūkst. litų)

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

5 729

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.oil.lt

Vadovybė

Generalinis direktorius Rokas Masiulis. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas),
Rytis Ambrazevičius (UAB „Omnitel“), Mindaugas Jusius (AB „Swedbank Life Insurance“), Inga Černiuk (Energetikos ministerija),
Rokas Masiulis. Audito komitetas: Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“), Simonas Rimašauskas (UAB „Deloitte Lietuva“),
Mindaugas Jusius. Stebėtojų taryba: Valentinas Milaknis (Ministro Pirmininko tarnyba), Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko
tarnyba), Eimantas Kiudulas.

Bendra informacija

„Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais. Šiandien bendrovė valdo vieną
moderniausių terminalų Europoje.
Pagrindinė „Klaipėdos naftos“ veikla –
naftos ir jos produktų eksportas bei importas. Terminale perkraunama nafta ir
jos produktai atgabenami iš Rusijos ir
Baltarusijos, jie transportuojami į Vakarų
šalis. Pagrindinis konkurentas rinkoje –
Ventspilio uosto naftos terminalas.
Bendrovės akcijos įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį
prekybos sąrašą.

Veiklos rezultatai

„Klaipėdos nafta“ 2011 metų sausio–
rugsėjo mėnesiais perkrovė 5,7 mln. tonų
naftos produktų. Lyginant su atitinkamu
2010 metų laikotarpiu, krovos apimtis
beveik nepakito. Vien trečiąjį metų ketvirtį
naftos produktų srautas siekė 1,7 mln.
tonų, tai 4 proc. mažiau nei prieš metus.

Finansiniai rezultatai
Devyni mėnesiai

Per devynis šių metų mėnesius
„Klaipėdos nafta“ gavo 108 mln. litų
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

pardavimo pajamų – 21 proc. daugiau
nei prieš metus. Iš jų 88 proc. sudarė
pajamos už naftos produktų krovos
paslaugas. Pajamos išaugo dėl to, kad
atsisakiusi tarpininkų įmonė ėmė taikyti
didesnius krovos tarifus.
Pardavimo savikaina 2011 metų
sausio–rugsėjo mėnesiais, palyginti
su atitinkamu 2010 metų laikotarpiu,
paaugo 13 proc. iki 62 mln. litų. Tuo
tarpu veiklos sąnaudos šiemet buvo
34 proc. mažesnės ir siekė 4,8 mln.
litų.
Išaugus pardavimams bei aptirpus
veiklos sąnaudoms grynasis devynių
mėnesių pelnas šoktelėjo 49 proc. iki
36 mln. litų. Augantis pelningumas
padidino nuosavo kapitalo grąžą nuo
6 proc. 2010 metais iki 8 proc. 2011
metais.
Trečiasis ketvirtis

Liepos–rugsėjo mėnesiais gauta 28
mln. litų pardavimo pajamų, tai 9 proc.
daugiau nei tuo pačiu 2010 metų laikotarpiu. Tipinės veiklos sąnaudos šiemet
buvo 4 proc. didesnės ir sudarė 18,5
mln. litų. Grynasis pelnas ūgtelėjo 11,5
proc. iki 8 mln. litų.

2010 m. III ketv.
25 771

28 291

88 573

108 063

Pardavimo savikaina

15 988

17 192

54 926

62 018

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

9 783

11 099

33 647

46 045

Veiklos sąnaudos

1 780

1 258

7 384

4 861

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

8 003

9 841

26 263

41 184

13 815

15 586

43 122

58 524

Kita veikla

10

2

31

15

419

559

1 455

1 277

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

8 432

10 402

27 749

42 476

Pelno mokestis

1 217

2 240

4 252

6 413

Grynasis pelnas

7 215

8 162

23 497

36 063

28 %

29 %

27 %

33 %

Finansinė ir investicinė veikla

Grynojo pelno marža

OMXV

Klaipėdos nafta

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Ilgalaikis turtas

396 150

388 023

77 756

120 590

29 501

20 001

Turto iš viso

473 906

508 613

Nuosavas kapitalas

455 016

491 079

0

0

18 890

17 534

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai

0

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Finansinės skolos

473 906

508 613

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

6%

8%

ROE

6%

8%

D/E

0%

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

303

308

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

7

6

23 574

22 397

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

Balansas (tūkst. litų)

Valstybei priklausanti dalis – 71 %
UAB koncernas „Achemos grupė“ – 10 %
Smulkieji akcininkai – 19 %

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“
Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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Vadovybė

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

Bendra informacija

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

Veiklos rezultatai

Šiais metais naujos skaitmeninės
antžeminės
televizijos
signalo
siuntimo stotys pradėjo veikti trijuose
miestuose. Rugsėjo pabaigoje šis LRTC
tinklas aprėpė jau 32 Lietuvos miestus
ir daugiau nei 90 proc. gyventojų. Šiuo
metu LRTC siunčia iki 32 koduotų ir
nekoduotų skaitmeninės televizijos
programų. Jų skaičius įvairiuose
regionuose skiriasi, priklausomai nuo
dažnių. Trys programos siunčiamos
didelės raiškos (HD) formatu.
Šių metų trečiąjį ketvirtį mobiliojo
interneto
paslaugos
„Mezon“
vartotojai išsiuntė ir priėmė 1,7 mlrd.
MB duomenų – daugiau nei visi
kiti mobiliojo interneto naudotojai
kartu. (RRT duomenimis, visais 3G
tinklais išsiųsta ir priimta 1,5 mlrd.
MB duomenų). Per metus „Mezon“
paslaugų naudojimas išaugo 110 proc.
(visais 3G tinklais teikiamų mobiliojo
interneto paslaugų – 45 procentais).
„Mezon“ vartotojams bendrovė ėmė
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

siūlyti su „WiMAX“ technologija
suderintus Lietuvoje pagamintus
USB modemus. Iki šiol buvo siūlomi
Pietų Korėjoje ir Kinijoje pagaminti
įrenginiai.

LRTC pardavimo pajamos per 2011
metų devynis mėnesius sudarė 54
mln. litų, tai 8 proc. daugiau nei prieš
metus. Nors pardavimo savikaina
beveik nesikeitė (augo 1 proc.), veiklos
sąnaudos išaugo 4 mln. litų, arba 33
proc., palyginti su praėjusiais metais.
Grynasis pelnas sudarė 3 mln. litų ir
buvo 10 proc. didesnis nei prieš metus,
o grynojo pelno marža ūgtelėjo iki 5
procentų. Nuosavo kapitalo grąža per
12 mėnesių iki 2011 metų rugsėjo 30
dienos sudarė 1,4 proc., palyginti su 1,2
proc. 2010 metais.
Nuo metų pradžios bendrovė sumažino
finansinius įsipareigojimus beveik 12
mln. litų, finansinių įsipareigojimų ir
nuosavo kapitalo santykis sumažėjo
iki 41 procento. Gautinos sumos 2011
metų rugsėjo 30 dieną sudarė 17 mln.
litų (11 proc. viso turto), iš jų Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
įsiskolinimai siekė 10 mln. litų (daugiau
kaip 90 proc. jų pradelsti virš 90 dienų).
Pardavimo pajamos siekė 19 mln. litų,
tai 9 proc. daugiau nei prieš metus. Vis
dėlto smarkiai išaugus veiklos sąnaudoms
bendrovė grynojo pelno uždirbo dvigubai
mažiau nei prieš metus – 0,5 mln. litų.

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.
50 309

54 284

36 205

36 571

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

4 997

5 943

14 104

17 712

Veiklos sąnaudos

3 628

5 350

11 074

14 675

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

1 369

593

3 030

3 037

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

6 192

5 473

17 514

17 678

20 |

22 648

3 090

304

157 874

150 090

98 884

101 665

0

0

58 990

48 425

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Įsipareigojimai
Finansinės skolos

52 941

41 461

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

157 874

150 090

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

1%

1%

ROE

1%

1%

D/E

54 %

41 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

385

394

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

5

5

6 565

9 042

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Trečiasis ketvirtis

12 528

Grynojo pelno marža

127 441

23 978

Dotacijos subsidijos

18 471

Grynasis pelnas

133 897

Nuosavas kapitalas

11 963

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Devyni mėnesiai

Pardavimo savikaina

Pelno mokestis

2011 m.
9 mėn.

Turto iš viso

16 960

Finansinė ir investicinė veikla

2010 m.

Finansiniai rezultatai

Pardavimo pajamos

Kita veikla

Balansas (tūkst. litų)

199

186

671

670

-247

-173

-982

-572

1 321

605

2 720

3 135

79

115

182

355

1 242

490

2 538

2 781

7%

3%

5%

5%

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.ans.lt

Vadovybė

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

Bendra informacija

Valstybės įmonės „Oro navigacija“
veikla nekomercinė – įmonė teikia
specializuotas paslaugas šalies oro
erdvėje ir užtikrina, kad būtų vykdomi
atitinkami
Lietuvos
tarptautiniai
įsipareigojimai. „Oro navigacijos“
veiklą ir finansinę atskaitomybę griežtai
reglamentuoja Lietuvos ir tarptautiniai
teisės aktai.

Veiklos rezultatai

Per devynis šių metų mėnesius
Vilniaus skrydžių informacijos erdvėje
užfiksuota 153 tūkst. skrydžių, iš jų
šiek tiek mažiau nei 80 proc. buvo
tranzitiniai. Daugiausia skrydžių vykdė
bendrovės „Air Baltic“ (13 proc.) ir
„Lufthansa” (10 procentų).

Finansiniai rezultatai

Įmonės pagrindinės veiklos pajamas
sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos, kurios padengia sąnaudas teikiant
oro navigacijos paslaugas. Rinkliavų
įkainiai nustatomi atsižvelgiant į ICAO,
ES ir „Eurokontrolės“ reikalavimus paPelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

gal sąnaudų bazę, į kurią įtraukiamas
ir likutis dėl per didelės arba per mažos
ankstesniais metais gautos sumos. Kitaip
tariant, įmonė dirba sąnaudų padengimo
principu.

32 867

47 670

15 751

10 425

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

167 802

Per devynis 2011 metų mėnesius įmonė
gavo 63 mln. litų pajamų – 15 proc.
daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2010
metais. Veiklos sąnaudos padidėjo 9
proc. iki 17 mln. litų, o grynasis pelnas
– nuo 1 mln. iki 6 mln. litų. Perviršinės
pajamos (5 mln. litų), susidariusios
dėl efektyvesnės nei planuota veiklos ir
didesnio skrydžių skaičiaus, turės būti
grąžintos oro erdvės naudotojams 2012
metais.

159 642

Dotacijos subsidijos

2 041

1 765

Įsipareigojimai

4 094

6 395

0

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

159 972

167 802

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

1%

4%

ROE

1%

4%

D/E

0%

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

314

316

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

5

5

9 311

11 733

Finansinės skolos

Trečiasis ketvirtis

Nors pardavimo pajamos trečiąjį 2011
metų ketvirtį augo 14 proc. iki 24 mln.
litų, įmonė dirbo efektyviau ir sumažino
veiklos sąnaudas iki 4,5 mln. litų (10
procentų). Atitinkamai didėjo grynasis
pelnas – nuo 4 mln. iki 7,5 mln. litų, o
grynojo pelno marža šoktelėjo nuo 19 iki
31 procento.

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo savikaina

12 231

11 572

38 982

39 666

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

8 814

12 455

16 212

23 786

Veiklos sąnaudos

4 948

4 467

15 711

17 103

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

3 866

7 988

501

6 683

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

6 859

11 589

9 497

17 445

0

-621

0

0

87

126

500

-879

3 953

7 493

1 001

5 804

0

0

0

0

3 953

7 493

1 001

5 804

19 %

31 %

2%

9%

Grynojo pelno marža

120 132

153 837

63 452

Grynasis pelnas

127 105

159 972

55 194

Pelno mokestis

Ilgalaikis turtas

Nuosavas kapitalas

24 027

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

2011 m.
9 mėn.

Turto iš viso

21 045

Finansinė ir investicinė veikla

2010 m.

Devyni mėnesiai

Pardavimo pajamos

Kita veikla

Balansas (tūkst. litų)

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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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, Tomas Vaišvila.

Bendra informacija

Įmonė, įsteigta 1991 metais, vykdo
aviacinę ir neaviacinę veiklą. Aviacinė
veikla – tai oro uosto eksploatavimas,
o neaviacinę veiklą sudaro komercinės
paskirties patalpų nuoma, reklamos ir
kitos paslaugos. Įmonė konkuruoja su
Kauno, Rygos ir Talino oro uostais, o
jos klientai skrydžius vykdo į Vakarų ir
Vidurio Europą, Skandinaviją Rusiją ir
Ukrainą.

Veiklos rezultatai

Keleivių skaičius per pirmuosius devynis
šių metų mėnesius išaugo 16 proc. ir
siekė 1,3 milijono. Lyginant trečiuosius
2010 ir 2011 metų ketvirčius, keleivių
srautas išaugo dar labiau – beveik
trečdaliu. Teigiamus pokyčius lėmė
gerėjantys šalies ekonominiai rodikliai
ir 2011 metais į Vilniaus oro uostą
pritrauktos aktyviai veiklą plečiančios
aviakompanijos: „Wizz Air“, „Ryanair“
ir kitos. Šįmet pradėti eksploatuoti
nauji maršrutai į Londoną, Korką,
Dortmundą, Romą, Milaną, Barseloną,
Brėmeną, Eindhoveną, Berlyną ir
Donkasterį. Tarptautinė oro uostų
taryba (ACI Europe) rugpjūčio mėnesį
paskelbė, kad Vilniaus oro uostas užėmė
5-tąją vietą pagal keleivių skaičiaus
augimą tarp visų Europos oro uostų.
Per devynis šių metų mėnesius skrydžių
skaičius augo 3 proc., iki 21 tūkstančių.
Vietų užimtumas lėktuvuose augo, jį
lėmė 18 proc. (iki 3 tūkst.) padidėjęs
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

neplaninių skrydžių skaičius. Gabentų
krovinių kiekis išaugo nuo 3,8 tūkst.
iki 4,3 tūkst. tonų.

Finansiniai rezultatai

245 419

Dotacijos subsidijos

22 177

33 410

Įsipareigojimai

50 648

58 646

Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį Vilniaus
oro uosto pajamos iš aviacinės veiklos
buvo 16 proc. mažesnės negu tuo pačiu
laikotarpiu prieš metus, o pajamos
iš neaviacinės veiklos padidėjo 25
procentais.
Įgyvendinus
sąnaudų
taupymo programą ketvirčio pabaigoje
rezultatas (beveik 2 mln. litų pelno) buvo
184 proc. geresnis negu 2010 metais.
Teigiamą pokytį lėmė išaugęs keleivių
skaičius, didėjusi neaviacinių pasaugų
paklausa ir griežta sąnaudų taupymo
politika.

2010 m. III ketv.

Finansinės skolos

43 636

39 546

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

319 286

337 475

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

-2%

-1%

ROE

-3%

-2%

D/E

18%

16%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

395

329

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

6

6

8 333

7 944

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.
24 771
25 704

727

1 570

-1 523

-933

2 861

3 092

8 780

9 666

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

-2 134

-1 522

-10 303

-10 600

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

-2 033

-1 240

-4 747

-7 029

3 012

3 772

7 667

10 261

-175

-253

-534

-703

702

1 998

-3 170

-1 042

0

0

0

0

702

1 998

-3 170

-1 042

5%

15 %

-8 %

-3 %

*Pagal įmonės metodologiją, skaičiuojant grynojo pelno maržą įtraukiami ir kitos veiklos finansiniai rezultatai.
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6 946

Per devynis 2011 metų mėnesius
Vilniaus oro uostas gavo beveik 25 mln.
litų pajamų. Lyginant su tuo pačiu 2010
metų laikotarpiu, Vilniaus oro uosto
pajamos sumažėjo 21 proc., o savikaina
– beveik 22 procentais. Įdiegtas naujas
kainodaros modelis, orientuotas į
neaviacinių pajamų ir keleivių srautų
didinimą, pateisino lūkesčius: keleivių
srautas augo, tuo pačiu nuo 8 mln. litų
iki 10 mln. litų padidėjo neaviacinės
veiklos pajamos. Nuostoliai sumažėjo
iki 1 mln. litų, jų suma buvo 2 mln.
litų mažesnė negu tuo pačiu 2010 metų
laikotarpiu.

32 823

Grynojo pelno marža*

5 478

337 475

31 300

Pelno mokestis

19 374

246 461

8 144

Grynasis pelnas

318 101

16 875

319 286

9 714

Finansinė ir investicinė veikla

302 411

Nuosavas kapitalas

10 885

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Turto iš viso

Pardavimo savikaina

Kita veikla

2011 m.
9 mėn.

Devyni mėnesiai

11 612

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

2010 m.

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Pardavimo pajamos

Veiklos sąnaudos

Balansas (tūkst. litų)

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.kaunas-airport.lt

Vadovybė

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

Bendra informacija

Pagrindinė įmonės veikla – viešųjų
paslaugų
teikimas
eksploatuojant
tarptautinį Kauno oro uostą. Įmonė,
įsteigta 1991 metais, teikia aviacines ir neaviacines paslaugas. Pagrindiniai konkurentai – Vilniaus ir Rygos oro uostai.

Veiklos rezultatai

Keleivių skaičius per devynis 2011
metų mėnesius viršijo 665 tūkstančius
ir buvo 15 proc. didesnis nei
atitinkamu 2010 metų laikotarpiu.
Skrydžių skaičius išaugo 7 proc., iki 7
tūkstančių. Teigiamus veiklos rezultatų
pokyčius lėmė gerėjanti ekonominė
situacija Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse. Pagrindinis oro uosto vežėjas –
bendrovė „Ryanair“ – skrydžių portfelį
papildė nauju maršrutu į Eindhoveną
(Olandija).
Gabentų krovinių srautas sumažėjo 7
proc., iki 3 tūkst. tonų. Trečiąjį metų
ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2010
metų laikotarpiu, keleivių, skrydžių
ir krovinių skaičius sumenko 12–14
procentų. Tam įtakos turėjo dvi
priežastys: dalis keleivių pasirinko kitus Lietuvos oro uostus ir maršrutus,
o krovinių kiekis mažėjo dėl to, kad
2010 metų trečiąjį ketvirtį buvo vykdoma papildoma krovinių gabenimo
programa.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

2010 m.

Devyni mėnesiai

2011 m.
9 mėn.

Ilgalaikis turtas

166 875

162 513

1 912

2 121

354

88

Kauno oro uosto pagrindinės (aviacinės)
veiklos pajamos per devynis 2011 metų
mėnesius smuko nuo 2,8 mln. iki 2,5 mln.
litų, palyginti su atitinkamu laikotarpiu
2010 metais. Tai labiausiai lėmė rinkliavų
tarifai, sumažinti siekiant išlaikyti oro uosto konkurencingumą. Pardavimo savikaina augo 4 proc. iki beveik 5 mln. litų, tačiau
grynasis nuostolis sumažėjo du kartus
– nuo 1,5 mln. iki 0,7 mln. litų. Pastarąjį
pokytį lėmė dėl padidėjusių keleivių ir
skrydžių srautų nuo 2,4 mln. iki 4 mln. litų
išaugusios pajamos iš neaviacinės veiklos.
Augo visi neaviacinės veiklos segmentai, o
labiausiai – pajamos iš stovėjimo aikštelių
(nuo 1 mln. iki 1,4 mln. litų). Pardavimo
pajamų pokyčiai Kaune atspindi pasaulinę
tendenciją oro uostuose: vis didesnę
pajamų dalį sudaro neaviacinė veikla.
Trečiasis ketvirtis

Trečiojo ketvirčio rezultatai, palyginti su
rodikliais per atitinkamą laikotarpį 2010
metais, yra geresni: 321 tūkst. litų nuostolius pakeitė 147 tūkst. litų pelnas. Nors
aviacinės veiklos pajamos mažėjo, įmonė
sumažino ir veiklos sąnaudas, o kitos veiklos
pajamos išaugo nuo 1 mln. iki 1,5 mln. litų.
Įmonės konkurencingumas buvo didinamas mažinant aviacinių paslaugų įkainius,
tačiau išaugusių keleivių srautų nauda buvo
finansiškai didesnė už patirtus nuostolius.

2010 m. III ketv.

931

2 827

1 509

1 594

4 528

4 715

-545

-663

-1 701

-2 188

668

629

1 957

1 975

-1 213

-1 292

-3 658

-4 163

-917

-2 564

-3 068

970

1 487

2 450

3 559

Finansinė ir investicinė veikla

-78

-48

-245

-106

-321

147

-1 453

-710

Pelno mokestis

Grynojo pelno marža

Turto iš viso

168 787

164 634

Nuosavas kapitalas

36 066

35 356

Dotacijos subsidijos

126 697

122 114

6 024

7 164

3 670

3 339

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

168 787

164 634

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

-1 %

0%

ROE

-4 %

-2 %

D/E

10 %

9%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

140

132

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

3

2

6 000

5 500

Įsipareigojimai
Finansinės skolos

ROA

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2 527

-840

Grynasis pelnas

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

964

Kita veikla

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Trumpalaikis turtas

0

0

0

0

-321

147

-1 453

-710

-33 %

16 %

-51 %

-28 %

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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www.palanga-airport.lt/

Vadovybė

Direktorė Jolanta Jucevičiūtė. Valdybos nariai: Rimvydas Vaštakas (susisiekimo viceministras , valdybos pirmininkas), Rolandas
Bražinskas (Susisiekimo ministerija), Agnė Katkutė (Susisiekimo ministerija).

Bendra informacija

Kaip ir kiti didžiausi šalies oro uostai,
Tarptautinis Palangos oro uostas
valstybės įmonės statusą įgijo 1991
metais. Bendrovės eksploatuojama
oro uosto infrastruktūra pritaikyta
vidutinės ir mažos klasės orlaiviams,
o veiklos geografija siekia Daniją,
Norvegiją ir Latviją. Pagrindiniai
konkurentai – Vilniaus, Kauno, Rygos
ir Talino oro uostai.

Veiklos rezultatai

Per devynis 2011 metų mėnesius
keleivių srautas Palangos oro uoste
buvo 4 proc. didesnis nei atitinkamu
laikotarpiu 2010 metais ir siekė 83
tūkstančius. Skrydžių skaičius sumažėjo
10 proc. ir sudarė kiek daugiau nei
2 tūkstančius. Lyginant trečiuosius
2010 ir 2011 metų ketvirčius,
pastebimas rezultatų prastėjimas: ir
keleivių, ir skrydžių skaičius sumenko
3 procentais. Pokyčiui įtakos turėjo
bendrovės „Air Baltic“ sprendimas nuo
rugsėjo sumažinti skrydžių skaičių iš
Palangos į Rygą.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Devyni mėnesiai

Ilgalaikis turtas

127 033

138 240

3 877

4 657

869

999

Dėl sumažėjusio skrydžių skaičiaus pardavimo pajamos buvo šiek tiek mažesnės
negu tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais
ir sudarė beveik 3 mln. litų. Pardavimo
savikaina ūgtelėjo iki 2 mln. litų. Išaugo
ir pajamos iš kitos veiklos. Priežastis
tokia pat kaip ir kituose šalies oro uostuose – keleivių srauto augimas. Dėl
didesnių veiklos sąnaudų ir pardavimo
savikainos grynasis pelnas sumenko nuo
124 tūkst. iki 111 tūkst. litų.
Trečiasis ketvirtis

Aviacinės veiklos pajamos dėl prastesnių nei
anksčiau rezultatų sumažėjo nuo 1,2 mln.
iki 1,1 mln. litų, o padidėjusi pardavimų
savikaina ir nepakitęs kitos veiklos rezultatas lėmė tai, kad grynasis pelnas sumažėjo
nuo 312 tūkst. iki 243 tūkst. litų. Atitinkamai, grynojo pelno marža sumenko nuo 26
iki 21 procento. Spalio viduryje Švedijos
aviakompanija „Sweden Airways” pradėjo
reguliarius skrydžius maršrutu Palanga–
Stokholmas, tačiau keleivių nepakako ir
spalio gale skrydžiai buvo nutraukti.

2010 m. III ketv.
1 209

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.
1 145

3 011

2 956
2 116

Pardavimo savikaina

606

657

1 944

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

603

488

1 067

840

Veiklos sąnaudos

476

441

1 333

1 390
-550

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

127

47

-266

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

338

265

368

94

Kita veikla

113

113

307

368

Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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72

83

83

293

312

243

124

111

0

0

0

0

312

243

124

111

26 %

21 %

4%

4%

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

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

130 910

142 897

Nuosavas kapitalas

Turto iš viso

92 547

92 658

Dotacijos subsidijos

36 698

44 674

1 665

5 565

0

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

130 910

142 897

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

0%

0%

ROE

0%

0%

D/E

0%

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

71

71

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

3

3

7 111

6 519

Įsipareigojimai
Finansinės skolos

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.ljl.lt

Vadovybė

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

Bendra informacija

„Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL)
įsteigta 2001 metais, reorganizavus
1969 metais įkurtą bendrovę LISCO.
Svarbiausios LJL veiklos sritys – laivyno komercinis ir techninis valdymas.
Bendrovė turi 11 sausakrūvių laivų,
kurių vidutinis amžius – 16 metų.
Bendrovės akcijos yra įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį
prekybos sąrašą.

Veiklos rezultatai

Frachto įkainius birių sausakrūvių laivų
rinkoje atspindinčio „Baltic Dry“ indekso (BDI) vertė per trečiąjį ketvirtį
ūgtelėjo 34 proc., tačiau vidutinė indekso
vertė šį ketvirtį buvo net 39 proc. mažesnė
nei atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

Finansiniai rezultatai
Devyni mėnesiai

Padidinus savarankiškai valdomų
laivų skaičių, pajamos, palyginti su
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu,
padidėjo 31 proc. iki 56,8 mln. litų.
Bendrovei pavyko mažinti sąnaudas,
todėl EBITDA paaugo nuo -1,4 mln.
litų (-3 proc. pardavimų) 2010 m. sausio
– rugsėjo mėnesiais iki 8 mln. litų (14
procento) 2011 metais. Dėl mažėjančių
nuostolių nuosavo kapitalo grąža
paaugo nuo -21 proc. 2010 metais iki
-10 proc. 2011 metais. Likvidumo
rodiklis 2011 metų rugsėjo 30 d. siekė
0,8, o 2010 metų pabaigoje šis rodiklis
buvo 0,3.
Trečiasis ketvirtis

Per tris mėnesius gauta 21 mln. litų
pajamų, o tipinės veiklos sąnaudos
siekė 27 mln. litų, tai atitinkamai 15 ir
16 proc. daugiau nei prieš metus. Be to,
įmonės rezultatams neigiamos įtakos
turėjo valiutos kurso pokyčiai. Todėl
grynasis nuostolis siekė 10 mln. litų, tai
sudaro 89 proc. viso grynojo nuostolio
per devynis mėnesius.

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

18 024

20 745

43 359

56 807

Pardavimo savikaina

21 190

25 393

60 301

64 490

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

-3 167

-4 648

-16 942

-7 684

Veiklos sąnaudos

1 613

1 159

4 108

3 649

-4 779

-5 807

-21 050

-11 333

1 705

676

-1 432

8 134

132

11

-8 024

73

Finansinė ir investicinė veikla

7 457

-4 063

-5 682

146

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

2 809

-9 860

-34 756

-11 113

0

0

-2

0

2 809

-9 860

-34 754

-11 113

16 %

-48 %

-80 %

-20 %

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją
Kita veikla

Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

OMXV

LJL

Balansas (tūkst. litų)

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Ilgalaikis turtas

239 319

219 472

9 253

13 463

2 067

1 068

Turto iš viso

248 571

232 935

Nuosavas kapitalas

163 050

151 937

0

0

85 521

80 998

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos

76 002

65 921

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

248 571

232 935

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

-15 %

-6 %

ROE

-21 %

-10 %

D/E

47 %

43 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

385

357

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

5

5

8 645

8 969

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 59 %
DFDS A/S – 6 %
Smulkieji akcininkai – 35 %

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“

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

Bendra informacija

Lietuvos kelius, kurių tinklo ilgis yra
apie 81 tūkst. km, patikėjimo teise
valdo 11 bendrovių: dešimt regioninių
kelių priežiūros įmonių ir valstybės
įmonė „Automagistralė“. Valstybės
įmonės kelius prižiūri, o statybos darbus vykdo privačios bendrovės.

Finansiniai rezultatai

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

Kelių įmonės per pirmuosius devynis
metų mėnesius padidino pardavimo
pajamas šiek tiek daugiau nei
penktadaliu – iki 195 mln. litų. Veiklos
sąnaudos augo nuosaikiau – 9 proc. ir
sudarė beveik 15 mln. litų. Nors prieš

metus įmonės patyrė nuostolių, per tris
pirmuosius metų ketvirčius bendras
jų tipinės veiklos rezultatas buvo
teigiamas. Iš 10 regioninių kelių įmonių
nuostolius pelnu pakeitė VĮ „Alytaus
regiono keliai“, VĮ „Panevėžio regiono
keliai“, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir VĮ
„Tauragės regiono keliai“.
KPPP sąmata 2011 metams – 987
mln. litų. Per pirmuosius devynis metų
mėnesius Lietuvos automobilių kelių
direkcija gavo 618 mln. litų, beveik
visos lėšos buvo panaudotos. Į biudžetą
KPPP finansavimui pervesta šiek tiek
daugiau nei 57 mln. litų kelių naudotojo
mokesčių (vinječių).
Trečiasis ketvirtis

Trečiasis šių metų ketvirtis buvo
geresnis už atitinkamą 2010 metų
laikotarpį: įmonių grynasis pelnas
padidėjo nuo 630 tūkst. iki 1 mln. litų.

Balansas (tūkst. litų)

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Ilgalaikis turtas

344 375

341 415

88 256

109 165

54 512

37 743

Turto iš viso

432 631

450 580

Nuosavas kapitalas

419 107

420 956

0

0

13 524

29 624

1 000

0

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

432 631

450 580

Rodikliai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

1%

2%

ROE

1%

2%

D/E

0%

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

2 922

2 931

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

47

46

6 842

7 172

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

55 237

70 032

160 016

194 580

Pardavimo savikaina

51 164

65 139

147 452

178 969

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

4 074

4 892

12 564

15 610

Veiklos sąnaudos

4 600

4 871

13 549

14 804

-526

21

-985

807

7 331

8 131

22 899

25 122
1 844

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją
Kita veikla

960

845

2 345

Finansinė ir investicinė veikla

196

186

458

552

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

630

1 052

1 817

3 202

Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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0

0

0

0

630

1 052

1 817

3 202

1%

2%

1%

2%

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

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.gmu.lt

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 apie 1 mln. hektarų, tai –
beveik pusė visų Lietuvos miškų.

Veiklos rezultatai

Per devynis 2011 metų mėnesius
urėdijos pardavė 2,8 mln. kubinių metrų
apvaliosios medienos – 9 proc. daugiau
negu prieš metus, kai buvo parduota 2,6
mln. kubinių metrų medienos. Vidutinė
medienos kaina pakilo nuo 106 litų
iki 139 litų už kubinį metrą. Šių metų
liepos–rugsėjo mėnesiais buvo parduota
0,9 mln. kubinių metrų apvaliosios medienos, tai 14 proc. daugiau negu prieš
metus.
Nuo 2012 metų pradžios pradės veikti
elektroninė prekybos mediena sistema, prekyba vyks aukciono principu.
Pirkėjai pasiūlymus, kaip ir anksčiau,
teiks atskiroms miškų urėdijoms, o ne
centralizuotai.

Finansiniai rezultatai
Devyni mėnesiai

Pardavimo pajamos siekė 429 mln. litų,
tai 40 proc. daugiau nei atitinkamu
praėjusių metų laikotarpiu. Didžiąja
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

dalimi augimą lėmė didesnės apvaliosios
medienos kainos. Bendrosios sąnaudos
augo kiek lėčiau už pardavimo pajamas, dėl to grynasis 9 mėnesių pelnas
pasistiebė net 84 proc., iki 59 mln.
litų. Be to, urėdijos sumokėjo 59 mln.
litų žaliavos mokesčio – žymiai daugiau
negu pernai per tą patį laikotarpį, kai šio
mokesčio suma sudarė 28 mln. litų. Nuosavo kapitalo grąža, iš veiklos sąnaudų
eliminavus mokestį už valstybės turto
naudojimą (turto mokestį) ir žaliavos
mokestį, siekė beveik 4 proc., tai du kartus daugiau negu prieš metus.
Išaugus apvaliosios medienos pardavimo kainai, urėdijų bendrosios sąnaudos,
(eliminavus turto mokestį ir žaliavos
mokestį), padidėjo 13 proc., nuo 93
litų iki 105 litų už parduotą apvaliosios
medienos kubinį metrą. Vieno kubinio
metro medienos pardavimo savikaina
išaugo 17 proc. ir sudarė didesnę dalį
bendrųjų sąnaudų pokyčio. Nepaisant
to, medienos kainai augus sparčiau nei
sąnaudoms, grynasis pelnas (eliminavus
turto ir žaliavos mokesčius) paaugo nuo
23 litų iki 41 lito už parduotą kubinį
metrą medienos.
Trečiasis ketvirtis

Trečiasis 2011 metų ketvirtis, palyginti
su atitinkamu praėjusiųjų metų laikotarpiu, urėdijoms nebuvo toks sėkmingas.
Liepos–rugsėjo
mėnesių
pajamos
išaugo 30 proc., tačiau veiklos sąnaudos
padidėjo 38 proc. Todėl grynasis pelnas
trečiąjį ketvirtį buvo tik 6 proc. didesnis
nei per tą patį laikotarpį pernai ir sudarė
18 mln. litų.

2010 m. III ketv.
102 477

133 160

306 512

428 907

Pardavimo savikaina

35 391

44 135

113 589

145 285

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

67 087

89 026

192 924

283 622

Veiklos sąnaudos

49 578

68 564

159 637

216 053

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

17 508

20 461

33 287

67 569

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

25 251

29 029

56 016

92 595

Kita veikla

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

3 377 288

3 398 985

231 446

291 313

54 364

89 050

Turto iš viso

3 608 734

3 690 298

Nuosavas kapitalas

3 549 097

3 608 677

0

0

Dotacijos, subsidijos

17 509

23 719

Įsipareigojimai

42 128

57 903

4 803

3 593

3 608 734

3 690 298

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA**

2%

4%

ROE**

2%

4%

D/E

0%

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius***
(laikotarpio pabaigoje)

4 045

4 194

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

125

123

4 847

5 379

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis

Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

* Miškų urėdijų balanso duomenys (ilgalaikis turtas ir
nuosavas kapitalas) yra padidinti diskontuotų pinigų
srautų metodu apskaičiuota miškų urėdijų valdomų
komercinės paskirties miškų verte (3,1 mlrd. litų).
** Skaičiuojant pelningumo rodiklius iš veiklos sąnaudų
eliminuotas VĮ turto mokestis ir žaliavos mokestis.
*** Bendras 42 miškų urėdijų darbuotojų skaičius.

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

Finansinė ir investicinė veikla

Balansas (tūkst. litų)*

1 416

427

1 934

943

690

416

2 142

1 383

19 615

21 304

37 363

69 894

2 560

3 255

5 130

10 617

17 055

18 049

32 234

59 278

17%

14%

11%

14%

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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www.lesto.lt

Vadovybė

Generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos
pirmininkas), Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), Kęstutis Žilėnas (Energetikos ministerija), Arvydas Tarasevičius.

Bendra informacija

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų
operatorius LESTO įsteigtas 2011
metų sausio 1 dieną, reorganizavus dvi
iki tol veikusias skirstomųjų tinklų bendroves. Pagrindinės LESTO funkcijos
yra elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, šių tinklų
eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir
plėtra. Bendrovės akcijomis prekiaujama „Nasdaq OMX Vilnius“ vertybinių
popierių biržoje.

Veiklos rezultatai

Per pirmuosius devynis 2011 metų
mėnesius LESTO persiuntė 5,8 mlrd.
kWh elektros energijos. Iš jos elektros
energijos pardavimai sudarė 3,1
mlrd. kWh arba 54 proc., o likusiems
vartotojams buvo teikta tik persiuntimo
paslauga. Trečiąjį šių metų ketvirtį
daugiausiai LESTO persiųstos elektros
energijos suvartojo gyventojai (33
proc.), pramonės objektai (25 proc.) ir
prekybos įmonės (10 proc.).
Per 2011 metų devynis mėnesius
LESTO investavo 193 mln. litų.
Didžiausia dalis šių investicijų (100
mln. litų) buvo skirta naujų vartotojų
įrenginių prijungimui.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

Devyni mėnesiai

Ilgalaikis turtas

Per devynis 2011 metų mėnesius LESTO
grupė gavo 1,7 mlrd. litų pajamų, iš kurių
didžiausią dalį (64 proc.) sudarė pajamos
iš elektros energijos persiuntimo.
Palyginus
su
agreguotais
Rytų
skirstomųjų tinklų ir VST rezultatais
pernai per tą patį laikotarpį, LESTO
grupės pajamos šįmet sumažėjo 8
procentais.* Tam įtakos turėjo mažėjantis
LESTO klientų skaičius, nes liberalizavus
elektros rinką vartotojai gali pasirinkti
kitus elektros energijos tiekėjus. LESTO
grupės grynasis nuostolis per 2011
metų devynis mėnesius sudarė 37 mln.
litų. Pagrindinės nuostolingos veiklos
priežastys – išaugusios elektros energijos
įsigijimo kainos ir mažesnės skirstymo
paslaugos kainų viršutinės ribos.
Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį šių metų ketvirtį LESTO grupės
pajamos sudarė 515 mln. litų. Tai 20
mln. litų arba 37 proc. mažiau nei per
tą patį laikotarpį pernai, lyginant su
agreguotais Rytų skirstomųjų tinklų
ir VST duomenimis*. LESTO grupės
grynasis nuostolis 2011 metų trečiąjį
ketvirtį siekė 11 mln. litų.

2010 m. III ketv.*
534 969

514 969

1 790 839

1 652 588

Veiklos sąnaudos**

542 050

525 394

1 820 038

1 693 788

-7 081

-10 425

-29 199

-41 200

106 820

97 464

310 072

284 517

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

-895

-2 775

-2 900

-4 369

-7 976

-13 200

-32 099

-45 569

Pelno mokestis

-3 806

-1 984

-7 087

-8 346

Grynasis pelnas

-4 170

-11 216

-25 012

-37 223

-1%

-2 %

-1 %

-2 %

0

909

0

1 324

Grynojo pelno marža
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis

* Pateikiami Ūkio ministerijos agreguoti Rytų skirstomųjų tinklų ir VST duomenys.
** Bendrovės finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina įtraukiama į veiklos sąnaudas.
140 %
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0
2011.01.17 2011.02.17 2011.03.17 2011.04.17 2011.05.17 2011.06.17 2011.07.17 2011.08.17 2011.09.17
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LESTO

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2011 m.
9 mėn.

5 169 720

5 027 039

391 992

265 697

139 621

19 080

Turto iš viso

5 561 712

5 292 736

Nuosavas kapitalas

3 764 017

3 665 796

133 601

134 925

50 867

54 179

1 746 828

1 572 761

539 914

457 414

5 561 712

5 292 736

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

n. d.

-1 %

ROE

n. d.

-2 %

D/E

n. d.

12 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

n. d.

3 621

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

n. d.

21

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n. d.

11 651

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai

Kita informacija

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn.* 2011 m. 9 mėn.

Pajamos

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

Trumpalaikis turtas

2010 m.

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“

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

UAB Visagino atominė elektrinė – 82,6 %
„E.ON Ruhrgas International“ GmbH – 11,8 %
Smulkieji akcininkai – 5,6 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.le.lt

Vadovybė

Generalinis direktorius Dalius Misiūnas. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas),
Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), Kęstutis Žilėnas (Energetikos ministerija), Dalius Misiūnas.

Bendra informacija

Reorganizuota „Lietuvos energija“ veiklą
pradėjo 2011 metų rugpjūčio 1 dieną
sujungus dvi bendroves – AB „Lietuvos
energija“ ir AB Lietuvos elektrinė.
Bendrovė sudaro elektros gamybos bloko
pagrindą ir valdo tris elektrines: Lietuvos
elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę
elektrinę ir Kauno hidroelektrinę.
Pagrindinė įmonės veikla – elektros
energijos ir šilumos gamyba, tiekimas,
elektros energijos importas ir eksportas
bei prekyba elektra. „Lietuvos energijos“
akcijos nuo 2011 metų rugsėjo 1 dienos
įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius”
Oficialųjį prekybos sąrašą.

Veiklos rezultatai

Per tris 2011 metų ketvirčius bendrovė
pagamino 1,5 TWh elektros energijos –
40 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį
pernai. Didžiąją dalį (0,8 TWh) elektros
energijos pagamino Lietuvos elektrinė,
nors dėl išaugusios gamtinių dujų
kainos ji daugiau nei dvigubai sumažino
gamybą. Per devynis 2011 metų mėnesius
bendrovė importavo ir eksportavo
atitinkamai 0,8 ir 0,2 TWh elektros
energijos. Augant nepriklausomą tiekėją
pasirenkančių vartotojų skaičiui, elektros
energijos pardavimai AB LESTO buvo
27 proc. mažesni nei prieš metus.
Investicijos per 9 mėnesius siekė beveik
225 mln. litų. Iš jų 220 mln. litų
investuota į naują kombinuoto ciklo
dujų turbinos bloką.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

Devyni mėnesiai

Ilgalaikis turtas

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės pajamos per 2011 metų devynis mėnesių siekė
1 mlrd. litų ir buvo 32 proc. didesnės nei
2010 metų to paties laikotarpio pajamos.
Grupė uždirbo 56 mln. litų grynojo pelno
– šiek tiek daugiau nei per tą patį praėjusių
metų laikotarpį. Grupės grynojo pelno
marža smuktelėjo nuo 7 iki 5 procentų.
2010 metų rugsėjo pabaigoje „Lietuvos
energijos“ įmonių grupei priklausė ir
AB „Litgrid“, todėl 2011 ir 2010 metų
devynių mėnesių finansinių rezultatų
palyginamumas yra ribotas.
Vien Lietuvos energija, AB pajamos per
devynis 2011 metų mėnesius sudarė 992
mln. litų. Dėl mažesnių elektros gamybos apimčių jos buvo 22 proc. mažesnės
už „Lietuvos energijos“ ir Lietuvos
elektrinės pajamas iš tęstinės veiklos per
atitinkamą 2010 metų laikotarpį. Centralizavus korporatyvines funkcijas ir
atskyrus elektrinių remonto funkciją,
bendrovės veiklos sąnaudos sumažėjo 10
proc., palyginti su „Lietuvos energijos“ ir
Lietuvos elektrinės veiklos sąnaudomis
per devynis 2010 metų mėnesius.
Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį „Lietuvos
energijos“ įmonių grupė gavo 383 mln.
litų pajamų – 19 proc. daugiau nei 2010
metų trečiąjį ketvirtį. Grynasis pelnas
siekė 2 mln. litų ir buvo 3 karto mažesnis
nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pajamos

321 305

382 951

782 799

1 034 175

Veiklos sąnaudos*

318 560

385 425

716 716

973 678

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

2 745

-2 474

66 083

60 497

Finansinė ir investicinė veikla

1 332

-787

2 166

-1 476

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

4 077

-3 261

68 249

59 021

-795

-4 935

13 220

3 265

4 872

1 674

55 029

55 756

2%

0%

7%

5%

0

-303

0

0

Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis

Trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

3 220 762

3 307 779

440 735

412 216

86 925

86 507

Turto iš viso

3 661 497

3 719 995

Nuosavas kapitalas

1 877 575

1 846 577

0

0

Dotacijos, subsidijos

872 957

941 110

Įsipareigojimai

910 965

932 308

549 888

634 908

3 661 497

3 719 995

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

4%

3%

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis

Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai
ROA
ROE

6%

5%

D/E

29 %

34 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

1 721

815

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

31

22

7 563

9 975

2010 m.
9 mėn.
AB „Lietuvos
energija“ ir
AB Lietuvos
elektrinė **

2011 m.
9 mėn.

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais
Pelno (nuostolių)
ataskaita (tūkst. litų)*

Lietuvos
energija, AB

Pajamos

1 277 545

992 244

Sąnaudos

1 210 019

942 703

101 719

95 756

EBIT

64 931

49 541

Grynasis pelnas

58 280

45 382

EBITDA marža

8%

10 %

Grynasis pelningumas

5%

5%

EBITDA

* „Lietuvos energijos“ pateikti duomenys, leidžiantys
palyginti bendrovės rezultatus iš tęstinės veiklos.
** AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė
finansinių rodiklių suma pateikiama tik informacijos
tikslais.

Akcininkų struktūra

*Bendrovės finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina įtraukiama į veiklos sąnaudas.
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
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Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“

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

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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www.litgrid.eu

Vadovybė

Generalinis direktorius Virgilijus Poderys. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos pirmininkas),
Valentinas Milaknis (Ministro Pirmininko tarnyba), Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija), Viktorija Sankauskaitė
(Energetikos ministerija), Virgilijus Poderys.

Bendra informacija

AB „Litgrid“ – 2010 metų lapkritį
įsteigtas Lietuvos elektros perdavimo
sistemos operatorius, valdantis šalies
elektros energijos perdavimą aukštos
įtampos tinklais. „Litgrid“ yra atsakinga
už šalies elektros sistemos vientisumą ir
suderinamumą bei elektros perdavimo
tinklo stiprinimą, rūpinasi strateginių
elektros jungčių su Švedija ir Lenkija
statyba ir Lietuvos elektros sistemos
parengimu sinchroniniam darbui kartu
su žemyninės Europos elektros tinklais.
Bendrovės akcijos 2010 metų gruodį
buvo įtrauktos į „NASDAQ OMX
Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą.
„Litgrid“ priklauso 67 proc. elektros
rinkos operatoriaus „Baltpool“ akcijų.

Veiklos rezultatai

Per 2011 metų devynis mėnesius
„Litgrid“ aukštos įtampos elektros
tinklais perdavė 6,8 mlrd. kWh elektros
energijos, tai beveik 2 proc. daugiau
nei per 2010 metų tą patį laikotarpį.
Skirstomųjų tinklų operatoriui LESTO
buvo perduota 6 mlrd. kWh, o kitiems
vartotojams – 0,85 mlrd. kWh elektros
energijos.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

Per 2011 metų pirmuosius tris
ketvirčius „Litgrid“ investavo 136
mln. litų. Daugiausia investuota į
strateginių projektų įgyvendinimą – 92
mln. litų arba 67 proc. visų investicijų.
Į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir
plėtrą investuota 44 mln. litų.

Finansiniai rezultatai
Devyni mėnesiai

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2 088 299

2 115 641

277 853

329 758

75 664

85 067
2 445 399

Nuosavas kapitalas

1 923 112

1 907 136

Trečiasis ketvirtis

2010 m. III ketv.

2011 m.
9 mėn.

2 366 152

Įsipareigojimai

„Litgrid“ grupės pajamos 2011 metų
trečiąjį ketvirtį siekė 104 mln. litų,
sąnaudos – 113 mln. litų. Iš viso trečiąjį
šių metų ketvirtį „Litgrid“ grupė patyrė 8
mln. litų nuostolio.

2010 m.

Turto iš viso

„Litgrid“ grupė per 2011 metų devynis
mėnesius gavo 313 mln. litų pajamų,
48 proc. jų sudarė pajamos iš elektros
energijos perdavimo. Pirmuosius tris šių
metų ketvirčius „Litgrid“ grupės veikla
buvo nuostolinga: grynieji nuostoliai
siekė 12 mln. litų. Nuostolius lėmė
tai, kad nustatant perdavimo tarifą
skaičiuotos nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos yra beveik 60 mln. litų mažesnės
už finansinėse ataskaitose nurodomas
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

3 359

3 841

42 349

115 253

400 691

423 010

0

0

2 366 152

2 445 399

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai
ROA

n. d.

-1 %

ROE

n. d.

-1 %

D/E

n. d.

0%

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

n. d.

623

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

n. d.

14

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n. d.

12 016

Kita informacija

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.
104 099

n. d.

313 241

Veiklos sąnaudos**

n. d.

112 877

n. d.

328 709

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

n. d.

-8 778

n. d.

-15 468

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

n. d.

24 777

n. d.

85 036

Finansinė ir investicinė veikla

n. d.

895

n. d.

2 976

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

n. d.

-7 883

n. d.

-12 492

Pelno mokestis

n. d.

-19

n. d.

-540

Grynasis pelnas

n. d.

-7 864

n. d.

-11 952

Grynojo pelno marža

n. d.

-8 %

n. d.

-4 %

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis

n. d.

130

n. d.

130

* Duomenys nepateikiami, nes tuo metu bendrovė dar nebuvo įkurta.
** Bendrovės finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina įtraukiama į veiklos sąnaudas.
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Trumpalaikis turtas

Dotacijos, subsidijos

n. d.

Litgrid

Ilgalaikis turtas

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis

Pajamos

OMXV

Balansas (tūkst. litų)

Šaltinis – „Nasdaq OMX Vilnius“

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

Valstybei priklausanti dalis – 97,5 %
Smulkieji akcininkai – 2,5 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.vae.lt

Vadovybė

Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus. Valdybos nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos
pirmininkas), Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba), Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), Inga Černiuk
(Energetikos ministerija), Rimantas Vaitkus. Audito komiteto nariai: Lina Šmočiukienė, Marius Garuckas, Danielius
Merkinas, Vygantas Reifonas.

Bendra informacija

Visagino atominė elektrinė (VAE)
įsteigta 2008 metų rugpjūtį kaip
įmonė, atsakinga už naujosios Visagino
atominės elektrinės projektą. Vykdant
Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo planą 2010 metais VAE buvo perduotos VST ir Rytų skirsto-mųjų tinklų,
„Lietuvos energijos“, Lietuvos elektrinės
ir antrinių įmonių akcijos. Taip sukurta
valstybės kontroliuojama energetikos
įmonių grupė.
Įgyvendinant ES Trečiojo energetikos
paketo reikalavimus ir siekiant atskirti
elektros energijos perdavimo veiklą nuo
gamybos ir skirstymo, nuo VAE grupės
bus atskirtas elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“.

Veiklos rezultatai

Užbaigtas naujosios Visagino AE projekto parengiamųjų darbų etapas: atliktos aplinkosaugos studijos, įvertintos
statybos aikštelės ir esama branduolinės
energetikos infrastruktūra. Aikštelių
tinkamumą naujosios AE statybai patvirtino ir Tarptautinės atominės energijos agentūros ekspertų misija.
Koncesijos komisija, atsakinga už
strateginio investuotojo į Visagino AE
išrinkimą, 2011 metų liepą išrinko Japonijos korporaciją „Hitachi“ kartu su
antrine įmone „Hitachi-GE Nuclear
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

Energy“. „Hitachi“ pasiūlė apie 1300
MW galingumo pažangiojo verdančio
vandens reaktoriaus (angl. Advanced
Boiling Water Reactor) technologiją. Ji
šiuo metu pasaulyje yra vienintelė eksploatuojama ir atitinkanti III-osios kartos
padidinto saugos lygio reikalavimus.

Finansiniai rezultatai

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį VAE grupės
pajamos buvo 26 proc. mažesnės nei
atitinkamą praėjusių metų laikotarpį ir
siekė 742 mln. litų. VAE grupės nuostoliai iš finansinės veiklos siekė 8,6 mln.
litų ir buvo 5 kartus didesni nei pernai
tuo pačiu metu. Grynasis VAE grupės
nuostolis 2011 metų trečiąjį ketvirtį
sudarė 16 mln. litų.

2010 m. III ketv.

2 471 849

2 212 937
1 404 292

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

322 392

251 482

951 732

808 645

Veiklos sąnaudos

317 143

268 560

904 875

797 954

5 249

-17 078

46 857

10 691

168 971

142 038

533 501

492 164

0

0

0

0

-1 672

-8 586

-5 563

-14 854

3 577

-25 664

41 294

-4 163

Pelno mokestis

-8 749

-9 562

117

-8 556

Grynasis pelnas

12 326

-16 102

41 177

4 393

1%

-2 %

2%

0%

1. 991

-3 133

5 379

-5 307

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

10 645 100

10 618 550

859 914

964 432

343 000

201 557

11 505 014

11 582 982

7 880 056

7 861 532

800 323

778 739

942 542

1 087 794

2 682 416

2 633 656

Finansinės skolos

1 089 802

1 091 680

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

11 505 014

11 582 982

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

0%

0%

Rodikliai
ROA
ROE

0%

0%

D/E

14 %

14 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

6 192

5 462

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

65

73

11 372

12 277

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

1 520 117

Grynojo pelno marža

Nuosavas kapitalas

Trečiasis ketvirtis

742 478

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Turto iš viso

Įsipareigojimai

490 996

Finansinė ir investicinė veikla

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Per 2011 metų 9 mėnesius VAE
grupės pardavimo pajamos pasiekė 2,2
milijardo litų ir, palyginti su atitinkamu
laikotarpiu pernai, sumažėjo 11
procentų. Atitinkamai mažesnė buvo ir
pardavimo savikaina, taip pat 12 proc.
sumažėjo VAE grupės veiklos sąnaudos.
Tačiau dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos
bei išaugusių finansinės veiklos sąnaudų
VAE grupės grynasis pelnas sudarė vos
4,4 mln. litų. Tai 89 proc. mažiau nei
per tą patį 2010 metų laikotarpį.

682 199

Kita veikla

Trumpalaikis turtas

Dotacijos, subsidijos

Devyni mėnesiai

Pardavimo savikaina

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

Ilgalaikis turtas

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis

1 004 591

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

Balansas (tūkst. litų)

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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www.registrucentras.lt/

Vadovybė

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

Bendra informacija

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

Nuolat populiarėja į elektroninę
erdvę perkeliamos įmonės paslaugos:
nuo 2011 metų rugsėjo pabaigos internetu galima steigti individualias
įmones, uždarąsias akcines bendroves,
asociacijas ir viešąsias įstaigas. Nuo
metų pradžios iki spalio pradžios internetu užregistruota maždaug ketvirtadalis visų įsteigtų uždarųjų akcinių
bendrovių ir apie 5 proc. individualių
įmonių. Tai leido žmonėms sutaupyti
apie 600 tūkst. litų ir sutrumpinti
įmonių steigimo laiką.

Finansiniai rezultatai
Devyni mėnesiai

Pardavimo pajamos per devynis 2011
metų mėnesius siekė 64 mln. litų, tai 8
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

proc. daugiau nei prieš metus. Augimą
didžiąja dalimi lėmė padidėjusios
pajamos iš viešųjų paslaugų –
nekilnojamojo turto registro (jos
sudarė 66 proc. visų pardavimo
pajamų). Nors darbuotojų skaičius
beveik nepasikeitė, dėl didesnių
atlyginimų išaugo darbo užmokesčio
sąnaudos, daugiausia prisidėjusios
prie to, kad savikaina išaugo 5 proc.,
o veiklos sąnaudos – 14 procentų.
Grynasis pelnas siekė 3 mln. litų, tai
41 proc. daugiau nei prieš metus.
Nuosavo kapitalo grąža sudarė beveik
4 procentus.

20 720

9 619

11 414

Turto iš viso

81 162

81 710

Nuosavas kapitalas

52 379

56 426

Mažumai tenkanti
nuosavo kapitalo dalis

0

0

6 658

5 811

22 125

19 473

Finansinės skolos

9 623

9 623

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

81 162

81 710

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai

Rodikliai

2%
3%

D/E

18 %

17 %

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

1 591

1 581

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

6

6

9 181

9 513

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

14 168

15 114

42 246

44 338

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

4 819

5 912

16 610

19 444

Veiklos sąnaudos

3 813

5 605

14 627

16 730

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

1 005

307

1 983

2 714

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

2 422

574

6 337

5 384

95

57

400

106

-60

4

-387

-18

1 041

368

1 996

2 801
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19 564

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

2%

Pardavimo savikaina

Grynojo pelno marža

Trumpalaikis turtas

1%

63 782

Grynasis pelnas

60 991

ROE

58 856

Pelno mokestis

61 598

ROA

21 025

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

Ilgalaikis turtas

Nors pardavimo pajamos 2011
metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su
tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais,
išaugo 11 proc. ir sudarė 21 mln.
litų, dėl sparčiai augusių veiklos
sąnaudų grynasis pelnas siekė tik
0,4 mln. litų. Tai 65 proc. prastesnis
rezultatas nei atitinkamą 2010
metų ketvirtį. Grynojo pelno marža
sumažėjo atitinkamai nuo 6 proc. iki
2 procentų.
18 987

Finansinė ir investicinė veikla

2011 m.
9 mėn.

Trečiasis ketvirtis

Pardavimo pajamos

Kita veikla

2010 m.

Balansas (tūkst. litų)

0

0

0

-11

1 041

368

1 996

2 813

5%

2%

3%

4%

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

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

ĮMONIŲ APRAŠYMAI

www.regitra.lt/

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

VĮ „Regitra“ savo veiką pradėjo
2000 metų pradžioje. Pagrindinė
įmonės veikla – kelių transporto
priemonių registravimas, kelių transporto priemonių bei kelių transporto priemonių vairuotojų registrų
duomenų tvarkymas. 2003 metais
„Regitra“ pradėjo egzaminuoti asmenis, norinčius įgyti teisę vairuoti
kelių transporto priemones, 2007
metais – išduoti ir keisti vairuotojo
pažymėjimus. Įmonė šiuo metu teikia
ir draudimo tarpininkavimo paslaugas.

Veiklos rezultatai

Per devynis šių metų mėnesius įmonė
transporto priemonių registravimo
paslaugas suteikė 637 tūkst. klientų.
„Regitroje“ laikyta 80 tūkst. teorijos ir 106 tūkst. praktikos egzaminų,
įmonė pagamino 129 tūkst. vairuotojo
pažymėjimų. Suteiktų paslaugų kiekiai
trečiąjį ketvirtį augo dėl to, kad vasarą
ir rudenį „Regitros“ paslaugų paklausa
tradiciškai didesnė. Įmonė toliau tobulino elektronines paslaugas: interneto
svetainėje vartotojams pradėjo teikti
informaciją apie transporto priemonės
valdytojo civilinės atsakomybės draudimo galiojimą, nauja programine
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)

priemone papildė Vairavimo mokymo įstaigų portalą. Populiariausia
iš elektroninių paslaugų – galimybė
gauti duomenis apie Kelių transporto
priemonių registre esančias transporto
priemones. Per 9 šių metų mėnesius
šios paslaugos naudotojams pateikta
1,3 mln. atsakymų – 352 tūkst. daugiau
nei tuo pačiu laikotarpiu 2010 metais.

Finansiniai rezultatai
Pajamos per šių metų tris ketvirčius
sudarė 58 mln. litų ir siekė 86 proc.
pardavimo pajamų 2010 metais.
Pelningumo rodikliai išliko tokie pat
kaip per devynis 2010 metų mėnesius:
bendrojo pelno marža siekė 26 proc., o
grynojo pelno – 13 procentus. Per tris
šių metų ketvirčius įmonė uždirbo 8
mln. litų grynojo pelno.
Trečiasis ketvirtis

Ilgalaikis turtas

29 225

27 798

Trumpalaikis turtas

25 299

33 094

6 959

7 149

Turto iš viso

54 525

60 892

Nuosavas kapitalas

46 418

54 117

Dotacijos, subsidijos

4 290

3 647

Įsipareigojimai

3 816

3 127

0

0

54 525

60 892

2010 m.

2011 m.
9 mėn.*

ROA

21 %

19 %

ROE

23 %

22 %

D/E

0%

0%

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai

*Dėl duomenų už 2010 m. IV ketvirtį trūkumo,
skaičiuojant ROA ir ROE rodiklius daryta prielaida,
jog 2010 m. IV ketvirčio grynasis pelnas sudarė
ketvirtadalį visų metų grynojo pelno.
2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

n. d.

497

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

n. d.

3

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

n. d.

6 741

Kita informacija

Trečiąjį 2011 metų ketvirtį „Regitra“
gavo beveik 20 mln. litų pajamų, tai
8 proc. mažiau nei šių metų antrąjį
ketvirtį. Tačiau bendrojo pelno marža
šiek tiek padidėjo ir siekė 29 proc., o
grynojo pelno marža išaugo ir trečiąjį
ketvirtį sudarė 17 procentų. Grynasis
pelnas per šį laikotarpį sudarė 3,4 mln.
litų.

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

Pardavimo pajamos

n. d.

19 651

n. d.

57 830

Pardavimo savikaina

n. d.

14 028

n. d.

42 653

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

n. d.

5 622

n. d.

15 177

Veiklos sąnaudos

n. d.

1 829

n. d.

6 581

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

n. d.

3 793

n. d.

8 596

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

n. d.

4 747

n. d.

11 434

Kita veikla

n. d.

86

n. d.

263

Finansinė ir investicinė veikla

n. d.

127

n. d.

228

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

n. d.

4 007

n. d.

9 087

Pelno mokestis

n. d.

610

n. d.

1 388

Grynasis pelnas

n. d.

3 397

n. d.

7 699

n. d.

17 %

n. d.

13 %

Grynojo pelno marža

2011 m.
9 mėn.

Finansinės skolos

Devyni mėnesiai

2010 m. III ketv.

2010 m.

Balansas (tūkst. litų)

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

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

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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www.iidraudimas.lt/

Vadovybė

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

Bendra informacija

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
(IID) įsteigta 1996 metų pabaigoje
remiantis Gyventojų indėlių draudimo
įstatymu. Vienintelės Lietuvoje tokio
pobūdžio įmonės veiklos tikslai –
drausti indėlininkų indėlius bei
įsipareigojimus investuotojams, t.
y. administruoti Indėlių draudimo
ir Įsipareigojimų investuotojams
draudimo fondus. IID šiuo metu
draudžia 82 kredito įstaigas (9
bankus ir 73 kredito unijas), 9
finansų maklerio įmones bei 10
valdymo įmonių, turinčių teisę teikti
investicines paslaugas.

Veiklos rezultatai

Šių metų rugsėjo pabaigoje IID investicijos į ilgalaikius skolos vertybinius popierius sudarė 1,4 mlrd. litų,
iš jų didžiausią dalį sudarė Lietuvos
Vyriausybės obligacijos ir Lietuvos euroobligacijos – 894 mln. litų. Į trumpalaikius skolos vertybinius popierius
įmonė investavo 217 mln. litų, o IID
terminuoti indėliai Lietuvos banke
rugsėjo pabaigoje sudarė 96 mln. litų.
Iš viso IID Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde iki 2011 metų
rugsėjo 30 d. buvo sukaupta 6,3 mln.
litų, Indėlių draudimo fonde – 1,7 mlrd.
litų. Pastarojo fondo lėšos iki 2011 metų
pabaigos bus panaudotos draudimo
išmokoms, skirtoms nacionalizuoto
banko „Snoras“ indėlininkams.
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų)
Pardavimo pajamos

Finansiniai rezultatai

Balansas (tūkst. litų)

Devyni mėnesiai

Ilgalaikis turtas

IID pardavimo pajamas sudaro pajamos, gautos už fondų administravimą.
Jos per 2011 metų 9 mėnesius, lyginant su praėjusiųjų metų atitinkamu
laikotarpiu, sumažėjo 11 proc., tačiau
šis pokytis rodo, kad fondų administravimui skirtos lėšos buvo naudojamos
geriau. Įmonės pajamas iš investicinės
veiklos sudaro pajamos iš įmonės nuosavo kapitalo investavimo ir pelnas (nuostoliai) dėl valiutų kursų svyravimo. Iš
šios veiklos gauta 993 tūkst. litų pajamų,
tai 24 proc. mažiau nei per devynis
2010 metų mėnesius. Pajamų smukimą
lėmė vertybinių popierių palūkanų
sumažėjimas ir nepalankūs valiutų kursų
pokyčiai. Dėl to įmonės nuosavas kapitalas padidėjo 0,2 mln. litų mažiau negu
planuota ir trečiojo ketvirčio pabaigoje
siekė 42,5 mln. litų.
Trečiasis ketvirtis

Pajamos iš finansinės ir investicinės
veiklos bei grynasis pelnas 2011 metų
trečiąjį ketvirtį siekė 495 tūkst. litų, tai
beveik 5 kartus daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai. Dėl sėkmingesnės
investicinės veiklos labiau augo ir
įmonės
administruojami
fondai:
palyginus su 2010 metų trečio ketvirčio
duomenimis, Indėlių draudimo fondas
išaugo 16 proc., o Įsipareigojimų
investuotojams draudimo fondas – 6
procentais.

2010 m. III ketv.

235

772

689

0

0

0

0

Bendrasis pelnas (nuostoliai)

249

235

772

689

Veiklos sąnaudos

249

235

772

689

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)

0

0

0

0

Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš
nusidėvėjimą ir amortizaciją

5

3

17

13

Kita veikla

0

0

0

0

Finansinė ir investicinė veikla

105

495

1 308

993

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

105

495

1 308

993

0

0

0

0

105

495

1 308

993

42 %

211 %

169 %

144 %

Pelno mokestis
Grynasis pelnas
Grynojo pelno marža
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2011 m.
9 mėn.

1 206 927

1 389 335

339 127

327 911

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

142

61

1 546 054

1 717 246

41 506

42 499

0

0

1 504 548

1 674 747

0

0

1 546 054

1 717 246

2010 m.

2011 m.
9 mėn.

ROA

0%

0%

ROE

4%

3%

D/E

0%

0%

Turto iš viso
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos
Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

Rodikliai

2010 m.
9 mėn.

2011 m.
9 mėn.

Darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

10

10

Vadovaujančių
darbuotojų skaičius
(laikotarpio pabaigoje)

3

3

7 074

5 815

Kita informacija

Vidutinis vieno
vadovaujančio
darbuotojo mėnesio
atlyginimas (bruto), litais

Akcininkų struktūra

2011 m. III ketv. 2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

249

Pardavimo savikaina

Trumpalaikis turtas

2010 m.

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

Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Įmonių sąrašas

Įmonių sąrašas
Pardavimo
pajamos (su Turtas (iš viso)
dotacijomis)
2011 m.
2011 m. rugsėjo 30 d.,
9 mėn.,
tūkst. litų
tūkst. litų

Įmonės pavadinimas

Valstybei
priklausanti Sektorius
dalis*

Atskaitomybė

1

UAB „Visagino atominė elektrinė“

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

2 212 937

11 582 982

2

1

AB LESTO

82,6 %

Energetika

Energetikos ministerija

1 652 588

5 292 736

3

AB „Lietuvos energija“1

96,1 %

Energetika

Energetikos ministerija

997 028

3 719 995

4

AB „Litgrid“

97,5 %

Energetika

Energetikos ministerija

279 982

2 445 399

5

AB „Klaipėdos nafta“

70,6 %

Energetika

Energetikos ministerija

108 063

508 613

6

AB „Lietuvos dujos“

17,7 %

Energetika

Energetikos ministerija

1 270 404

2 615 073

7

UAB „Visagino energetikos
remontas“

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

n.d.

n.d.

8

VĮ Energetikos agentūra

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

0

3 657

9

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Nr.

1

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

823

1 941 529

10

VĮ Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo agentūra

100 %

Energetika

Energetikos ministerija

25

1 682

11

VĮ „Visagino energija“

100 %

Energetika

Ūkio ministerija

45 219

198 872

12

UAB „Geoterma“

76,6 %

Energetika

VĮ Valstybės turto fondas

9 220

50 282

25 260

995 844

10 685

401 560

22 863

804 699

14 350

559 546

10 697

525 290

20 455

460 500

29 648

718 933

11 127

271 138

11 300

353 382

17 045

611 860

21 150

909 167

2

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

1 248 716

4 770 957

25

AB Lietuvos jūrų laivininkystė

59,5 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

56 807

232 935

26

AB Smiltynės perkėla

99 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

11 392

42 484

27

AB Lietuvos paštas

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

130 289

216 765

28

UAB „Geležinkelių projektavimas“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

1 075

1 703

29

VĮ „Kauno aerouostas“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

2 527

164 634

30

VĮ „Oro navigacija“

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

63 452

167 802

31

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

5 729

78 527

32

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

125 037

1 265 562

33

VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas 100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

2 956

142 897

34

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

24 771

337 475

35

VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas 100 %

Transportas

Susisiekimo ministerija

5 432

14 503

36

AB "Autoūkis"

87,4 %

Transportas

VĮ Valstybės turto fondas

3 812

8 116

37

UAB "Eismo sauga"

100 %

38

VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas 100 %

Transportas

VĮ Valstybės turto fondas

1 534

2 189

Miškininkystė

Aplinkos ministerija

2 473

6 361

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
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Įmonių sąrašas

Įmonės pavadinimas

Valstybei
priklausanti Sektorius
dalis*

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.
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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

Pardavimo
pajamos (su Turtas (iš viso)
dotacijomis)
2011 m.
2011 m. rugsėjo 30 d.,
9 mėn.,
tūkst. litų
tūkst. litų
6 613

12 812

7 789

13 764

11 155

18 483

5 588

8 550

17 752

21 611

6 769

7 555

8 410

9 962

7 709

11 523

12 063

21 555

14 164

16.588

7 153

11 598

11 267

11 999

11 045

20 784

14 343

26 866

4 227

4 884

8 608

16 656

7 458

6 507

11 726

13 949

10 164

12 919

7 568

7 224

16 796

24 544

12 840

16 169

9 748

14 162

7 780

12 110

8 441

11 878

8 383

7 933

9 382

11 713

9 494

13 836

11 414

14 020

10 136

14 071

13 203

16 264

15 499

23 078

11 715

17 595

Įmonių sąrašas

Įmonės pavadinimas

Valstybei
priklausanti Sektorius
dalis*

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

82

VĮ Statybos produkcijos
sertifikavimo centras

100 %

83

Nr.

Atskaitomybė

Pardavimo
pajamos (su Turtas (iš viso)
dotacijomis)
2011 m.
2011 m. rugsėjo 30 d.,
9 mėn.,
tūkst. litų
tūkst. litų
5 782

8 763

14 222

16 665

15 431

20 542

4 715

5 278

10 926

14 667

17 720

16 983

6 517

9 292

12 289

19 600

4 900

5 344

Aplinkos ministerija

1 321

3 712

Kita

Aplinkos ministerija

2 507

3 650

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra100 %

Kita

Energetikos ministerija

48 885

399 264

84

UAB „Būsto paskolų draudimas“

100 %

Kita

Finansų ministerija

7 334

153.859

85

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

100 %

Kita

Finansų ministerija

689

1 717 246

86

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“

100 %

Kita

Finansų ministerija

1 075

12 121

87

VĮ Turto bankas

100 %

Kita

Finansų ministerija

4 118

317 831

88

VĮ prie Alytaus pataisos namų

100 %

Kita

3 801

4 853

89

VĮ prie Marijampolės pataisos namų 100 %

Kita

4 236

13 957

90

VĮ prie Pravieniškių
1-ųjų pataisos namų

100, %

Kita

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

12 360

13 534

91

UAB „Lietuvos kinas“

100 %

Kita

Kultūros ministerija

566

4 064

92

VĮ Vilniaus pilių direkcija

100 %

Kita

Kultūros ministerija

42

248 446

93

VĮ „Lietuvos paminklai“

100 %

Kita

19 872

6 154

94

UAB Respublikinė mokomoji
sportinė bazė

100 %

Kita

253

643

95

UAB Sportininkų testavimo ir
reabilitacijos centras

100 %

Kita

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

237

1 594

96

UAB Lietuvos monetų kalykla

100 %

Kita

Lietuvos bankas

18 340

23 991

97

VĮ Valstybės turto fondas

100 %

Kita

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2 788

12 061

98

AB Informacinio verslo
51,7 %
paslaugų įmonė
VĮ distancinių tyrimų ir geoinformati- 100 %
kos centras „Gis-centras“

Kita

Lietuvos statistikos departamentas

2 020

5 046

Kita

443

8 297

100

UAB „Baldžio šilas“

70,6 %

Kita

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos
Neįgaliųjų reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

1 884

8 166

101

VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ 100 %

Kita

Seimo kanceliarija

2 959

7 126

Kita

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

929

2 809

99

UAB Kauno Petrašiūnų
darbo rinkos mokymo centras

54,2 %

103

AB „Detonas“

100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

6 306

15 392

104

AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

1 832

5 367

105

AB „Problematika“

100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

9 597

25 506

106

AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras

100 %

Kita

Susisiekimo ministerija

54 284

150 090

102
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Įmonių sąrašas

Pardavimo
pajamos (su Turtas (iš viso)
dotacijomis)
2011 m.
2011 m. rugsėjo 30 d.,
9 mėn.,
tūkst. litų
tūkst. litų

Nr.

Įmonės pavadinimas

Valstybei
priklausanti Sektorius
dalis*

107

VĮ Universiteto vaistinė

100 %

Kita

Sveikatos apsaugos ministerija

108

AB „Mintis“

80 %

Kita

Švietimo ir mokslo ministerija

109

VĮ Registrų centras

100 %

Kita

Teisingumo ministerija

110

AB Giraitės ginkluotės gamykla

100 %

Kita

Ūkio ministerija

9 340

62 000

111

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100 %

Kita

Ūkio ministerija

4 610

55 987

112

UAB „Toksika“

92,5 %

Kita

Ūkio ministerija

3 076

136 048

113

UAB Lietuvos parodų ir kongresų
centras „LITEXPO“

98,7 %

Kita

Ūkio ministerija

9 031

50 624

114

VĮ „Pajūrio vėtrungė“

100 %

Kita

Ūkio ministerija

499

4 147

Atskaitomybė

7 858

3 108

869

2 379

63 782

81 710

115

VĮ „Visagino statybininkai“**

100 %

Kita

Ūkio ministerija

1 556

10 432

116

VĮ poilsio namai „Baltija“

100 %

Kita

Ūkio ministerija

4 661

10 831

117

UAB Lietuvos tyrimų centras

100 %

Kita

0

22 802

118

UAB Vilniaus veterinarijos
klinikinė ligoninė

100 %

Kita

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

53

23

119

AB Klaipėdos metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

1 126

2 872

120

AB Šiaulių metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

856

1 711

121

AB Vilniaus metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

4 025

10 423

122

VĮ Kauno metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

1 924

3 392

123

VĮ Panevėžio metrologijos centras

100 %

Kita

Valstybinė metrologijos tarnyba

870

1 375

1 094

14 713

2 874

3 498

3 948

7 438

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

124

UAB „Palangos žvorūnė“

100 %

Kita

125

UAB „Senevita“

100 %

Kita

126

UAB sanatorija „Pušyno kelias“

100 %

Kita

127

VĮ „Infostruktūra“

100 %

Kita

Vidaus reikalų ministerija

14 303

22.208

128

VĮ „Regitra“

100 %

Kita

Vidaus reikalų ministerija

57 830

60.892

129

UAB žurnalas „Sveikata“

100 %

Kita

Vilniaus teritorinė ligonių kasa

123

415

130

UAB Kauno naujamiesčio darbo
rinkos mokymo centras

60,8 %

Kita

VĮ Valstybės turto fondas

872

692

131

AB „Jonavos grūdai“

70,1 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

9 547

30 545

132

AB „Marijampolės regiono
veislininkystė“**

88,5 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

641

4 434

133

AB „Šiaulių regiono veislininkystė“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1646

5 669

134

UAB Aerogeodezijos institutas

99,8 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1 240

7 566

135

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

8 038

3 849

136

UAB „Gyvulių produktyvumo
kontrolė“
UAB Klaipėdos žuvininkystės
produktų aukcionas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

76

4 554

137

UAB Nemuno žirgynas

90,1 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

1 037

5 350

138

UAB „Panevėžio veislininkystė“

97 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

87

830

139

UAB Sartų žirgynas

85,3 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

54

1 504

140

UAB „Šeduvos avininkystė“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

125

1 653

141

UAB „Šilutės polderiai“

81 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

4 530

6 597

142

UAB „Šilutės veislininkystė“

96,5 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

155

3 200

143

UAB „Valstybinė projektų ir
sąmatų ekspertizė“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

349

573

144

UAB Vilniaus žirgynas

87,6 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

472

2 198

145

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

3 347

5 234
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Įmonių sąrašas

Įmonės pavadinimas

Atskaitomybė

146

UAB Upytės eksperimentinis ūkis

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

3 784

6 906

147

UAB Žemės ūkio paskolų
garantijų fondas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

2 717

193 637

148

VĮ „Pieno tyrimai“

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

10 500

21 899

149

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo
agentūra

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

22 483

41 790

150

VĮ Valstybės žemės fondas

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

10 417

12 423

151

VĮ Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras

100 %

Kita

Žemės ūkio ministerija

2 160

13 043

Nr.

*
**
1
2

Pardavimo
pajamos (su Turtas (iš viso)
dotacijomis)
2011 m.
2011 m. rugsėjo 30 d.,
9 mėn.,
tūkst. litų
tūkst. litų

Valstybei
priklausanti Sektorius
dalis*

Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei.
Restruktūrizuojamos ir reorganizuojamos įmonės.
UAB „Visagino atominė elektrinė“ tiesiogiai kontroliuojamos įmonės.
VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.).

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

| 39

Įmonių sąrašas

VERTINIMO metodologija
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VERTINIMO METODOLOGIJA

Įmonių sąrašas

Vertinimo metodologija
Šioje ataskaitoje pateikiami ir analizuojami konsoliduoti
bendrovių ir jų antrinių įmonių finansiniai duomenys.
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), 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 (rugsėjo 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;

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 rugsėjo 30 dieną imamas
pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2010 metų spalio 1 dienos
iki 2011 metų rugsėjo 30 dienos (skaičiuojant pelną,
iš veiklos sąnaudų eliminuojamas VĮ turto mokestis ir
žaliavos mokestis). Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo
verčių 2010 metų spalio 1 dieną ir 2011 metų rugsėjo 30
dieną vidurkiai.
Šioje ataskaitoje pateikiama finansinė informacija
paimta iš įmonių tarpinių finansinių ataskaitų, juridinių
asmenų registro ir kitų šaltinių; informacijos netikrino
nepriklausomi auditoriai.
n
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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

EBIT

Pelnas, neatskaičius palūkanų ir mokesčių

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

ES

Europos sąjunga

Frachtas

Mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių arba keleivių gabenimą

GMU

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Grynojo pelno marža

Rodiklis, apskaičiuojamas dalinant grynąjį pelną iš grynosios apyvartos

IAE

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

KPPP

Kelių priežiūros ir plėtros programa

LE

AB „Lietuvos energija“

LJL

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Lt

Litas (Lietuvos valiuta)
Turto grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš viso turto
Nuosavo kapitalo grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis grynojo pelno sumą, grįžtančią kaip pelno
procentai už investuotą akcininkų nuosavybę. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš viso
nuosavo kapitalo

ROA
ROE
RRT

Ryšių reguliavimo tarnyba

Tipinės veiklos
(bendrojo pelno) marža

Rodiklis, apskaičiuojamas dalinant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

UPP

Universaliosios pašto paslaugos

VAE

UAB Visagino atominė elektrinė

VĮ

Valstybės įmonė

VST

AB Vakarų skirstomieji tinklai

VVĮ

Valstybės valdoma įmonė (ūkinę komercinę veiklą vykdanti valstybės įmonė, akcinė bendrovė ar 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 elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai
skaičiuoti (Kilovatvalandė = 103 Wh, Teravatvalandė = 1012 Wh)
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Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais. Tarpinė ataskaita (sausis-rugsėjis).
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Ūkio ministerijos Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius; tel. 8 706 64 742.

