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ministRo piRmininKo Žodis

Gerbiamas Akcininke,

Vyriausybė parengė trečią-
ją metinę valstybės valdomų 
įmonių ataskaitą. Šios ataskai-
tos tampa jau įprastu gerosios 
praktikos pavyzdžiu: taip Vy-
riausybė informuoja visus Lie-
tuvos gyventojus – tikruosius 
valstybės valdomų įmonių 
akcininkus – apie šių įmonių 
veiklą, rezultatus ir iššūkius. 

Pirmoji per Nepriklau-
somybės laikotarpį valstybės valdomų įmonių ataskaita buvo 
parengta 2010 metais. Joje pirmą kartą buvo įvardyta, kiek 
valstybė turi komercinio turto, ir parodyta, kad šis turtas ne-
atneša tos naudos, kurią gauna, pavyzdžiui, mūsų kaimynės 
Skandinavijoje. Taigi, Vyriausybė priėmė svarbius sprendimus 
siekdama pakeisti įmonių valdymą, padaryti jas efektyvesnes, 
skaidresnes, atskaitingesnes, siekiant, kad įmonių generuojama 
grąža didėtų. 

Šioje ataskaitoje pateikti svarbiausi darbai ir įvykiai nuo 
2011 metų pradžios. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į keletą 
svarbių aspektų.

Nepriklausomų valdybos narių paskyrimas į Energetikos ir 
Ūkio ministerijų valdomų įmonių valdybas rodo, kad keičiasi 
požiūris į valstybės valdomas įmones ir jų vaidmenį visuome-
nėje. Sutariama, jog valstybės valdomos įmonės turi būti atskir-
tos nuo politinių procesų, turi būti valdomos remiantis aiškiais 
verslo principais. 

Remiantis gerąja praktika, kuri taikoma daugelyje pažangių 
valstybių, šių metų birželį Vyriausybė priėmė Nuosavybės gai-
res – dokumentą, kuriuo Vyriausybė nustato sau aukštą valsty-
bės valdomų įmonių valdymo standartą. Įgyvendinant šias gai-
res, jau iki rugsėjo į pagrindinių valstybės valdomų bendrovių 
valdybas bus paskirti nepriklausomi valdybos nariai. Jie sudarys 
bent trečdalį visų valdybos narių. Tikiu, kad galimybė į valdy-
bas pritraukti savo srities profesionalų bus tinkamai išnaudota 
siekiant efektyvesnės ir pelningesnės valstybės valdomų įmonių 
veiklos. 

Valstybės valdomų įmonių pertvarka jau davė apčiuopiamų 
rezultatų – įmonės ėmė veikti skaidriau, efektyviau ir įnešti sva-

resnį indėlį į biudžetą. 2012 metais planuojama surinkti virš 
500 milijonų litų dividendų bei pelno įmokų, o tai net 12 kartų 
daugiau nei 2010 metais. Pabrėžiu, kad šie dividendų mokė-
jimai nesutrukdys įmonėms įgyvendinti jų plėtrai reikalingų 
projektų. Dalis dividendų bus išmokėta iš ankstesnių metų 
sukaupto pelno rezervų, tačiau šis faktas dar sykį parodo, jog 
anksčiau akcijų valdytojai neefektyviai naudojo turimus finan-
sinius išteklius. 2011 metais valstybės valdomų įmonių pelnas 
ir valstybei sumokėti turto ir žaliavos mokesčiai sudarė 65 mln. 
litų, tačiau įmonių veiklos rezultatus smarkiai paveikė banko 
„Snoras“ bankrotas. Nevertinant šių finansinių nuostolių, įmo-
nių uždirbtas pelnas 2011 metais išaugo daugiau nei tris kartus 
– iki 246 mln. litų. Gerėjantys rezultatai džiugina, tačiau sieksi-
me, kad ateityje jie būtų dar geresni.

Kalbant apie sisteminius pakeitimus, reikėtų pabrėžti, kad 
Vyriausybė, kaip visų akcininkų atstovė, skyrė daugiau dėmesio 
įmonių analizei, aiškių tikslų nustatymui, suformavo profesi-
onalias valdybas. Būtina toliau stiprinti šią funkciją, tad šiais 
metais bus įkurtas Valdymo koordinavimo centras, kuris taps 
patariamuoju organu Vyriausybei prižiūrint valstybės valdo-
mas įmones bei formuojant susijusią politiką. 

Praėjusiais metais davėme pažadą diegti skaidrumo princi-
pus ir savivaldybės įmonėse, todėl Vyriausybė ėmėsi iniciatyvos 
ir į metinę ataskaitą įtraukė savivaldybių valdomų įmonių apž-
valgą. Savivaldybių įmonės dažniausiai ne tokios pastebimos ži-
niasklaidoje kaip „Lietuvos geležinkeliai“ ar LESTO, tačiau jų 
efektyvumo stoka tiesiogiai paveikia kiekvieno gyventojo pini-
ginę – tai šilumos, vandens, atliekų, vietinio transporto įmonės. 

Tvirtai tikiu, kad savivaldybės įmonės taps skaidresnės, jei 
visuomenė jomis domėsis ir bus reiklesnė vietos savivaldai. To-
dėl Vyriausybė ir ateityje teiks savivaldybės įmonių rezultatus 
savo ataskaitose tam, kad gyventojai galėtų objektyviai vertinti 
savivaldybių įmonių efektyvumą, o savivaldybių tarybų nariai 
priimtų kokybiškesnius sprendimus.

Skaidrumas, efektyvumas ir profesionalumas – esminiai 
Vyriausybės vykdomos valstybės valdomų įmonių pertvarkos 
principai. Sukūrėme pažangiose Vakarų Europos ir Azijos ša-
lyse įdiegtus ir Lietuvoje jau pasiteisinusius įrankius – teisinę 
bazę, Skaidrumo ir Nuosavybės gaires, Valdymo koordinavi-
mo centrą. Viliuosi, jog esminiai skaidrumo ir gerojo valdymo 
principai bus pritaikyti ir viešosioms įstaigoms, kurios kuruoja 
sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros sritis.

Su pagarba

Andrius Kubilius
Ministras Pirmininkas
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KAS PATEIKIAMA ŠIOJE ATASKAITOJE
Jūsų rankose – jau trečioji apibendrinanti metinė ataskaita 

apie valstybės valdomas įmones. Ši ataskaita parengta vado-
vaujantis 2010 metų liepą Vyriausybės patvirtintomis, o 2012 
metų kovą atnaujintomis Skaidrumo gairėmis, kuriose įtvirtin-
tas svarbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslas - didinti 
valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą. Šia ataskaita sie-
kiama informuoti Lietuvos piliečius, kaip netiesioginius vals-
tybės valdomų įmonių akcininkus ir savininkus, apie įmonių 
veiklos rezultatus, o tuo pačiu paskatinti įmones dirbti efekty-
viau ir skaidriau.

Pirmoji ataskaita apie valstybės valdomas įmones buvo iš-
leista 2010 metais, nuo to laiko buvo parengta dar viena me-
tinė ir keturios tarpinės ataskaitos. Pirmą kartą apibendrinant 
ir vertinant valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatus, iškilo 
įvairių iššūkių – kaip suvienodinti įmonių finansinėse ataskai-
tose pateiktus duomenis ir korektiškai juos susumuoti į bendrą 
portfelį, kokius rodiklius apskaičiuoti, kad jie atitiktų realią 
įmonių situaciją ir leistų juos palyginti su kitomis įmonėmis, 
kaip pateikti kuo aktualesnę ir įdomesnę informaciją skaityto-
jui. Todėl 2011 metais ataskaitos buvo tobulinamos siekiant 
pateikti kuo išsamesnius ir aiškesnius duomenis, padėsiančius 
kiekvienam besidominčiam geriau suprasti, kaip ir kodėl kei-
čiasi valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatai.

Šioje ataskaitoje, kaip įprasta, pateikiama informacija 
apie valstybės valdomų įmonių pertvarkos programą, bendra 

valstybės valdomų įmonių portfelio finansinė apžvalga, 
valstybės valdomų įmonių finansinės būklės, pelningumo, 
efektyvumo rodikliai, svarbiausių sektorių ir didžiausių 
valstybės valdomų įmonių apžvalgos. Be to, šioje ataskaitoje 
rasite svarbių naujovių:
n Pateiktos ekonomistų nuomonės apie valstybės valdomų 

įmonių veiklos efektyvumą ir vykdomą pertvarką (9 psl.);
n Aptarti valstybės valdomų įmonių akcijų vertės pokyčiai 

„NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje (14 psl.);
n Įvertinta specialiųjų įpareigojimų - funkcijų, kurias įmo-

nės įpareigotos vykdyti siekiant valstybės strateginių, politi-
nių ir socialinių tikslų - vykdymo įtaka įmonių pelningumui 
(20 psl.);

n Pateiktos agreguotos valstybės valdomų įmonių išlaidos 
reklamai ir žiniasklaidai;

n Parengta savivaldybių valdomų įmonių apžvalga (75 psl.). 
Nors valstybės valdomų įmonių pertvarkos programa neap-
ima savivaldybių kontroliuojamų įmonių, tačiau joms taip 
pat rekomenduojama laikytis Skaidrumo gairių principų. 
Šių įmonių netiesioginiai savininkai ar akcininkai – mies-
tų ar rajonų, kuriose jos veikia, gyventojai, kuriuos taip pat 
svarbu supažindinti su įmonių veiklos rezultatais. Todėl 
šioje ataskaitoje pateikiama bendro savivaldybių įmonių 
portfelio apžvalga bei gyventojams ypač aktualaus šilumos 
sektoriaus apžvalga.

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ 
PErTVArKOS PrOgrAMA

Lietuvos valstybė – svarbi akcinių bendrovių ir uždarųjų ak-
cinių bendrovių akcininkė ir valstybės įmonių savininkė, 
valdanti daugiausia komercinio naudojimo turto šalyje. Vals-
tybės valdomų įmonių yra įvairiose valstybei svarbiose ūkio 
šakose: energetikos, ryšių, transporto ir kitose. Jos sukuria 
svarią ekonominę vertę ir prisideda prie visos šalies ekonomi-
nės raidos, svarbių strateginių projektų įgyvendinimo, be to, 
tai visos valstybės, tai yra visų Lietuvos mokesčių mokėtojų, 
turtas.
Deja, nuo Nepriklausomybės atkūrimo valdžios institucijos ir 
politikai neskyrė pakankamai dėmesio valstybei priklausančių 
įmonių valdymui. Akivaizdi to pasekmė – šių įmonių veiklos 
efektyvumo stoka. 2010 metais pirmą kartą paskelbta valstybės 
valdomo komercinio naudojimo turto apžvalga atskleidė, kad 
daugumos valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatai buvo 
prasti, o įmonių finansinė kapitalo grąža gerokai mažesnė už 
Europos valstybių vidurkį ir vidutinę privataus sektoriaus įmo-
nių kapitalo grąžą Lietuvoje.

Viena svarbiausių įmonių veiklos neefektyvumo priežasčių – jų 
valdymo sistema, kuri neskatina jų dirbti pelningai, kelia joms 
prieštaringus tikslus ir taip sudaro sąlygas netinkamai jas valdy-
ti. Valstybės valdomos įmonės dažniausiai tiesiogiai pavaldžios 
ministerijoms, kurios siekia įgyvendinti savo kuruojamos srities 
politiką, reguliuoja atskirus ūkio sektorius. Vykdydamos šias 
funkcijas, ministerijos neskiria pakankamai dėmesio valstybės, 
kaip akcininko, atstovavimui valdant įmones, o nustatydamos 
įmonių tikslus ir reguliuodamos jų veiklą, neatsižvelgia į įmo-
nių veiklos rodiklių svarbą. Dvilypis ministerijų vaidmuo val-
dant įmones lemia interesų konfliktus, mažina įmonių veiklos 
skaidrumą, blogina jų finansinius rezultatus.
Valstybės valdomų įmonių pertvarkos tikslas - spręsti šiuos su-
sidariusius iššūkius ir pasiekti, kad valstybė būtų profesionali ir 
atsakinga įmonių savininkė, aktyviai siekianti didinti turto ver-
tę. Įgyvendinant valstybės valdomų įmonių pertvarką siekiama, 
kad įmonių valdymas būtų skaidrus, pagrįstas gero valdymo 
principais, orientuotas į aiškius tikslus.

Kodėl reikalinga valstybės valdomų įmonių pertvarka
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Valstybės valdomų įmonių pertvarkos esminis laukiamas 
rezultatas – didesnis valstybės valdomų įmonių efektyvumas. 
Efektyvesnė veikla atneša daugialypės naudos tiek pačioms 
įmonėms, tiek valstybei ir jos piliečiams. Didesnis valstybės 
valdomų įmonių efektyvumas leidžia:

n Padidinti įmonių teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų 
kokybę,

n Sumažinti teikiamų paslaugų kainą,
n Padidinti įmonių pelningumą ir įnašą į biudžetą.

Valstybės valdomų įmonių pertvarkos nauda

Valstybė

PiliečiaiVVĮ

didesnės įmokos į biudžetą 
(mokesčiai, dividendai)

tikslinė parama

didėjanti teikiamų paslaugų 
(produktų) kokybė

mažėjanti teikiamų paslaugų 
(produktų) kainaefektyvesnė veikla

Be to, skaidri valstybės valdomų įmonių veikla prisideda 
prie verslui palankaus klimato kūrimo, o jis būtinas norint 
į Lietuvą pritraukti daugiau užsienio investuotojų. Trečias 
svarbus aspektas – kapitalo rinkos plėtra. Optimizavus 
įmonių veiklą, atsivers galimybės dalį įmonėms reikalingų 

lėšų pritraukti iš kapitalo rinkų. Jei į biržų prekybos sąrašus 
būtų įtraukta daugiau valstybės valdomų įmonių vertybinių 
popierių, pastebimai padidėtų rinkos kapitalizacija, išaugtų 
rinkos likvidumas, ji taptų patrauklesnė ir vietos, ir užsienio 
investuotojams.

Valstybės valdomų įmonių pertvarkos įgyvendinimas

Vyriausybės siekiami įgyvendinti valstybės valdomų įmonių 
efektyvumo didinimo principai paremti Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijo-
mis. Šiose rekomendacijose apibendrinta įvairių šalių, kuriose 
sėkmingai įgyvendintos valstybės valdomų įmonių reformos, 
patirtis ir geriausia praktika. EBPO rekomendacijose išdėstytos 
pagrindinės nuostatos, kurių reiktų laikytis įgyvendinant vals-
tybės valdomų įmonių pertvarką:
n rinkoje veikiančioms įmonėms užtikrinamos vienodos kon-

kurencijos sąlygos;
n įtvirtinamos valstybės nuosavybės funkcijos;
n skatinamas valstybės valdomų įmonių skaidrumas ir vieša jų 

atskaitomybė;

n formuojamos efektyviai dirbančios įmonių valdybos ir su-
kuriama valdybas bei įmonės vadovus motyvuojanti atlygio 
sistema.

Remdamasi šiais principais, Vyriausybė apibrėžė keturias pa-
grindines valstybės valdomų įmonių pertvarkos kryptis, kurių 
įgyvendinimas užtikrintų valstybės valdomų įmonių efektyvią 
veiklą komercinėje aplinkoje: užtikrinti įmonių skaidrią veiklą, 
nustatyti joms aiškius tikslus, atskirti įmonių komercinių ir ne-
komercinių funkcijų valdymą ir apskaitą, atskirti ir sustiprinti 
valstybės nuosavybės teisės įgyvendinimo funkciją nuo regulia-
vimo funkcijų.

Komercinė aplinka ir
efektyvi veikla

Skaidrumas 

Aiškūs tikslai 

Nuosavybės ir reguliavimo 
funkcijų atskyrimas

Komercinių ir nekomercinių 
funkcijų atskyrimas
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Skaidrumas 

2010 metų liepą Vyriausybė patvirtino Skaidrumo gaires, ku-
rios nustato, kad valstybės valdomos įmonės turi vykdyti apskai-
tą pagal tarptautinius apskaitos standartus ir parengti tiek meti-
nius, tiek tarpinius (kas ketvirtį) finansinių ataskaitų rinkinius. 
Be to, valstybės valdomos bendrovės turi parengti ketvirtines ir 
metines veiklos ataskaitas (pranešimus). Ataskaitos pateikiamos 
įmonę kontroliuojančiai institucijai ir skelbiamos viešai. Ūkio 
ministerija, bendradarbiaudama su įmonėmis, Finansų minis-
terija ir Ministro Pirmininko tarnyba, reguliariai rengia apiben-
drintąsias ataskaitas, kuriose pateikiami viso valstybės valdomų 
įmonių portfelio duomenys, leidžiantys matyti bendrus įmonių 
veiklos ir finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Kasmet 
Vyriausybei ir visuomenei pateikiamos penkios (viena metinė 
ir keturios tarpinės) apibendrintosios ataskaitos apie valstybės 
valdomas įmones. Toks periodiškumas pasirinktas siekiant 
įtvirtinti reguliarią viešą įmonių atskaitomybę, stebėti pokyčius 
valstybės valdomų įmonių portfelyje ir deramai į juos reaguoti 
priimant operatyvius sprendimus.

Komercinių ir nekomercinių funkcijų atskyrimas

Valstybės valdomos įmonės vykdo ne tik komercinę veiklą, 
bet ir specialiuosius įpareigojimus – funkcijas, kurias įmonės 
įpareigotos vykdyti siekiant valstybės strateginių, socialinių ir po-
litinių tikslų įgyvendinimo. Vadovaujantis EBPO rekomendaci-
jomis, specialiųjų įpareigojimų vykdymas turi būti aiškiai regla-
mentuotas, įtvirtintas įmonių įstatuose ir veiklos dokumentuose, 
valstybės valdomų įmonių apskaitoje specialiųjų įpareigojimų 
finansiniai rezultatai turi būti atskirti nuo kitos įmonės veiklos 
rezultatų. Be to, turi būti taikomi skaidrūs specialiųjų įpareigo-
jimų finansavimo modeliai vengiant kryžminio finansavimo, kai 
specialiųjų įpareigojimų vykdymo nuostoliai padengiami iš tos 
pačios įmonės vykdomos komercinės veiklos pelno.

Atsižvelgdama į EBPO rekomendacijas, Ūkio ministerija 
kartu su išorės ekspertais išanalizavo valstybės valdomų įmo-
nių vykdomas funkcijas, apibrėžė tris valstybės valdomų įmo-
nių vykdomų specialiųjų įpareigojimų tipus ir įvertino jų įtaką 
įmonių finansiniams rezultatams (žr. skyrelį „Specialieji įpa-
reigojimai“). Vertinimo metu nustatyta nemažai su specialiųjų 
įpareigojimų vykdymu susijusių problemų: dalies specialiųjų 
įpareigojimų vykdymas nėra aiškiai reglamentuotas teisės ak-
tuose, nėra nustatyti aiškūs kokybės reikalavimai ir kriterijai, 
pagal kuriuos nustatomas specialiųjų įpareigojimų vykdymo ir 
jų finansavimo poreikis, nėra vykdomas šių funkcijų poreikio 
periodinis vertinimas. Be to, dauguma įmonių atskirai neapskai-
to ir neanalizuoja specialiųjų įpareigojimų finansinių rezultatų 
nei vidiniais valdymo, nei viešos išorinės atskaitomybės tikslais, 
nėra įdiegtos valdymo apskaitos sistemos, o kai kurių vykdomų 
specialiųjų įpareigojimų finansavimas pažeidžia ES direktyvose 
išdėstytus principus.

Todėl numatoma tobulinti specialiųjų įpareigojimų regla-
mentavimą ir nustatyti, kad valstybės valdomas įmones kontro-
liuojančios ministerijos turėtų periodiškai įvertinti ir remdamo-
si aiškiais kriterijais pagrįsti specialiųjų įpareigojimų poreikį, o 
sprendimus dėl tokių funkcijų vykdymo ir finansavimo priimtų 
Vyriausybė. Be to, valstybės valdomos įmonės kartu su finan-
sinėmis ir veiklos ataskaitomis turėtų pateikti informaciją apie 
specialiųjų įpareigojimų finansinius rezultatus, o strateginiuose 

planuose nustatyti atskirus šių įpareigojimų vykdymo ir komer-
cinės veiklos tikslus ir rodiklius. 

Specialiųjų įpareigojimų griežtesnis reglamentavimas ir at-
skyrimas nuo komercinių funkcijų padidintų įmonių veiklos 
skaidrumą, užtikrintų, kad nėra iškreipiamos rinkos sąlygos ir 
kad specialiesiems įpareigojimams vykdyti skirtos biudžeto lėšos 
yra panaudojamos efektyviai. 

Nuosavybės gairės

2012 metų birželio mėnesį Vyriausybė patvirtino Valstybės 
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose 
įmonėse tvarkos aprašą (Nuosavybės gaires). Šiame dokumente 
įtvirtinti svarbiausi valstybės valdomų įmonių valdymo princi-
pai, kurie turėtų užtikrinti skaidrų, efektyvų įmonių valdymą, 
aiškių įmonių tikslų nustatymą ir nuoseklų jų įgyvendinimą.

Nuosavybės gairės nustato visų valstybės valdomų įmonių val-
dyme dalyvaujančių valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių teises 
ir pareigas. Šios nuostatos padės spręsti vieną opiausių įmonių 
valdymo problemų – interesų konfliktus, kai už įmonės veiklos 
sektoriaus priežiūrą atsakinga valstybės institucija taip pat daly-
vauja tos įmonės valdyme ir atstovauja tiek valstybės, kaip akci-
ninko, tiek savo, kaip sektoriaus politiką įgyvendinančios institu-
cijos, interesus.

Nuosavybės gairėse išdėstyti svarbiausi efektyvaus valstybės 
valdomų įmonių valdymo principai:
n Valstybės, kaip įmonių savininko ar akcininko profesionalus 

atstovavimas;
n Kompetentingų ir nepriklausomų įmonių valdybų formavimas;
n Aiškių įmonių tikslų nustatymas.

Valstybės, kaip įmonių savininko ar akcininko profesionalus 
atstovavimas

Nuosavybės gairėse numatyta, kad valstybės institucijose 
funkcijos, susijusios su valstybės kaip akcininko ar įmonių sa-
vininko atstovavimu, turi būti atskirtos nuo funkcijų, kurias 
vykdant įgyvendinama sektoriaus politika, t.y. šias funkcijas turi 
vykdyti atskiri padaliniai. Be to, siekiant sustiprinti nuosavy-
bės funkcijų įgyvendinimą, ir užtikrinti, kad Vyriausybė turėtų 
visą reikiamą informaciją sprendimams priimti, Valstybės turto 
fonde įsteigiamas Valdymo koordinavimo centras, kuris prižiū-
rės valstybės politikos įgyvendinimą visose valstybės valdomose 
įmonėse. Numatoma, kad Valdymo koordinavimo centras vyk-
dys šias svarbiausias funkcijas:
n Analizuos ir apibendrins valstybės valdomų įmonių finansinę 

informaciją, vertins įmonių veiklos efektyvumą;
n Užtikrins Skaidrumo gairių nuostatų įgyvendinimą;
n Koordinuos gerosios strateginio planavimo praktikos įgyven-

dinimą;
n Vertins įmonių strateginių tikslų ambicingumą ir stebės stra-

tegijos įgyvendinimo rodiklius;
n Padės organizuoti valdybos narių nominavimo procesą;
n Dalyvaus valstybės valdomų įmonių valdybose; 
n Rengs metodines rekomendacijas ir teiks siūlymus Vyriausy-

bei ir Ūkio ministerijai dėl valstybės valdomų įmonių valdy-
mo tobulinimo.
Valdymo koordinavimo centras veiks kaip patariantysis orga-

nas Vyriausybei ir padės valdžios institucijoms diegti gerąją įmo-
nių valdymo praktiką valstybės valdomose įmonėse. 
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Kompetentingų ir nepriklausomų įmonių valdybų forma-
vimas

Nuosavybės gairėse įtvirtinti valdybos narių ir jos sudėties 
kvalifikaciniai reikalavimai. Numatoma, kad mažiausiai treč-
dalis didžiausių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendro-
vių valdybų narių turi atitikti nepriklausomumo kriterijus. Tai 
reiškia, kad bent trečdalis valdybos narių bus ne valstybės tar-
nautojai ir valstybės valdomų įmonių darbuotojai, o kvalifikuo-
ti profesionalai, dirbantys privačiajame sektoriuje ir turintys 
rinkos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, žinių, finansų 
ir strateginio planavimo kompetencijas. Dar vienas svarbus po-
kytis – didžiausių valstybės valdomų bendrovių nariai bus ski-
riami atrankos komiteto, kurį sudarys šakinis, finansų ir ūkio 
ministrai, pritarimu.

Aiškių įmonių tikslų nustatymas
Nuosavybės gairėse nustatyta, jog valstybės valdomoms 

įmonėms tikslai turi būti formuluojami dviem lygiais, kuriuos 
nustato akcininkas ir valdyba. Visų pirma, nustatomi ir viešai 
įvardijami valstybės keliami tikslai, kurių ji siekia kaip įmonių 
savininkė ar akcininkė. Gairėse visos valstybės valdomos įmo-
nės pagal valstybės siekiamus tikslus priskiriamos trims gru-
pėms:

1A grupė. Valstybė siekia šios grupės įmonių verslo vertės 
augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo. Šiai gru-
pei priskirtos tokios įmonės kaip „Lietuvos jūrų laivininkystė“, 
„Geoterma“, „Visagino energija“, LITEXPO;

1B grupė. Valstybė siekia ne tik šių įmonių verslo vertės au-
gimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo, bet ir strate-
ginių šalies interesų užtikrinimo: šalies ekonominio saugumo, 
strateginių projektų vykdymo, kokybiškos infrastruktūros ir 
kitų tikslų. Tokių įmonių pavyzdžiai: „Lietuvos geležinkeliai“, 
„Klaipėdos nafta“, Lietuvos paštas, miškų urėdijos;

2 grupė. Valstybė, valdydama šios grupės įmones, siekia so-
cialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo, taip pat pelningos (t.y. 
efektyvios) veiklos. Šiai grupei priskirtos įmonės turėtų vykdyti 
tik nekomercinio pobūdžio veiklą, kurios kitos pelno siekian-
čios įmonės nesiimtų vykdyti arba tai darytų už didesnę kai-

ną. 2 grupei priskirtos tokios valstybės valdomos įmonės kaip 
Registrų centras, „Indėlių ir investicijų draudimas“, regioninės 
kelių priežiūros įmonės.

VVĮ valdybos ir vadovybės turi užtikrinti, kad jų kontro-
liuojamos 1A ir 1B grupės įmonės pasiekia tinkamą valstybės 
investuoto kapitalo grąžą. Siekiama grąža bus nustatoma pa-
gal finansinėse analizėse plačiai taikomą kapitalo įkainojimo 
modelį (CAPM), įvertinus įmonės veiklos ir finansinę riziką. 
Šiuos skaičiavimus kas trejus metus atliks Valdymo koordina-
vimo centras, o suderinus siektinus kapitalo grąžos rodiklius su 
įmonę kontroliuojančia ministerija, jie bus teikiami tvirtinti 
Vyriausybei.

Antrasis tikslų apibrėžimo etapas – įmonių strategijų rengi-
mas. Valstybės valdomos įmonės turi turėti aiškius strateginius 
planus, kurie tarnautų kaip komunikacijos priemonė tarp Vy-
riausybės, akcininko teises įgyvendinančios institucijos, įmo-
nių valdybų bei vadovų. Strategijos taip pat reikalingos kaip 
valdybų bei vadovų darbo vertinimo priemonė.

Valstybės valdomų įmonių strategijos turi apimti aplinkos 
analizę, misiją ir viziją, ilgalaikius (strateginius) tikslus, užda-
vinius bei išteklius, reikalingus jiems pasiekti, taip pat turi būti 
parengti veiklos planai. Valstybės valdomų įmonių strategijų 
projektai bus teikiami Valdymo koordinavimo centrui, kuri 
teiks rekomendacijas ir siūlymus dėl jų tobulinimo. Be to, bus 
stiprinama strategijos įgyvendinimo priežiūra – Valstybės val-
domos įmonės vadovybė ir valdyba turės reguliariai analizuoti 
ir vertinti, kaip įmonė įgyvendina jai nustatytus ilgalaikius ir 
trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus. Įmonės tu-
rės parengti strategijos įgyvendinimo metines ataskaitas, o jas 
išanalizavęs Valdymo koordinavimo centras teiks apibendrintą 
valstybės valdomų įmonių strategijų įgyvendinimo ataskaitą 
Vyriausybei.

Šių priemonių įgyvendinimas padės užtikrinti, kad įmonės 
veiktų efektyviai ir siektų pamatuotai ambicingų tikslų. Ko-
kybiškesnis strateginis planavimas taip pat leis įmones kontro-
liuojančioms ministerijoms tiksliau formuoti biudžetus, nu-
matant tiek įmonių specialiesiems įpareigojimams finansuoti 
reikalingas lėšas, tiek iš įmonių gautinas pajamas. 

Valstybės valdomų įmonių pertvarkos naujienos

Informacija apie valstybės valdomų įmonių veiklos 
rezultatus perkelta į elektroninę erdvę

2011 metų gruodį pradėjo veikti interneto tinklalapis, kurį 
galima pasiekti adresu www.vvi.ukmin.lt. Tinklalapyje pristatoma 
ne tik valstybės valdomų įmonių pertvarka – jos tikslai, kryptys, 
atsakingos institucijos ir kitų šalių praktika, – bet ir sudaryta 
galimybė susipažinti su visomis valstybės valdomomis įmonėmis 
– analizuoti jų finansinius ir veiklos rodiklius, gauti informaciją 
apie strateginius ir visuomeninius projektus ir kita. Taip Ūkio 
ministerija tęsia skaidrumo praktiką ir skatina piliečius domėtis 
jiems netiesiogiai priklausančių įmonių veikla ir rezultatais. 
Sekti valstybės valdomų įmonių pertvarkos naujienas galima 
ir prisijungus prie specialaus puslapio socialiniame tinkle 
„Facebook“.

Įvertinta valstybės valdomų įmonių rengiamų 
strateginių planų kokybė

Norėdama paskatinti valstybės valdomas įmones rengti kuo ko-
kybiškesnius strateginius planus, 2011 metų rudenį Ūkio ministerija 
pristatė Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gaires, kurių 
tikslas – padėti valdyboms ir įmonių vadovybei geriau suprasti vals-
tybės, kaip savininko, lūkesčius įmonių strateginiams planams, taip 
pat harmonizuoti naudojamas sąvokas, tarpusavio komunikaciją bei 
pateikiamų dokumentų turinį. 

Vadovaudamasi gairėse įvardintomis rekomendacijomis ir gerosios 
praktikos principais, Ūkio ministerija 2012 metų pradžioje peržiūrėjo 
ir įvertino 116 valstybės valdomų įmonių strateginių planų. Šis ver-
tinimas atskleidė, kad dauguma strateginių planų neatitinka gerosios 
strateginio planavimo praktikos ir nėra pakankami, kad būtų užti-
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krintas kokybiškas įmonės valdymas ir tikslų įgyvendinimas. Dauge-
lyje strateginių planų suformuluoti nepakankamai aiškūs ir konkretūs 
tikslai, netinkamai arba visai neatliekamos investicijų atsiperkamumo 
analizės, o daugumos įmonių finansiniai tikslai, palyginti su pana-
šių įmonių rodikliais, nėra pakankamai ambicingi. Ūkio ministerija 
daugumai įmonių pateikė glaustas išvadas, o didžiausioms įmonėms 
- išsamesnes rekomendacijas strateginiams planams tobulinti, į kurias 
įmonės turėtų atsižvelgti kitame strateginio planavimo etape.

Valstybės valdomų įmonių valdybas sustiprino 
nepriklausomi nariai

Į valstybės valdomų įmonių, dirbančių energetikos 
sektoriuje, valdybas paskirta jau 14 nepriklausomų narių. Šie 

asmenys yra aukšto lygio profesionalai, dirbantys stambių 
įmonių vadovais, baigę specialiuosius valdybos narių 
mokymus. Nepriklausomi, nuo politinės įtakos atskirti 
valdybų nariai ne tik aktyviai prisideda prie atskirų įmonių 
strategijos kūrimo bei veiklos efektyvumo didinimo, bet 
ir dalyvauja diskusijose rengiant nacionalinę energetikos 
strategiją. 

Siekdama įgyvendinti gerąją įmonių valdymo praktiką, 
Ūkio ministerija paskyrė 2 nepriklausomus narius į 
LITEXPO valdybą. Tikimasi, kad jų dalyvavimas valdyboje 
užtikrins, kad daugiau dėmesio būtų skiriama įmonės 
strateginiam planavimui, finansiniams tikslams ir veiklos 
efektyvumo didinimui.

iš kairės: paulius martinkus, UAb „toksika“ valdybos pirmininkas, olaf martens, UAb „energijos tiekimas“ valdybos narys, petras baršauskas, UAb „Kauno energetikos remontas“ valdybos 
narys, Antanas Anskaitis, UAb „elektros tinklo paslaugos“ valdybos narys, Lina paukštė, UAb „nt valdos“ valdybos narė, darius maikštėnas, Ab Lesto valdybos narys, Andrius Kubilius, 
ministras pirmininkas, Arvydas sekmokas, energetikos ministras, mantas Zalatorius, UAb „visagino atominė elektrinė“ valdybos narys, erika Jakimonytė, UAb „baltpool“ valdybos narė, 
Kristian Kaas mortensen, bendrovių valdymo instituto baltijos šalyse prezidentas, Lina morkūnaitė, UAb „tetas“ valdybos narė, sonata matulevičienė, Ab „Lietuvos energija“ valdybos narė, 
Aurimas bakas, UAb „technologijų ir inovacijų centras“ valdybos narys, Adomas Ąžuolas Audickas, ūkio viceministras, mindaugas Jusius, Ab „Klaipėdos nafta“ valdybos narys.
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Ekonomistai apie valstybės valdomų įmonių pertvarką 

Baltijos bendrovių valdymo insti-
tuto Baltijos šalyse (Baltic Corporate 
Governance Institute) atliktas tyri-
mas atskleidė, kad Lietuvoje valsty-
bei priklausančių įmonių valdymo 
kokybė vis dar gerokai atsilieka nuo 
gerosios pasaulinės praktikos. Be to, 
atlikto tyrimo duomenimis, savo 
įmones kokybiškiau valdo ne tik ki-
tame Baltijos jūros krante esančios 
Skandinavijos valstybės, bet ir mūsų 

kaimynai latviai ir estai. Tokie rezultatai verčia sunerimti, nes 
kokybiškas ir efektyvus valstybei priklausančių įmonių valdy-
mas vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant tvarų šalies ekonomi-
kos augimą. Efektyviau valdomos įmonės teikia kokybiškesnes 
paslaugas verslui ir gyventojams bei įneša didesnį indėlį į šalies 
biudžetą, o itin prastai valdomos įmonės gali tapti sunkia našta, 
kuri anksčiau ar vėliau gula ant visų mokesčių mokėtojų pečių. 
Taigi, natūraliai kyla klausimas, „ką mes darome ne taip, kad 
šitaip atsiliekame nuo valstybei priklausančių įmonių valdymo 
lyderių ir ką mes galėtume daryti kitaip, kad ši situacija pasi-
keistų“?

Bene didžiausia problema, su kuria susiduria lietuviškų 
valstybės valdomų įmonių vadovai, yra neaiškiai suformuluoti 
ir besikaičiantys įmonės tikslai ir ilgalaikių veiklos planų 
nebuvimas. Neturėdami aiškios ir stabilios įmonės veiklos 
strategijos, įmonių vadovai nėra linkę imtis svarbių investicinių 
projektų ar įmonės valdymo reformų. Aiškių žaidimo taisyklių 
nebuvimas sąlygoja valstybės valdomų įmonių vadovų 
neveiklumą, nes už kiekvieną kiek aktyvesnį veiksmą galima 
gauti jei ne raudoną, tai bent jau geltoną kortelę, o už bandymą 
ginčytis su teisėju yra grėsmė apskritai būti išvarytam iš 
žaidimo aikštelės. Esant tokioms aplinkybėms, kai už bet kokią 
iniciatyvą egzistuoja reali grėsmė gauti „pylos“, optimaliausia  
įmonės vadovo strategija neretai tampa nieko neveikimas. 
Nesunku suprasti, kad laikantis tokios valdymo strategijos 
įmonės praranda konkurencingumą, lankstumą, nebesugeba 
prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų ir ilgainiui 
tampa našta visiems šalies gyventojams. Siekiant užtikrinti 
įmonių darbo tęstinumą ir strateginių planų įgyvendinimą, 
ypač svarbu didinti valstybės valdomų įmonių valdybos narių 
nepriklausomumą ir kvalifikaciją.  

Ilgalaikio planavimo ir įmonių veiklos strategijų svarba 
tampa ypač svarbi sprendžiant kasmetinę dilemą - kiek savo 

pelno įmonės turėtų investuoti į ateities plėtrą ir kiek dividendų 
pavidalu išmokėti į šalies biudžetą. Augantis Lietuvos 
valstybės valdomų įmonių pelningumas išties džiugina, tačiau 
siekiant užtikrinti tvarų pelningumo augimą ateityje yra 
svarbu užtikrinti reikiamą investicijų kiekį į įmonių veiklos 
efektyvumą didinančius strateginius projektus. Taigi, aiškiai 
apibrėžti tikslai ir investicijų strategija leidžia įmonių vadovams 
lengviau išspręsti „investicijų ir pelno“ dilemą.  

Valstybės valdomų įmonių vadovai taip pat turi spręsti 
kitą, ne mažiau svarbią „komercinės veiklos ir socialinių 
įpareigojimų“ dilemą. Iš vienos pusės, įmonės yra skatinamos 
didinti savo veiklos efektyvumą ir pelningumą, tačiau iš 
kitos pusės iš jų yra reikalaujama teikti viešos infrastruktūros 
paslaugas, kurios dažnai įmonėms būna nuostolingos. 
Pavyzdžiui, transporto įmonės yra įpareigotos teikti keleivių 
vežimo paslaugas, kurios joms yra nuostolingos. Tai ne 
tik suteikia neapibrėžtumo įmonės valdymo srityje, bet ir 
apsunkina veiklos rezultatų palyginimą su atitinkamuose 
sektoriuose veikiančių privačių įmonių rezultatais. Taigi, 
ypač svarbu aiškiai suklasifikuoti įmonių teikiamas paslaugas 
į atskiras grupes - komercinio ir nekomercinio pobūdžio, - ir 
vertinti šių paslaugų grupių efektyvumą remiantis atitinkamais 
kriterijais. Komercinė veikla turėtų būti vertinama lygiai taip 
pat, kaip ir pelno siekiančios privačios organizacijos, t.y. jos 
turėtų siekti kuo didesnio įmonės vertės augimo ir dividendų 
pajamingumo, o nekomercinio pobūdžio veiklą vykdančios 
įmonės turėtų orientuotis į socialinių bei visuomeninių tikslų 
įgyvendinimą ir nevykdyti komercinės veiklos.

Turbūt nė vieno iš mūsų nežavi didėjantys mokesčiai ar 
apkarpomos viešojo sektoriaus teikiamos paslaugos, tačiau 
būtent tokių priemonių valstybei tenka griebtis pristigus lėšų 
biudžete. Kur kas malonesnė alternatyva – tęsti valstybės 
valdomų įmonių pertvarką, kuri leis padidinti šių įmonių 
veiklos efektyvumą ir jų indėlį šalies biudžetą. Tarptautinė 
patirtis rodo, jog geriausi receptai šiam tikslui pasiekti – tai 
aiškūs strateginiai tikslai, nepriklausomos ir stiprios įmonių 
valdybos bei komercinių ir nekomercinių funkcijų aiškus 
atskyrimas. Taip pat nereikėtų pamiršti didinti skaidrumo, 
kuris taip pat yra puikus įrankis efektyvinti valstybės valdomų 
įmonių darbą, juolab, kad Baltijos bendrovių valdymo instituto 
Baltijos šalyse atlikto tyrimo metu būtent gyventojų skeptiška 
nuomonė apie valstybės valdomas įmones buvo vienas iš 
pagrindinių veiksnių, lėmusių gana prastą Lietuvos įmonių 
įvertinimą.

„Nordea Bank Lietuva“ ekonomistas Žygimantas Mauricas:
Valstybės valdomoms įmonėms būtinos aiškios žaidimo taisyklės
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Apie vALstybės vALdomų įmonių peRtvARKos pRoGRAmĄ

Sunku įsivaizduoti įmonę, kuri 
galėtų sėkmingai veikti neturėdama 
finansinių tikslų. Net jei tai yra ne 
pelno siekianti organizacija, vis tiek 
ji turi efektyviai valdyti sąnaudas 
ir siekti optimalaus turimų išteklių 
panaudojimo. Bet kokie ketinimai 
išlaisvinti valstybės valdomas įmones 
nuo konkrečių finansinių tikslų 
kėlimo ir jų siekimo yra ne kas kita 
kaip bandymas neefektyvumą ir 

prastą valdymo kompetenciją paslėpti po „socialinių tikslų“ 
skraiste. 

Visos valstybei priklausančios įmonės turi veikti pelningai – 
jei jos nesugeba to padaryti, turbūt teisingausia jas pilnai arba 
iš dalies privatizuoti ir valdymą atiduoti privačiam sektoriui. 
Yra labai mažai valstybei priklausančių įmonių, kurios turi 
teikti viešąsias paslaugas už subsidijuojamą kainą. Tačiau 
net ir tokiais atvejais reikėtų ieškoti būdo subsidijuoti tuos 
socialiai pažeidžiamus visuomenės sluoksnius tiesiogiai, o ne 
per valstybines įmones, kurioms tokiu būdu būtų suteikiamas 
mandatas veiklą vykdyti neefektyviai ir neskaidriai.

Efektyvus ir, svarbiausia, skaidrus 
valstybinių įmonių valdymas duoda 
tiesioginę naudą valstybės finansams. 
Pavyzdžiui, dotacijų mažinimas 
pastarosioms ar didesnės dividendų 
įplaukos gali tapti svarbiu šaltiniu 
mažinant viešųjų finansų deficitą. 
Tačiau šalia šios, yra ir netiesioginė 
nauda. Ne paslaptis, kad valstybinės 
įmonės Lietuvoje tampa nesibaigian-

čių partinių interesų kovos arena. Tokiomis sąlygomis įmonių 
tikslai turi mažai ką bendro su visos visuomenės interesais. 
Todėl svarbu, kad valdant įmones pagrindiniu smuiku griežtų 
kvalifikuoti ir nepriklausomi vadybininkai, o ne politikai. Tai 
įmanoma pasiekti tik tęsiant pradėtą valstybinių įmonių val-
dymo pertvarką. „Didesnio efektyvumo siekimas“ – šią pasta-
bą jau antrus metus mums kartoja ir Europos Komisija, o tai 
akivaizdus signalas, kad pažanga šioje srityje yra nepakankama. 
Tad būtina eiti toliau.

„Swedbank“ Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis:
Valstybei priklausančios įmonės turi veikti pelningai

„Danske“ banko vyresnioji analitikė Baltijos šalims Violeta Klyvienė: 
Valstybės valdomų įmonių efektyvumas svarbus Lietuvos ekonomikai
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POrTfELIO rEzULTATŲ
APžVALgA
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Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 
2011 metų finansinius rezultatus, pirmiausia įvardijama, kiek 
įmonių sudaro portfelį, analizuojama portfelio rinkos vertė ir 
pateikiama analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertę, nuo-
savą kapitalą, finansines skolas, pardavimo pajamas, tipinės vei-
klos pelną, pelningumą (nuosavo kapitalo grąžą), darbuotojus 
ir veiklos efektyvumą.

Šioje ataskaitoje pristatomą portfelį sudaro 149 įmonės. 
„Lietuvos energija“, LESTO ir „Litgrid“ priklauso UAB „Visa-
gino atominė elektrinė“ (VAE) įmonių grupei, todėl į portfelio 
rezultatus įtraukiami tik VAE įmonių grupės konsoliduotieji 
finansiniai duomenys. „Visagino energetikos remonto“ duome-
nys neįtraukti skaičiuojant viso portfelio rezultatus, nes įmonei 
buvo iškelta bankroto byla. Taip pat į portfelio rezultatus neį-
traukti Universiteto vaistinės ir Lietuvos tyrimų centro duome-
nys. Universiteto vaistinės trejų metų duomenys nepalyginami, 
nes keičiant įmonės teisinę formą gerokai keitėsi įmonės kapita-
lo struktūra, o Lietuvos tyrimų centras 2009 metais dar nebuvo 
įkurtas. Aptariamuoju laikotarpiu privatizuotų įmonių nebuvo, 
o iš viso buvo agreguoti 145 įmonių duomenys.

2012 metų pradžioje „Marijampolės regiono veislininkystė“ 
ir „Šiaulių regiono veislininkystė“ buvo sujungtos į akcinę ben-
drovę „Lietuvos veislininkystė“, o Vilniaus žirgynas, Nemuno 
žirgynas ir Sartų žirgynas – į Lietuvos žirgyną. „Geležinkelių 

projektavimas“ 2011 metais buvo prijungta prie „Lietuvos ge-
ležinkelių“, Teisinės informacijos centras – prie Registrų centro. 

Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: transporto, 
energetikos, miškininkystės ir kitų įmonių. Pastarajam sekto-
riui priklauso įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų pirmųjų 
sektorių. Energetikos sektoriuje yra 12 įmonių, kurių par-
davimo pajamos sudaro 44,1 proc. viso portfelio pardavimo 
pajamų. Transporto sektoriuje yra 24 įmonės, generuojančios 
37,4 proc. portfelio apyvartos, o miškininkystės sektoriuje – 
42 miškų urėdijos ir VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas 
(8,4 proc. portfelio pardavimo pajamų). Kitų įmonių sekto-
riui priskirta beveik pusė portfelio įmonių – 70 įmonių, tačiau 
bendrosios jų pardavimo pajamos sudaro tik 10 proc. VVĮ 
portfelio apyvartos.

Šioje ataskaitoje 2011 metų rezultatai lyginami su perskai-
čiuotais 2010 ir 2009 metų VVĮ portfelio rezultatais, kurie dėl 
duomenų tikslinimo ir į portfelį neįtrauktų įmonių reikšmin-
gai skiriasi nuo 2010 ir 2009 metų VVĮ veiklos ataskaitose pa-
teiktų duomenų. Koregavimų įtaka 2009 ir 2010 metų VVĮ 
portfelio grynajam pelnui apibendrinta ataskaitos pabaigoje 
(žr. skyrelį „Koregavimų įtaka 2009 ir 2010 metų VVĮ portfe-
lio grynajam rezultatui“). 

Toliau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų 
VVĮ finansinė informacija.

pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai* 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 6 557 413 6 405 188 6 552 168

pardavimo savikaina 4 250 429 4 156 331 4 187 219

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 306 985 2 248 857 2 364 949

veiklos sąnaudos 2 622 468 2 239 988 2 275 653

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 38 810 31 312 53 093

Veiklos pelnas (nuostoliai) -276 673 40 182 142 390

Veiklos pelno marža -4,2% 0,6% 2,2%

EBITDA 1 044 845 1 290 945 1 375 751

EBITDA marža 15,9% 20,2% 21,0%

finansinė ir investicinė veikla 16 232 -9 613 -126 387

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -260 441 30 569 16 003

pelno mokestis -236 992 18 837 35 544

Grynasis pelnas -23 449 11 732 -19 541

Grynojo pelno marža -0,4% 0,2% -0,3%

mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -1 267 -9 102 -9 093

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei 24 480 71 202 65 143

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko 
„Snoras“ bankroto įtaką 24 480 71 202 246 642

*2009 metų rezultatai be VĮ Ignalinos atominės elektrinės nurašymų



poRtfeLio ReZULtAtų ApŽvALGA

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais  | 13  

Grąža valstybei (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

planuojami dividendai (tik valstybės dalis) 41 313 85 561 464 151

iš jų: paskirti dividendai (tik valstybės dalis) 41 313 85 561 186 601

planuojamos vį pelno įmokos 0 0 60 278

iš jų: paskirtos vį pelno įmokos 0 0 26 083

turto mokestis 33 321 32 385 24 352
Žaliavos mokestis 23 066 37 580 75 276
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 97 699 155 526 624 056

Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

RoA 0,1% 0,2% 0,2%

Roe 0,1% 0,4% 0,3%

d/e* 11,0% 11,8% 26,8%
d/e** 11,0% 11,8% 11,0%

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

balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

nematerialus turtas 373 049 406 069 399 136

materialus turtas 18 603 155 19 430 110 19 867 065

finansinis turtas 1 397 495 1 840 787 1 125 213

Kitas ilgalaikis turtas 347 927 308 187 325 046

biologinis turtas 3 106 726 3 106 676 3 260 262

Ilgalaikis turtas 23 828 351 25 091 828 24 976 722

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 946 677 1 046 576 1 742 132

per vienerius metus gautinos sumos 1 853 473 1 429 248 1 505 074

Kitas trumpalaikis turtas 1 208 314 1 181 403 1 227 022

pinigai ir pinigų ekvivalentai 630 657 829 809 656 972

Trumpalaikis turtas 4 639 121 4 487 035 5 131 201

Turto iš viso 28 467 472 29 578 863 30 107 923

Nuosavas kapitalas 18 265 340 18 800 016 18 886 849

mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 133 482 1 013 394 1 017 030

Dotacijos, subsidijos 4 149 043 4 189 489 4 750 770

ilgalaikiai įsipareigojimai 4 184 830 4 202 195 3 398 654

trumpalaikiai įsipareigojimai 1 868 259 2 387 163 3 071 651

Įsipareigojimai 6 053 090 6 589 358 6 470 305

iš jų: finansiniai įsipareigojimai* 2 012 675 2 209 724 5 055 199
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 28 467 472 29 578 863 30 107 923

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai

darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 43 885 41 626 41 355

vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 498 525 503
išlaidos reklamai ir žiniasklaidai (tūkst. litų) 11 198 13 256 13 329
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VVĮ portfelio rinkos vertė

VVĮ portfelio rinkos vertė 2011 metų pabaigoje buvo 13,5 
mlrd. litų − 8 proc. mažiau nei prieš metus. Nuosavo kapitalo 
apskaitinė vertė, kuri prilyginama rinkos vertei, per metus pa-
didėjo 2,5 proc. ir aptariamojo laikotarpio pabaigoje siekė dau-
giau nei 7,3 mlrd. litų. Transporto sektoriaus įmonių apskai-
tinė vertė išaugo 3,4 proc., labiausiai dėl pelningos „Lietuvos 
geležinkelių“ veiklos. Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapi-
talo apskaitinė vertė, kurią sudaro miškų urėdijų ir Valstybi-

nio miškotvarkos instituto nuosavo kapitalo apskaitinės vertės, 
2011 metais sudarė 484 mln. litų. Energetikos ir kitų įmonių 
sektorių nuosavo kapitalo apskaitinės vertės keitėsi nesmarkiai 
ir siekė atitinkamai 644 mln. ir 1 055 mln. litų. Į miškininkys-
tės sektoriaus įmonių rinkos vertę taip pat įtraukta pinigų srau-
tų metodu apskaičiuota miško vertė, kuri, palyginti su 2009 
metais, padidėjo 153 mln. litų dėl augusios medienos kainos ir 
sudarė apie 3,3 mlrd. litų.

2011 m. gruodžio 31 d. vvį portfelio vertė (tūkst. litų) Rinkos vertė pinigų srautų 
metodas Apskaitinė vertė viso

transportas 14 149 - 5 165 370 5 179 519

energetika 2 932 406 - 644 074 3 576 480

miškininkystė - 3 253 000 484 387 3 737 387
Kita - - 1 055 284 1 055 284
Viso 2 946 555 3 253 000 7 349 115 13 548 671

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų 
biržoje

Valstybė turi šešių į „NASDAQ OMX Vilnius“ prekybos 
sąrašą įtrauktų bendrovių akcijų, penkiose jų valdo kontrolinį 
akcijų paketą.

VVĮ, kurių akcijomis prekiaujama akcijų biržoje, valstybės 
nuosavybės dalies rinkos vertė 2011 metų pabaigoje buvo lygi 
2,95 mlrd. litų, t. y. 31 proc. mažiau nei metų pradžioje, kai ji 
siekė 4,26 mlrd. litų.

2011 m. gruodžio 31 d. valstybės dalis
valstybės dalies 

akcijų vertė
(tūkst. litų)

Lesto 82,63% 964 927

„Lietuvos energija“ 96,13% 786 267

„Litgrid“ 97,50% 684 222

„Klaipėdos nafta“ 70,63% 325 275

„Lietuvos dujos“ 17,70% 171 715

„Lietuvos jūrų laivininkystė“ 56,66% 14 149
Iš viso - 2 946 555

Didžiausią dalį (33 proc.) VVĮ akcijų rinkos vertės 2011 
metų pabaigoje sudarė LESTO (964,9 mln. litų), mažiausią 
(0,5 proc.) – „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (14,1 mln. litų). 
Reikšmingiausios nominaliosios įtakos valstybės dalies vertės 
pokyčiams 2011 metais turėjo 534,8 mln. ir 653 mln. litų 
sumažėjusi „Litgrid“ ir LESTO akcijų vertė.

Iš VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje 
kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 
2008 metų. Kai kurios įmonės į akcijų biržoje kotiruojamų 
įmonių sąrašą įtrauktos vėliau dėl vykusios energetikos 
sektoriaus pertvarkos: „Litgrid“ į sąrašą įtraukta 2010 metų 
gruodžio 22 dieną, LESTO – 2011 metų sausio 17 dieną, 
„Lietuvos energija“ – tik 2011 metų rugsėjo 1 dieną. Todėl 
VVĮ indeksas sudarytas įvertinus ir iki reorganizavimo 
egzistavusias VVĮ, kurių akcijomis buvo prekiaujama biržoje: 
Lietuvos elektrinė, „Lietuvos energijos gamyba“ ir „Rytų 
skirstomieji tinklai“.
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vertės pokytis per 2011 metus

Lesto* -40,36%

„Lietuvos energija“* -14,06%

„Litgrid“ -43,87%

„Klaipėdos nafta“ -26,42%

„Lietuvos dujos“ -17,95%

„Lietuvos jūrų laivininkystė“ -55,00%
VVĮ indeksas: -30,85%

Visų akcijų OMXV indeksas: -26,66%

*Vertės pokytis nuo tada, kai bendrovės akcijomis pradėta prekiauti 
biržoje

VVĮ akcijų vertės nuosmukiui didelės įtakos turėjo bendro-
sios tendencijos akcijų biržoje. 2011 metais visų „NASDAQ 
OMX Vilnius“ akcijų indeksas sumažėjo 27 proc. Tam dau-
giausia įtakos turėjo neigiamos tendencijos pasaulinėse rinkose 
dėl intensyvėjusios euro zonos skolų krizės. 
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Apskaitinė turto vertė 

VVĮ apskaitinė turto vertė augo antrus metus iš eilės. 2011 
metais ji ūgtelėjo 1,8 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 30,1 
mlrd. litų. Aptariamaisiais metais labiausiai – 463 mln. litų – 
padidėjo transporto sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė, 
laikotarpio pabaigoje siekusi 8,2 mlrd. litų. Tai daugiausia 
lėmė „Lietuvos geležinkelių“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcijos investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą didėjimas, 
siekęs atitinkamai 286 mln. ir 64 mln. litų. „Lietuvos geležin-
kelių“ turto didėjimas daugiausia buvo finansuotas 237 mln. 
litų siekusiomis subsidijomis. Miškininkystės sektoriaus įmo-
nių turto vertė didėjo 200 mln. litų daugiausia dėl 153 mln. 
litų padidėjusios miškų vertės ir beveik 36 mln. litų išaugusių 
sektoriaus įmonių pinigų ir jų ekvivalentų. Energetikos sek-
toriaus įmonių turtas padidėjo 100 mln. litų, daugiausia dėl 
VAE grupės gautinų VIAP lėšų suformavimo (96 mln. litų) 

ir finansinio turto padidėjimo. Kitų įmonių sektoriaus turto 
vertė smuktelėjo 5,8 proc. – iki 3,8 mlrd. litų. Tai daugiausia 
lėmė atitinkamai 91 mln. ir 34 mln. litų sumažėjęs Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo ir „Būsto paskolų draudimo“ turtas.  

Turtas (mln. litų)
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Visų VVĮ rinkos vertės pokytis per 2011 metus buvo 
neigiamas. Daugiausia vertės prarado „Lietuvos jūrų 
laivininkystė“ (-55 proc.) dėl nepalankios laivininkystės 
rinkos tendencijų, mažiausiai (-14 proc.) smuko „Lietuvos 
energijos“ akcijos.
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VVĮ finansiniai įsipareigojimai per 2010 metus 
padidėjo 197 mln. litų (iki 2,2 mlrd. litų), tačiau 2011 
metais dėl „Indėlių ir investicijų draudimo“ beveik 3 
mlrd. litų siekiančios skolos Lietuvos Vyriausybei jie 
išaugo daugiau nei dukart (128,8 proc. – iki 5,1 mlrd. 
litų). Neįskaičiavus šios skolos, kuri buvo panaudota 
banko „Snoras“ indėlininkų draudimo išmokoms dengti, 
likusios finansinės skolos sudarė 2,1 mlrd. litų. Labiausiai 
finansiniai įsipareigojimai sumažėjo transporto sektoriuje. 
Tai lėmė „Lietuvos geležinkelių“ grąžintos beveik 57 mln. 
litų paskolos, kurios buvo paimtos naujiems riedmenims 
pirkti ir geležinkelio infrastruktūrai renovuoti, ir beveik 
19 mln. litų sumažėjusios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos paskolos, daugiausia skirtos uosto įplaukos 
projektui tobulinti, krantinėms rekonstruoti ir konteinerių 
terminalui statyti. Energetikos sektorių įmonių finansiniai 
įsipareigojimai aptariamaisiais metais beveik nepasikeitė, 
o miškininkystės - sumažėjo nuo 5 iki 3 mln. litų. Kitų 
įmonių sektoriaus (be „Indėlių ir investicijų draudimo“) 
finansiniai įsipareigojimai smuko 14,8 proc. – iki 265 mln. 
litų. VVĮ portfelio finansinių įsipareigojimų sumažėjimas 
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Finansiniai įsipareigojimai

Nuosavas kapitalas
 
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė išaugo nuo 18,2 

mlrd. litų 2009 metais iki 18,9 mlrd. litų 2011 metais. 
Per 2011 metus ji paaugo 0,5 proc. Nuosavo kapitalo 
vertė didėjo miškininkystės (185 mln. litų) ir transporto 
(143 mln. litų) sektoriuose. Padidėjusį miškininkystės 
sektoriaus nuosavą kapitalą daugiausia lėmė pelninga 
2011 metų veikla ir dėl medienos kainų augimo 153 
mln. litų padidėjusi miškų vertė. Transporto sektoriaus 
nuosavo kapitalo vertė daugiausia didėjo dėl atitinkamai 
150 mln. ir 68 mln. litų siekusio „Lietuvos geležinkelių“ 
ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pelno. 
Energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo vertė per 
metus sumažėjo 2,3 proc. ir 2011 metų pabaigoje siekė 
8,8 mlrd. litų. Tai lėmė VAE įmonių grupės ir Ignalinos 
atominės elektrinės patirti nuostoliai, siekę atitinkamai 

*2011 m. gruodžio 31 d. finansiniai įsipareigojimai apima 2 979 mln. litų 
beprocentę paskolą, kurią Finansų ministerija valstybės vardu suteikė VĮ 
„Indėlių ir investicijų draudimui“ banko „Snoras“ indėlininkų draudimo 
išmokoms dengti.
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**Apskaičiuota iš 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių įsipareigojimų atėmus 2 979 mln. litų beprocentę paskolą, suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimui“.
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109 mln. ir 123 mln. litų. Kitų įmonių sektoriaus nuosavo 
kapitalo vertė sumažėjo 2,8 proc. (31 mln. litų).

lėmė sumenkusį finansinio sverto rodiklį. Neatsižvelgus 
į Vyriausybės paskolą, skirtą banko „Snoras“ indėlininkų 
draudimo išmokoms dengti, portfelio finansinio sverto 
rodiklis nukrito nuo 11,8 proc. iki 11 proc.
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Portfelio pardavimo pajamos per metus išaugo 2,3 proc. – 
iki 6,6 mlrd. litų (2010 metais jos sudarė 6,4 mlrd. litų) − ir 
pasiekė 2009 metų lygį. Transporto sektoriaus įmonės prie šio 
pokyčio prisidėjo 260 mln. litų augimu (pardavimo pajamos 
aptariamuoju laikotarpiu siekė 2,5 mlrd. litų), miškininkystės 
– 132 mln. litų (iki 552 mln. litų), kitų įmonių sektorius – 56 
mln. litų (iki 656 mln. litų). 

Dėl didesnių krovinių ir keleivių srautų „Lietuvos geležin-
keliai“ padidino pardavimo pajamas 13,4 proc. – iki 1,6 mlrd. 
litų. Panašūs pokyčiai stebėti ir Klaipėdos jūrų uosto direkcijo-
je – pardavimo pajamos didėjo 12,9 proc. – iki beveik 168 mln. 
litų. Padidinęs suteiktų paslaugų vienetų skaičių, Lietuvos paš-
tas kilstelėjo savo pardavimo pajamas 5,2 proc. – iki 183 mln. 
litų. „Lietuvos jūrų laivininkystės“ pajamos augo 25,7 proc. − 
iki 78 mln. litų − bendrovei pradėjus aktyviau savarankiškai 
valdyti laivus. Pagrindinės oro uostų veiklos pajamos mažėjo 
dėl sumažintų rinkliavų, siekiant išlaikyti konkurencingumą ir 
didinti keleivių srautus, o šį pajamų sumažėjimą siekta kom-
pensuoti didinant neaviacinės veiklos pajamas.

Energetikos sektoriaus įmonių pajamos mažėjo antrus me-
tus iš eilės ir, metų pabaigoje sudarė 2,9 mlrd. litų. VAE grupės 
pajamos sumažėjo 293 mln. litų dėl „Litgrid“ ir LESTO teikia-
mų paslaugų žemesnių kainų ribų, mažėjančio LESTO visuo-
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Pardavimo pajamos 

meninio tiekimo paslauga besinaudojančių vartotojų skaičiaus, 
menkesnio „Lietuvos energijos“ gamybos masto. Komerciškai 
naudingų krovos sutarčių be tarpininkų sudarymas ir vienkarti-
nės pajamos iš naftos likučių tvarkymo leido „Klaipėdos naftai“ 
padidinti pajamas 16,1 proc. – iki kiek daugiau nei 141 mln. litų.

Miškininkystės sektoriaus pardavimo pajamos didėjo dėl 
augusio apvaliosios medienos pardavimo masto ir nuo 110 iki 
139 litų už kubinį metrą pakilusios vidutinės medienos kainos. 
Prie kitų įmonių sektoriaus pajamų didėjimo daugiausia prisi-
dėjo „Regitra“ ir „Jonavos grūdai“, pajamas, 2011 metais sie-
kusias beveik 78 mln. ir 22 mln. litų, padidinusios atitinkamai 
apie 11 mln. ir 9 mln. litų.

miškininkystė Kita

2009 metai 2010 metai 2011 metai

VVĮ portfelio veiklos rezultatas per trejus metus iš nuostolio pa-
virto pelnu. 2011 metais VVĮ veiklos pelnas buvo beveik 3,5 karto 
didesnis nei 2010-aisiais ir siekė daugiau nei 142 mln. litų, tačiau 
veiklos pelno rezultatus pagerino tik transporto sektoriaus įmonės.

Transporto sektoriaus įmonių veiklos pelnas augo nuo 116 
mln. iki 273 mln. litų. Tam įtakos turėjo beveik dukart (nuo 
103 mln. iki 194 mln. litų) šoktelėjęs „Lietuvos geležinkelių“ 
veiklos pelnas daugiausia dėl išaugusių pajamų iš krovinių veži-
mo ir naudojimosi geležinkelių infrastruktūra bei nuo 62 mln. 
iki 95 mln. litų padidėjęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direk-
cijos veiklos pelnas dėl 13 proc. (nuo 148 mln. iki 168 mln. litų) 
padidėjusių pajamų ir nuo 12 mln. iki mažiau nei 2 mln. litų 
sumažėjusių išlaidų uosto akvatorijos valymo darbams. Trans-
porto sektoriuje 2011 metais nuostolingiausiai veiklą vykdė 
„Lietuvos jūrų laivininkystė“ − jos nuostolis buvo beveik 12 mln. 
litų mažesnis nei praėjusiais metais ir siekė 28 mln. litų.

Energetikos sektoriaus įmonių veiklos nuostolis buvo 43 
mln. litų didesnis nei prieš metus ir siekė 135 mln. litų. Nuos-
tolius energetikos sektoriuje lėmė 293 mln. litų mažesnės VAE 
grupės įmonių pajamos ir tai, kad VAE grupės įmonių finansi-
nėse ataskaitose pateikiamos nusidėvėjimo sąnaudos yra dides-
nės nei sąnaudos, įtraukiamos skaičiuojant elektros energijos 
perdavimo ir visuomeninio tiekimo paslaugų tarifus. Be to, 
reikšmingos įtakos veiklos pelnui turėjo 63 mln. litų siekusios 
„Lietuvos energijos“ aplinkos taršos leidimų (ATL) perkainoji-
mo sąnaudos. Iš energetikos sektoriaus įmonių veiklos rezulta-
tus smarkiai pagerino „Klaipėdos nafta“, kurios veiklos pelnas 
padidėjo 1,8 karto ir siekė 51 mln. litų. Tai lėmė nuo 122 mln. 
iki 141 mln. litų padidėjusios įmonės pajamos ir tai, kad 2010 

Veiklos pelnas

metais „Klaipėdos nafta“ buvo į apskaitą įtraukusi netipines 
beveik 9 mln. litų ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudas.

Nors miškininkystės sektoriuje veikiančių įmonių pardavi-
mo pajamos augo sparčiai, dėl pastebimai padidėjusių veiklos 
sąnaudų ir pardavimo savikainos veiklos pelnas buvo 14,4 proc. 
mažesnis nei prieš metus ir siekė 37 mln. litų. Veiklos sąnaudų 
augimą lėmė dukart (iki 75 mln. litų) padidėję žaliavos mokes-
čiai, didesnės miško atkūrimo ir priežiūros darbų išlaidos. Taip 
pat į veiklos sąnaudas buvo įtrauktas nuostolis, patirtas dėl ban-
ke „Snoras“ prarastų beveik 30 mln. litų vertės indėlių.

Kitų įmonių sektoriaus veiklos nuostoliai augo antrus metus 
iš eilės, o 2011 metais jie padidėjo 16,7 proc. ir siekė 32 mln. 
litų. Tai lėmė didėjusi įmonių pardavimo savikaina ir veiklos 
sąnaudos. Pardavimo savikainos augimą labiausiai lėmė „Būsto 
paskolų draudimo“ išmokos, kurios 2011 metais siekė 57 mln. 
litų. Didesnes sektoriaus veiklos sąnaudas daugiausia lėmė Lie-
tuvos naftos produktų agentūros 8 mln. litų sąnaudos dėl ilga-
laikio materialiojo turto perkainojimo.

Veiklos pelnas (mln. litų)
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Pelningumas

Viso portfelio turto grąža nuo 0,1 iki 0,2 proc. augo tik 
2010 metais, o per 2011 metus ji išliko nepakitusi. Nuosavo 
kapitalo grąžos rodiklis svyravo labiau. Per 2010 metus jis pa-
didėjo nuo 0,1 iki 0,4 proc., o 2011 metais sumažėjo 0,1 pro-
centinio punkto ir sudarė 0,3 proc. Nuo 71 mln. iki 65 mln. 
litų 2011 metais sumažėjusį grynąjį pelną (iš veiklos sąnaudų 
atėmus netipinius mokesčius valstybei) labiausiai lėmė dėl ban-
ko „Snoras“ bankroto VVĮ į apskaitą įtraukti beveik 182 mln. 
litų nuostoliai. Nevertinant šių nuostolių, VVĮ portfelio nuo-
savo kapitalo grąža 2011 metais siekė 1,3 proc.

Transporto įmonių sektoriuje nuosavybės grąža aptariamai-
siais metais augo nuo 1,5 iki 3,9 proc. Pastaraisiais metais itin 
nuostolingai dirbęs Lietuvos paštas 2011 metais uždirbo 736 
tūkst. litų pelno. „Lietuvos geležinkeliai“ padidino nuosavybės 
grąžą 2,7 procentinio punkto - iki 5,6 proc., o Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto direkcija – nuo 5,1 iki 5,6 proc.

Energetikos sektoriaus pelningumas mažėjo antrus metus 
iš eilės. Aptariamaisiais metais turto ir kapitalo grąžos rodikliai 
buvo atitinkamai 0,8 ir 1,3 procentinio punkto žemesni nei pra-
ėjusiais metais ir siekė atitinkamai -1,2 ir -1,9 proc. Tai daugiau-
sia lėmė dėl banko „Snoras“ bankroto nurašyta beveik 75  mln. 
litų vertės Ignalinos atominės elektrinės indėlių suma, 63 mln. 
litų „Lietuvos energijos“ ATL perkainojimo sąnaudos ir elektros 
energetikos įmonių veiklos reguliatoriaus nepripažinta dalis šių 
įmonių į apskaitą įtrauktų nusidėvėjimo sąnaudų. Pastebimai 
nuosavo kapitalo grąžą padidino „Klaipėdos nafta“ − nuo 5,8 
proc. 2010 metais iki 9,5 proc. 2011 metais. Tai − sumažintų 
veiklos sąnaudų ir padidėjusių pardavimo pajamų rezultatas.

Miškininkystės sektoriaus įmonių grynojo pelno rodikliai 
2011 metais buvo prastesni daugiausia dėl didesnių žaliavos 

mokesčių ir banko „Snoras“ bankroto įtakos, tačiau nuosavo 
kapitalo grąža, kuri skaičiuojama iš veiklos sąnaudų atėmus 
žaliavos ir turto mokesčius, padidėjo nuo 2,1 iki 2,7 proc. 
Pastebėtina, kad šiam sektoriui priklausančių įmonių kapitalo 
ir turto grąža augo antrus metus iš eilės.

Nuosavo kapitalo grąža 2011 metais kitų įmonių sektoriuje 
buvo 4,2 procentinio punkto žemesnė nei prieš metus ir siekė 
-6,3 proc. Tai daugiausia lėmė finansinės ir investicinės veiklos 
nuostoliai, kurie susidarė bankrutavus bankui „Snoras“ ir kai 
kurioms įmonėms nurašius banke laikytas lėšas. „Investicijų ir 
verslo garantijos“ ir „Regitra“ dėl šio banko bankroto prarado 
po 15 mln. litų, Registrų centras – 10 mln. litų, o LITEXPO 
– beveik 2 mln. litų. Taip pat prastesnį sektoriaus pelningumą 
lėmė Lietuvos naftos produktų agentūros į apskaitą įtrauktas 
ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo netipinis 8 mln. litų 
nuostolis.

Darbuotojai
  

2011 metų pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 41 355 
darbuotojai – 271 darbuotoju mažiau nei metų pradžioje. 
Darbuotojų skaičius augo tik miškininkystės sektoriuje 
(105 darbuotojais, t.y. 2,8 proc.) ir metų pabaigoje buvo 
3 795. Daugiau nei pusė (56 proc.) darbuotojų dirbo 
transporto sektoriuje. Didžiausias darbdavys – „Lietuvos 
geležinkeliai“. Šioje bendrovėje aptariamojo laikotarpio 
pabaigoje dirbo 12 162 žmonės (230 darbuotojų daugiau 
nei metų pradžioje).

Nuosavo kapitalo grąža
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efektyvumo rodikliai visos vvį energetika transportas miškininkystė Kita
pajamos darbuotojui (tūkst. litų)

2009 metai 152 399 85 87 87

2010 metai 162 399 101 107 101

2011 metai 167 379 114 132 111

veiklos pelnas darbuotojui (tūkst. litų)*  

2009 metai -5,1 -26,2 0,5 7,4 -3,3

2010 metai 2,8 -10,1 5,9 21,8 -4,0

2011 metai 10,8 -7,7 14,8 35,4 2,8

* Eliminavus netipinius mokesčius ir banko „Snoras“ bankroto įtaką

Veiklos pelno, tenkančio vienam darbuotojui, rodikliai 
gerėjo visuose sektoriuose (nevertinant netipinių mokesčių 
ir banko „Snoras“ bankroto įtakos). 2011 metais šis rodiklis 
buvo didžiausias miškininkystės sektoriuje (35,4 tūkst. litų), o 
labiausiai  - nuo 5,9 tūkst. iki 14,8 tūkst. litų  - ūgtelėjo trans-
porto sektoriuje.

Energetikos sektoriaus įmonių veiklos sąnaudos mažėjo an-
trus metus iš eilės. 2011 metais jos buvo 81 mln. litų mažesnės 
nei praėjusiais metais ir siekė 1,3 mlrd. litų. Šis veiklos sąnau-
dų mažėjimas parodo didėjantį energetikos sektoriaus įmonių 
efektyvumą. 

Pastebimai efektyviau veiklą vykdė „Klaipėdos nafta“. Ben-
drovės veiklos sąnaudos, neįskaičiavus 2010 metais į apskaitą 
įtraukto turto nurašymo, per metus sumažėjo 1,2 mln. litų, o 
atitinkamai pakoreguotas EBITDA rodiklis paaugo 9 proc. ir 
2011 metais siekė beveik 74 mln. litų.

Svarbiausių transporto sektoriaus įmonių efektyvumas ūg-
telėjo. Nors „Lietuvos geležinkelių“ veiklos sąnaudos išaugo 
14,4 proc. dėl didesnio veiklos masto, o vienos krovinio tonos 
vieno kilometro vežimo savikaina ūgtelėjo nuo 9,1 iki 9,4 cen-
to, pardavimo pajamos, gautos už vienos tonos vieno kilometro 
vežimą didėjo sparčiau, − nuo 10,3 iki 10,7 cento. Atitinkamai 
nuo 0,7 iki 0,9 cento padidėjo grynasis pelnas, gautas už vienos 
tonos vieno kilometro vežimą. 

Veiklos efektyvumas 

Vertinant visą portfelį, pajamos darbuotojui per metus 
išaugo 3,5 proc. – nuo 162 tūkst. iki daugiau kaip 167 tūkst. 
litų. Sparčiausiai šis rodiklis augo miškininkystės sektoriuje – 

nuo 107 tūkst. iki 132 tūkst. litų. Pajamos darbuotojui 2011 
metais mažėjo tik energetikos sektoriuje, iki 379 tūkst. litų. 
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Lietuvos geležinkelių“ krovinių gabenimo pajamos, 
savikaina ir grynasis pelnas (centais)

2010 metai 2011 metai2009 metai

1 tonos krovinio gabenimo 1 km pajamos
1 tonos krovinio gabenimo 1 km savikaina

Efektyviau organizuodamas veiklą, Lietuvos paštas, nepaisant 
to, kad augo pajamos ir pardavimo mastas, mažino sąnaudas 
vienam paslaugos vienetui antrus metus iš eilės. 2011 metais 
veiklos sąnaudos vienam paslaugos vienetui buvo 5,3 proc. 
mažesnės nei prieš metus ir siekė 87 centus. 
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Apskaičiuota remiantis Lietuvos pašto finansinių ataskaitų duomenimis

Miškų urėdijų grynasis pelnas (iš veiklos sąnaudų atėmus 
žaliavos ir turto mokesčius) augo nuo 22,5 iki 27,3 lito už 
parduotą kubinį metrą medienos. Šį augimą lėmė augusi 
medienos kaina. Parduotos apvaliosios medienos pagaminimo 
savikaina, skaičiuojant kubiniam metrui parduotos apvaliosios 
medienos, per metus ūgtelėjo 19 proc. (iki 41,2 lito), o veiklos 
sąnaudos (neįskaičiavus turto ir žaliavos mokesčių), skaičiuojant 
vienam miškų urėdijų darbuotojui, augo 28,4 proc. – iki 
daugiau nei 60 tūkst. litų. Išlaidų augimą lėmė didesnis miško 
atkūrimo ir priežiūros darbų mastas ir abejotinomis pripažintos 
banko „Snoras“ skolos, siekusios beveik 30 mln. litų. Iš veiklos 
sąnaudų atėmus minėtus netipinius mokesčius, miško atkūrimo 
ir priežiūros sąnaudas ir banko „Snoras“ bankroto įtaką, jos augo 
9,1 proc. (iki 12 tūkst. litų darbuotojui).

Apskaičiuota remiantis „Lietuvos geležinkelių“ finansinių ataskaitų duomenimis

1 tonos krovinio gabenimo 1 km pelnas
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Grąža akcininkams

Už 2011 metus iš VVĮ tikimasi net 6 kartus daugiau divi-
dendų ir pelno įmokų nei už ankstesnius metus, o bendra jų 
suma siekia 524 mln. litų. Iš energetikos sektoriaus įmonių vals-
tybei 40,2 mln. litų jau išmokėjo „Klaipėdos nafta“, 12,7 mln. 
litų paskyrė „Lietuvos dujos“. Iš VAE grupės, kuriai priklau-
sančios LESTO ir „Litgrid“ dividendus jau paskyrė, antroje šių 
metų pusėje numatoma sulaukti apie 275 mln. litų dividen-
dų. Transporto sektoriuje 122,7 mln. litų dividendų paskyrė 
„Lietuvos geležinkeliai“. Iš kitų įmonių sektoriui priklausančių 
bendrovių valstybei iš viso numatoma išmokėti 11,8 mln. litų. 
Iš Lietuvos radijo ir televizijos centro numatoma gauti apie 2,6 
mln. litų dividendų. 1,7 mln. litų jau paskyrė išmokėti „Proble-
matika“, 1,2 mln. litų - Lietuvos monetų kalykla. 

Taip pat aptariamaisiais metais iš valstybės įmonių 
pirmą kartą istorijoje numatoma sulaukti 60,3  mln. litų 

pelno įmokų. Iš jų 21,2  mln. litų paskyrė miškininkystės 
sektoriaus įmonės, 2,7 mln. litų  – įmonės, priklausančios 
kitų įmonių sektoriui, 36,4 mln. litų pelno įmokų numatoma 
gauti iš transporto sektoriaus įmonių. Netipiniai mokesčiai, 
kuriuos VVĮ sumokėjo į valstybės biudžetą, 2011 metais 
siekė 99,6  mln. litų, t.y. 42,4  proc. daugiau nei 2010 
metais. Sumokėti turto mokesčiai sumažėjo 24,8  proc.  – 
iki 24,4 mln. litų, o žaliavos mokesčiai, kuriuos moka tik 
miškininkystės sektoriaus įmonės, šoktelėjo dukart  – iki 
75,3 mln. litų − dėl padidinto mokesčio tarifo. Du trečdaliai 
šio mokesčio naudojami bendrosioms valstybės reikmėms, o 
likęs trečdalis pervedamas miškininkystės sektoriaus įmonėms 
miško ūkio reikmėms finansuoti (inventorizavimui, apskaitai, 
miškotvarkos projektams rengti, priešgaisrinei sistemai 
organizuoti ir kt.).

Specialieji įpareigojimai

VVĮ pelningumui įtakos turi tiek jų komercinės veiklos 
efektyvumas, tiek įpareigojimai įmonėms vykdyti funkcijas, 
kurios nėra komerciškai pagrįstos, bet yra būtinos valstybei 
siekiant šalies strateginių tikslų, ekonominio saugumo, koky-
biškos infrastruktūros, valstybės socialinių ir politinių tikslų 
įgyvendinimo. Vadovaujantis EBPO rekomendacijomis, to-
kios funkcijos apibrėžiamos kaip specialieji įpareigojimai. At-
sižvelgiant į Lietuvoje veikiančių VVĮ veiklos specifiką, šiuos 
įpareigojimus galima išskirti į kelis tipus: 
n Nekomercinės funkcijos – tai funkcijos, kurias 

teikti įmonė yra įpareigota teisės aktais ir iš kurių 
ji negali uždirbti pelno. Tokių funkcijų kainodara 
nėra reguliuojama išorinio reguliuotojo, o funkcijų 
sąnaudos padengiamos įmonės lėšomis. Tokių funkcijų 
pavyzdžiai: miškų urėdijų vykdomi I-II grupės miškų 
atkūrimo, priežiūros, miško apsaugos darbai, Registrų 
centro duomenų teikimas neatlygintinai valstybinėms 
institucijoms, kitiems registrams.

n Reguliuojamos nekomercinės funkcijos – tai nekomerci-
nės funkcijos, kurių kainodara yra reguliuojama taip, kad 
įmonei už tokių funkcijų vykdymą būtų kompensuojamos 
tik patirtos sąnaudos. Tokias funkcijas vykdo, pavyzdžiui, 
„Smiltynės perkėla“, kuriai kompensuojamos patiriamos 
sąnaudos už Kuršių nerijos gyventojų kėlimą keltais, „Oro 
navigacija“, kurios gaunamų maršruto ir terminalo rinklia-
vų dydžiai nustatomi vadovaujantis Europos Komisijos re-
glamentais, kelių įmonės, kurioms kompensuojamos kelių 
priežiūros darbų sąnaudos.

n Reguliuojamos komercinės funkcijos – tai funkcijos, kurias 
vykdyti įmonė turi išskirtinę teisę, ir kurių kainodara yra 
reguliuojama, tačiau įmonėms leidžiama uždirbti nustatyto 
dydžio pelną. Įmonių, kurios vykdo reguliuojamas komer-
cines funkcijas, pavyzdžiai: skirstomųjų tinklų operatorius 
LESTO, perdavimo tinklų operatorius „Litgrid“, Lietuvos 
paštas, „Lietuvos geležinkeliai“.

Įpareigojimas vykdyti funkciją, priskirtiną kuriam nors iš 
išvardintų funkcijų tipų, apriboja VVĮ galimybes pasiekti to-
kių pelningumo rodiklių, kuriais pasižymi privataus sektoriaus 
įmonės. 2011 metais VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža, gry-
nąjį pelną padidinus 85 mln. litų dėl įmonių sumokėtų turto 
ir žaliavos mokesčių valstybei, nesiekė 1 proc. Tačiau vidutinė 
Lietuvos įmonių nuosavo kapitalo grąža siekia 8,7 proc. Že-
miau pateikiamas vertinimas, kiek šį skirtumą tarp grąžos ro-
diklių lemia VVĮ specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaštai, o 
kiek – mažesnė VVĮ komercinės veiklos grąža.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 8,7 proc. vidutinė kapitalo 
grąža Lietuvoje pasirinktas kaip palyginamasis rodiklis, tačiau 
vertinant kiekvienos iš VVĮ pelningumą, siektiną grąžą reiktų 
nustatyti įvertinus įmonės veiklos sektoriaus specifiką, kapitalo 
struktūrą ir kitus aspektus.

Vertinant specialiųjų įpareigojimų įtaką VVĮ pelningumui, 
siektinas VVĮ pelnas apskaičiuotas nuo koreguotos VVĮ port-
felio vidutinės metinės nuosavo kapitalo vertės. Ši vertė buvo 
sumažinta „Lietuvos dujų“ kapitalo dalimi, nes į VVĮ portfe-
lio pelną įskaičiuojami tik iš šios bendrovės valstybei tenkan-
tys dividendai. Dėl būtinumo vertinti atskirų įmonių funkci-
jas vietoje VAE grupės konsoliduotos nuosavo kapitalo vertės 
įtrauktos atskirų įmonių grupių - „Lietuvos energijos“, LESTO 
ir „Litgrid“ – nuosavo kapitalo apskaitinės vertės. Pakoreguota 
vidutinė VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė 2011 metais su-
darė 18,8 mlrd. litų. 

Dauguma VVĮ neturi tinkamų apskaitos sistemų, kurio-
mis naudojantis būtų galima atskirti specialiųjų įpareigojimų 
vykdymo sąnaudas ir jiems naudojamą turtą nuo komercinės 
veiklos sąnaudų ir turto, ir nepateikia tokios informacijos savo 
finansinėse ataskaitose. Dėl šių apribojimų ir duomenų trūku-
mo, nustatant specialiųjų įpareigojimų įtaką, remtasi tam tikro-
mis prielaidomis:
n Įvertinus įmonių veiklos specifiką, dauguma VVĮ suskirsty-

tos į vykdančias daugiausia komercinę veiklą (65 įmonės) ir 
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įmones, kurių pagrindinės funkcijos yra specialieji įpareigo-
jimai (25 įmonės). 

n 11 kelių priežiūros įmonių, 42 miškų urėdijos ir „Smilty-
nės perkėla“ vykdo tiek komercinę veiklą, tiek reikšmingus 
specialiuosius įpareigojimus. Šių įmonių nuosavo kapitalo 
dalis, tenkanti specialiųjų įpareigojimų vykdymui, nustatyta 
proporcingai pagal patirtas specialiųjų įpareigojimų vykdy-
mo sąnaudas;

n Specialiesiems įpareigojimams priskirti „Lietuvos geležinke-
lių“ keleivių vežimo direkcijos rezultatai ir administraci-
jos sąnaudų dalis, priskirta pagal direkcijos sąnaudas;

n Dėl duomenų apie specialiųjų įpareigojimų vykdymo 
kaštus ir turtą trūkumo, „Lietuvos pašto“ ir Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos rezultatai priskirti ko-
mercinei veiklai.

n Dėl LESTO ir „Litgrid“ veiklos reguliavimo pasikeitimų 
2009 metais, šių įmonių finansinėse ataskaitose nurody-
tos turto, o tuo pačiu ir nuosavo kapitalo vertės gali reikš-
mingai skirtis nuo realiųjų. Valstybinės kainų ir energe-
tikos kontrolės komisijos (VKEKK) nustatyta LESTO 
ir „Litgrid“ licencijuojamoje veikloje naudojamo turto 
vertė šiuo metu yra 3 kartus mažesnė nei jų balansuose 
apskaityta turto vertė, dėl šio skirtumo reguliatorius ne-
pripažino 238 mln. litų LESTO ir 80 mln. litų „Litgrid“ 
nusidėvėjimo sąnaudų. Nesant patikimų duomenų apie 
LESTO ir „Litgrid“ turto vertę, nėra galimybės tinka-
mai įvertinti, kokią grąžą galėtų generuoti šios įmonės ir 

kokią įtaką jai turi specialieji įpareigojimai. Todėl iš 1,6 
mlrd. litų siektino pelno eliminuoti 534 mln. litų, ku-
riuos sudarytų 8,7 proc. grąža nuo LESTO ir „Litgrid“ 
apskaitinės nuosavo kapitalo vertės.
Jei VVĮ portfelio (be LESTO ir „Litgrid“) nuosavo kapitalo 

vertei prilygstančios lėšos būtų investuotos į portfelį, generuojan-
tį vidutinę Lietuvos įmonių grąžą, portfelio grynasis pelnas siektų 
1,1 mlrd. litų. Tačiau šio portfelio grąža valstybei (įskaitant ne-
tipinius mokesčius) 2011 metais sudarė tik 154 mln. litų. Ūkio 
ministerijos skaičiavimais, iš 949 mln. litų grynojo pelno, kurį 
papildomai galėtų uždirbti VVĮ, apie 404 mln. litų neuždirbta 
dėl specialiųjų įpareigojimų vykdymo. Šiai sumai didžiausios 
įtakos turėjo „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo direkcijos 
patirti nuostoliai (109 mln. litų) ir Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymo kaštai (įmonės pagrindinės veiklos nuostoliai 2011 
metais siekė 48 mln. litų). Skaičiuojant specialiųjų įpareigojimų 
poveikį, įvertinti ne tik įmonių nuostoliai, bet ir negauta inves-
tuoto kapitalo grąža. Todėl, lyginant su vidutine nuosavo kapi-
talo grąža, „Lietuvos geležinkelių“ dėl keleivių vežimo funkcijos 
neuždirbtas pelnas siekia 126 mln. litų, Ignalinos atominės elek-
trinės – 87 mln. litų. Dar apie 81 mln. litų grynojo pelno negauta 
dėl miškų urėdijų vykdomų I-II grupės miškų atkūrimo, prie-
žiūros, miško apsaugos darbų, 29 mln. litų – todėl, kad valstybės 
įmonių vykdomi kelių priežiūros darbai finansuojami sąnaudų 
padengimo principu. Dėl kitų įmonių vykdomų specialiųjų įpa-
reigojimų mažesnės nei 8,7 proc. kapitalo grąžos netenkama dar 
81 mln. litų pelno.

Specialiųjų įpareigojimų įtaka VVĮ pelningumui 2011 metais 
(mln. litų)
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Apie 182 mln. litų VVĮ prarado dėl banko „Snoras“ bankroto 
(žr. 22 psl.). Nevertinant šio įvykio įtakos, neuždirbtas pelnas dėl 
mažesnės VVĮ komercinių funkcijų generuojamos grąžos siekė 
apie 363 mln. litų. Ši suma parodo VVĮ pelningumo potenci-
alą, kurį galima pasiekti efektyviau vykdant komercinę veiklą. 
Tiek komercinės veiklos, tiek specialiųjų įpareigojimų vykdymo 
efektyvumo didinimas leistų reikšmingai padidinti VVĮ įnašą į 
valstybės biudžetą, todėl kitas svarbus valstybės valdomų įmonių 
pertvarkos žingsnis – specialiųjų įpareigojimų reglamentavimo 

tobulinimas siekiant, kad būtų periodiškai vertinamas įmonių 
vykdomų specialiųjų įpareigojimų poreikis, vadovaujantis aiš-
kiais kriterijais nustatytas reikalingas jų kokybės lygis ir mastas, 
šių įpareigojimų vykdymas atskirtas nuo komercinių funkcijų, 
vykdoma specialiųjų įpareigojimų sąnaudų apskaita ir joms 
padengti taikomi skaidrūs finansavimo modeliai. Šie pokyčiai 
leistų VVĮ sumažinti nuostolius dėl specialiųjų įpareigojimų 
vykdymo, o valstybei kaip akcininkui gauti didesnę grąžą iš 
VVĮ komercinės veiklos.
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Banko „Snoras“ bankroto poveikis VVĮ portfelio grynajam rezultatui

2011 metų pabaigoje paskelbus banko „Snoras“ 
bankrotą ir „Indėlių ir investicijų draudimui“ kompensavus 
indėlius, siekusius tik iki 345 tūkst. litų (100 tūkst. eurų), 
stambiausios valstybės valdomos įmonės suformavo 181,5 
mln. litų atidėjimus beviltiškoms skoloms. Žemiau pateiktas 
grafikas, kuriame parodytas bankrutuojančio banko 
„Snoras“ poveikis 2011 metų portfelio grynajam nuostoliui.

Didžiausią įtaką VVĮ portfelio grynajam rezultatui 
turėjo prarastos Ignalinos atominės elektrinės lėšos. Įmonė 
89,9 mln. litų siekusią indėlių sumą nuvertino 74,9 mln. 

litų, o likusią 15 mln. litų sumą tikisi atgauti likviduojant 
banką. Generalinės miškų urėdijos valdomos miškų urėdijos 
neteko apie 29,9 mln. litų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija pripažino 17 mln. litų banko „Snoras“ indėlių 
sertifikatų vertės sumažėjimo sąnaudas. „Investicijų ir verslo 
garantijos“, „Regitra“ ir „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitė 
po 15 mln. litų nuostolio. Registrų centras prarado apie 10 
mln. litų. Kitos įmonės neteko dar apie 4,2 mln. litų (iš jų 
Lietuvos tyrimų centras – apie 2,2 mln. litų, LITEXPO – 
apie 1,8 mln. litų).
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Koregavimų įtaka 2009 ir 2010 metų VVĮ portfelio grynajam rezultatui

Rengiant 2011 metų VVĮ veiklos ataskaitą, buvo perskai-
čiuoti 2009 ir 2010 metų finansiniai duomenys, atsižvelgiant 
į įmonių pateiktus atnaujintus duomenis. Toliau pateiktuose 
grafikuose pavaizduota perskaičiavimų įtaka 2010 metų atas-
kaitoje pateiktiems VVĮ portfelio grynojo pelno rezultatams 
2009 ir 2010 metais. 

Labiausiai 2010 metų VVĮ portfelio grynąjį pelną mažino 
VAE grupės rezultatų korekcijos (57,3 mln. litų). Pataisymus 
lėmė padidintos „Lietuvos energijos“ veiklos sąnaudos, kurios 
mažino grynąjį pelną 24,6 mln. litų. Rezultatas koreguotas dėl 
to, kad 2010 metais bendrovė į apskaitą neįtraukė 2009 metais 
sudarytos ATL ateities sandorių sutarties, kuri dėl ATL rinkos 
kainos pokyčių ir pasikeitusių gamybos planų tapo nuostolin-
ga. Be to, buvo sumažintos „Lietuvos energijos“ VIAP paja-
mos (49,6 mln. litų), kurios nebuvo susijusios su remtina elek-
tros energijos gamyba ir kuriomis VKEKK sprendimu buvo 
sumažintos 2012−2015 metų VIAP lėšos. Bendrovė pripažino 
elektrinės 3 ir 4 blokų vertės sumažėjimą, dėl kurio grynasis 
pelnas buvo padidintas 2 mln. litų. „Litgrid“ perskaičiuotas 

grynasis pelnas didesnis 14,9 mln. litų dėl pakeistos VIAP aps-
kaitos politikos. 

2010 metų veiklos ataskaitoje „Lietuvos dujų“ pelnas ver-
tintas kaip valstybės valdomos bendrovės akcijų dalies pokytis, 
o 2011 metų ataskaitoje bendrovės pelnas, priskirtinas portfe-
liui, pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 
perskaičiuotas kaip valstybei išmokėtų dividendų dalis. Per-
skaičiavus, „Lietuvos dujų“ pelno dalis 2010 metų portfelyje 
sumažėjo 22,3 mln. litų, o 2009 metų − 59,3 mln. litų. 

Perskaičiuojant 2009 ir 2010 metų VVĮ portfelio rezul-
tatus, neįtraukti „Visagino energetikos remonto“ rezultatai 
(3,76 mln. litų nuostolio 2009 metais ir 2,82 mln. litų nuos-
tolio 2010 metais), nes 2011 metais bendrovė nepateikė fi-
nansinių duomenų. Dėl nepateiktų palyginamųjų metinių 
duomenų 2011 metų metinėje ataskaitoje į VVĮ portfelį taip 
pat neįtraukti dviejų įmonių rezultatai: Lietuvos tyrimų centro 
(2010 metais – 16 tūkst. litų nuostolio) ir Universiteto vaisti-
nės (2009 metais – 65 tūkst. litų pelno, 2010 metų 77 tūkst. 
litų pelno).
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VVĮ portfelio grynasis rezultatas 2010 metais (tūkst. litų)

2009 metų portfelio grynasis nuostolis sumažėjo dėl Lietuvos 
pašto, „Visagino energijos“, „Būsto paskolų draudimo“ gryno-
jo pelno korekcijų. Lietuvos pašto 2009 metų grynasis nuostolis 
sumažėjo 23,7 mln. litų dėl pervertinto įmonės ilgalaikio turto, 
kuris lėmė atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sumažėjimą. 

„Visagino energijos“ rezultatas koreguotas dėl 10 mln. litų įmo-
nės patikslintos pardavimo savikainos, o „Būsto paskolų draudi-
mo“ 2009 metų grynasis pelnas, pateiktas 2010 metų ataskaito-
je, buvo 7,3 mln. litų mažesnis dėl įsivėlusios klaidos agreguojant 
portfelio duomenis.
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Iš viso dėl duomenų koregavimų 2009 metų VVĮ portfelio 
grynasis nuostolis padidėjo nuo -7,5 mln. litų iki -23,4 mln. litų, 

o 2010 metų grynasis pelnas sumažėjo nuo 90,6 mln. litų iki 
11,7 mln. litų.
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TrANSPOrTAS

Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriuje veikiančios 
įmonės sukuria apie 15 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. 
Šio sektoriaus veiklos rezultatai yra glaudžiai susiję su Lietuvos 
ir svarbiausių jos prekybos partnerių ekonomine būkle, ben-
drosiomis ekonomikos ir finansų tendencijomis Lietuvoje ir 
pasaulyje. 

Valstybė valdo 24 transporto sektoriuje veikiančias įmones, 
kurios priklauso kelių priežiūros, geležinkelių, vandens trans-

porto, oro uostų ir pašto segmentams. Transporto sektoriuje 
veikiančių VVĮ turtas sudaro 21 proc. visų valstybei priklau-
sančių įmonių turto, o šio sektoriaus įmonės aptariamaisiais 
metais veikė pelningiausiai. 2011 metų duomenimis, transpor-
to sektoriaus kapitalo grąžos rodiklis buvo 3,9 proc. ir gerokai 
lenkė energetikos (-1,9 proc.), miškininkystės (2,7 proc.) ir 
kitų įmonių (-6,3 proc.) sektorius. Lentelėje nurodyta 10 di-
džiausių pagal apyvartą, turtą ir darbuotojų skaičių įmonių.

įmonė veiklos sritis
2011 m. 

apyvarta, tūkst. 
litų

turtas 2011 m. 
pabaigoje,

tūkst. litų

darbuotojų 
skaičius 2011 
m. pabaigoje

valstybei 
priklausanti 
dalis, proc.

Ab „Lietuvos geležinkeliai" Keleivių ir krovinių transportavimas, 
geležinkelių infrastruktūros valdymas 1 591 833 4 884 755 12 162 100%

Ab Lietuvos paštas pašto ir pasiuntinių, finansinių 
paslaugų teikimas 183 209 225 090 6 521 100%

vį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija

Klaipėdos uosto infrastruktūros 
valdymas 167 558 1 444 425 265 100%

Ab Lietuvos jūrų laivininkystė Krovinių gabenimas jūriniais laivais 78 169 213 854 352 56,7%

vį „oro navigacija“ specializuotų paslaugų šalies oro 
erdvėje teikimas 77 250 167 647 312 100%

vį tarptautinis vilniaus oro uostas vilniaus oro uosto eksploatavimas 48 021 334 307 308 100%

vį „Šiaulių regiono keliai“ valstybinės reikšmės kelių priežiūra 42 191 60 477* 339 100%

vį „Automagistralė“ Kelių ir susijusios infrastruktūros 
priežiūra 33 054 47 615* 305 100%

vį „Kauno regiono keliai“ valstybinės reikšmės kelių priežiūra 30 632 53 410* 352 100%

vį „vilniaus regiono keliai“ valstybinės reikšmės kelių priežiūra 28 158 42 901* 368 100%

*Iš įmonės turto atimta kelių vertė.

Transporto sektoriaus įmonių pajamos 2011 metais siekė 
beveik 2,5 mlrd. litų ir buvo 11,8 proc. didesnės nei praėjusiais 
metais. Daugumą pajamų, atitinkamai 1 591 mln., 183 
mln. ir 168 mln. litų, gavo „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos 
paštas ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Pajamas 
labiausiai – 187 mln. litų − padidino „Lietuvos geležinkeliai“, 
o dėl didėjusių valstybės skiriamų lėšų vidaus vandens 
infrastruktūros priežiūrai jos sparčiausiai (64 proc.) augo 
Vidaus vandens kelių direkcijoje. Pardavimo savikaina išaugo 

7,3 proc. ir 2011 metų pabaigoje buvo 1,7 mlrd. litų. Tai 
daugiausia lėmė padidėjusios „Lietuvos geležinkelių“ sąnaudos 
kurui ir darbuotojų atlyginimams.

2011 metais daugiau nei dukart padidėjo įmonių veiklos 
pelnas, kuris ataskaitinio periodo pabaigoje siekė 273 mln. 
litų. Įmonių grynasis pelnas išaugo daugiau nei triskart − nuo 
63,5 mln. litų 2010 metais iki 194,5 mln. litų 2011 metais, 
o sektoriaus įmonių portfelio kapitalo grąža buvo 1,4 proc. 
didesnė − 3,9 proc.

Finansiniai rezultatai
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pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 1 978 321 2 191 738 2 451 539

pardavimo savikaina 1 539 748 1 599 561 1 715 753

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 438 573 592 178 735 786

veiklos sąnaudos 468 453 495 755 502 341

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 29 215 19 722 39 187

Veiklos pelnas (nuostoliai) -665 116 145 272 632

Veiklos pelno marža 0,0% 5,3% 11,1%

EBITDA 459 447 591 623 749 981

EBITDA marža 23,2% 27,0% 30,6%

finansinė ir investicinė veikla -25 755 -39 348 -45 856

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -26 420 76 797 226 777

pelno mokestis -22 950 13 265 32 242

Grynasis pelnas -3 470 63 532 194 535

Grynojo pelno marža -0,2% 2,9% 7,9%

mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -12 504 -17 013 -11 943

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei 7 579 74 170 205 494

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko 
„Snoras“ bankroto įtaką 7 579 74 170 237 577

balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

nematerialus turtas 34 095 34 685 32 211

materialus turtas 6 486 974 6 977 769 7 331 504

finansinis turtas 6 887 11 043 10 937

Kitas ilgalaikis turtas 6 298 19 331 19 532

biologinis turtas 0 0 0

Ilgalaikis turtas 6 534 254 7 042 828 7 394 184

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 153 503 192 651 221 441

per vienerius metus gautinos sumos 299 631 227 511 282 101

Kitas trumpalaikis turtas 75 727 43 619 51 327

pinigai ir pinigų ekvivalentai 106 833 199 131 219 551

Trumpalaikis turtas 635 693 662 912 774 421

Turto iš viso 7 169 947 7 705 740 8 168 604

Nuosavas kapitalas 4 556 001 5 158 768 5 301 544

mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 88 403 71 389 59 434

Dotacijos, subsidijos 1 295 297 1 320 793 1 590 002

ilgalaikiai įsipareigojimai 685 196 711 857 639 430

trumpalaikiai įsipareigojimai 633 453 514 323 637 628

Įsipareigojimai 1 318 649 1 226 180 1 277 058

iš jų: finansiniai įsipareigojimai 796 465 783 954 698 731
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 169 947 7 705 740 8 168 604

Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

RoA 0,1% 1,0% 2,6%

Roe 0,2% 1,5% 3,9%
d/e 17,5% 15,2% 13,2%

Grąža valstybei (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

paskirti dividendai (tik valstybės dalis) 4 660 57 785 124 404

planuojamos vį pelno įmokos 0 0 36 386

iš jų: paskirtos vį pelno įmokos 0 0 2 192

turto mokestis 12 999 12 516 12 893
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 17 659 70 301 173 684

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai

darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 24 501 23 483 23 293

vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 103 104 100
išlaidos reklamai ir žiniasklaidai (tūkst. litų) 5 001 5 360 6 055
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Labiausiai prie pagerėjusių finansinių portfelio rezultatų 
prisidėjo „Lietuvos geležinkeliai“ ir Klaipėdos valstybinė jūrų 
uosto direkcija, atitinkamai uždirbusios 150 mln. ir 70 mln. 
litų pelno. Pastebima, kad „Lietuvos geležinkeliai“ savo veiklos 
pelną 2011 metais padidino daugiau nei dukart, o Lietuvos 
paštas pirmą kartą per pastaruosius ketverius metus uždirbo 
736 tūkst. litų pelno (2010 metais įmonė patyrė 10 mln. litų 
grynojo nuostolio). Antrus metus iš eilės nuostolingiausiai vei-
klą vykdė „Lietuvos jūrų laivininkystė“, kuri patyrė 27,6 mln. 
litų nuostolio, tačiau jis buvo 11,5 mln. litų mažesnis nei pra-
ėjusiais metais.

Transporto sektoriaus įmonės 2011 metais valdė beveik 8,2 
mlrd. litų turtą, kuris buvo 6 proc. didesnis nei praėjusiais me-
tais. Tai daugiausia lėmė „Lietuvos geležinkelių“ 285,5 mln. 

litų padidėjusios investicijos į ilgalaikį turtą. Dauguma „Lietu-
vos geležinkelių“ investicijų buvo subsidijuojama – 2011 me-
tais įmonei skirta 250 mln. litų subsidijų. Bendroji sektoriaus 
įmonėms suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė per metus padidė-
jo beveik 270 mln. litų ir metų pabaigoje siekė 1,6 mlrd. litų. 

Už 2011 metus transporto sektoriuje daugiausia dividendų 
paskyrė išmokėti „Lietuvos geležinkeliai“ (122,7  mln. litų). 
Pirmą kartą dividendus valstybei – 589 tūkst. litų – išmokės 
Lietuvos paštas. Kelių priežiūros įmonės paskyrė 1,7 mln. litų 
pelno įmokų, o didžiausią įmoką – 34,2 mln. litų – valstybei 
išmokėti turi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 

Sektoriaus pardavimo pajamų, nuosavo kapitalo, finansinių 
įsipareigojimų ir pelningumo pokyčiai 2009−2011 metais pa-
teikti toliau esančiose diagramose.
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Bendras Lietuvos kelių ilgis yra daugiau kaip 81 tūkst. km. Lie-
tuvoje keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės. Valstybi-
nės reikšmės kelių ilgis yra 21 tūkst. km. Šie keliai skirstomi į tris 
grupes: magistralinius (1 738 km), krašto (4 939 km) ir rajoninius 
(14 591 km). Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės tei-
se priklauso valstybei, juos turto patikėjimo teise naudoja ir jais 
disponuoja Susisiekimo ministerijos įsteigtos 10 regioninių kelių 
priežiūros įmonių ir valstybės įmonė „Automagistralė“. 

2012 metais Susisiekimo ministerija pateikė siūlymą per-
tvarkyti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčias valstybės įmo-
nes, sumažinant jų skaičių nuo 11 iki 6. Po reorganizacijos veik-
ti liks šios valstybės įmonės: „Vilniaus regiono keliai“, „Kauno 
regiono keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“, „Panevėžio regiono 
keliai“, „Šiaulių regiono keliai“ ir „Automagistralė“. Ši pertvar-
ka kasmet leistų sutaupyti apie 8 mln. litų, kurie būtų skiriami 
keliams, o ne administracijai išlaikyti. Planuojama, kad kelių 
priežiūros įmonėse bendras darbuotojų skaičius sumažės 196 
darbuotojais – nuo 2 861 iki 2 665.

Kelių tiesimas

Kelių tiesimo darbus Lietuvoje atlieka privačios įmonės, lai-
mėjusios viešuosius pirkimus. 2011 metų sąmatoje kelių infras-
truktūros plėtrai buvo numatyta 506 mln. litų, tačiau faktiškai 
panaudota tik 250 mln. litų. Svarbiausios plano neįvykdymo 
priežastys − užsitęsę parengiamieji Vilniaus pietinio aplinkkelio 
ir estakados statybos Jakų sankryžoje darbai.

Svarbiausias projektas, vykdomas kelių tiesimo srityje, yra 
Europos transporto tinklo (TEN-T) plėtra. Siekiant integruoti 

Kelių valdymas

įvairių transporto rūšių tinklus su gretimų ES valstybių kelių 
sistemomis, 2013−2015 metais numatoma baigti „Via Baltica“ 
ruožo rekonstrukciją. Šio projekto vertė – 500 mln. litų, o pats 
projektas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Kelių 
priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

Kelių priežiūra
Kelių priežiūros darbus atlieka valstybinės įmonės. Darbai 

užsakomi planinių užduočių skyrimo principu: darbų atliekama 
tiek, kiek skiriama lėšų, skaičiuojant pagal 2001 metais nustatytus 
ir kasmet indeksuojamus techninių darbų ekonominius įverčius. 

Įvertinus 2011 metų finansavimo galimybes, kelių priežiū-
rai buvo skirta 276 mln. litų. Kelių priežiūra žiemą 2011 me-
tais sudarė didžiausią kelių priežiūrai skirtų lėšų dalį − 46 proc., 
o kelių priežiūra vasarą − 22 proc. 10 proc. lėšų buvo skirta 
juodųjų dangų defektams taisyti, o 9 proc. – keliams ženklinti.

   Kelių priežiūra žiemą

   Kelių priežiūra vasarą

   Juodų dangų defektų taisymas

   Ženklinimas

   Kita

46 %

Kelių priežiūros darbų 2011 metais išlaidų struktūra

22 %

10 %

9 %

13 %

Šaltinis: Lietuvos automobilių 
kelių direkcija (2012)
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Bendras Lietuvos geležinkelių ilgis yra 1 768 km, o pačią 
geležinkelių infrastruktūrą sudaro dviejų tipų vėžės: 1 520 ir 
1 435 mm pločio. 1 520 mm pločio rusiškos vėžės dominuoja 
Lietuvos geležinkelių tinkle – jų ilgis yra 1 746 km. Šio tipo 
vėžės jungia Lietuvą su Baltijos ir NVS šalimis. Standartinių 
1 435 mm pločio vėžių ilgis yra tik 22 km. Šio tipo vėžės 
jungia Lietuvą su Lenkija, taigi ir su kitomis ES šalimis.

Lietuvą kerta du pagrindiniai geležinkelio tinklo koridoriai: 
šiaurės−pietų krypties ir rytų−vakarų krypties. Jais gabenama 
daugiau kaip 80 proc. keleivių ir krovinių. Šiaurės−pietų 
krypties koridorius strategiškai svarbus integruojant Lietuvą į 
Europos geležinkelių tinklą, tačiau skirtingi vėžių pločiai šiuo 
metu to padaryti neleidžia. Rytų−vakarų krypties koridorius 
yra strategiškai svarbus, nes jungia Baltarusiją ir pagrindinius 
Lietuvos pramonės centrus su Klaipėdos uostu. 

Valstybinę geležinkelių plėtros politiką ir strategiją 
įgyvendina Susisiekimo ministerija, o visą tinklo infrastruktūrą 
patikėjimo teise valdo ir paslaugas teikia valstybės 
kontroliuojama bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

Veiklos rezultatai

2011 metų duomenimis, keleivių vežimo rinkoje dominavo 
keleivių vežimas keliais, o keleivių vežimo geležinkeliais dalis 
sudarė vos 1 proc. Kita vertus, krovinių geležinkeliais gabena-
ma daugiausia − 49 proc. visų vežamų krovinių. Lietuvoje gele-
žinkeliais krovinių vežama gerokai daugiau nei vidutiniškai ES, 
kurioje šis rodiklis siekia 16 proc. Tačiau ES valstybėse trau-
kiniais keliaujama daugiau − jais vežama vidutiniškai 7 proc. 
keleivių.

Geležinkeliai

   Geležinkelių

   Kelių

   Kita
49 %

Krovinių vežimas įvairiomus transporto rūšimis 2011 
metais

43 %

8 %

Keleivių vežimas

2011 metais Lietuvos geležinkeliais buvo vežta 4,7 mln. 
keleivių, t. y. 300 tūkst. daugiau nei 2010 metais. Tačiau 
vežtų keleivių skaičius didėjo tik šalies viduje, o tarptautinių 
vežimų skaičius išliko toks pat. Vežtų keleivių skaičiaus 
didėjimą lėmė gerėjanti ekonominė Lietuvos padėtis, į 
rinkodarą investuotos lėšos ir pradėta taikyti lojalumo 
programa. Išaugus keleivių skaičiui, 25 proc. sumažėjo dėl 
keleivių vežimo patiriami bendrosios veiklos nuostoliai, 
kurie 2011 metais buvo 103 mln. litų. 

Šaltinis: Statistikos departamentas (2012)

Pervežtų keleivių skaičius, mln.
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2011 metais vieno žmogaus vežimo geležinkeliais vieno 
kilometro sąnaudos siekė 52 centus*. Tai daugiau nei dukart 
didesnis rodiklis, nei keleivių vežimo autobusais sąnaudos, ku-
rios sudarė 22 centus** vienam keleiviui. Nepaisant to, kad 
keleivių vežimas traukiniais yra nuostolingas, „Lietuvos ge-
ležinkeliai“ privalo užtikrinti šių paslaugų teikimą, kad būtų 
patenkinti visuomenės poreikiai. Vadovaujantis Vyriausybės 
2010 metų birželio 7 dienos patvirtintu kompensavimo tvar-
kos aprašu, geležinkelio įmonių nuostoliai, patirti vykdant 
viešųjų paslaugų įsipareigojimą, turėtų būti kompensuojami 
iš valstybės biudžeto.

Keleivio vežimo vieno kilometro sąnaudos, centais

0,8

0,6

0,4

0,2

0

2009 metai 2010 metai 2011 metai

   traukiniais       Autobusais 2011 metais

*Apskaičiuota dalijant AB „Lietuvos geležinkeliai“ Keleivių vežimo direkcijos 
pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų sumą iš keleivių apyvartos (www.litrail.
lt, veiklos rezultatai).
**Apskaičiuota kelionės bilieto maršrutu Vilnius−Klaipėda kainą dalijant iš 
kelionės atstumo, remiantis UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ 
2011 metų bilietų kainomis. 

Krovinių vežimas

Krovinių vežimas yra pagrindinė „Lietuvos geležinkelių“ 
veiklos sritis. Geležinkeliai, kaip transporto rūšis, ypač 
tinka stambiems kroviniams, pavyzdžiui, cementui, naftai, 
metalui ar grūdams, vežti. Lietuvos geležinkeliais 2011 
metais vežtų krovinių kiekis augo beveik 9 proc. ir pasiekė 
52 mln. tonų.

Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ (2012)
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Krovinių kiekis, mln. tonų

2009 metai 2010 metai 2011 metai

Lietuvos geležinkeliais daugiausia gabenama naftos ir jos 
produktų bei trąšų. Šie produktai dominuoja geležinkeliais ve-
žamų produktų portfelyje, nes naftos produktų perdirbimas ir 
trąšų gamyba yra vienos didžiausių Lietuvos pramonės sričių. 
Be to, ypač svarbią gabenamų trąšų kiekio dalį (60 proc.) suda-
ro Baltarusijoje pagamintų trąšų vežimas. Dėl koncentruotos 
klientų bazės Lietuvos geležinkeliais gabenamų krovinių mastas 
priklauso nuo kelių didelių įmonių veiklos. Pagrindinės tokios 
įmonės yra AB „Orlen Lietuva“, AB „Achema“, AB „Lifosa“ ir 
AB „Akmenės cementas“.

Kroviniai pagal rūšis 2011 metais

Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ (2012)
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Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ (2012)
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Strateginiai projektai

Svarbiausias „Lietuvos geležinkelių“ projektas – geležinkelio 
„Rail Baltica“ tiesimas. Vėžė tęsis per visas tris Baltijos šalis ir su-
jungs jas su Suomija. 2011 metų rugpjūčio 11 dieną buvo baigti 
pirmieji projekto darbai, kuriais buvo rekonstruotas Šeštokai−
Mockava geležinkelio ruožas. Planuojama, kad iki 2013 metų 
pabaigos „Rail Baltica“ vėžė bus nutiesta nuo Lietuvos pasienio 
iki Kauno, o visas projektas bus įgyvendintas iki 2015 metų. 
Projekto vertė siekia 950 mln. litų, o „Rail Baltica“ atkarpa Lie-
tuvoje sudarys 330 km. Darbai finansuojami ES TEN-T ir San-
glaudos fondų, valstybės ir „Lietuvos geležinkelių“ lėšomis.

Lietuvoje veikia du jūrų uostai: Klaipėdos ir Šventosios. 
Juos patikėjimo teise valdo Klaipėdos valstybinė jūrų uosto di-
rekcija. Vandens transporto srities plėtros strategiją ir politiką 
įgyvendina, veiklą ir projektus koordinuoja Susisiekimo minis-
terijos Vandens transporto skyrius. 

Klaipėdos uostas yra labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis 
Baltijos jūros uostas, kuris yra svarbiausias Lietuvos transporto 
centras. Jame susikerta jūros, geležinkelių ir sausumos keliai. 
Uostas iš kitų Baltijos pajūrio uostų išsiskiria palankia geografi-
ne padėtimi – nuo jo atstumai iki svarbiausių Rytų šalių regio-
nų – Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos − yra trumpiausi. Taip pat 
per Klaipėdos uostą eina pagrindinės laivybos linijos į svarbiau-
sius kitų žemynų uostus. 

Klaipėdos uostas yra giliavandenis, jo kanalo įplaukos gylis 
yra 15 metrų, o uosto kanalo gylis – 14,5 metro. 

Tiesiogiai su Klaipėdos uosto veikla susiję daugiau nei 800 
įmonių, jose sukuriama daugiau nei 23 tūkst. darbo vietų ir 4,5 
proc. bendrojo vidaus produkto. Kita vertus, tiesiogiai ar netie-
siogiai su uostu susiję 13 proc. šalies bendrojo vidaus produk-
to, todėl Klaipėdos uostas ekonomiškai ir strategiškai yra ypač 
svarbus objektas. 

Lietuvos prekybinį laivyną sudaro 11 AB „Lietuvos jūrų 
laivininkystė“ laivų, 11 AB „Limarko laivininkystė“ laivų ir 8 
AB „DFDS Seaways“ keltai. Rinkoje taip pat dirba ir kitų laivų 

savininkų, kurie eksploatuoja po vieną arba kelis jūrų prekybai 
tinkamus laivus. 

Šventosios uostas yra pramoginis, jo veiklos rezultatai į sek-
toriaus aprašymą neįtraukti.

Veiklos rezultatai

Klaipėdos uosto krovos mastai augo antrus metus iš eilės. 
2011 metai buvo rekordiniai ir augimo tempu, ir krovos kiekiu. 
Per šiuos metus krova Klaipėdos uoste augo 17 proc. ir pasie-
kė 37 mln. tonų. Klaipėdos uoste krovos mastas augo labiau nei 
didžiuosiuose gretimų šalių uostuose: krova Talino uoste išliko 
beveik nepakitusi (36,5 mln. tonų), o Rygos uosto krova augo 12 
proc. − nuo 30,5 mln. iki 35 mln. tonų. Krovos darbų Klaipėdos 
uoste augimą lėmė augantys geležinkeliais gabenamų krovinių iš 
Lietuvos rytinių kaimynių (Baltarusijos, Ukrainos) kiekiai.

Tranzitinių krovinių mastas 2011 metais, palyginti su 2010 
metais, išaugo 29,5 proc. − iki 16,2 mln. tonų − ir sudarė 44 
proc. dalį visos krovos. Bendrajam tranzitinių krovinių apy-
vartos per Klaipėdos uostą didėjimui 2011 metais daugiausia 
įtakos turėjo Baltarusijos kroviniai, kurie sudarė 31,4 proc. visų 
tranzitinių krovinių. Šiuo metu Klaipėdos uostas yra pagrindi-
nis didžiausių Baltarusijos gamyklų eksporto partneris Baltijos 
regione. Rusijos kroviniai sudarė 10,5 proc., o kitų valstybių − 
2,5 proc. bendrosios uosto krovos.

Vandens transportas
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Klaipėdos uosto krova, mln. tonų
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Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (2012)

2011 metais Klaipėdos valstybinis jūrų uostas aplenkė 
Talino uostą ir pagal krovą tarp Baltijos jūros rytinės pakrantės 
uostų buvo trečias. Daugiausia krovinių, kaip ir praėjusiais 
metais, buvo perkraunama Primorsko ir Sankt Peterburgo 
uostuose. Klaipėdos uosto rinkos dalis 2011 metais padidėjo 
beveik 1 proc. Už Klaipėdos uostą daugiau savo rinkos dalį 
padidino tik Ust Lugos uostas (3 proc.).

Krova Baltijos šalių uostuose 2011 metais, mln. tonų
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Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (2012)

Klaipėdos uosto krovinių struktūra yra labiau diversifikuota 
nei kaimyninių uostų, todėl jo pajamos mažiau priklauso nuo 
vienos rūšies produktų gabenimo pokyčių nei, pavyzdžiui, Ry-
gos, Ventspilio ar Talino uostų pajamos. Klaipėdos uoste 2011 
metais daugiausia buvo perkrauta trąšų, kurios sudarė 32 proc. 
uosto krovos. Naftos produktų krova sudarė 25 proc., ro-ro 
– 13 proc., o konteinerių – 12 proc. visų perkrautų krovinių. 
Palyginti su praėjusiais metais, labiausiai išaugo trąšų krova (34 
proc.). Ro-ro ir konteinerių krova didėjo atitinkamai 14 ir 20 
proc. Kitų produktų krova keitėsi nesmarkiai.

Krovinių struktūra Klaipėdos uoste 2011 metais

Šaltinis: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (2012)

   trąšos

   naftos produktai

   Ro-ro kroviniai
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   Kiti
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Palyginimas su kitais uostais

Vertinant palyginamųjų bendrovių finansinių rodiklių 
medianas, Klaipėdos uostas pranoksta konkurentus geresnėmis 
maržomis (EBITDA, EBIT, grynojo pelno), taip pat didesne 
turto grąža. Tačiau nuosavo kapitalo grąžos rodiklis Klaipėdos 
uoste 2010 metais buvo mažesnis nei Helsinkio, Talino ir 
jungtinio Kopenhagos ir Malmo (CMP) jūrų uostų. 

2011 metų duomenys sankt 
peterburgas Cmp talinas mediana Klaipėda

ebitdA marža n.d. 17,8% 67,6% 42,7% 78,3%

ebit marža 3,6% 13,8% 50,7% 13,8% 56,7%

Grynojo pelno marža 4,2% 11,1% 40,8% 11,1% 40,8%

RoA 1,9% 13,3% 7,1% 7,1% 4,7%

Roe 2,0% 22,3% 10,1% 10,1% 5,3%

turto apyvartumas 0,45 1,20 0,17 0,45 0,12
skolos ir turto santykis (d/A) 0,6% 0,0% 23,9% 0,6% 6,2%

Strateginiai projektai

Dėl ypatingos uostų strateginės svarbos Baltijos šalims 
konkurencija šiame sektoriuje yra didžiulė. Uostai taiko ma-
žus tarifus tam, kad padidintų krovą, taip pat ypač svarbūs 
uostų techniniai parametrai: uostų gylis, infrastruktūros iš-
vystymas, uosto hidrometeorologinės sąlygos ir kt. 

Tam, kad Klaipėdos uostas galėtų sėkmingiau konkuruoti 
su gilesnes įplaukas turinčiais uostais, buvo priimtas sprendi-
mas statyti išorinį giliavandenį uostą, kurio gylis bus 17−17,5 
metrų. Tai leis priimti didžiausios grimzlės Baltijos jūroje 
plaukiojančius BALTMAX tipo laivus. Uostą numatoma 
įrengti dirbtinėje saloje arba pusiasalyje. Numatoma projekto 
vertė – 3,5 mlrd. litų, o darbų pradžios data dar nenustatyta.

Be to, Klaipėdos uosto konkurencingumui užtikrinti būti-
nos investicijos į uosto infrastruktūrą. Stambiausias 2012 me-
tais planuojamas investicinis projektas yra uosto kanalo gilini-
mas ir platinimas. Šio projekto vertė yra 72 mln. litų. 

Laikantis ES direktyvų imta statyti jūrų uostą Šventojoje. 
2011 metais baigtas pirmasis statybos etapas, po kurio Šven-
tosios uostas gali priimti mažuosius pramoginius laivus ir jach-
tas. Tikimasi, kad tai paskatins Šventosios turizmo plėtrą. Kitu 
Šventosios uosto infrastruktūros plėtros etapu numatytos ban-
golaužių statybos, todėl Šventosios uostas po didesnių audrų 
nebebus užnešamas smėliu. Šio projekto vertė – 183 mln. litų, 
projektas turėtų būti finansuojamas ES lėšomis.
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2011 metais Lietuvoje veikė trys tarptautiniai keleiviniai oro 
uostai: Vilniaus, Kauno ir Palangos. Taip pat Lietuvoje veikia 
daugiausia karinės aviacijos tikslais naudojamas Šiaulių oro 
uostas, kuris priklauso Šiaulių savivaldybei. 

Oro transporto sektorių reguliuoja ir jo plėtros strategiją 
formuoja Susisiekimo ministerija, o oro uostų infrastruktūrą 
patikėjimo teise valdo VVĮ. Oro eismą reguliuoja, ryšių ir skry-
džių valdymo paslaugas teikia strateginės reikšmės valstybės 
įmonė „Oro navigacija“. 

Veiklos rezultatai

Oro uostų veiklos rezultatai vertinami pagal siūlomų skry-
džių ir skraidintų keleivių skaičių, krovinių gabenimą ir neavi-
acines paslaugas.

Ir pagal skrydžių, ir pagal keleivių skaičių Lietuvos oro uostų 
lyderio pozicijas 2011 metais išlaikė Vilniaus oro uostas. Skry-
džių skaičius Vilniaus oro uoste 2011 metais siekė beveik 28 
tūkst. ir buvo 6 proc. didesnis nei 2010 metais. Kauno oro uoste 
ir Palangos oro uoste 2011 metais buvo suorganizuoti atitinka-
mai 9 tūkst. ir 3 tūkst. skrydžių. Pagal skrydžių skaičių Vilniaus 
oro uostas triskart lenkė Kauno oro uostą. Keleivių skaičiaus 
pasiskirstymas Lietuvos oro uostuose buvo panašus. Daugiausia 
keleivių aptarnauta Vilniaus oro uoste (1,7 mln.), antras pagal 
šį rodiklį buvo Kauno oro uostas (872 tūkst.), o trečias – Palan-
gos oro uostas (111 tūkst.). Džiugina, kad Vilniaus oro uoste 
2011 metais aptarnaujamų keleivių skaičius augo ypač sparčiai 
− beveik 25 proc. Spartus keleivių skaičiaus didėjimas siejamas 
su lankstesne Vilniaus oro uosto kainodara, sėkminga tradici-
nių oro kompanijų (Lufthansa, Scandinavian Airlines ir kt.) ir 
pigių skrydžių bendrovių (WizzAir, Ryanair) veikla, išaugusiu 
skrydžių krypčių skaičiumi ir gerėjančia Lietuvos ekonomine 
situacija. Visgi keleivių skaičius augo ir Rygos bei Talino oro 
uostuose, tad smarkesnio rinkos dalies padidėjimo 2011 metais 
Vilniaus oro uostui išsikovoti nepavyko.

Oro uostai

Skrydžių skaičius Baltijos šalių oro uostuose, tūkst.
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vilniaus Kauno palangos

Šaltinis: Oro uostai (2012)

Rygos talino

   2009 metai         2010 metai         2011metai

Palyginus skrydžių ir aptarnautų keleivių skaičių Baltijos ša-
lių oro uostuose, pastebėtina, kad stiprias lyderio pozicijas išlai-
kė Rygos oro uostas, kuris ir pagal skrydžių, ir pagal aptarnautų 
keleivių skaičių gerokai lenkė kitus Baltijos šalių oro uostus.

Keleivių skaičius Baltijos šalių oro uostuose, mln.
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Šaltinis: Oro uostai (2012)

Rygos talino

   2009 metai         2010 metai         2011metai

Kroviniai, gabenami oro uostais, skirstomi į dvi kategorijas: 
pašto siuntos ir kiti kroviniai. 2011 metais Vilniaus oro uostu 
buvo gabenta 5 781, Kauno oro uostu – 4 221, o Palangos oro 
uostu – 25 tonos krovinių. Per 2011 metus Vilniaus oro uostu 
gabenamų krovinių kiekis padidėjo 10 proc., o Kauno oro uoste 
šis rodiklis sumažėjo 5 proc. Lyginant šiuos rodiklius su kaimy-
ninių šalių oro uostais, galima matyti, kad gabenamų krovinių 
kiekio augimas Rygoje buvo panašus į Vilniaus oro uosto, o ga-
benamų krovinių kiekis Lietuvos oro uostuose buvo stabilesnis 
nei Talino oro uosto, kuriame per pastaruosius trejus metus jis 
smarkiai svyravo, pirmiausia dėl stambių krovinių gabenimo 
projektų sumažėjimo, vėliau – dėl naujų klientų pritraukimo.

Krovinių aptarnavimas Baltijos šalių oro uostuose, 
tūkst. tonų

30

20

10

0

vilniaus Kauno

Šaltinis: Oro uostai (2012)

Rygos talino

   2009 metai         2010 metai         2011metai

Neaviacinės paslaugos

Neaviacinės paslaugos (reklamos, maitinimo, automobilių 
statymo, mažmeninės prekybos, automobilių nuomos, apgy-
vendinimo ir kt.) pasaulio oro uostuose sudaro daugiau nei 50 
proc. pajamų, be to, ši dalis nuolat auga. Lietuvos oro uostai 
taip pat skiria daug dėmesio neaviacinių paslaugų plėtrai, nes 
šios pajamos leidžia sumažinti nuostolius, patiriamus dėl kon-
kurencinės oro uostų kovos aviacinių paslaugų rinkoje.
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Vilniaus oro uoste neaviacinės veiklos pajamos 2011 me-
tais siekė 17 mln. litų ir sudarė beveik 36 proc. visų pajamų. 
Palyginti su 2010 metais, ši dalis gerokai padidėjo (nuo 23,5 
proc.), nes neaviacinės veiklos pajamos smarkiai išaugo, o 
aviacinės veiklos pajamos sumažėjo net 33 proc. Tai − tie-
sioginė taikytos lankstesnės kainodaros pasekmė. Kauno oro 
uoste 2011 metais neaviacinės pajamos sudarė 6,3 mln. litų 
ir beveik dukart viršijo pajamas, gautas iš aviacinės veiklos. 
Palyginti su 2010 metais, šios pajamos išaugo beveik 38 proc. 

Dauguma šių pajamų buvo gauta iš stovėjimo aikštelių ir 
patalpų nuomos. Palyginus 2011 metų neaviacinių pajamų 
dalį Lietuvos oro uostuose su Talino oro uostu, matoma, kad 
Vilniaus oro uostas neaviacinių pajamų gauna mažiau, šios 
pajamų rūšies augimas turi potencialo.

Strateginiai projektai
Šiuo metu Europos oro erdvė ribojama valstybių sieno-

mis, t. y. labai fragmentuota. Tai apsunkina lėktuvų judė-
jimą ES teritorijoje, gabenimas oru dėl to tampa brangesnis 
ir mažiau efektyvus. Siekiant didinti oro erdvės pralaidumą, 
2010 metais Lietuva ir Lenkija pasirašė ketinimų protokolą dėl 
bendradarbiavimo plėtojant Baltijos funkcinio oro erdvės blo-
ko (FAB) iniciatyvą, kuri yra idėjos „Bendras Europos dangus“ 
dalis. FAB leistų efektyviau kontroliuoti judėjimą oro erdvėje, 
užtikrinti saugumą ir sutrumpinti skrydžių maršrutus − taip 
būtų prisidėta prie aviacinio kuro sunaudojimo ir aplinkos 
taršos mažinimo. 2012 metais, kai šalys peržiūrės atliktas FAB 
sukūrimo galimybių studijas ir pateiks savo siūlymų, ketinama 
pasirašyti tarpvyriausybinį Lietuvos ir Lenkijos susitarimą dėl 
tolesnės projekto plėtros.

Pasaulio banko duomenimis, Lietuvos logistikos sektorius 
pagal logistikos veiklos indeksą užėmė 45 vietą iš 155 pasaulio 
šalių. Mažiausiai balų šalis surinko pagal infrastruktūros ir 
logistikos kompetencijos rodiklius. Latvija ir Estija užėmė 
atitinkamai 37 ir 43 vietas, o kita Lietuvos kaimynė Lenkija 
buvo 30-ta. 

Tam, kad būtų padidintas Lietuvos logistikos sektoriaus 
konkurencingumas ir paskatintas jo vystymasis, nuspręsta steigti 
viešuosius logistikos centrus (VLC). VLC veiks kaip įmonių 
susivienijimas, juose bus bent vienas intermodalinis (leidžiantis 
keisti gabenimo būdą neperkraunant krovinio) terminalas. 
VLC turėtų padėti spręsti bent dvi problemas – santykinai mažą 
Lietuvos sandėliavimo plotą ir prastą skirtingų gabenimo rūšių, 
pavyzdžiui, geležinkelių ir kelių transporto, sąveiką. 

Planuojama steigti keturis VLC. Kartu su Susisiekimo 
ministerija Vilniuje ir Kaune VLC steigs „Lietuvos geležinkeliai“ 
(projektų vertės atitinkamai 121 mln. ir 90 mln. litų), 
Šiauliuose – miesto savivaldybė (48 mln. litų), o Klaipėdoje 
– Valstybinio jūrų uosto direkcija (48 mln. litų). Projektai 
įgyvendinami 2011−2015 metais, jie bus finansuojami ES 
Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Steigiant 
VLC, valstybė prisidės plėtodama infrastruktūrą − bus 
nutiesti trūkstami geležinkeliai ir automobilių keliai, įrengtos 
komunikacijos. Valstybė taip pat užtikrins vienodas sąlygas 
visiems VLC paslaugomis besinaudosiantiems užsakovams, 
paslaugų prieinamumą ir VLC veiklos tęstinumą. Privatusis 
kapitalas bus investuojamas į sandėlius ir kitus infrastruktūros 
objektus.

Lietuvos logistikos sektoriaus infrastruktūros plėtra: viešieji logistikos centrai

Lietuvos pašto ir pasiuntinių rinkoje 2011 metų pabaigoje 
veikė 74 ūkio subjektai, iš kurių 13 teikė pašto ir pasiuntinių 
paslaugas, o 61 ūkio subjektas – tik pasiuntinių paslaugas. 

Konkurenciją dalyje pašto paslaugų rinkos riboja įstatymai. 
Lietuvos pašto įstatymu Lietuvos paštui suteiktos išimtinės 
teisės teikti vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, 
gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų, kurių svoris 
neviršija 50 gramų, surinkimo, paskirstymo, vežimo, prista-
tymo ir įteikimo paslaugas. Šias paslaugas Lietuvos paštas gali 
teikti 2,5 karto pigiau nei kiti rinkos dalyviai. Šis konkurenci-

jos ribojimas paremtas tuo, kad Lietuvos paštas yra įpareigotas 
platinti prenumeratą kaimuose, dėl to patiria nuostolių. Siuntų 
platinimas palankesnėmis sąlygomis nei konkurentai leidžia 
įmonei kompensuoti šiuos nuostolius. 

Nuo 2013 metų sausio 1 dienos pašto rinka turi būti libera-
lizuota, o iki tol būtina užtikrinti laipsnišką perėjimą prie kon-
kurencingos rinkos ir kokybišką universaliųjų pašto paslaugų 
teikimą. 2012 metų sausį įsigaliojo naujasis Pašto įstatymas, 
pagal kurį nuostoliai iš prenumeratos platinimo kaimuose Lie-
tuvos paštui bus kompensuojami iš biudžeto lėšų.

Paštas

   Aviacinės pajamos        neaviacinės pajamos 
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Veiklos rezultatai

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka pagal bendrą siuntų 
skaičių 2011 metais padidėjo 2,3 proc. – iki 81 mln. siuntų. 
Nors bendra pašto ir pasiuntinių rinka 2011 metais augo, pašto 
paslaugų rinka sumažėjo beveik 1 proc. − nuo 60,5 mln. iki 60 
mln. siuntų. Pasiuntinių paslaugų rinka augo 11 proc. − nuo 
18,7 mln. iki 21,1 mln. siuntų − ir lėmė bendrąjį pašto ir pa-
siuntinių rinkos augimą.

2011 metais pajamos, gautos iš pasiuntinių paslaugų, augo 
20 proc. − nuo 136,6 mln. litų 2010 metais iki 160,2 mln. litų 
2011 metais. Pašto paslaugų pajamos augo 18 proc. − nuo 93,5 
mln. litų iki 112,3 mln. litų. Bendrosios pajamos, gautos iš paš-
to ir pasiuntinių paslaugų, per metus padidėjo 19 proc. (nuo 
229 mln. iki 272,5 mln. litų).

Pašto rinkos liberalizavimas

ES direktyva įpareigoja liberalizuoti Lietuvos pašto rinką 

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos pajamos, 
mln. litų

200

150

100

50

0

2010 metai 2011 metai

   pašto paslaugos        pasiuntinių paslaugos

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnyba (2012)

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos siuntų skaičius, 
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nuo 2013 metų sausio 1 dienos. Nuo šios dienos pašto paslau-
gų rinką taip pat atvers Čekija, Graikija, Kipras, Latvija, Liuk-
semburgas, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija ir Slovakija. 
Šia direktyva siekiama suderinti laipsnišką pašto paslaugų rin-
kos liberalizavimą ir nenutrūkstamą universaliųjų pašto paslau-
gų teikimo garantiją.

Dėl pašto paslaugų liberalizavimo Lietuvos paštas neteks 
privilegijos teikti jam Pašto įstatymu rezervuotų paslaugų 2,5 
karto už konkurentus mažesniu tarifu. Dėl to tikėtina, kad Lie-
tuvos paštas praras dalį šios rinkos.

Kad būtų griežčiau kontroliuojami nesąžininga veikla užsii-
mantys paslaugų teikėjai ir būtų tinkamai pasirengta liberaliza-
cijai, Pašto įstatymu, Ryšių reguliavimo tarnybai suteikta teisė 
skirti ekonomines sankcijas pašto ir pasiuntinių paslaugų tei-
kėjams, kurie nesilaiko jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų.

Transporto sektoriaus strateginiai projektai su numatomo-
mis jiems skirtomis investicinėmis lėšomis yra apibendrinti to-
liau pateiktoje lentelėje. Iš jos matyti, kad numatoma bendra 

strategiškai svarbių investicijų projektų suma siekia daugiau nei 
5,5 mlrd. litų.

Transporto sektoriaus strateginių projektų apibendrinimas

projektas Aprašymas įgyvendinimo laikotarpis investicijos, mln. litų

viešieji logistikos centrai
Reikiamas vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Šiaulių viešųjų logistikos centrų 
infrastruktūros sukūrimas

2011 - 2015 metai
vilnius – 121 mln. litų,
Kaunas – 90 mln. litų,
Klaipėda – 48 mln. litų,
Šiauliai – 48 mln. litų

„via baltica“ Ruožo rekonstrukcija ir modernizavimas 2013 - 2015 metai 500 mln. litų

„Rail baltica“
Geležinkelio linijos, jungsiančios suomiją 
su Lenkija per tris baltijos šalis, dalies 
Lietuvoje statyba

2010 – 2015 metai 950 mln. litų

Giliavandenis uostas naujo uosto, galinčio priimti didesnius 
laivus, statyba n.d. 3,5 mlrd. litų

Šventosios jūrų uostas bangolaužių, neleisiančių uosto užnešti 
smėliu, statyba 2010 – 2015 metai 183 mln. litų

Klaipėdos uostas Uosto gilinimas ir platinimas 2011 - 2012 metai 72 mln. litų
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ENErgETIKA

Energetikos sektoriuje veikiančios VVĮ gamina ir tiekia 
elektros energiją bei gamtines dujas vartotojams, taip pat 
teikia susijusias paslaugas. Be to, šiam sektoriui priskiriama 
„Klaipėdos nafta“, teikianti naftos ir jos produktų perkrovimo 
paslaugas ir atsakinga už suskystintų gamtinių dujų terminalo 
Lietuvoje statybą. 

Svarbiausias strateginis valstybės tikslas energetikos 
sektoriuje – užsitikrinti energetinę nepriklausomybę. Šiuo 
metu Lietuva yra priklausoma nuo vienintelio dujų tiekėjo – 
koncerno „Gazprom“, o uždarius Ignalinos atominę elektrinę, 
į Lietuvą importuojamos elektros energijos kiekis išaugo 
beveik 13 kartų. Dėl šios situacijos valstybė negali daryti įtakos 

išorinių tiekėjų nustatomoms energijos kainoms ir neturi 
pakankamai priemonių užtikrinti, kad būtų išvengta energijos 
tiekimo apribojimo ar nutraukimo. Todėl siekiama, kad iki 
2020 metų Lietuva taptų energetiškai nepriklausoma valstybe, 
o tikslui pasiekti pradėti įgyvendinti svarbūs strateginiai 
projektai.

Be to, įgyvendindama ES Trečiojo energetikos paketo 
reikalavimus, Vyriausybė siekia didinti energetikos sektoriuje 
veikiančių įmonių konkurenciją, veiklos efektyvumą ir 
skaidrumą. Todėl įvykdyta elektros energetikos įmonių 
pertvarka, inicijuotas dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo 
veiklų atskyrimas. 

įmonė veiklos sritis
2011 m. 

apyvarta, tūkst. 
litų

turtas 2011 m. 
pabaigoje, 

tūkst. litų

darbuotojų 
skaičius 2011 
m. pabaigoje

valstybei 
priklausanti 
dalis, proc.

UAb „visagino atominė elektrinė“
elektros energetikos įmones 
kontroliuojanti bendrovė (įmonių 
grupei priklauso Ab “Lietuvos 
energija”, Ab Lesto ir Ab “Litgrid“); 

2 673 146 11 610 830 5 413 100%

Ab Lesto elektros energijos skirstymas ir 
tiekimas 2 245 484 5 283 545 3 564 82,6%

Ab „Lietuvos dujos“* Gamtinių dujų importas, perdavimo, 
skirstymo paslaugų teikimas 1 845 869 2 698 631 1 719 17,7%

Ab „Lietuvos energija“ elektros energijos gamyba ir 
didmeninė prekyba 1 429 507 3 720 441 1 179 96,1%

Ab „Litgrid“
elektros energijos perdavimas, 
elektros perdavimo sistemos 
valdymas ir infrastruktūros vystymas

434 806 2 502 718 623 97,5%

Ab „Klaipėdos nafta“ naftos produktų eksportas ir 
importas 141 276 519 358 305 70,6%

vį „visagino energija“ Šilumos energijos ir vandens 
tiekimas, nuotekų tvarkymas 63 199 207 997 227 100%

UAb „Geoterma“ Šilumos energijos gamyba 13 396 49 408 19 76,6%

vį ignalinos atominė elektrinė ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimas 1 099 1 770 691 2 037 100%

vį Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūra

Radioaktyvių atliekų tvarkymas ir 
laidojimas 45 1 832 19 100%

vį energetikos agentūra
ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo fondo 
administravimas, valstybės programų 
energetikos sektoriuje įgyvendinimas

0 3 365 23 100%

* AB „Lietuvos dujos“ apyvarta, turtas ir darbuotojų skaičius pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės 
valstybės nuosavybės dalis ir gauti dividendai.

Energetikos sektoriaus įmonių pajamos pastaruosius dvejus 
metus mažėjo – nuo 3,7 mlrd. iki 2,9 mlrd. litų. 2010 metais 
pajamų smuktelėjimą lėmė Ignalinos atominės elektrinės 
sustabdymas, dėl kurio įmonės pajamos krito nuo 597,3 mln. 
iki 19,8 mln. litų. Mažesnes pajamas 2011 metais lėmė 293 
mln. litų smukusi VAE grupės apyvarta. „Litgrid“ ir LESTO 
pajamos mažėjo dėl žemesnių reguliatoriaus nustatytų elektros 
energijos persiuntimo paslaugų kainų ribų, be to, dėl elektros 
energijos rinkos liberalizavimo mažėjo LESTO visuomeninio 
tiekimo paslauga besinaudojančių vartotojų skaičius. 
Neigiamos įtakos „Lietuvos energijos“ pajamoms turėjo dėl 
išaugusių gamtinių dujų kainų gamintas trečdaliu mažesnis 
elektros kiekis. 

Mažėjus pajamoms, traukėsi ir pardavimo savikaina, tačiau 
jai neigiamos įtakos turėjo augusios kuro, ypač dujų, kainos. 
Veiklos sąnaudos kasmet mažėjo: 2010 metais jos smuktelėjo 
24 proc., Ignalinos atominei elektrinei sustabdžius veiklą, o 

2011 metais mažėjo 6 proc. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos 
turėjo veiklos sąnaudas net 57 proc. (9,7 mln. litų) sumažinusi 
„Klaipėdos nafta“. VAE grupės veiklos sąnaudų mažėjimui 
labiausiai sukliudė „Lietuvos energijos“ į apskaitą įtrauktos 
aplinkos taršos leidimų (ATL) perkainojimo sąnaudos (63 
mln. litų). Tai lėmė, kad 2011 metais bendrasis energetikos 
įmonių pelnas prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją buvo 10 
proc. mažesnis nei 2010-aisiais ir siekė beveik 535 mln. litų, 
o veiklos nuostolis išaugo iki 135 mln. litų. „Klaipėdos nafta“, 
efektyviau vykdžiusi veiklą ir didinusi pardavimo pajamas, 
vienintelė smarkiai padidino veiklos pelną – net 80,7 proc. 
− iki 51,2 mln. litų. Nutraukus elektros energijos tiekimo 
veiklą ir išaugus kuro sąnaudoms, „Visagino energijos“ 
veiklos nuostoliai ūgtelėjo nuo 214 tūkst. iki 6,6 mln. litų. 
„Geoterma“ didino pelną iš ATL prekybos, todėl 1 mln. litų 
veiklos nuostolį 2010 metais pakeitė 387 tūkst. litų pelnu 
2011 metais.

Finansiniai rezultatai
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2009 metais energetikos įmonių grynasis pelnas siekė 1,8 
mln. litų, tačiau 2010 metais patirta 66 mln., o 2011-aisiais 
170,9 mln. litų nuostolių. 2010 metų rodiklius paveikė 
elektros energetikos sektoriaus pertvarka ir VAE grupės 
rezultatai, koreguoti dėl VIAP lėšų apskaitos politikos ir ATL 
apskaitos pakeitimų (koregavimų įtaka 2010 metų grynajam 
pelnui − 57,3 mln. litų). 2011 metais grynojo pelno rodikliui 
didžiausios įtakos turėjo dėl banko „Snoras“ bankroto 
nurašyta Ignalinos atominės elektrinės indėlių suma – 74,9 
mln. litų. Įmonė iš bankrutavusio banko iš viso neatgavo 

89,9 mln. litų, tačiau 15 mln. litų dar įtraukė į apskaitą kaip 
gautinas sumas. VAE grupės įmonės ir 2010, ir 2011 metais 
patyrė nuostolių, pasikeitus elektros energetikos įmonių 
veiklos reguliavimui, dėl kurio reguliatorius nepripažino 
dalies šių įmonių į apskaitą įtrauktų nusidėvėjimo sąnaudų. 
Skirtumas tarp tarifu kompensuojamų ir įmonių LESTO 
bei „Litgrid“ į apskaitą įtrauktų nusidėvėjimo sąnaudų 2011 
metais sudarė apie 320 mln. litų. Teigiamos įtakos sektoriaus 
grynajam rezultatui turėjo 73,4 proc. išaugęs „Klaipėdos 
naftos“ pelnas – 45,3 mln. litų.

pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai * 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 3 661 985 3 192 808 2 892 160

pardavimo savikaina 2 096 830 1 903 928 1 731 219

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 565 155 1 288 880 1 160 941

veiklos sąnaudos 1 818 558 1 384 492 1 303 527

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 1 165 3 721 7 284

Veiklos pelnas (nuostoliai) -252 238 -91 891 -135 302

Veiklos pelno marža -6,9% -2,9% -4,7%

EBITDA 519 057 594 926 534 907

EBITDA marža 14,2% 18,6% 18,5%

finansinė ir investicinė veikla 31 953 19 616 -49 753

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -220 285 -72 275 -185 055

pelno mokestis -222 080 -6 320 -14 163

Grynasis pelnas 1 795 -65 954 -170 892

Grynojo pelno marža 0,0% -2,1% -5,9%

mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 10 513 7 274 2 481

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei 11 452 -56 339 -169 318
Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko 
„Snoras“ bankroto įtaką 11 452 -56 339 -94 418

*2009 metų rezultatai be VĮ Ignalinos atominės elektrinės nurašymų

 

balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

nematerialus turtas 322 081 354 128 351 726

materialus turtas 10 834 760 11 161 181 11 228 520

finansinis turtas 200 265 245 043 206 291

Kitas ilgalaikis turtas 335 849 278 052 295 019

biologinis turtas 0 0 0

Ilgalaikis turtas 11 692 955 12 038 403 12 081 555

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 230 342 302 787 231 472

per vienerius metus gautinos sumos 1 406 220 1 074 411 1 089 488

Kitas trumpalaikis turtas 390 789 432 413 687 363

pinigai ir pinigų ekvivalentai 408 654 387 745 245 318

Trumpalaikis turtas 2 436 005 2 197 356 2 253 641

Turto iš viso 14 128 960 14 235 759 14 335 196

Nuosavas kapitalas 9 129 777 8 991 206 8 780 736

mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 030 282 926 907 942 841

Dotacijos, subsidijos 2 423 790 2 392 667 2 675 265

ilgalaikiai įsipareigojimai 1 771 722 1 454 301 1 604 471

trumpalaikiai įsipareigojimai 803 671 1 397 585 1 274 724

Įsipareigojimai 2 575 393 2 851 886 2 879 195

iš jų: finansiniai įsipareigojimai 853 525 1 110 394 1 109 564
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 14 128 960 14 235 759 14 335 196

Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

RoA 0,1% -0,4% -1,2%

Roe 0,1% -0,6% -1,9%
d/e 9,3% 12,3% 12,6%
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Grąža valstybei (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

planuojami dividendai (tik valstybės dalis) 33 923 21 240 327 990

iš jų: paskirti dividendai (tik valstybės dalis) 33 923 21 240 52 990

paskirtos vį pelno įmokos 0 0 11

turto mokestis 11 361 11 312 1 852
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 45 284 32 552 329 852

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai

darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 9 117 8 225 8 043

vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 76 100 93
išlaidos reklamai ir žiniasklaidai (tūkst. litų) 269 2 495 1 308

Bendrieji energetikos sektoriaus įmonių grąžos rodikliai 
buvo žemi dėl jau minėtų priežasčių – įvykus veiklos regulia-
vimo pasikeitimams, 2010 ir 2011 metais nebuvo pervertintas 
VAE grupės įmonių ilgalaikis turtas, tad jo balansinė vertė gali 
nebeatitikti realiosios turto vertės, o remiantis balansinėmis 
vertėmis apskaičiuoti grąžos rodikliai – neparodyti realių vei-
klos rezultatų. Geriausius grąžos rodiklius energetikos sektoriu-
je pasiekė „Klaipėdos nafta“ – bendrovės nuosavo kapitalo grą-
žos rodiklis 2011 metais pasiekė 9,5 proc., 2010 metais sudarė 
5,8 proc., 2009 metais – 8,4 proc.

„Lietuvos dujų“ rezultatai į portfelį neįtraukti ir nevertina-
mi, nes valstybei priklauso tik 17,7 proc. šios bendrovės akcijų. 
Į VVĮ portfelį įskaičiuota tik šios įmonės valstybės nuosavybės 
dalis (2011 metais – 171,7 mln. litų) ir valstybei per metus iš-
mokėti dividendai (2011 metais – 21,2 mln. litų, t. y. 1,7 karto 
daugiau nei 2010 metais).

Energetikos sektoriaus įmonės už 2011 metus paskyrė išmo-

kėti daugiau dividendų nei už ankstesnius metus. „Klaipėdos 
nafta“, 2010 metais dividendų neskyrusi, už 2011 metus nu-
sprendė išmokėti 57 mln. litų sukaupto pelno, iš jo 40,2 mln. 
litų bus išmokėta į valstybės biudžetą. VAE dukterinės įmonės 
LESTO ir „Litgrid“ paskelbė už 2011 metus mokėsiančios 
atitinkamai 170,3 mln. ir 390,9 mln. litų dividendų, tačiau 
dauguma jų bus sumokėti įmones kontroliuojančiai VAE ir į 
bendrą dividendų sumą valstybei neįskaičiuoti. Iš VAE grupės 
275 mln. litų dividendų numatoma sulaukti antroje šių metų 
pusėje.

Turto mokesčio suma 2011 metais sumažėjo, nes jo nebe-
mokėjo uždaroma Ignalinos atominė elektrinė. Kitos dvi šį mo-
kestį mokančios įmonės – „Visagino energija“ (1,8 mln. litų) ir 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (9 tūkst. litų).

Sektoriaus pardavimo pajamų, nuosavo kapitalo, finansinių 
įsipareigojimų ir pelningumo pokyčiai 2009−2011 metais pa-
teikti toliau esančiose diagramose.
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2010 metais restruktūrizavus elektros energetikos sektorių, 
stambiausių elektros energetikos įmonių kontrolė perduota 100 
proc. valstybės valdomai bendrovei „Visagino atominė elektrinė“ 
(VAE). Vadovaujantis ES Trečiojo energetikos paketo reikalavi-
mais, VAE grupės įmonės suskirstytos į keturis blokus: gamybos, 
perdavimo, skirstymo ir tinklų priežiūros. Įvykdžius restruktūri-
zaciją, šios įmonės elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklą 
turi vykdyti konkurencijos sąlygomis, o elektros persiuntimas dėl 
veiklos specifikos išlieka monopolinė veikla.

Elektros energijos sektoriaus veiklą reguliuoja Valstybinė 
kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Komisija 
išduoda licencijas verstis veikla elektros energetikos sektoriuje, 

nustato elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų 
kokybės reikalavimus, tvirtina valstybės reguliuojamų 
paslaugų ir elektros energijos kainų viršutines ribas, kainų 
skaičiavimo metodiką ir kitas susijusias reguliavimo funkcijas.

Elektros energijos gamyba

Elektros energijos gamybos bloką sudaro Kauno hidro-
elektrinė, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Lietuvos 
elektrinė, valdomos bendrovės „Lietuvos energija“. Šiame ga-
mybos bloke sutelkti didžiausi Lietuvos elektros energijos ga-
mybos pajėgumai, vykdomas elektros energijos balansavimas 
ir užtikrinamas Lietuvai būtinas elektros energijos rezervas. 

Elektros energetikos sektorius
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Praėjusiais metais Lietuvoje buvo pagaminta beveik 4,7 
TWh elektros energijos, t. y. 18 proc. mažiau nei 2010-aisiais. 
Remiantis VKEKK duomenimis, „Lietuvos energija“ 2011 
metais pagamino beveik 36 proc. viso šalyje pagamintos elek-
tros energijos kiekio. Šios bendrovės elektrinės pagamino treč-
daliu mažiau elektros energijos nei 2010 metais, tam įtakos 
turėjo mažėjusios remtinos gamybos apimtys. Kitose termo-
fikacinėse elektrinėse buvo pagaminta 37 proc., o atsinauji-
nančius energetinius išteklius naudojančiose elektrinėse – 26 
proc. visos šalyje pagaminamos elektros energijos.

2009 metų pabaigoje uždarius Ignalinos atominę elektri-
nę, bendras Lietuvoje pagaminamos elektros energijos kiekis 
sumažėjo beveik triskart ir gerokai išaugo elektros energijos 
importo mastas. 2011 metais elektros importuota beveik 13 
kartų daugiau nei 2009-aisiais, o nuo 2010 iki 2011 metų 
elektros importas išaugo 22,2 proc. Lietuva šiuo metu impor-
tuoja beveik 5 kartus daugiau elektros nei eksportuoja – tai 
vienas didžiausių rodiklių ES.

Elektros gamyba, eksportas ir importas Lietuvoje, TWh
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Šaltinis: VKEKK

Persiuntimas

Elektros energijos persiuntimas apima elektros energijos 
perdavimą aukštosios įtampos tinklais ir elektros energijos 
skirstymą vidutinės ir žemosios įtampos tinklais. Šioms 
funkcijoms vykdyti Lietuvoje suformuoti du įmonių blokai.

Elektros perdavimo bloką sudaro dvi įmonės: AB „Litgrid“ 
ir UAB „BaltPool“. „Litgrid“ yra aukštosios įtampos perdavi-
mo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus 
Lietuvoje ir palaikantis stabilų šalies elektros energijos siste-
mos darbą. „Baltpool“ nuo 2010 metų pradžios organizuoja 
didmeninę prekybą elektros energija Lietuvos elektros biržoje 
ir prižiūri dvišalių sutarčių tarp gamintojų ir tiekėjų sudary-
mą. 2011 metų lapkričio pabaigoje „Baltpool“ buvo suteikta 
licencija biržoje organizuoti ir gamtinių dujų prekybą. Nuo 
2012 metų birželio vidurio Lietuvoje elektros prekybą turėtų 
vykdyti Šiaurės šalių elektros biržos operatorius „Nord Pool 
Spot“, kurio sistemoje prekiauja 350 dalyvių iš 20 šalių.

Biržoje 2011 metais buvo suprekiauta beveik 8 TWh 
elektros energijos, o vidutinė jos kaina siekė 15,63 ct/kWh. 
Aktyviųjų biržos dalyvių skaičius per metus padidėjo nuo 
20 iki 25, tačiau pardavimo rinka išliko koncentruota − joje 
dominavo 5 bendrovės. Daugiausia, net 44 proc., elektros 
energijos pardavė „Inter Rao Lietuva“. Palyginti su 2010 
metais, pastebimai sumažėjo „Lietuvos energijos“ pardavimo 
dalis – nuo 40 iki 17 proc., o „Latvenergo prekyba“ labiausiai 
padidino savo rinkos dalį – nuo 3,3 iki 17 proc.

Elektros energijos skirstymo bloką sudaro įmonių grupė LES-
TO. Ši bendrovė pradėjo veikti 2011 metų pradžioje, sujungus 
skirstomųjų tinklų bendroves VST ir „Rytų skirstomieji tinklai“. 
LESTO vykdo vidutinės ir žemosios įtampos tinklo operatoriaus 
ir elektros energijos visuomeninio tiekėjo funkcijas. Įmonės val-
domu skirstomuoju tinklu elektra pasiekia daugiau kaip 1,5 mln. 
privačių ir 60 tūkst. verslo klientų.

Ir LESTO, ir „Litgrid“ vykdomų elektros energijos persiun-
timo veiklų kainodara yra reguliuojama – šių paslaugų kainų vir-
šutines ribas nustato VKEKK. Elektros energijos perdavimo ir 
skirstymo tinklų operatoriai negali uždirbti daugiau nei 5 proc. 
pelno nuo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės. Nuo 
2009 metų VKEKK licencijuojamoje veikloje naudojamo turto 
vertę nustato ne pagal įmonių finansinėse ataskaitose pateikiamus 
duomenis, bet remdamasi Vyriausybės nutarimu įtvirtintais prin-
cipais, t. y. 2002 metų įmonių balansinę vertę didindama investi-
cijų suma ir mažindama sukaupto nusidėvėjimo suma. Pasikeitus 
reguliavimui, įmonių turtas nebuvo pervertintas, todėl LESTO 
ir „Litgrid“ balansuose nurodoma turto vertė šiuo metu yra tris-
kart didesnė nei reguliatoriaus nustatyta licencijuojamoje veikloje 
naudojamo turto vertė. To pasekmė – įmonių finansinėse atas-
kaitose nurodomi nuostoliai, nes ne visos jų į apskaitą įtrauktos 
nusidėvėjimo sąnaudos yra įtraukiamos į paslaugų kainas. 

Tiekimas
Nuo 2010 metų kai kurie Lietuvos vartotojai gali rinktis ne tik 

visuomeninį, bet ir nepriklausomus tiekėjus. Nuo 2012 metų to-
kia galimybė suteikiama vartotojams, kurių leistinoji vartoti galia 
yra didesnė nei 30 kW, o nuo 2015-ųjų – visiems vartotojams. 

2011 metais aktyvių nepriklausomų tiekėjų skaičius išaugo 
nuo 15 iki 28, jie iš viso tiekė 3,7 TWh elektros energijos. Maž-
meninėje elektros rinkoje 17 proc. energijos tiekė UAB „Latve-
nergo prekyba“, 14 proc. – UAB „Energijos tiekimas“. LESTO 
rinkos dalis per metus sumažėjo 8 procentiniais punktais ir sudarė 
53 proc., tačiau nepriklausomiems vartotojams LESTO tiekė tik 
9 proc. elektros energijos.
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Šaltinis: VKEKK

Šaltinis: VKEKK

Aptarnavimo ir turto valdymo įmonės

Restruktūrizuojant energetikos sektoriui priklausančias 
VVĮ, buvo nuspręsta atskirti aptarnavimo bendrovių veiklą 
ir jų funkcijas sutelkti specializuotose įmonėse. Šioms 
įmonėms buvo perduoti pastatai, informacinės sistemos, 
IT telekomunikacijų įranga ir jų aptarnavimo išlaidos, 
perkelti kai kurie darbuotojai. Stambiausios iš šių įmonių 

yra Technologijų ir inovacijų centras bei „NT valdos“. 
Pirmoji energetikos įmonėms teikia inovacijų, žinių ir 
kompetencijų valdymo, informacinių technologijų ir kitų 
paslaugų. Antroji valdo energetikos sektoriaus įmonių 
gamybinės ir administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą ir 
automobilius.

Elektros energijos suvartojimas 1999-2011 metais, TWh
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Elektros energijos kaina

Elektros energijos kainą vartotojams sudaro kelios sudeda-
mosios dalys: elektros įsigijimo, perdavimo, skirstymo, tiekimo 
kainos ir sisteminių bei viešuosius interesus atitinkančių pas-
laugų (VIAP) kaina. Elektros perdavimo, skirstymo ir visuo-
meninio tiekimo kainas reguliuoja VKEKK.

Vidutinė elektros energijos kaina Lietuvoje 2012 metais yra 
37,65 ct/kWh be PVM. Palyginti su 2011 metais, ši kaina iš-
augo 1 centu. 42 proc. kainos sudaro elektros įsigijimo kaina, 
kuri per metus beveik nepakito ir yra 15,94 ct/kWh. Elektros 
energijos perdavimo, skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos 
tinklais paslaugų kainos taip pat beveik nesikeitė ir sudaro 
atitinkamai 2,32, 4,88 ir 6,41 ct/kWh, t. y. iš viso 36 proc. 
elektros energijos kainos. Sisteminių paslaugų kaina per metus 
sumažėjo nuo 0,66 iki 0,62 ct/kWh. 

Elektros energijos kainos didėjimą lėmė VIAP kaina, kuri 
2012 metais padidėjo 17 proc. – nuo 6,01 iki 7,04 ct/kWh. Šią 
kainą sudaro kelios sudedamosios dalys. 3,87 ct/kWh yra skirta 
Lietuvos elektrinei, kurioje gamyba būtina elektros energijos 
tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti. 
Gamybai termofikacinėse ir atsinaujinančius energijos išteklius 
(AEI) naudojančiose elektrinėse remti skiriama atitinkamai 
1,14 ir 1,12 ct/kWh. Strateginiams projektams įgyvendinti 
skirtos lėšos siekia 0,83 ct/kWh. Likusi dalis VIAP lėšų skiria-
ma administravimo sąnaudoms padengti, AEI elektrinėms pri-
jungti prie elektros tinklų ir energijai balansuoti.

Palyginti su 2011 metais, Lietuvos elektrinės VIAP padidė-
jo 0,46 ct/kWh, termofikacinių elektrinių – 0,3 ct/kWh, AEI 

naudojančių elektrinių – 0,26 ct/kWh, o strateginiams projek-
tams skirtos VIAP sumažėjo 0,01 ct/kWh. Pagrindinės bendro 
VIAP kainų didėjimo priežastys – dėl gamtinių dujų kainų 
smarkiai išaugusios elektros energijos gamybos termofikacinėse 
elektrinėse sąnaudos ir didėjantis elektros energijos, pagamin-
tos naudojant atsinaujinančius išteklius, kiekis.

   skirstymo žemos įtampos tinklais kaina

   visuomeninio tiekimo paslaugos kaina

   įsigijimo kaina

   perdavimo aukštos įtampos tinklais kaina

   sisteminės paslaugos

   skirstymo vidutinės įtampos tinklais kaina
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Vidutinės elektros energijos kainos sandara
2012 metais, ct/kWh be PVM

Šaltinis: VKEKK
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Elektros energijos suvartojimas

Lietuvoje 2011 metais buvo suvartota 11,42 TWh elektros 
energijos, o grynasis suvartojimas (neįvertinus nuostolių tinkle, 
savųjų reikmių ir balansavimo energijos) siekė 9,36 TWh. Pa-
lyginti su 2010 metais, vartojimas padidėjo 1,5 proc., tai lėmė 

net 15,6 proc. siekęs pramonėje suvartojamo elektros kiekio 
augimas. Palyginti su 1999 metais, gyventojai pernai suvartojo 
39 proc. daugiau elektros energijos, o bendrasis vartojimo au-
gimas siekė 29 proc., t. y. vidutiniškai po 2 proc. kasmet.
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Elektros kainos ES šalių gyventojams

Lietuvoje gyventojų mokama elektros kaina nominaliąja 
verte yra 21 proc. mažesnė už vidutinę kainą ES. Tačiau, įver-
tinus perkamąją galią, elektra lietuviams kainuoja 28 proc. 

daugiau nei vidutiniam ES gyventojui. Be to, elektros energijos 
kaina Lietuvoje ir nominaliąja verte, ir įvertinus gyventojų per-
kamąją galią yra didesnė nei Latvijoje ir Estijoje. 

Elektros energijos kaina gyventojams (be PVM,
2011 metų pirmasis pusmetis)
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Elektros energijos kaina gyventojams įvertinus perka-
mąją galią (be PVM, 2011 metų pirmasis pusmetis)
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Šaltinis: „Eurostat“

Gamtinių dujų importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo 
rinkose Lietuvoje dominuoja viena įmonė – AB „Lietuvos du-
jos“, kurios 17,7 proc. akcijų priklauso valstybei, 38,9 proc. – 
„E.ON AG“ konsorciumui priklausančiai bendrovei „E.ON 
Ruhrgas International GmbH“ (Vokietija), 37,1 proc. – gam-
tinių dujų tiekėjai „Gazprom“ (Rusija). 2011 metais „Lietuvos 
dujos“ vienintelė Lietuvoje vykdė gamtinių dujų perdavimo vei-
klą ir paskirstė beveik 98 proc. viso suvartoto dujų kiekio.

Nuo 2011 metų rugpjūčio įsigaliojo naujos redakcijos Gam-
tinių dujų įstatymas, kuriame numatoma įgyvendinti ES Tre-
čiojo energetikos paketo reikalavimus ir atskirti dujų perdavimo, 
skirstymo ir tiekimo veiklas. Vadovaujantis šiuo įstatymu, ben-
drovė „Lietuvos dujos“ turės būti išskaidyta į kelias įmones iki 
2014 metų spalio 31 dienos. Įvykdžius šią pertvarką, bus sukur-
tos galimybės rinktis alternatyvius dujų tiekėjus, o sukurta kon-
kurencinė aplinka lems palankesnes dujų kainas vartotojams. 

Gamtinių dujų vartojimo tendencijos

2011 metais į Lietuvą importuota 3,4 mlrd. kubinių metrų 
gamtinių dujų, tai beveik 10 proc. daugiau nei prieš metus. La-
biausiai – net 81 proc. − išaugo AB „Achema“ importuojamas 
dujų kiekis (iki 1,3 mlrd. kubinių metrų), o „Lietuvos dujos“ gam-
tinių dujų importavo beveik 14 proc. mažiau (1,35 mlrd. kubinių 
metrų). Remiantis VKEKK ir Statistikos departamento duomeni-
mis, už visas importuotas dujas Lietuva 2011 metais sumokėjo 3,7 
mlrd. litų, tai sudarė 3,5 proc. bendrojo vidaus produkto.

Gyventojų, kuriems tiekiamos gamtinės dujos, skaičius 2011 
metais beveik nepasikeitė − 551 tūkst. Šie gyventojai 2011 me-
tais suvartojo beveik 182 mln. kubinių metrų dujų, tai 8 proc. 
mažiau nei 2010-aisiais. Nebuitinių gamtinių dujų vartotojų 
skaičius siekia 6 tūkst., tačiau jie suvartoja apie 95 proc. į Lietuvą 
importuojamų dujų. Daugiausia dujų suvartoja gamybinė įmo-
nė – azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamin-
toja „Achema“. Elektros energiją ir šilumą gaminančios įmonės 
suvartoja daugiau nei pusę viso importuojamo dujų kiekio.

Gamtinių dujų sektorius

Dujų suvartojimas Lietuvoje, mlrd. kub. m
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Vidutinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2010−2011 
metais išaugo 25 proc. – nuo 862 iki 1 081 lito už tūkst. kubinių 
metrų dujų. 2011 metais dujos labiausiai brango gegužės ir birželio 
mėnesiais (atitinkamai 10 ir 9 proc.)

Dujų importo kaina, litais už tūkst. kub. m

Šaltinis: VKEKK
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Gamtinių dujų kaina gyventojams

„Lietuvos dujų“ taikomą gamtinių dujų kainą gyventojams 
sudaro dvi dalys: pastovaus dydžio mėnesinis mokestis, moka-
mas už dujų sistemos palaikymą, galios užtikrinimą ir priežiūros 
paslaugas, ir kintamoji dalis, kurios dydis priklauso nuo suvar-
toto dujų kiekio. I grupės vartotojai, suvartojantys iki 500 ku-
binių metrų dujų per metus, moka mažesnį mėnesinį mokestį 
– 1,95 lito per mėnesį. II grupės vartotojams, naudojantiems 
dujas būstui šildyti ir suvartojantiems daugiau kaip 500 kubinių 
metrų dujų per metus, mėnesinis mokestis yra 13,81 lito. 

Gamtinių dujų kainos  sandara (litais už kub. m, 2012 metų 
primasis pusmetis)
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Šaltinis: VKEKK

II grupės vartotojai

   perdavimo kainos kintamoji dalis

   skirstymo kaina

   pvm, 21 proc.
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Dėl mažesnių vienam suvartotam kubiniam metrui ten-
kančių skirstymo sąnaudų, II grupės vartotojai moka mažesnę 
kintamąją gamtinių dujų kainos dalį − nuo 2011 metų vidurio 
jiems taikytas 1,75 lito už kubinį metrą tarifas, o I grupės var-
totojai mokėjo 2,33 lito už kubinį metrą. Didžiausią šio įkainio 
dalį sudaro dujų importo kaina. 

Gamtinių dujų tarifai nuo 2010 metų iki 2012 metų 
pradžios išaugo beveik trečdaliu. Po didelio kainų šuolio 
2010-aisiais, 2011 metų sausį jie buvo sumažinti iki 2,04 lito 
ir 1,45 lito už kubinį metrą atitinkamai I ir II grupės vartoto-
jams. Tačiau 2011 metų liepą tarifai vėl padidėjo vidutiniškai 
17 proc., o 2012 metų pirmąjį pusmetį nekito.

Gamtinių dujų tarifų pokyčiai 2010 - 2012 metais (litais 
už kub. m)
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Šaltinis: „Lietuvos dujos“

Lietuvos gyventojai už gamtines dujas moka vieną mažesnių 
kainų Europoje – „Eurostat“ duomenimis, 2011 metų pirmąjį 
pusmetį ši kaina Lietuvoje siekė 3,59 euro už 100 kilovatva-
landžių, o vidutinė kaina ES šalyse – 4,3 euro. Tačiau lietuviai 
už gamtines dujas moka daugiau nei latviai ir estai, o įvertinus 
šalių perkamąją galią, Lietuva patenka į ES valstybių, kuriose 
dujos brangiausios, septintuką. Iš kaimyninių valstybių už du-
jas daugiau moka tik Lenkijos gyventojai, kuriems 100 kilova-
tvalandžių dujų kainuoja 3,77 euro.

Gamtinių dujų kaina gyventojams (be mokesčių, 2011 
metų pirmasis pusmetis)
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Visagino atominės elektrinės statyba

Visagino atominės elektrinės statyba – regioninis elektros 
gamybos plėtros projektas, kuriame dalyvauja trys Europos 
Sąjungos valstybės − Lietuva, Latvija, Estija − ir strateginis 
investuotojas Japonijos bendrovė „Hitachi“. Projektą 
numatoma įgyvendinti iki 2020−2022 metų, o jo vertė siekia 
17,3 mlrd. litų (2010 metų kainomis). Investicijos į naują 
elektrinę bus finansuojamos skolintu kapitalu, strateginio 
investuotojo, regioninių partnerių ir VAE grupės sukauptomis 
lėšomis. Lietuvos investicijų dalis šiame projekte sieks apie 6 
mlrd. litų.

Visagino AE projekto įgyvendinimas yra itin svarbus 
Baltijos šalių regiono energetiniam saugumui užtikrinti ir yra 
svarbi sąlyga Baltijos šalims prisijungti prie Europos elektros 
energijos tinklo. Visagino AE sumažins priklausomybę nuo 
elektros importo iš vienos šalies, o pradėtas elektros eksportas 
pagerins šalies prekybos balansą.

Visagino AE – didžiausias infrastruktūros projektas Baltijos 
šalių regione per pastaruosius 20 metų. Vien statant Visagino 
AE vietos verslas galės pretenduoti į darbus, kurių vertė yra apie 
5,2 mlrd. litų, bus sukurta iki 6 000 naujų darbo vietų.

2011 metais Tarptautinės atominės energetikos agentūra 
(TATENA) pateikė išvadas, kad naujos atominės elektrinės 
statybos aikštelė yra tinkamai parengta jėgainės statyboms. 
2012 metų gegužę Vyriausybė pritarė Visagino AE Koncesijos 
sutarčiai ir ją kartu su kitais projekto dokumentais pateikė 
svarstyti Seimui.

Ignalinos atominės elektrinės uždarymas

2009 metais uždarius Ignalinos atominę elektrinę, ypač 
svarbu užtikrinti sklandų jėgainės eksploatavimo nutraukimą 
ir saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Tam būtina 
naudoti pažangiausias technologijas ir efektyviai naudoti 
AE eksploatavimui nutraukti skirtas lėšas. Iš viso projektui 
įgyvendinti 1999−2013 metais skirta lėšų suma yra 5 484,8 
mln. litų. ES parama šiam projektui 2010−2013 metais siekia 
1 697 mln. litų, o Lietuvos biudžeto skiriamos lėšos sudaro 
365,3 mln. litų. 2011 metais numatytas projekto biudžetas 
sudarė 54 mln. litų. Projektą įgyvendina VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė ir Energetikos ministerijos Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius.

2011 metais Ignalinos AE baigė pirmąjį išmontavimo ir 
deaktyvinimo projektą, pradėti panaudoto branduolinio kuro 
iškrovimo iš 2 energijos bloko reaktoriaus darbai, o 2012 metais 
buvo gautas leidimas atlikti karštuosius labai mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų saugyklos bandymus.

Naujas Lietuvos elektrinės blokas

Uždarius Ignalinos atominę elektrinę ir iškilus būtinybei 
padidinti Lietuvos energetinės sistemos pajėgumus ir 
sumažinti šalies priklausomybę nuo importuojamos elektros 
energijos, 2009 metais Lietuvos elektrinėje buvo imtasi 
statyti modernų 455 MW kombinuotojo ciklo dujų turbinos 
bloką. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo kaina sieks 
1,3 mlrd. litų. Projektas finansuojamas ES fondų, Europos 

plėtros ir rekonstrukcijos banko ir komercinių bankų lėšomis, 
dalį nuosavų lėšų projektui skiria jį įgyvendinanti bendrovė 
„Lietuvos energija“. 

2011 metais atlikta dauguma naujo bloko statybų darbų. 
2012 metų kovą naujas blokas buvo prijungtas prie perdavimo 
tinklo ir atliekant bandymus pradėjo gaminti pirmąsias elektros 
energijos megavatvalandes. Planuojama, kad įrenginys visu 
pajėgumu veikti pradės 2012 metų rugsėjį. 

Elektros energijos jungčių statyba 

Už elektros energijos jungčių statybos projektų 
įgyvendinimą ir jungčių eksploataciją atsakinga bendrovė 
„Litgrid“.
Jungtis su Švedija

Įgyvendinus elektros jungties su Švedija projektą 
„NordBalt“, bus sujungtos Lietuvos ir Švedijos energijos 
perdavimo sistemos. Jungties ilgis sieks apie 450 km, galia – 
700 MW. Šią jungtį sudarytų aukštosios įtampos nuolatinės 
srovės povandeninis ir požeminis kabeliai bei keitiklių stotys 
Lietuvoje ir Švedijoje. Jungtį eksploatuoti numatoma nuo 
2016 metų. 

Projektas įgyvendinamas kartu su Švedijos perdavimo tinklo 
operatoriumi „Svenska Kraftnät“. Preliminari projekto vertė 
– 1,9 mlrd. litų. 2011 metais vykdyti parengiamieji projekto 
darbai, buvo parengtas teritorijų planavimo dokumentas. 2013 
metų antrąjį pusmetį planuojama pradėti keitiklių statybas 
Lietuvos ir Švedijos teritorijoje, o kabelio tiesimo darbus – 
2014 metų pirmoje pusėje.
Jungtis su Lenkija

Projektu „LitPol Link“ siekiama sujungti Lietuvos ir 
Lenkijos elektros perdavimo sistemas. Šis projektas Lietuvai 
ypač svarbus, nes jis suteiks Lietuvai galimybę įsijungti į 
Vakarų Europos energetikos sistemą. 1 000 MW galios jungtį 
numatoma statyti dviem etapais. Pirmąjį etapą planuojama 
baigti 2015 metais, po kurio Lietuvos–Lenkijos jungtis bus 
pradėta eksploatuoti 500 MW galia, o 2020 metais, baigus 
antrąjį keitiklių statybos etapą, „LitPol Link“ elektros jungtis 
veiks 1 000 MW galia. Projekto vertė – 1,28 mlrd. litų, jis bus 
finansuojamas „Litgrid“, VIAP, ES ir skolintomis lėšomis.

2011 metais buvo patvirtintas specialusis „LitPol Link“ 
jungties planas, o 2012 metais pasirinktas konsultantas Alytaus 
transformatorių pastotės 330 kV skirstyklos rekonstrukcijos 
techninio projekto parengimo ir statybų leidimo gavimo 
paslaugoms.

Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI)

Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintas siekis 
didinti iš AEI pagamintos energijos suvartojimą. Šiuo metu 
tokia energija sudaro 15 proc. viso suvartojamo kiekio, o 2020 
metais šis rodiklis turi pasiekti 23 proc. Elektros energijos 
dalis turėtų sudaryti bent 20 proc. visos pagaminamos elektros 
energijos. Šiam tikslui pasiekti numatoma pastatyti 500 MW 
galios vėjo jėgainių ir 10 MW saulės elektrinių. Taip pat bus 
skatinama elektros energijos gamyba biomasę kūrenančiose ir 
hidroelektrinėse.

Strateginiai projektai
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Suskystintų gamtinių dujų terminalas

Siekiant mažinti energetinę nepriklausomybę nuo 
vienintelio dujų tiekėjo, suskystintų gamtinių dujų terminalo 
statyba yra pats svarbiausias dujų sektoriaus projektas. Dujų 
terminalas leis Lietuvai savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis 
dujomis, diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą, taip pat 
dalyvauti tarptautinėje dujų rinkoje ir formuoti savąją.

Terminalas – laivas-saugykla su dujinimo įrenginiu – bus 
įsigytas iš Norvegijos bendrovės „Hoegh LNG“. Terminalo 
pajėgumas sieks 2−3 mlrd. kubinių metrų dujų per metus. 
Terminalo projekto vertė siekia 1 mlrd. litų, jį Vyriausybės 
įpareigojimu įgyvendina bendrovė „Klaipėdos nafta“. 
Planuojama, kad suskystintų gamtinių dujų terminalas bus 
pastatytas iki 2014 metų pabaigos.

Lietuvos−Lenkijos dujotiekis

Su Lenkijos dujotiekio sistema sujungtas dujotiekis 
užtikrins galimybę veikti laisvai dujų rinkai ir diversifikuoti 
dujų tiekimo šaltinius. Šį dujotiekį planuojama nutiesti iki 
2018 metų, bendradarbiaujant „Lietuvos dujoms“ ir Lenkijos 
bendrovei „Gaz System“. Preliminariai paskaičiavus, 
Lietuvos−Lenkijos dujotiekių jungties ilgis būtų 562 km, ja į 
Baltijos šalis būtų galima gabenti iki 2,3 mlrd. kubinių metrų 
dujų per metus. Preliminari projekto vertė – 1,6 mlrd. litų, 
dauguma investicijų būtų vykdoma Lenkijoje. 

Klaipėdos−Jurbarko dujotiekis

Šis magistralinis dujotiekis bus būtinas gamtinėms 
dujoms tiekti, pastačius suskystintų dujų terminalą, be to, 

padidins Vakarų Lietuvos aprūpinimo gamtinėmis dujomis 
patikimumą. 2011 metais projektui įgyvendinti buvo 
panaudota 451 tūkst. litų, baigtas pirmasis dujotiekio ruožas 
Šakiai–Jurbarkas. Visą dujotiekį numatoma pastatyti iki 
2013 metų. Projekto vertė – 168 mln. litų, beveik 50 proc. 
šių investicijų bus finansuojama ES fondų lėšomis.

Požeminė gamtinių dujų saugykla Syderiuose 

Požeminė gamtinių dujų saugykla leistų sukaupti iki 60 
dienų Lietuvai reikalingų dujų atsargų ir taip užtikrinti, kad, 
sutrikus dujų tiekimui, šalyje nepritrūktų dujų. Saugyklą 
numatoma įrengti netoli Syderių gyvenvietės Telšių rajone. 
2010−2011 metais atlikti tyrimai parodė, kad ši vietovė 
yra tinkama saugyklai. 2012 metais bus vykdomi gręžinių 
tyrimai, leisiantys galutinai įvertinti Syderių geologinės 
struktūros tinkamumą požeminei saugyklai.

Europos Komisija požeminės gamtinių dujų saugyklos 
Lietuvoje tyrinėjimo darbams skyrė beveik 7 mln. litų.

Gamtinių dujų birža

2011 metų lapkritį „Baltpool“ buvo išduota gamtinių 
dujų rinkos operatoriaus licencija, t. y. teisė organizuoti 
antrinę prekybą gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje. 
Gamtinių dujų birža sudaro galimybes operatyviai nusipirkti 
ar parduoti trūkstamų arba perteklinių dujų ir prekiauti 
dujomis ne vien pagal dvišales sutartis. Biržos įsteigimas 
sukuria palankių sąlygų konkurencijai ir taip prisideda prie 
dujų rinkos liberalizavimo.

projektas Aprašymas įgyvendinimo 
laikotarpis

investicijos,
mln. litų

visagino atominė elektrinė naujos atominės elektrinės ir su ja susijusios 
infrastruktūros statyba 2006-2022 metai 17,3 mrld. litų

ignalinos atominės elektrinės 
uždarymas

Jėgainės eksploatavimo nutraukimas, saugus 
radioaktyvių atliekų sutvarkymas 2001-2032 metai 5,5 mlrd. litų

Lietuvos elektrinės naujas blokas Kombinuoto ciklo dujų turbinos bloko statyba 2009-2012 metai 1,3 mlrd. litų

„nordbalt“ Jungties tarp Lietuvos ir Švedijos elektros energijos 
perdavimo sistemų statyba 2010-2015 metai 1,9 mlrd. litų

„Litpol Link“ Jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos 
perdavimo sistemų statyba 2009-2020 metai 1,3 mlrd. litų

suskystintų gamtinių dujų terminalas terminalo – plaukiojančios saugyklos statyba 2010-2014 metai 1 mlrd. litų

Lietuvos-Lenkijos dujotiekis Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių sistemos sujungimas 2011-2018 metai 1,6 mlrd. litų

dujotiekis Klaipėda-Jurbarkas magistralinio dujotiekio statyba 2011-2013 metai 168 mln. litų

požeminė gamtinių dujų saugykla požeminės gamtinių dujų saugyklos Lietuvoje 
tyrinėjimo darbai 2010-2012 metai 7 mln. litų
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MIŠKININKYSTĖ

Miškai Lietuvoje užima 2 172,9 tūkst. hektarų, t.y. 33,3 
proc. šalies teritorijos (Valstybinės miškų tarnybos 2012 
metų sausio 1 dienos duomenimis). Valstybei priklauso 
beveik pusė visų Lietuvos miškų (ji taip pat valdo nuosavybės 
teisėms atkurti skirtus miškus, sudarančius 11,6 proc. visų 
miškų), privatiems savininkams tenka 38,9 proc. miško 
žemės. Didžiąją dalį miškų - 71,3 proc. - sudaro ūkinės 
paskirties miškai. Spygliuočių medynai Lietuvoje sudaro 
56,1 proc., minkštieji lapuočiai – 39,8 proc. miškų ploto. 
2011 metais Lietuvos miškuose buvo iškirsta 7,3 mln. 
kubinių metrų medienos (šiek tiek mažiau nei prieš metus), 
valstybiniuose miškuose kirtimai augo 5,1 proc. iki 4 mln. 
kubinių metrų. Miškininkystėje ir medienos pramonėje 
(įskaitant baldų gamybą) sukurta pridėtinė vertė siekia apie 4 
proc. visos Lietuvoje sukurtos pridėtinės vertės.

   i - rezervatiniai miškai

   ii - specialios paskirties miškai

   iii - apsauginiai miška

   iv - ūkiniai miškai

12,3%

71,3 %

15,2 %

Miškų plotai pagal grupes 2012-01-01

1,2 %

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Kirtimai įvairių nuosavybės formų miškuose, mln. kub. m
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pagrindiniai miškų rodikliai sausio 1 d. 2008 metai 2009 metai 2010 metai 2011 metai 2012 metai
miško žemė pagal valstybinę miškų apskaitą, tūkst. ha 2 142,9 2 150,3 2 159,8 2 169,8 2 172,9

miškingumas, % 32,8 32,9 33,1 33,2 33,3

miško plotas, tenkantis vienam gyventojui, ha 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68

bendras medienos tūris su žieve, mln. kub. m 421,6 426,9 479,4 489,8 501,3

vidutinis medienos tūris 1 ha, kub. m 207,0 209,0 234,0 236,9 240,4

einamasis metinis medienos prieaugis 1 ha, kub. m 6,7 6,8 7,9 8,0 8,2

Miškininkystės sektorių sudaro 43 valstybės įmonės – 42 
miškų urėdijos, patikėjimo teise valdančios ir naudojančios joms 
skirtus valstybinius miškus, taip pat juose vykdančios kompleksi-
nę miškų ūkio veiklą, ir Valstybinis miškotvarkos institutas, vyk-

dantis miškotvarkos darbus, žemės reformos žemėtvarkos pro-
jektų rengimo ir įgyvendinimo darbus. Miškų urėdijų valdomas 
turtas sudaro daugiau nei 99 proc. viso sektoriaus turto, pajamos 
– beveik 99 proc., darbuotojai – beveik 97 proc.

įmonė veiklos sritis 2011 m. apyvarta, 
tūkst. litų

turtas 2011 m. 
pabaigoje, tūkst. 

litų*

darbuotojų 
skaičius 2011 m. 

pabaigoje

10 didžiausių miškų urėdijų:

vį panevėžio miškų urėdija

Kompleksinė miškų ūkio veikla

21 983 23 545 131

vį Ukmergės miškų urėdija 20 238 19 409 159

vį tauragės miškų urėdija 19 266 23 202 145

vį dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija 19 022 20 330 81

vį trakų miškų urėdija 18 976 17 569 99

vį Kretingos miškų urėdija 17 731 25 931 139

vį Švenčionėlių miškų urėdija 16 981 16 243 124

vį Jurbarko miškų urėdija 15 467 21 937 99

vį Kėdainių miškų urėdija 15 344 21 109 102

vį telšių miškų urėdija 15 136 15 599 119

Kitos miškininkystės sektoriaus įmonės:

vį valstybinis miškotvarkos institutas miškotvarkos projektai 6 957 4 888 126

*Pateikiami VĮ miškų urėdijų balansų duomenys neapima šių urėdijų valdomų miškų vertės.
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Pastaruosius dvejus metus augusios miškininkystės 
sektoriaus pardavimo pajamos 2011 metais siekė 552,5 mln. 
litų (31,4 proc. daugiau nei 2010 metais). Tam didžiausią 
įtaką turėjo didesnės miškų urėdijų gautos pajamos iš 
apvaliosios medienos pardavimo – 2011 metais jos siekė 
497,6 mln. litų, 34,1 proc. daugiau nei prieš metus. Parduotas 
apvaliosios medienos kiekis augo 5,9 proc. (iki 3 564,9 

tūkst. kubinių metrų), dėl išaugusios medienos paklausos 
vidutinė apvaliosios medienos kaina augo net 26,6 proc. iki 
139,6 lito už parduotą kubinį metrą. Per metus taip pat augo 
kitos reikšmingą miškų urėdijų pajamų dalį generuojančios 
transporto (pakrovimo) paslaugų (26 mln. litų, 4,6 proc. 
augimas) ir sėklų bei sodmenų pardavimo pajamos (10,1 mln. 
litų, 22,1 proc. augimas).

Finansiniai ir veiklos rezultatai

Kirtimai įvairių nuosavybės formų miškuose, mln. kub. m
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         Kitos sektoriaus pardavimo pajamos

         Apvaliosios medienos pardavimo pajamos
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  Grynasis miškininkystės sektoriaus pelnas eliminavus netipinius mokesčius

Bendroji sektoriaus pardavimo savikaina išaugo 21,8 proc. 
− iki 191,7 mln. litų. Pagrindinę šio augimo dalį sudarė 26 
proc. − iki 147 mln. litų − augusi parduotos apvaliosios medie-
nos savikaina. Vieno parduoto kubinio metro medienos savi-
kaina išaugo nuo 34,7 lito iki 41,2 lito už parduotą kubinį me-
trą medienos (19 proc. augimas). Šį skirtumą lėmė 2009 metų 
pabaigoje pasirašytos medienos ruošos darbų rangos sutartys, 
kuriose dėl ekonominio sunkmečio buvo užfiksuota gerokai 
palankesnė kaina už 2010 metais atliktus darbus. Transporto 
(pakrovimo) paslaugų savikaina augo iki 25,4 mln. litų (6,5 
proc. augimas šiek tiek viršijo šios veiklos pajamų augimą), par-
duotų sėklų ir sodmenų savikaina augo 9,6 proc. − iki 9 mln. 
litų (šios veiklos pajamų augimas buvo dukart didesnis).

Miškininkystės sektoriaus veiklos sąnaudos 2011 metais 
buvo 325,8 mln. litų (46,7 proc. augimas). Miškų urėdijų miš-
ko atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų sąnaudos augo 20,9 
proc. (iki 164,9 mln. litų) dėl didesnių darbų apimčių, kurias 
lėmė 2009−2010 metais dėl ekonominio sunkmečio sumažin-
tos šių darbų apimtys ir po 2010 metų rugpjūčio škvalo 2011 
metais vykdytas didesnis miško tvarkymo ir atkūrimo darbų 
mastas. Veiklos sąnaudų augimą taip pat lėmė didesni miškų 
urėdijų sumokėti žaliavos mokesčiai (privalomieji atskaitymai 
nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo paja-
mų): paaugus šio mokesčio tarifui nuo 10 proc. iki 15 proc. ir 
padidėjus apmokestinamoms pajamoms, 2011 metais sumo-
kėta 75,3 mln. litų, t. y. dukart daugiau nei prieš metus. Dėl 
bankui „Snoras“ iškeltos bankroto bylos miškų urėdijos 2011 
metų pabaigoje nurašė 29,9 mln. litų abejotinų skolų, kurios 
taip pat buvo įtrauktos į veiklos sąnaudas. Likusios miškų urė-
dijų veiklos sąnaudos (neįskaičiavus netipiniams mokesčiams 
priskiriamo valstybės įmonių mokamo turto mokesčio) augo 
nuo 42,1 mln. litų iki 48,8 mln. litų (16 proc. augimas).

Dėl pirmiau minėtų priežasčių sektoriaus grynasis pelnas 
2011 metais (28,5 mln. litų) rodė neigiamą pokytį, palyginti 
su praėjusių metų rezultatu; iš veiklos sąnaudų atėmus netipi-

nius mokesčius valstybei, perskaičiuotas grynasis pelnas sudarė 
97,4 mln. litų − 28,4 proc. daugiau nei prieš metus, o perskai-
čiuoto grynojo pelno marža siekė 17,6 proc. (palyginti su 18,1 
proc. 2010 metais).

Miškininkystės sektoriuje veikiančių VVĮ turtas 2011 
metų pabaigoje sudarė 3 813,6 mln. litų, t. y. 5,5 proc. dau-
giau nei prieš metus. Didžiąją šio augimo dalį nulėmė Ūkio 
ministerijos atliktas miškų urėdijų valdomų ir komercinei 
veiklai naudojamų valstybinių miškų pervertinimas – 2011 
metų pabaigoje apskaičiuota vertė sudarė 3 253 mln. litų. 4,9 
proc. vertės padidėjimą lėmė augusios apvaliosios medienos 
sortimentų rinkos kainos. Papildomos investicijos lėmė 13,1 
proc. išaugusią ilgalaikio materialiojo turto vertę (303,8 mln. 
litų 2011 metais). Finansinio turto pokyčius (nuo 23,2 tūkst. 
litų 2009 metais iki beveik 8,1 mln. litų 2011 metais) lėmė 
miškų urėdijų įsigytos obligacijos: 2010 metais Jurbarko miš-
kų urėdija įsigijo 2 mln. litų, Kaišiadorių miškų urėdija – 1,9 
mln. litų vertės obligacijų, 2011 metais Jurbarko miškų urėdi-
ja papildomai įsigijo 3,1 mln. litų, Joniškio ir Ukmergės miškų 
urėdijos – po 1 mln. litų vertės obligacijų (daugumos obliga-
cijų išpirkimo terminai 2013−2015 metais). Taip pat išaugo 
miškų urėdijų turimi pinigai ir jų ekvivalentai (iki 90,1 mln. 
litų, 65,8 proc. augimas), įmonių absoliutusis likvidumo ko-
eficientas (angl. cash ratio) siekė 1,98 (palyginti su 1,39 prieš 
metus), t. y. miškų urėdijos turimais pinigais ir jų ekvivalen-
tais gali apmokėti beveik dukart didesnę sumą, nei siekia jų 
turimi trumpalaikiai įsipareigojimai. Sektoriaus trumpalaikių 
įsipareigojimų 2009−2011 metais kilimą nuo 30,6 mln. litų 
iki 46,9 mln. litų lėmė dėl didesnių darbų apimčių skolų tie-
kėjams ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų augimas. 
Labai stiprią miškininkystės sektoriaus įmonių finansinę situ-
aciją rodo vos 0,1 proc. siekiantis finansinės skolos ir nuosavo 
kapitalo santykis (mažiausias iš visų nagrinėjamų sektorių). 
Tai rodo, kad šio sektoriaus įmonės turi didžiulių resursų savo 
veiklai ateityje naudoti skolintas lėšas.
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pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 352 000 420 329 552 486

pardavimo savikaina 166 432 157 378 191 699

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 185 568 262 951 360 787

veiklos sąnaudos 186 845 222 050 325 772

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 3 101 2 560 2 167

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 825 43 461 37 182

Veiklos pelno marža 0,5% 10,3% 6,7%

EBITDA 32 710 73 786 69 950

EBITDA marža 9,3% 17,6% 12,7%

finansinė ir investicinė veikla 3 168 3 148 2 122

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 992 46 609 39 304

pelno mokestis 2 355 6 913 10 777

Grynasis pelnas 2 637 39 696 28 527

Grynojo pelno marža 0,7% 9,4% 5,2%

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei 26 507 75 875 97 434
Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko 
„Snoras“ bankroto įtaką 26 507 75 875 127 334

balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

nematerialus turtas 214 250 242

materialus turtas 260 655 268 661 303 762

finansinis turtas 23 3 985 8 061

Kitas ilgalaikis turtas 2 378 5 140 4 517

biologinis turtas 3 100 000 3 100 000 3 253 000

Ilgalaikis turtas 3 363 270 3 378 037 3 569 582

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 72 570 81 733 86 719

per vienerius metus gautinos sumos 25 370 28 238 30 110

Kitas trumpalaikis turtas 57 109 68 164 34 270

pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 382 57 282 92 892

Trumpalaikis turtas 193 430 235 417 243 991

Turto iš viso 3 556 700 3 613 453 3 813 573

Nuosavas kapitalas 3 511 466 3 552 339 3 737 387

Dotacijos, subsidijos 10 453 17 509 27 756

ilgalaikiai įsipareigojimai 4 139 3 137 1 484

trumpalaikiai įsipareigojimai 30 643 40 468 46 947

Įsipareigojimai 34 782 43 605 48 430

iš jų: finansiniai įsipareigojimai 6 024 4 803 3 060
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 556 700 3 613 453 3 813 573

Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

RoA 0,7% 2,1% 2,6%

Roe 0,8% 2,1% 2,7%
d/e 0,2% 0,1% 0,1%

Grąža valstybei (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

paskirtos vį pelno įmokos 0 0 21 203

turto mokestis 5 017 4 983 5 791

Žaliavos mokestis 23 066 37 580 75 276
Įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 28 083 42 563 102 270

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai

darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 655 3 690 3 795

vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 130 129 127
išlaidos reklamai ir žiniasklaidai (tūkst. litų) 722 939 1 282
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Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo grąža 2011 
metais siekė 2,7 proc., palyginti su 2,1 proc. prieš metus. 
Šio sektoriaus įmonės 2011 metais sumokėjo 75,3 mln. litų 
žaliavos mokesčių ir 5,8 mln. litų turto mokesčio. Skirstant 

šių metų pelną, 21,2 mln. litų buvo paskirti kaip VĮ pelno 
įmokos, taigi bendra įmokų ir netipinių mokesčių valstybei 
suma − 102,3 mln. litų, daugiau nei dukart didesnė nei prieš 
metus.
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2011 metais iš vietinių išteklių gauta 7,3 mln. kubinių 
metrų apvaliosios medienos (1,9 proc. mažiau nei prieš 
metus). Iš jų 5,5 mln. kubinių metrų medienos liko 
vietiniam suvartojimui (11,9 proc. mažiau nei 2010 metais), 

eeksportas, preliminariais duomenimis, augo iki 2 mln. 
kubinių metrų (38 proc. augimas). Kaip ir prieš metus, 2011 
metais daugiausia medienos buvo eksportuojama į Švediją 
(33,9 proc. padarinės medienos) ir Lenkiją (30,2 proc.).

Lietuvos miškininkystė ir medienos pramonė

Apvaliosios medienos ruoša ir prekyba apvaliąja mediena, mln. kub. m
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   Liko vietiniam suvartojimui       eksportas        importas       Gauta iš vietinių išteklių

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba

Pagrindiniai miškų urėdijų tiekiamos medienos vartotojai 
yra Lietuvos medienos pramonės įmonės, gaminančios 
medienos gaminius, baldų, popieriaus pramonės produkciją. 
Nors per 2011 metus sumažėjo Lietuvoje veikiančių medienos 
pramonės įmonių, geriausiai veiklą organizuojančios ir 
konkurencingą produkciją gaminančios didžiosios šios šakos 
įmonės didino produkcijos apimtis. 2011 metais medienos 

pramonės pagamintos produkcijos vertė siekė beveik 6,3 mlrd. 
litų (25,4 proc. daugiau nei prieš metus), iš jų baldų gamyba 
sudarė beveik 3 mlrd. litų (35,5 proc. daugiau nei prieš metus). 
Struktūriniai medienos produkcijos pokyčiai (žr. grafiką 
„Metinė medienos produkcijos gamyba pagal produkcijos 
rūšį“) rodo sparčiau augantį aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių 
baldų gamybos ir popieriaus pramonės produkcijos mastą.
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Gamyba 2009 metai 2010 metai 2011 metai

1. „swedspan girių bizonas" medienos gaminiai 211 198 260

2."vilniaus baldai" baldai 149 197 238

3. „boen Lietuva" medienos gaminiai 152 190 236

4. „freda" baldai 105 157 235

5. „Klaipėdos baldai" baldai 170 151 189

6  „Klaipėdos mediena" medienos gaminiai 154 168 186

7. „Grigiškės" medienos gaminiai 110 130 159

visa medienos pramonės produkcija  4 334 5 023 6 297
Iš jų: baldų gamyba  1 996 2 192 2 970

Lietuvos medienos pramonės produkcija 2009-2011 metais, mln. litų

Šaltinis: prof. A.Morkevičius, Lietuvos medienos sektoriaus apžvalga 2011 m., www.forest.lt

Metinė medienos pramonės produkcijos gamyba pagal produkcijos rūšį, mln. litų (skaičiuojama 2005 metų kainomis)
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   baldų gamyba      popieriaus pramonės produkcija        medienos gaminiai

Šaltinis: prof. A.Morkevičius, Lietuvos medienos sektoriaus apžvalga 2011 m., www.forest.lt

2011 metais visos Lietuvos medienos pramonės eksportas 
sudarė 6,9 mlrd. litų, importas – 3,2 mlrd. litų. Palyginti 
su ankstesniais metais, gerėjo bendras užsienio prekybos 

balansas, didesnę eksportuojamos produkcijos dalį sudarė 
vertingesnė medienos produkcijos (baldų ir popieriaus) 
dalis.

Valdymo struktūra

 Miškų įstatyme įtvirtinta, kad miškų ūkio politikos 
kryptis, priimdamas įstatymus, nustato Seimas, o valstybės 
miškų ūkio strategiją formuoja ir atitinkamas programas 
rengia Aplinkos ministerija. Seimui pakeitus Miškų 
įstatymą, nuo 2012 metų sausio 1 dienos su Miškų įstatymo 
priežiūra susijusių funkcijų atlikimas koncentruojamas 
vienoje įstaigoje – Valstybinėje miškų tarnyboje prie 
Aplinkos ministerijos. Nuo 2012 metų ši tarnyba tvarko 
Lietuvos miškų valstybės kadastrą, atlieka nacionalinę miškų 

Miškininkystės sektorius

inventorizaciją ir kontroliuoja visų šalies miškų būklę, 
naudojimą, atkūrimą ir apsaugą (anksčiau pastarąją funkciją 
atliko regionų aplinkos apsaugos departamentai). Generalinė 
miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos organizuoja 
ir koordinuoja urėdijoms priskirtų valstybinių miškų 
atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą, 
taip pat koordinuoja miškų urėdijų veiklą. Valstybinius 
miškus patikėjimo teise valdo, jais disponuoja, prižiūri ir 
ūkinę veiklą juose vykdo urėdijos. 
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Seimas

Miškų valstybinis valdymas ir Miškų įstatymo priežiūra (nuo 2012 metų sausio 1 dienos)

Nustato valstybės miškų ūkio politikos kryptis 

Aplinkos ministerija

Generalinė miškų urėdija prie 
Aplinkos ministerijos

Atlieka miškų urėdijų savininko teises 
ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

funkcijas, koordinuoja jų veiklą

Nustato miškų urėdijoms privalomąsias 
miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo 

darbų normas

Organizuoja bendrą valstybinės 
priešgaisrinės ir sanitarinės miško 

apsaugos sistemą

42 VĮ miškų urėdijos

Vykdo ūkinę veiklą miškuose

(kirtimus ir pardavimus)

Atkuria valstybinius miškus

Vykdo sanitarinę, priešgaisrinę miškų 
apsaugą, miško kelių priežiūrą

Augina miško sodmenis ir sėklas 

Valstybinė miškų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Tvarko Lietuvos Respublikos miškų 
kadastrą

Atlieka valstybinę miškų
inventorizaciją

Išduoda leidimus kirsti mišką

Kontroliuoja visų nuosavybės formų 
šalies miškų būklę, naudojimą, atkūrimą, 

įveisimą ir apsaugą

Kontroliuoja miško tvarkos
darbų kokybę

Vykdo miško dauginamosios 
medžiagos kontrolę, miško genetinių 

išteklių atranką ir aprobavimą, 
organizuoja sėklinės miško bazės 

kūrimą ir palaikymą

Kontroliuoja miško sanitarinės
apsaugos priemonių taikymą

Konsultuoja miško valdytojus ir 
naudotojus miško naudojimo, atkūrimo, 

priežiūros ir apsaugos klausimais
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Mokama grąža valstybei – svarbiausi pokyčiai

 Nuo 2011 metų sausio 1 dienos įsigaliojęs Miškų įstaty-
mas padidino miškų urėdijoms nustatomus privalomuosius at-
skaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę 
medieną ir nenukirstą mišką nuo 5 proc. iki 10 procentų (iki 
2009 metų liepos 1 dienos atskaitymai bendrosioms biudžeto 
reikmėms nebuvo numatyti). Kitiems miškų urėdijoms nu-
statytiems atskaitymams už parduotą žaliavinę medieną ir ne-
nukirstą mišką, skirtiems bendrosioms miškų ūkio reikmėms 
tenkinti, liko galioti 5 proc. tarifas.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas numato, kad 
valstybės įmonių tikslas yra teikti viešąsias paslaugas, gaminti 
produkciją ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius 
interesus. Pagrindinė valstybės įmonių miškų urėdijų veikla 
yra komercinė, kadangi jos konkuruoja su privačiosiomis miš-
kininkystės įmonėmis ir kaimyninių valstybių medienos tie-
kėjais. 2011 metais pakeitus minėtą įstatymą, jame buvo įtvir-
tinta nuostata, kad iš valstybės įmonės paskirstytinojo pelno į 
valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka turi sudaryti 
50 proc. įmonės ataskaitinių finansinių metų pelno. Iki šiol ne-
buvo numatyta jokia galimybė skirstant valstybės įmonės pelną 
jo dalį išmokėti valstybei. 

 
Elektroninė medienos prekybos sistema 

2011 metais Aplinkos ministerija kartu su Generaline miškų 
urėdija parengė ir įdiegė Apvaliosios medienos elektroninę par-
davimo sistemą (AMEPS). Ši sistema turėtų sutaupyti ir medie-
nos pirkėjų, ir pardavėjų laiko, žmogiškųjų išteklių, finansinių 
sąnaudų, nustatyti objektyvią medienos rinkos kainą, užtikrinti 
skaidresnį medienos pirkėjų pasiūlymų vertinimą ir pardavimo 
vykdymą, sudaryti geresnes galimybes šalies medienos perdirbi-
mo įmonėms stabiliai apsirūpinti žaliavine mediena.

Aukcione per šią sistemą bus parduodama visa valstybi-
niuose miškuose paruošta didmeninei prekybai skirta mediena 
(sudaranti 90 proc. visos valstybiniuose miškuose paruošiamos 
medienos) pagal trumpalaikes, pusmečio ir ilgalaikes (3−10 
metų) sutartis. Ji pakeis iki šiol miškų urėdijose galiojusią me-
dienos pardavimo tvarką, kai pirkėjai siūlomą medienos kainą 
ir norimą kiekį turėdavo fiziškai pateikti užklijuotuose vokuose 
ir, atplėšus vokus, nebegalėdavo teikti naujų pasiūlymų.

Pirmasis trumpalaikis medienos pardavimas pagal šią siste-
mą įvyko 2012 metų kovą, pusmečio pardavimas turėtų prasi-
dėti nuo vasaros, o ilgalaikis – nuo 2013 metų.

Diegiant šią medienos pardavimo sistemą, nebuvo įgyven-
dintas vienas pagrindinių medienos pirkėjų norų – centralizuo-
ti visų miškų urėdijų prekybą mediena. Šiuo metu medienos 
pirkėjai, norėdami įsigyti didelį medienos kiekį, yra priversti 
bendrauti su atskiromis urėdijomis ir keliose vietose pirkti są-
lyginai nedidelius medienos kiekius. Centralizuota sistema ne 
tik supaprastintų didelio medienos kiekio pirkimą, bet ir leistų 
atskiroms miškų urėdijoms atsisakyti perteklinių darbuoto-
jų, atliekančių vienodas funkcijas. Taip pat ši sistema turėtų 
centralizuotai spręsti valstybinės medienos prekybos logistikos 
problemas, kadangi gabenimo sąnaudos gali turėti didelės įta-
kos galutinei medienos savikainai. Efektyviu medienos gabeni-
mo organizavimu minimizuojant medienos gabenimo atstumą 
tarp pardavėjų ir pirkėjų turėtų užsiimti viena koordinuojanti 
institucija (pavyzdžiui, Generalinė miškų urėdija). Kitų šalių 
valstybinius miškus valdančios įmonės (Latvijos, Švedijos) 
pabrėžia efektyvų jų paruošiamos medienos logistikos organi-
zavimą kaip pridėtinę vertę pirkėjams kuriančią paslaugą. Šios 
įmonės vykdo centralizuotą prekybą mediena ir organizuoja 
medienos pristatymą iš visų savo medienos ruošos aikštelių į 
pirkėjams patogias vietas. 

Didmeninei prekybai skirtos apvaliosios medienos prekybos sistema Lietuvos miškų urėdijose

Medienos pirkėjas “A” Medienos pirkėjas “B” Medienos pirkėjas “C”

Medienos pirkėjas “A” Medienos pirkėjas “B” Medienos pirkėjas “C”

Alytaus miškų urėdija Panevėžio miškų urėdija Utenos miškų urėdija

laimėtojai nusprendžiami pagal aukščiausią pasiūlytą kainą: pagal iki šiol galiojusią tvarką pirkėjai teik-
davo vieną pasiūlymą (nežinodami kitų pirkėjų pasiūlymų), naujoje aMePS aukcionų sistemoje pirkėjai 

gali didinti siūlomą kainą

Medienos pirkėjai kiekvienai norimai miškų urėdijai teikia pasiūlymus (kiekio ir kainos) pirkti apvaliąją 
medieną pagal trumpalaikes, pusmečio ir ilgalaikes sutartis.

laimėję pirkėjai organizuoja medienos atsigabenimą iš konkrečių miškų urėdijų, kurių skelbtą 
konkursą (aukcioną) laimėjo



52 |   Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais

miŠKininKystė

Šiuo metu miškų urėdijose diegiamos antžeminės automa-
tinės miško gaisrų stebėjimo sistemos leis tiksliau nustatyti 
miško gaisro židinio koordinates, operatyviau atvykti į gaisra-
vietę ir lokalizuoti židinį. Įdiegus šią sistemą, vidutinis miško 
gaisro plotas turėtų sumažėti apie 20 proc. 2010−2013 metais 
sistema turėtų būti įdiegta 24 miškų urėdijose ir Kuršių neri-
jos nacionaliniame parke.

2011 metais ši sistema buvo įdiegta 12 miškų urėdijų, 
metų pabaigoje ją turėjo jau 18 miškų urėdijų ir Kuršių neri-
jos nacionalinis parkas. 2011 metais atliktų darbų vertė siekė 
17,3 mln. litų, bendra numatoma projekto vertė 2010−2013 
metais sudaro 46,6 mln. litų (iš jų 29 mln. litų turėtų sudaryti 
ES paramos lėšos).

Tarp miškininkystės sektoriaus strateginių tikslų minėti-
nas Lietuvos teritorijos miškingumo didinimas, kurį įtvirtina 
aplinkos ministro patvirtinta Lietuvos miškų ūkio politika 
ir jos įgyvendinimo strategija. Nuo 2002 iki 2021 metų nu-
matoma padidinti Lietuvos miškingumą 3 proc. Šiam tikslui 
pasiekti priimta 2004−2020 metų Lietuvos miškingumo didi-
nimo programa. Joje numatoma, kad kasmet Lietuvos miško 
plotas vidutiniškai turėtų būti įveisiamas arba savaime apžel-
ti 11 tūkst. hektarų, iš jų kasmet 6−7 tūkst. hektarų turėtų 
sudaryti dirbtinai įveistas miškas. 2001−2011 metais miškų 

Strateginiai projektai
urėdijos įveisė beveik 12 tūkst. hektarų naujų miškų (iš jų 778 
hektarus 2011 metais). Šio tikslo įgyvendinimą stabdo tai, 
kad dėl nebaigtos žemės reformos miškų urėdijoms perduota 
per mažai žemės ūkiui nenaudojamų žemių.

Biomasės iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos di-
dinimas yra vienas iš 2012−2013 metų prioritetų. 2011 metais 
miškų urėdijos prie privažiuojamų kelių įrengė 1 600 miško 
kirtimo atliekų sandėliavimo vietų, pagal ilgalaikes sutartis 
2012 metams pasiūlė 250 tūkst. kubinių metrų miško kirtimo 
atliekų (iš jų planuojama parduoti 187 tūkst. kubinių metrų). 

Miškų urėdijų biokuro pasiūla ir pardavimas
2010-2012 metais, tūkst. kub. m
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projektas Aprašymas įgyvendinimo 
laikotarpis investicijos, mln. litų

Antžeminių automatinių 
miško gaisrų stebėjimo 
sistemų diegimas

Antžeminės automatinės sistemos leis tiksliau 
nustatyti miško gaisro židinio koordinates, tai 
sudarys sąlygas operatyviau atvykti į 
gaisravietę ir lokalizuoti židinį.

2010-2013 m. 46,6 mln. litų (iš jų 29 mln. litų
es paramos lėšų)

Lietuvos teritorijos 
miškingumo didinimas

nuo 2002 metų iki 2021 metų siekiama 
padidinti Lietuvos miškingumą 3 procentais. 2004-2020 m. 302,4 mln. litų

biokuro gamybos 
valstybiniuose miškuose 
didinimas

europos taryba yra nusprendusi, jog es 
valstybės iki 2020 metų penktadalį energijos 
turi pasigaminti iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių (biokuras yra vienas iš jų).

2012-2013 m.
mokslinio darbo „potencialių ir realiai paimti 

galimų miško kirtimų atliekų resursų  
Lietuvos valstybiniuose miškuose 

įvertinimas“ parengimas - 60-70 tūkst. litų*

* Šio projekto įgyvendinimui vykdomi tęstiniai darbai (įskaitant medienos ruošos mechanizmų atnaujinimą), kurių bendrai vertei nustatyti nepakanka duomenų.
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VVĮ, pagal veiklos sritis nepriskiriamos pagrindiniams eko-
nomikos sektoriams, vykdo įvairias valstybei svarbias funkcijas: 
kaldina monetas, teikia prabavimo ir kalibravimo paslaugas, 
vertina statybų projektus, rūpinasi kultūriniais objektais ir 
kt. Nemažai šio sektoriaus įmonių vienintelės Lietuvoje vyk-
do tokią veiklą ir neturi konkurentų privačiajame sektoriuje. 
Penkios jų − „Detonas“, Lietuvos radijo ir televizijos centras, 
„Jonavos grūdai“, „Šilutės polderiai“, ir Giraitės ginkluotės ga-
mykla – yra laikomos įmonėmis, turinčiomis strateginės reikš-
mės nacionaliniam saugumui, arba nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbiomis organizacijomis. Kitų įmonių sektoriui 
priskirta 70 VVĮ, bendras jų turtas siekia 3,8 mlrd. litų, o tai 
sudaro 13 proc. visų VVĮ turto. 12 iš šių įmonių yra akcinės 
bendrovės, 33 – uždarosios akcinės bendrovės, o likusios 25 – 
valstybės įmonės. Didžiausia šio sektoriaus įmonė pagal turtą –
„Indėlių ir investicijų draudimas“, valdanti 1,5 mlrd. litų vertės 
turtą, o pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių –Registrų centras, 
2011 metais suteikusi paslaugų už 88 mln. litų.

10 didžiausių įmonių, įvertinus apyvartą, turtą ir darbuoto-
jų skaičių, nurodytos toliau esančioje lentelėje.

įmonė veiklos sritis
2011 m. 

apyvarta, tūkst. 
litų

turtas 2011 m. 
pabaigoje, 

tūkst. litų

darbuotojų 
skaičius 2011 
m. pabaigoje

valstybei 
priklausanti 
dalis, proc.

vį Registrų centras nekilnojamojo turto, juridinių asmenų 
ir kt. registrų tvarkymas 88 043 76 128 1583 100%

vį „Regitra“ Kelių transporto priemonių ir jų 
vairuotojų registro tvarkymas 77 753 47 124 506 100%

Ab Lietuvos radijo ir televizijos centras Radijo ir televizijos programų 
siuntimas 73 425 145 138 400 100%

vį Lietuvos naftos produktų agentūra naftos produktų saugojimas 50 392 392 112 45 100%

Ab „Jonavos grūdai“ didmeninė prekyba grūdais ir 
rapsais, jų apdorojimas ir saugojimas 21 631 19 434 76 70,13%

vį valstybės žemės fondas
Žemėtvarkos, teritorijų planavimas, 
geodezijos darbai, dirvožemio 
tyrimai, melioracijos kadastro darbai

17 180 12 152 306 100%

UAb Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LiteXpo“ parodų, konferencijų organizavimas 14 103 49 268 109 98,76%

vį „pieno tyrimai“ pieno sudėties ir kokybės tyrimai 14 070 21 048 153 100%

Ab „problematika“ statybinių medžiagų tyrimas ir 
sertifikavimas 13 289 25 723 101 100%

Ab Giraitės ginkluotės gamykla mažo kalibro šovinių gaminimas 13 173 61 535 70 100%

Kitų įmonių sektoriaus pajamos 2011 metais augo 9,3 
proc. ir siekė 656 mln. litų. Registrų centras, „Regitra“ ir Lie-
tuvos radijo ir televizijos centras gavo daugiausia pajamų – 
atitinkamai 88 mln. (5 proc. daugiau nei praėjusiais metais), 
77,8 mln. (16 proc.) ir 73,4 (8,7 proc.) mln. litų. 10,7 proc. 
padidėjusi savikaina, 4,6 proc. išaugusios veiklos sąnaudos ir 
dėl banko „Snoras“ bankroto įmonių į apskaitą įtrauktos iš-
laidos lėmė didžiausią per pastaruosius trejus metus grynąjį 
nuostolį – 71,7 mln. litų. Sektoriaus įmonių kapitalo grąžos 
rodiklis buvo 4,2 procentiniais punktais mažesnis nei praėju-
siais metais ir 2011 metų pabaigoje siekė -6,3 proc.

Didžiąją dalį nuostolio – beveik 54 mln. litų (2010 metais – 
44,5 mln. litų) − patyrė „Būsto ir paskolų draudimas“, turėjęs 
išmokėti beveik 57 mln. litų draudimo išmokų. Taip pat prie 
pablogėjusių sektoriaus finansinių rezultatų smarkiai prisidėjo 
dėl banko „Snoras“ bankroto įmonių patirti nuostoliai. 
„Investicijų ir verslo garantijos“ ir „Regitra“ prarado po 15 
mln. litų, Registrų centras – 10 mln. litų, o LITEXPO – 1,8 

mln. litų. Be to, Lietuvos naftos produktų agentūra 2011 
metais dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo patyrė 
netipinį 8,2 mln. litų nuostolį.

Daugiausia pelno kitų įmonių sektoriuje uždirbo Turto 
bankas (3 mln. litų), Lietuvos radijo ir televizijos centras (2 
mln. litų) ir „Problematika“ (2,2 mln. litų). Prieš metus Turto 
banko grynasis nuostolis buvo 1,2 mln. litų, o Lietuvos radijo 
ir televizijos centras ir „Problematika“ uždirbo atitinkamai 2 
mln. ir 2,2 mln. litų pelno.

Svarbiausius pokyčius sektoriaus balanse lėmė banko 
„Snoras“ bankrotas. „Indėlių ir investicijų draudimo“ 
išmokėtos 4 mlrd. litų vertės draudimo išmokos, kurios 
buvo finansuotos įmonės administruojamo indėlių 
draudimo fondo lėšomis ir beprocente 3 mlrd. litų Lietuvos 
Vyriausybės paskola. 2011 metais 776 mln. litų didėjo 
„Indėlių ir investicijų draudimo“ išankstiniai apmokėjimai ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai, nes kai kurie banko „Snoras“ 
indėlininkai neatsiėmė draudžiamųjų išmokų. 

Finansiniai rezultatai
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pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai
Pardavimo pajamos 565 107 600 314 655 984

pardavimo savikaina 447 419 495 465 548 549
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 117 688 104 849 107 435

veiklos sąnaudos 148 612 137 691 144 013
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 5 328 5 308 4 455
Veiklos pelnas (nuostoliai) -25 595 -27 534 -32 123

Veiklos pelno marža -4,5% -4,6% -4,9%
EBITDA 33 632 30 610 20 914

EBITDA marža 6,0% 5,1% 3,2%
finansinė ir investicinė veikla 6 867 6 971 -32 900
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -18 728 -20 563 -65 023

pelno mokestis 5 682 4 979 6 688
Grynasis pelnas -24 411 -25 542 -71 711

Grynojo pelno marža -4,3% -4,3% -10,9%
mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 724 637 369

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei -21 058 -22 504 -68 467
Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko 
„Snoras“ bankroto įtaką -21 058 -22 504 -23 850

balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31
nematerialus turtas 16 659 17 005 14 958
materialus turtas 1 020 765 1 022 499 1 003 280
finansinis turtas 1 190 321 1 580 716 899 924
Kitas ilgalaikis turtas 3 402 5 664 5 977
biologinis turtas 6 726 6 676 7 262

Ilgalaikis turtas 2 237 872 2 632 560 1 931 401

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 490 262 469 405 1 202 500
per vienerius metus gautinos sumos 122 252 99 088 103 374
Kitas trumpalaikis turtas 684 689 637 207 454 062
pinigai ir pinigų ekvivalentai 76 789 185 651 99 212

Trumpalaikis turtas 1 373 993 1 391 351 1 859 148

Turto iš viso 3 611 865 4 023 911 3 790 550

Nuosavas kapitalas 1 068 096 1 097 704 1 067 181

mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 14 797 15 098 14 755
Dotacijos, subsidijos 419 503 458 520 457 747

ilgalaikiai įsipareigojimai 1 723 773 2 032 901 1 153 268
trumpalaikiai įsipareigojimai 400 493 434 786 1 112 353

Įsipareigojimai 2 124 266 2 467 686 2 265 621

iš jų: finansiniai įsipareigojimai* 356 661 310 573 3 243 844
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 611 865 4 023 911 3 790 549

Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai
RoA -0,6% -0,6% -1,8%
Roe -1,9% -2,1% -6,3%
d/e* 33,4% 28,3% 304,0%
d/e** 33,4% 28,3% 24,8%

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

Grąža valstybei (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai
planuojami dividendai (tik valstybės dalis) 2 730 6 536 11 757

iš jų: paskirti dividendai (tik valstybės dalis) 2 730 6 536 9 206
paskirta vį pelno įmokų 0 0 2 678
turto mokestis 3 944 3 574 3 816
įmokų ir netipinių mokesčių valstybei iš viso 6 674 10 110 18 250

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai
darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 6 612 6 228 6 224
vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 189 192 183
išlaidos reklamai ir žiniasklaidai (tūkst. litų) 5 206 4 462 4 685
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Už 2011 metus daugiausia dividendų paskyrė „Problema-
tika“ (1,7 mln. litų), „Jonavos grūdai“ (1,3 mln. litų) ir Lie-
tuvos monetų kalykla (1,2 mln. litų). Be to, 2,6 mln. litų di-
videndų turėtų išmokėti Lietuvos radijo ir televizijos centras. 

Aptariamaisiais metais Turto bankas paskyrė 1,5  mln. litų 
pelno įmokų, o „Pieno tyrimai“ ir Valstybės žemės fondas – 
atitinkamai 475 tūkst. ir 181 tūkst. litų. 
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Šio sektoriaus apžvalgoje toliau trumpai aptariamos svarbiausios šio sektoriaus įmonės.

Ši įmonė įsteigta 1996 metų pabaigoje, vadovaujantis 
Gyventojų indėlių draudimo įstatymu, o jos savininko teises 
ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija. Įmonės misija – 
užtikrinti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą 
finansų įstaigų nemokumo atveju. Taip įmonė prisideda prie 
finansų rinkos stabilumo palaikymo ir visuomenės pasitikėjimo 
didinimo finansų institucijomis.

„Indėlių ir investicijų draudimas“ vykdo toliau išvardytas 
pagrindines veiklas:
n Iš kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, 

turinčių teisę teikti investicijų paslaugas, įstatymų numatyta 
tvarka priima draudimo įmokas ir kaupia jas Indėlių draudi-
mo fonde ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde. 

n Investuoja administruojamų fondų ir įmonės nuosavo kapi-

talo lėšas į nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų 
vertybinius popierius.

n Įvykus draudžiamajam įvykiui, apskaičiuoja ir išmoka drau-
dimo išmokas.
2011 metų pabaigoje įmonės klientais buvo 82 kredito įstai-

gos, iš jų 8 komerciniai bankai ir 74 kredito unijos, 10 finansų 
maklerio įmonių ir 11 valdymo įmonių. 

Įmonės veikla buvo ypač svarbi 2011 metų pabaigoje, įvykus 
draudžiamajam įvykiui – bankrutavus bankui „Snoras“. Po šio 
įvykio banko indėlininkai įgijo teisę gauti draudimo išmokų, 
kurių vertė sudarė 4 mlrd. litų. Draudimo išmokoms mokėti 
buvo panaudotos Indėlių draudimo fondo lėšos ir 3 mlrd. litų 
siekusi beprocentė paskola, kurią „Indėlių ir investicijų drau-
dimui“ iki 2017 metų gruodžio 1 dienos suteikė Vyriausybė.

„Indėlių ir investicijų draudimas“

Turto bankas veiklą pradėjo 1996 metais, siekdamas 
kuo labiau sumažinti 1995 metų Lietuvos bankų krizės 
nuostolius. Pagrindinės įmonės veiklos sritys – skolų 
valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų 
paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų 
administravimas. Taip pat Turto bankas išieško ne pagal 
paskirtį panaudotas Europos Sąjungos ir kitų finansinių 
paramų lėšas ir grąžina jas į valstybės biudžetą. Kita svarbi 
Turto banko funkcija – organizuoti ir koordinuoti valstybei 
priklausančio nekilnojamojo turto atnaujinimą. 

Valstybės turto fondas įsteigtas 1998 metais, reorganizavus 
Lietuvos valstybinę privatizavimo agentūrą. Įmonė veikia 
pagal Valstybės turto fondo įstatymą ir yra atsakinga už 
valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą ir 
jo privatizavimą. Valstybės turto fondui taip pat suteikta 
teisė restruktūrizuoti valstybės kontroliuojamas įmones tais 

atvejais, kai restruktūrizavimas padidina galimybę šias įmones 
privatizuoti arba padidinti jų pardavimo kainą. 

Pagal Vyriausybės patvirtintą Centralizuoto valstybės turto 
valdymo 2009−2016 metais strategiją, Valstybės turto fondas 
ir Turto bankas bus sujungti į vieną įmonę. Po reorganizavi-
mo veiksiančiai įmonei bus pavesta įgyvendinti valstybės ne-
kilnojamojo turto politiką, tęsti akcijų privatizavimo ir skolų 
valstybei administravimo funkcijas. Naujasis turto valdytojas 
galės kaupti patikimą informaciją apie tai, kiek valstybė turi ne-
kilnojamojo turto ir kaip jis naudojamas. Be to, bus sudaryta 
galimybė turtą perskirstyti, t. y. naudoti racionaliau ir priimti 
tinkamesnius sprendimus, susijusius su turto įsigijimu ir prie-
žiūra. Siekiant reorganizuoti valstybės turtą valdančias įmones, 
jau žengti pirmieji žingsniai – 2011 metais Turto banko teisinė 
forma pakeista iš akcinės bendrovės į valstybės įmonę, o ją su-
jungti su Valstybės turto fondu planuojama 2012 metų rudenį.

Turto bankas ir Valstybės turto fondas
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Valstybės įmonė Registrų centras įsteigta 1997 metais. Įmo-
nė tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, juridinių 
asmenų registrą ir adresų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir 
administruoja su šiais ir kitais registrais susijusias informacines 
sistemas, tvarko registrų archyvus. Registrų centras – daugiausia 
darbuotojų kitų įmonių sektoriuje turinti VVĮ. Iš viso joje dirba 
1 583 darbuotojai, įmonė turi 46 filialus: 10 skyrių turi buvu-
siuose apskričių centruose ir 36 skyrius − kitų rajonų centruose.

2011 metais Registrų centras įdiegė svarbių naujovių: 
juridinių asmenų registre sudaryta galimybė elektroniniu 
būdu steigti uždarąją akcinę bendrovę, taip pat steigti 
asociacijas ir viešąsias įstaigas. 2011 metais parengtos 
programinės priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu 
pakeisti juridinio asmens buveinę, kontaktinius duomenis ir 
paramos gavėjo statusą.

Registrų centras

Lietuvos radijo ir televizijos centras – akcinė bendrovė, ku-
rios 100 proc. akcijų priklauso valstybei. Įmonės turtas vertina-
mas 146 mln. litų. Pagal šį rodiklį įmonė yra šešta pagal dydį 
kitų įmonių sektoriuje. Įmonėje 2011 metais dirbo 400 dar-
buotojų. Lietuvos radijo ir televizijos centras užtikrina sklan-
dų ir kokybišką radijo ir televizijos programų siuntimą visiems 

Lietuvos gyventojams ir valdo aukščiausią šalies statinį – Vil-
niaus televizijos bokštą. Šiuo metu įmonė daug dėmesio ir lėšų 
skiria mobiliojo interneto „Mezon“ tinklo plėtrai. Mobiliojo 
interneto paslaugų rinkoje Lietuvos radijo ir televizijos centras 
konkuruoja su privačiomis bendrovėmis „Omnitel“, „Bitė Lie-
tuva“ ir „Tele 2“.

Lietuvos radijo ir televizijos centras

Įmonė, veikianti nuo 2000-ųjų, tvarko Lietuvos Respubli-
kos kelių transporto priemonių ir jų vairuotojų registrus, re-
gistruoja motorines transporto priemones ir jų priekabas. Nuo 
2003 metų įmonė egzaminuoja kandidatus į vairuotojus, o nuo 
2007-ųjų − išduoda ir keičia vairuotojo pažymėjimus. Šalyje 
veikia 10 „Regitros“ filialų visose apskrityse. 

2011 metais „Regitra“ aptarnavo 838 tūkst. klientų, išdavė 

176 tūkst. vairuotojo pažymėjimų. Taip pat šiais metais įmonė 
plėtojo teikiamas elektronines paslaugas ir Lenkijoje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje pristatė elektroninių paslaugų sis-
temą „Vairuotojų portalas“, kuri suteikia galimybę pasikeisti 
vairuotojo pažymėjimą elektroniniu būdu. „Regitra“ – viena 
pelningiausių įmonių kitų įmonių sektoriuje, kurios nuosavo 
kapitalo grąžos rodiklis 2011 metais siekė 22 proc.

„Regitra“

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO yra 
uždaroji akcinė bendrovė, kurios savininko teises įgyvendina 
Ūkio ministerija. Įmonė teikia tarptautinių parodų, 
konferencijų, seminarų ir kitų renginių organizavimo 
paslaugas, organizuoja Lietuvos įmonių ekspozicijas užsienio 
parodose, koordinuoja Lietuvos prisistatymus pasaulinėse 
parodose. Įmonė taip pat nuomoja konferencijų sales, įrengia 
ir projektuoja stendus.

Įmonės kompleksą sudaro 5 parodų salės, kurių bendras 
ekspozicijų plotas – 17,6 tūkst. kvadratinių metrų, ir 15,1 

tūkst. kvadratinių metrų ploto lauko aikštelės. Taip pat klientų 
patogumui parodų centre įrengta 11 konferencijų salių, atitin-
kančių įvairiausius užsakovų poreikius.

Aptariamaisiais metais parodų centre LITEXPO surengta 21 
tarptautinė paroda (2010 metais – 23), kuriose dalyvavo 2 147 
bendrovės. Šiuos renginius aplankė 305 tūkst. lankytojų. Iš viso 
LITEXPO įvyko 873 (2010 metais – 586) renginiai.

2011 metais buvo tobulinamas įmonės valdymas – siekiant 
taikyti geriausią įmonių valdymo praktiką, į LITEXPO valdy-
bą buvo deleguoti du nepriklausomi nariai.

LITEXPO

Dauguma smulkesnių kitų įmonių sektoriui priskiriamų 
įmonių pagal veiklos sritis gali būti suskirstytos į šias grupes: 
n statybos, projektavimo ir susijusios paslaugos;
n žemdirbystės, augalininkystės ir gyvulininkystės veikla;
n finansinė ir draudimo veikla;
n nuteistųjų įdarbinimas;

n metrologija;
n rekreacinės ir sveikatingumo paslaugos;
n leidyba.

Su statyba susijusią veiklą vykdo keturios VVĮ. „Šilutės 
polderiai“ atlieka polderinių sistemų eksploatacijos, remonto, 
rekonstrukcijos ir naujos statybos darbus. „Detonas“ atlieka 

Kitos sektoriaus įmonės
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pastatų sprogdinimo ir griovimo darbus. „Visagino statybininkai“ 
užsiima statybos, įskaitant specialiaisiais projektavimo, darbais, 
smėlio ir žvyro karjero bei statybinių atliekų sąvartyno eksploa-
tacija, o „Problematika“ sertifikuoja ir tiria statybines medžiagas.

Žemdirbystės, augalininkystės ir gyvulininkystės sekto-
riuje veikia 10 įmonių. Iš jų trys žirgynai: Nemuno, Vilniaus 
ir Sartų, jų pagrindinis uždavinys yra saugoti lietuviškų žirgų 
genofondą. Taip pat Lietuvoje veikia trys valstybės valdomos 
veislininkystės įmonės: „Šilutės veislininkystė“, „Panevėžio 
veislininkystė“ ir „Lietuvos veislininkystė“, kurių tikslas yra 
tirti ir gerinti mėsinių galvijų veisles. Valstybei priklauso du 
eksperimentiniai ūkiai – Dotnuvos eksperimentinis ūkis ir 
Upytės eksperimentinis ūkis, kurie vykdo įvairią žemdirbystės 
ir gyvulininkystės veiklą. Be to, valstybė valdo įmones „Jonavos 
grūdai“ ir „Gyvulių produktyvumo kontrolė“.

Finansinę ir draudimo veiklą vykdo keturios VVĮ: „Būsto 
paskolų draudimas“, „Investicijų ir verslo garantijos“, Žemės 
ūkio paskolų garantijų fondas ir „Indėlių ir investicijų draudi-
mas“. „Būsto paskolų draudimas“ draudžia gyventojų kreditus 
būstui įsigyti ir daugiabučiams modernizuoti ir taip padeda 
reguliarias pajamas turintiems gyventojams apsirūpinti būstu. 
„Investicijų ir verslo garantijos“ ir Žemės ūkio paskolų garan-

tijų fondas teikia garantijų verslo ir investicijų projektų kredi-
tams ir su žemės ūkiu susijusioms paslaugoms. Per šias įmones 
valstybė vykdo verslo skatinimo politiką ir prisideda prie finan-
sų sistemos stabilumo užtikrinimo.

Valstybė taip pat valdo tris įmones prie Pravieniškių, Ma-
rijampolės ir Alytaus pataisos namų. Šiose įmonėse įdarbina-
mi pataisos namuose kalinami asmenys, kurie gamina baldus, 
elektronikos prekes, metalo gaminius, siuva drabužius. 

Valstybei priklauso penki metrologijos centrai didžiuosiuo-
se Lietuvos miestuose, kurie įgyvendina valstybės politiką nor-
mindami matavimus, jų metodus, priemones matavimų vie-
novei ir reikiamam matavimų tikslumui pasiekti. Metrologijos 
paslaugų rinkoje centrai konkuruoja su privačiojo sektoriaus 
įmonėmis, tačiau taip pat teikia ir viešųjų paslaugų, įgyven-
dindami metrologijos įstatymo, ES direktyvų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus. 

Rekreacijos ir turizmo paslaugas teikė valstybei priklausan-
tys poilsio namai „Baltija“, reabilitacijos centrai „Baldžio šilas“, 
„Pušyno kelias“, „Palangos žvorūnė”, Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras, Respublikinė mokomoji sportinė bazė. 
Be to, valstybė turi tris leidybos įmones: „Mintis“, žurnalą 
„Sveikata“ ir Seimo leidyklą „Valstybės žinios“.
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Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 1 404 243 1 591 833

Pardavimo savikaina 1 166 978 1 249 975

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 237 266 341 858

Veiklos sąnaudos 151 702 173 607

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 17 293 25 989

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 102 858 194 240

EBITDA 428 122 531 513

Finansinė ir investicinė 
veikla -20 779 -13 084

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą 82 079 181 156

Pelno mokestis 13 190 31 091

Grynasis pelnas 68 889 150 065

Grynojo pelno marža 4,9% 9,4%

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 11 932 12 162

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

11 421 12 306

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 1,6% 3,2%

ROE 2,9% 5,6%

D/E 19,3% 16,8%

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

Įmonės veiklos tikslai
Įmonė yra išsikėlusi šiuos veiklos tikslus: 
plėtoti krovinių vežimo veiklą, išlaikant 
esamus klientus ir pritraukiant papildo-
mus krovinių srautus, užtikrinti keleivių 
vežimo paslaugų mastą bei kokybę, 
reikalingą visuomenės poreikių tenki-
nimui, užtikrinti viešosios geležinkelių 
infrastruktūros charakteristikas bei 
bendrovės veiklos efektyvumą.

Veiklos rezultatai 
2011 metais „Lietuvos geležinkeliai“ 
pervežė daugiau nei 52 mln. tonų krovinių 
– 9 proc. daugiau nei 2010 metais. Tarp-
tautiniai pervežimai sudarė 71 proc. visų 
vežtų krovinių ir augo beveik 10 proc. dėl 
gerėjančios kaimyninių šalių ekonominės 
situacijos. Aptariamu laikotarpiu 
sparčiausiai augo cheminių ir mineralinių 
trąšų (19 proc., iki 13,9 mln. tonų), 
juodųjų metalų (40 proc., iki 3,4 mln. 
tonų) bei mineralinių produktų (31 proc., 
iki 4,7 mln. tonų) pervežimai. Keleivių 
vežimo mastas per dvylika mėnesių 
augo 7 proc. – iki 4,7 mln. keleivių. Šio 
skaičiaus augimui daugiausia įtakos turėjo 
atsigaunanti šalies ekonomika, nauji ried-
menys ir bendrovės taikytos rinkodaros 
priemonės. Metų pradžioje bendrovė 
pradėjo įgyvendinti Keleivių lojalumo 

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 4 154 389 4 434 800

Trumpalaikis turtas 355 934 449 955

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 63 916 124 637

Turto iš viso 4 510 323 4 884 755

Nuosavas kapitalas 2 619 474 2 719 020

Dotacijos, subsidijos 1 082 333 1 319 647

Įsipareigojimai 808 515 846 088

Finansiniai 
įsipareigojimai 504 402 456 885

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

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 56 429 122 669

programą, kurios dalyvių skaičius metų 
pabaigoje siekė apie 9 tūkst. keleivių.

Finansiniai rezultatai 
„Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės 
pardavimo pajamos dėl išaugusių 
krovinių srautų ir indeksuotų tarifų 
2011 metais didėjo 13,4 proc. – iki 
1,6 mlrd. litų. Augo visų segmentų – 
krovinių vežimo, keleivių vežimo ir kitų 
paslaugų – pajamos, o didžiąją jų dalį 
(88 proc.) sudarė pajamos už krovinių 
vežimą bei geležinkelių infrastruktūros 
naudojimą. Be to, „Lietuvos 
geležinkelių“ grupė gavo 6 mln. litų 
turto pardavimo pajamų.
Sąnaudos padidėjo 8 proc. – nuo 1,3 iki 
1,4 mlrd. litų, o pastebimiausiai išaugo 
darbo užmokesčio, kuro, medžiagų 
sąnaudos. „Lietuvos geležinkelių“ grupė 
per metus nuo 48 iki 8 mln. litų sumažino 
remontui skiriamas išlaidas. Taip pat 
nuo 140 iki 107 mln. litų sumažėjo 
keleivių vežimo nuostoliai. Neigiamos 
įtakos grupės pelno rodikliams turėjo 
bendrovės patirti nuostoliai dėl banke 
„Snoras“ įšaldyto šiek tiek mažesnės nei 
15 mln. litų vertės indėlio ir neišmokėtų 
palūkanų. Visgi, „Lietuvos geležinkelių“ 
grupės grynasis pelnas išaugo daugiau 
nei 2 kartus – iki 150 mln. litų.
Grupės valdomas turtas per metus 
padidėjo 8,3 proc., t.y. 374 mln. litų. 
„Lietuvos geležinkelių“ grupei 2011 
metais suteikta beveik 250 mln. litų 
subsidijų, o jų vertė grupės balanse 
metų gale siekė daugiau nei 1,3 mlrd. 
litų. 
„Lietuvos geležinkelių“ grupės turto 
grąžos rodiklis išaugo nuo 1,6 iki 3,2 
proc., nuosavo kapitalo -  nuo 2,9 iki 
5,6 proc. Už 2011 metus „Lietuvos 
geležinkeliai“ valstybei turėtų sumokėti 
122,7 mln. litų dividendų, tai beveik 
2,2 karto daugiau nei praėjusiais metais.

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.

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Akcininkų struktūra
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Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo ir kitos 
veiklos pajamos 176 546 187 191

Pardavimo pajamos 174 137 183 209

Kitos veiklos pajamos 2 409 3 982

Veiklos sąnaudos* 187 354 184 922

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -10 808 2 269

EBITDA -1 511 9 401

Finansinė ir investicinė 
veikla -1 293 -1 387

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -12 100 883

Pelno mokestis -1 871 146

Grynasis pelnas -10 230 736

Grynojo pelno marža -5,9% 0,4%

*Įskaitant kitos veiklos sąnaudas.

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 6 870 6 521

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 7

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 541 8 355

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA -4,5% 0,3%

ROE -8,7% 0,6%

D/E 19,4% 19,3%

Bendroji informacija
AB Lietuvos paštas įkurta 1992 metais, 
atskyrus pašto ir elektros ryšių funkcijas 
reorganizacijos būdu. Bendrovės veikla 
apima universaliųjų, rezervuotųjų, kitų 
pašto, pasiuntinių, finansinių ir pan. 
paslaugų teikimą. Lietuvos paštas yra 
Vyriausybės įpareigotas monopolinėmis 
teisėmis visoje šalies teritorijoje teikti 
universaliąsias pašto paslaugas (UPP) 
iki 2013 metų, kai pašto rinka bus 
liberalizuota. Pasiuntinių paslaugų 
rinkoje įmonė konkuruoja su privataus 
kapitalo įmonėmis: „Baltic Logistic 
System Vilnius“, „DHL Lietuva“, „TNT 
Lietuva“.

Įmonės veiklos tikslai
Lietuvos pašto misija – teikti 
kokybiškas ir profesionalias pašto, 
logistikos, finansines, tarpininkavimo 
ir elektronines paslaugas. Ilgalaikis 
Lietuvos pašto tikslas – būti stipria, 
finansiškai stabilia ir konkurencinga 
bendrove, teikiančia modernias, 
labiausiai klientų poreikius atitinkančias 
paslaugas. Strateginiai įmonės tikslai: 
didinti pajamas, kelti darbuotojų 
kompetenciją ir motyvaciją, didinti 
bendrovės veiklos efektyvumą.

Veiklos rezultatai 
2011 metais paštas suteikė 211,5 mln. 
vienetų paslaugų, tai 4,5 proc. daugiau 
nei 2010 metais. Paslaugų masto 
augimą daugiausia nulėmė aktyvūs 
pardavimai ir rinkodaros veiksmai bei 
palankesnė makroekonominė aplinka. 
Pašto bei pasiuntinių paslaugos sudaro 
pagrindinę Lietuvos pašto paslaugų 
dalį. 2011 metais bendrovės rinkos 
dalis pašto paslaugų rinkoje sumažėjo 
4,3 procentinio punkto iki 90,2 proc., 
pasiuntinių paslaugų rinkoje – 0,3 
procentinio punkto iki 6,7 proc.

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 177 260 172 730

Trumpalaikis turtas 42 506 52 359

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 9 696 11 871

Turto iš viso 219 766 225 090

Nuosavas kapitalas 113 074 113 811

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 106 691 111 279

Finansiniai 
įsipareigojimai 21 972 21 912

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 219 766 225 090

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 0 589

Finansiniai rezultatai 
2011 metų pardavimo pajamos siekė 183,2 
mln. litų ir, palyginti su 2010 metais, buvo 
5,2 proc. didesnės. 49 proc. pardavimo 
pajamų sudarė UPP pajamos, kurios dėl 
atsigaunančios Lietuvos ekonomikos per 
metus išaugo 5,6 proc. – iki 90,5 mln. litų. 
Internetinės bankininkystės plėtra neigia-
mai paveikė įmonės finansinių paslaugų 
mastą: pajamų iš jų gauta 39,2 mln. litų, 
tai 9,5 proc. mažiau nei 2010 metais. Pa-
jamos iš pasiuntinių paslaugų augo beveik 
12 proc. dėl augusio pasiuntinių paštu 
siunčiamų siuntų skaičiaus ir sudarė 5,8 
proc. visų pajamų. Kitų paslaugų paja-
mos (už periodinių leidinių prenumeratą, 
neadresuotos reklamos paslaugas ir kt.) 
augo 21 proc. daugiausia dėl neadresuo-
tosios reklamos paslaugų padidėjimo 
bei mažmeninės ir komisinės prekybos 
pajamų augimo.
Bendrovės veiklos sąnaudos sumažėjo 1,3 
proc. (iki 184,9 mln. litų) dėl veiklos opti-
mizavimo: 7,9 proc. sumažėjo darbuotojų 
etatų, 30 proc. sumažintos turto remonto 
ir priežiūros, 23 proc. – nusidėvėjimo 
sąnaudos. 2011 metais įmonė gavo 65,3 
proc. (1,57 mln. litų) daugiau pajamų iš 
kitos veiklos. Tam daugiausia įtakos turėjo 
pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo. 
Bendrovė pirmą kartą po ilgos pertraukos 
dirbo pelningai: uždirbta 0,7 mln. litų 
grynojo pelno. Bendrovės EBITDA marža 
2011 metais buvo beveik 5,1 proc., nors 
2010 metais ji buvo neigiama — -1 proc. 
Pagerėjo ir nuosavo kapitalo grąžos rodik-
lis – nuo -8,7 iki 0,6 proc.
2011 metais bendrovės trumpalaikis 
turtas augo 23 proc. iki 52,4 mln. litų la-
biausiai dėl to, kad 4,9 mln. litų didėjo 
sukauptos tarptautinių atsiskaitymų 
pajamos, kurioms sąskaitos išrašomos 
tik kitais metais po finansinių ataskaitų 
paskelbimo, taip pat dėl 2,4 mln. litų 
augusių pirkėjų gautinų sumų.

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

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Akcininkų struktūra
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www.portofklaipeda.lt

Bendroji informacija
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto di-
rekcija įsteigta 1991 metais. Pagrindinė 
įmonės veikla - Klaipėdos jūrų uosto 
infrastruktūros valdymas: užmokesčio 
už naudojimąsi uosto infrastruktūra su-
rinkimas, žemės nuoma, plėtros ir rekon-
strukcijos darbų vykdymas. Didžiausi 
įmonės klientai – AB „Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija“, AB „Klaipėdos 
nafta“, UAB „Bega“, pagrindiniai 
konkurentai – kaimyniniai Rygos, Vents-
pilio, Talino ir Kaliningrado uostai. 
Direkcija yra keturių organizacijų, 
vienijančių Europos ir Baltijos šalių uos-
tus, narė.

Įmonės veiklos tikslai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
jos pagrindinis tikslas – vystyti uostą, did-
inti jo konkurencingumą ir taip gerinti 
krovos rodiklius. Bendrovė taip pat siekia 
integruotis į Europos transporto tinklus, 
užtikrinti uosto saugumą ir patrauklumą.

Veiklos rezultatai 
2011 metais Klaipėdos uoste perkrauta 
36,6 mln. tonų krovinių, t.y. 17 proc. 
daugiau nei 2010 metais. Uosto rinkos 
dalis (nevertinant krovos Būtingės ter-
minale) padidėjo beveik 1 proc. ir pagal 
krovą tarp Baltijos jūros rytinės pakrantės 
uostų Klaipėdos uostas pakilo iš 4 į 3 vietą 
(aplenkė Talino uostą). Užjūrio rinkose 
auganti trąšų paklausa lėmė net 34,1 
proc. augusią trąšų krovą uoste (2011 
metais perkrauta 11,6 mln. tonų, 2010 
metais – 8,7 mln. tonų). Naftos produktų 
krova augo 4,3 proc., ro-ro krova – 14,1 
proc., konteinerių krova – 20,4 proc. 
Svarbiausios augimo priežastys - plataus 
vartojimo prekių paklausos didėjimas ir 

suaktyvėję stambios ratinės technikos, 
naudojamos pramonėje ir žemės ūkyje, 
srautai. Klaipėdos uostas yra pagrindinis 
didžiausių Baltarusijos gamyklų eksporto 
partneris Baltijos jūros regione: tranzitin-
iai kroviniai iš Baltarusijos 2011 metais 
sudarė 31,4 proc. (11,5 mln. tonų) visos 
uosto krovos. 2011 metais Klaipėdos 
uoste apsilankiusių keleivių skaičius (323 
824 keleiviai), palyginti su ankstesni-
ais metais, padidėjo 0,9 proc., tačiau 
kruiziniais laivais atplaukusių keleivių 
skaičius smuko 39 proc.
2011 metais Uosto direkcija įvykdė 
74 proc. numatytų investicijų į uosto 
infrastruktūros plėtrą ir investavo 144 
mln. litų iš planuotų 195 mln. litų. 
Uždelsus pasirašyti sutartį su rangovu, 
nebuvo įvykdyta dalis investicijų į akvato-
rijos gilinimą. Investicijos uosto laivybos 
kanalui gilinti ir platinti neįvykdytos dėl 
užsitęsusių poveikio aplinkai vertinimo 
derinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų.

Finansiniai rezultatai 
2011 metais Uosto direkcijos paja-
mos siekė 167,5 mln. litų arba 13 proc. 
daugiau nei 2010 metais. Didžiausią dalį 
(87%) uosto pajamų sudaro rinkliavų 
pajamos, kurios išaugo 16 proc. dėl 
padidėjusių krovinių srautų. Pajamų iš 
žemės nuomos buvo gauta 20,7 mln. 
litų arba tik 0,5 proc. daugiau nei 2010 
metais. Sąnaudų optimizavimo poli-
tika įmonei padėjo sumažinti veiklos 
sąnaudas 16 proc. iki 72,5 mln. litų, todėl 
grynasis pelnas išaugo nuo 54,5 iki 68,4 
mln. litų, o nuosavo kapitalo grąža pak-
ilo nuo 4,5 iki 5,3 proc. Ženklų poveikį 
įmonės grynajam pelnui turėjo banko 
„Snoras“ bankrotas – apskaityti 17 mln. 
litų finansinės veiklos nuostoliai.

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.

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 148 393 167 558

Veiklos sąnaudos* 86 256 72 516

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 0 0

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 62 137 95 042

EBITDA 96 126 131 267

Finansinė ir investicinė 
veikla -7 670 -26 654

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą 54 468 68 389

Pelno mokestis 0 0

Grynasis pelnas 54 468 68 389

Grynojo pelno marža 36,7% 40,8%

Grynasis pelnas 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

55 930 69 856

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 262 265

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

7 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

8 005 10 582

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 4,4% 5,0%

ROE 5,1% 5,6%

D/E 8,9% 7,0%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 1 283 255 1 362 880

Trumpalaikis turtas 92 987 81 545

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 43 015 37 484

Turto iš viso 1 376 242 1 444 425

Nuosavas kapitalas 1 216 735 1 287 253

Dotacijos, subsidijos 38 921 37 871

Įsipareigojimai 120 585 119 300

Finansiniai 
įsipareigojimai 108 138 89 507

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 1 376 242 1 444 425

Grąža savininkui (tūkst. 
litų) 2010 metai 2011 metai

Planuojama VĮ pelno 
įmoka* 0 34 194*

Turto mokestis 1 721 1 727

Įmokų ir netipinių 
mokesčių valstybei iš 
viso

1 721 1 727

*2011 metų pelno paskirstymas dar neįvyko
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   Valstybei priklausanti dalis – 56,7 %
   Swedbank AS „(Estija)“ – 5,7 %
   DFDS TOR LINE A/S – 5,5 %
   Kiti akcininkai – 32,2 %

Akcininkų struktūra

www.ljl.lt 

Bendroji informacija
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė” (LJL) 
įsteigta 2001 metais, reorganizavus 1969 
metais įkurtą bendrovę LISCO ir įsteigus 
dvi naujas bendroves. LJL veikla - birių, 
generalinių krovinių, miško produkcijos, 
konteinerių ir kt. krovinių transporta-
vimas. Bendrovė 2011 metų pabaigoje 
valdė 11 sausakrūvių laivų, kurių viduti-
nis amžius siekė 16,8 metų. 
Bendrovės akcijos yra įtrauktos į „NAS-
DAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį preky-
bos sąrašą.

Įmonės veiklos tikslai
Bendrovės misija – teikti kokybišką ir 
saugią krovinių gabenimo jūromis ir 
laivyno valdymo paslaugą, tenkinant 
akcininkų ir partnerių turtinius in-
teresus. LJL strateginiai tikslai: augi-
mas, nepriekaištinga reputacija, darbo 
efektyvumo didinimas, akcininkų 
ir partnerių finansinių lūkesčių 
įgyvendinimas. 

Veiklos rezultatai 
Iš 11 laivų 7 bendrovės laivai 2011 metais 
dirbo pagal ilgalaikes nuomos sutartis, 
o likusiems 4 krovinių rinkoje ieškojo 
pati bendrovė (2010 metais iš 11 laivų 
įmonė pati valdė tik 1). Tokiam spren-
dimui daugiausia įtakos turėjo tarifų 
sumažėjimas dėl intensyvios konkurenci-
jos ilgalaikių nuomos sutarčių rinkoje ir 
neišnaudotas įmonės potencialas uždirbti 
daugiau ieškant krovinių laisvoje rinko-
je. Sausakrūvių „handysize“ tipo laivų 
frachto įkainius fiksuojantis BalticDry 

indeksas per 2011 metus pakito 2,7 proc. 
Padėtis sausakrūvių laivų rinkoje šiuo 
metu stabili, o senus laivus keičia nauji, 
nes baigiami statyti dar prieš pasaulinę 
finansų krizę užsakyti laivai. 

Finansiniai rezultatai 
LJL pajamos augo 16 mln. litų 25,7 
proc.), iki 78,2 mln. litų. Tai daugiau-
sia nulėmė įmonės sprendimas daliai 
laivų krovinių ieškoti savarankiškai. Par-
davimo savikaina augo 16,3 mln. litų 
(20,3 proc.), iki 96,6 mln. litų: didėjo 
komisinių ir uostų mokesčių, krovos, 
kuro ir dienpinigių, mažėjo su darbo 
užmokesčiu susijusios sąnaudos, bet 
reikšmingiausios įtakos savikainos 
augimui turėjo laivų vertės sumažinimas 
9 mln. litų. Į savikainą įtrauktos 
nusidėvėjimo sąnaudos mažėjo 23 proc. 
(8,3 mln. litų) dėl pratęstų nusidėvėjimo 
terminų. Įmonės veiklos sąnaudos 
išaugo net 29,1 proc. – iki 5,9 mln. litų 
dėl gautinų sumų vertės sumažinimo – 
negautas 1,1 mln. litų frachtas už motor-
laivio „Venta“ paslaugas. Finansinė veikla 
dėl mažesnių neigiamų valiutų kursų 
pokyčių buvo mažiau nuostolinga ir siekė 
-3,4 mln. litų, nors 2010 metais sudarė 
-8,4 mln. litų. Todėl įmonės grynojo pel-
no marža pagerėjo nuo -62,9 proc. 2010 
metais iki -35,3 proc. 2011 metais, o 
nuosavo kapitalo grąža – atitinkamai nuo 
-21,4 proc. iki -18,5 proc. Įmonė 2011 
metais grąžino 10,3 mln. litų paskolų, o 
2010 metais buvo grąžinta 3,6 mln. litų. 
Paskolų likutis 2011 metų pabaigoje 
sudarė 66,6 mln. litų.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Arvydas Bogočionkas (iki 2012 m. 
gegužės 18 d.). Valdybos nariai: Arūnas Štaras (susisiekimo 
viceministras, valdybos pirmininkas), Jelena Antonevič 
(Susisiekimo ministerija), Juozas Darulis (Susisiekimo 
ministerija), Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija), 
Arvydas Bogočionkas. Audito komitetas: Jonas Nazarovas 
(AB DFDS Seaways), Ligita Mikienė (UAB Koncernas 
„Achemos grupė“), Dana Cemnolonskienė (VĮ Valstybės 
turto fondas). Stebėtojų taryba: Tomas Karpavičius 
(Susisiekimo ministerija), Ona Barauskienė (Susisiekimo 

ministerija), Gytis Kaminskas („Baltic Legal Solutions Lietuva“), Laimutė Stasytienė 
Tinglum (UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“), Evaldas Zacharevičius 
(Lietuvos saugios laivybos administracija).

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 62 172 78 169

Pardavimo savikaina 80 258 96 553

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) -18 086 -18 384

Veiklos sąnaudos 4 545 5 869

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) -8 017 140

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -30 648 -24 113

EBITDA 719 3 210

Finansinė ir investicinė 
veikla -8 421 -3 431

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -39 069 -27 544

Pelno mokestis 65 66

Grynasis pelnas -39 134 -27 610

Grynojo pelno marža -62,9% -35,3%

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 366 352

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

5 5

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

8 178 8 880

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA -14,6% -12,0%

ROE -21,4% -18,5%

D/E 46,6% 49,2%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 239 318 207 252

Trumpalaikis turtas 7 953 6 602

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 2 067 1 793

Turto iš viso 247 271 213 854

Nuosavas kapitalas 163 050 135 440

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 84 221 78 414

Finansiniai 
įsipareigojimai 76 002 66 603

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 247 271 213 854

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 0 0
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Bendroji informacija
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
įsteigta 1991 metais. Įmonės vykdomą 
aviacinę veiklą apima oro uosto eksp-
loatavimas, o neaviacinę – komercinės 
paskirties patalpų nuoma, reklamos ir 
kitos paslaugos. Rinkoje įmonė konku-
ruoja su Kauno, Rygos ir Talino oro 
uostais, o įmonės klientai skrydžius 
vykdo į Vakarų ir Vidurio Europos, Skan-
dinavijos regionus, taip pat Rusiją bei 
Ukrainą. 
 
Įmonės veiklos tikslai
Tarptautinis Vilniaus oro uostas siekia 
tapti pirmaujančia pažangios vadybos 
aviacijos verslo įmone bei pritraukti 
skirtingų aviacijos verslo modelių oro 
linijų bendroves bei jų keleivius. Įmonės 
strateginiai tikslai – užtikrinti skrydžių 
saugą aerodrome ir aviacijos saugumą, 
didinti aviacinių ir neaviacinių paslaugų 
mastą bei sukurti palankias veiklos 
sąlygas suinteresuotoms šalims ir suder-
inti jų interesus. 

Veiklos rezultatai 
Keleivių skaičius per metus sudarė 1,7 
mln. žmonių, tai 25 proc. daugiau nei 
prieš metus. Keleivių skaičiaus ūgtelėjimą 
lėmė  mažų kainų aviakompanijos „Wizz 
Air“ atėjimas į oro uostą ir nauja kainoda-
ra, orientuota į keleivių skaičių didinimą 
ir neaviacinių pajamų augimą. 
Skrydžių skaičius augo nuosaikiau: 2011 
metais buvo aptarnauti beveik 28 tūkst. 
skrydžių – 6 proc. daugiau nei 2010 
metais, tad lėktuvų užimtumas didėjo. 
Sparčiausiai skrydžių skaičius augo spalio 
ir gruodžio mėnesiais (atitinkamai 54 ir 
66 proc.). Spalio mėnesį Tarptautinė oro 
uostų taryba Vilniaus oro uostą pripažino 

sparčiausiai augusiu Europoje. 2011 
m. vasarą iš Vilniaus oro uosto atidaryti 
tiesioginiai skrydžiai į Romą, Milaną, 
Barseloną, Londoną, Donkasterį, 
Dortmundą, Brėmeną, Einhoveną ir 
Korką, o gruodžio mėnesį žiemos sezono 
tvarkaraštis buvo papildytas nauja kryp-
timi į Domodedovo (Rusijos) oro uostą.
Pervežtų krovinių skaičius Tarptautinia-
me Vilniaus oro uoste augo antrus metus 
iš eilės. 2011 metais buvo pervežtos 5,8 
tonos krovinių, tai 9 proc. daugiau nei 
prieš metus.

Finansiniai rezultatai
2011 metais Vilniaus oro uosto aviacinės 
veiklos pajamos siekė beveik 31 mln. litų 
ir dėl pasikeitusios kainodaros buvo 24 
proc. mažesnės nei praėjusiais metais. 
Neaviacinės veiklos pajamos per 2011 
metus padidėjo nuo 12,6 iki 17 mln. litų. 
Šį rezultatą lėmė nuomos pajamų augi-
mas.
Įmonės pardavimo savikaina 2011 me-
tais sumažėjo nuo 47,7 iki 37 mln. litų. 
Tam daugiausia įtakos turėjo 5,8 mln. 
litų sumažėjusios su darbo užmokesčiu 
susijusios sąnaudos ir dėl pakeistų 
nusidėvėjimo normatyvų 8,7 mln. litų 
sumažėjusios nusidėvėjimo ir amortizaci-
jos sąnaudos. Dėl šių priežasčių įmonės 
grynasis nuostolis 2011 metais siekė 
2,4 mln. litų ir buvo beveik 7 mln. litų 
mažesnis nei praėjusiais metais. Tačiau 
veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA) sumenko nuo 
15 iki 12,3 mln. litų. 
2011 metais Vilniaus oro uostui skirta 
25,5 mln. litų dotacijų perono dangos ir 
dviejų riedėjimo takų rekonstrukcijoms, 
todėl dotacijų suma įmonei per metus 
išaugo iki beveik 41 mln. litų. 

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

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 53 745 48 021

Pardavimo savikaina 47 684 37 048

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 6 061 10 973

Veiklos sąnaudos 13 877 12 652

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 388 213

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -7 428 -1 466

EBITDA 15 021 12 234

Finansinė ir investicinė 
veikla -777 -905

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -8 205 -2 371

Pelno mokestis 1 103 0

Grynasis pelnas -9 308 -2 371

Grynojo pelno marža -17,3% -4,9%

Grynasis pelnas 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

-8 993 -1 746

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 329 308

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 771 7 619

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA -2,7% -0,5%

ROE -3,6% -0,7%

D/E 17,8% 15,7%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 301 347 317 864

Trumpalaikis turtas 16 875 16 443

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 5 478 4 912

Turto iš viso 318 222 334 307

Nuosavas kapitalas 245 397 243 026

Dotacijos, subsidijos 22 177 40 994

Įsipareigojimai 50 648 50 287

Finansiniai 
įsipareigojimai 43 636 38 182

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 318 222 334 307

www.vilnius-airport.lt  

Grąža savininkui (tūkst. 
litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0

Turto mokestis 370 735

Įmokų ir netipinių 
mokesčių valstybei iš 
viso

370 735
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www.kaunas-airport.lt 

Bendroji informacija
VĮ „Kauno aerouostas“ pagrindinė veikla 
– viešųjų paslaugų teikimas eksploatuo-
jant tarptautinį Kauno oro uostą. Įmonė, 
įsteigta 1991 metais, teikia aviacines 
bei neaviacines paslaugas. Pagrindiniai 
įmonės konkurentai – Vilniaus ir Rygos 
oro uostai.

Įmonės veiklos tikslai
Kauno oro uostas siekia plėsti Lietu-
vos keleivių ir krovinių rinką, teikiamas 
aviacines ir neaviacines paslaugas bei oro 
uosto infrastruktūrą. Taip pat oro uostas 
siekia užtikrinti civilinės aviacijos saugu-
mo reikalavimų laikymąsi.

Veiklos rezultatai 
Keleivių skaičius Kauno oro uoste 2011 
metais padidėjo 7,8 proc. ir siekė beveik 
873 tūkst. Pastebimiau keleivių skaičius 
augo tik pirmaisiais metų mėnesiais 
(vidutiniškai sausio – balandžio mėn. 
- 85 proc.), Nuo 2011 metų gegužės 
mėnesio fiksuotas keleivių skaičiaus 
mažėjimas. Įmonės užimama keleivių 
transportavimo rinkos dalis sumažėjo 3 
procentiniais punktais – nuo 35 iki 32 
proc. Tam įtakos turėjo pigių skrydžių 
tokiomis pačiomis kaip iš Kauno oro 
uosto kryptimis atsiradimas Vilniaus oro 
uoste. 
Skrydžių skaičius išaugo beveik 5 proc. 
– iki 9 tūkst. Aviakompanija „Ryanair“ 
ataskaitiniu laikotarpiu įvykdė 65 proc. 
visų skrydžių, likusius – pašto siuntų, 
krovinių bei kitos aviakompanijos. 
„Ryanair“ 2010 metų gegužės mėnesį 
atidaryta bazė bei sėkminga maršrutų 

plėtra – tai pagrindinės priežastys, 
užtikrinusios skrydžių bei keleivių 
skaičiaus augimą 2011 metais. 
Sumenkus krovinių rinkos poten-
cialui krovinių operatorius nutraukė 
papildomą krovinių gabenimo 
programą, todėl 2011 metais pervežamų 
krovinių kiekis sumažėjo 6 proc. -  iki 4 
tūkst. tonų. 

Finansiniai rezultatai
2011 metais aviacinės Kauno oro uosto 
pajamos sumažėjo 5,5 proc. - nuo 3,6 
iki 3,4 mln. litų. Tai lėmė keleivinių 
ir krovinių aviakompanijų rinkliavų 
mažinimas, siekiant užtikrinti oro uosto 
konkurencingumą. Aviacinės veiklos 
pajamų mažėjimą sušvelnino pašto ir 
kitų aviakompanijų rinkliavų augimas. 
Kauno oro uosto neaviacinės veiklos 
pajamos augo nuo 4,6 iki 6,3 mln. litų. 
Šiam pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 
nuo 274 iki 996 tūkst. litų ūgtelėjusios 
pajamos už suteiktas reklamos paslaugas, 
o taip pat pajamų už stovėjimo aikštelių 
bei patalpų nuomą augimas. Nors veiklos 
sąnaudos didėjo 5,9 proc. – iki beveik 
2,8 mln. litų, dėl išaugusių neaviacinės 
veiklos pajamų įmonė sumažino grynąjį 
nuostolį nuo 1,7 mln. iki 626 tūkst. litų. 
Įmonės finansiniai įsipareigojimai 
sumažėjo nuo 4,5 iki 3,4 mln. litų, 
nes buvo grąžinta dalis paskolos, 
skirtos aikštelių įrengimo išlaidoms 
kompensuoti. Be to, 2011 metais Kauno 
miesto savivaldybė skyrė įmonei 1,2 
mln. litų dotacijų konkurencingumo 
ir patrauklumo didinimo programos 
įgyvendinimui. 

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

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 3 610 3 411

Pardavimo savikaina 6 288 6 681

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) -2 678 -3 270

Veiklos sąnaudos 2 635 2 791

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 3 887 5 585

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -1 426 -476

EBITDA 11 984

Finansinė ir investicinė 
veikla -281 -150

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -1 707 -626

Pelno mokestis 0 0

Grynasis pelnas -1 707 -626

Grynojo pelno marža -47,3% -18,4%

Grynasis pelnas 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

-1 298 -217

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 137 134

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

3 2

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 861 5 833

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA -0,8% -0,1%

ROE -3,5% -0,6%

D/E 12,6% 9,6%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 166 875 162 993

Trumpalaikis turtas 1 912 2 708

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 354 260

Turto iš viso 168 787 165 701

Nuosavas kapitalas 36 066 35 441

Dotacijos, subsidijos 126 697 121 849

Įsipareigojimai 6 024 8 411

Finansiniai 
įsipareigojimai 4 527 3 386

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 168 787 165 701

Grąža savininkui (tūkst. 
litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0

Turto mokestis 481 481

Įmokų ir netipinių 
mokesčių valstybei iš 
viso

481 481
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Bendroji informacija
Kaip ir kiti didžiausi šalies oro uostai, 
Tarptautinis Palangos oro uostas buvo 
įsteigtas 1991 metais. Įmonės eksploatu-
ojama oro uosto infrastruktūra pritai-
kyta  vidutinės ir mažos klasės orlaiviams. 
Oro uosto veiklos geografija reguliariais 
tiesioginiais skrydžiais siekia Daniją, 
Norvegiją ir Latviją, o per Kopenhagos, 
Rygos, Oslo oro uostus galimi skrydžiai 
į daugelį pasaulio šalių. Pagrindiniai 
konkurentai – Vilniaus, Kauno ir Rygos 
oro uostai.

Įmonės veiklos tikslai
Tarptautinis Palangos oro uostas siekia, 
sudarant keleiviams patogias ir saugias 
sąlygas, išlaikyti aukščiausią aviacijos sau-
gumo lygį, užtikrinti aplinkai draugišką 
oro uosto veiklą, didinti neaviacines paja-
mas bei sudaryti palankias sąlygas verslo 
plėtrai oro uoste. Be to, įmonė siekia did-
inti keleivių ir orlaivių srautus, išlaikyti 
esamas skrydžių kryptis ir pritrauki-
ant aviakompanijas vykdyti reguliarius 
skrydžius kitais Vakarų Lietuvos regionui 
prioritetiniais maršrutais.

Veiklos rezultatai
Keleivių skaičius oro uoste išaugo 8 proc. 
- iki 111 tūkst. žmonių, dėl paskutiniais 
metų mėnesiais SAS pradėtų skrydžių 
į Oslą ir padidinto vietų skaičiaus 
skrydžiuose į Kopenhagą. Aptarnautų 
skrydžių skaičius smuktelėjo 6 proc. - iki 
šiek tiek mažiau nei 3 tūkst. skrydžių. 
Tai lėmė aviakompanijos “airBaltic” 
sumažintas skrydžių skaičius į Rygą.
2011 metais Palangos oro uoste didžiąją 
dalį – 77 proc. – skrydžių sudarė regu-
liarieji skrydžiai. Daugiausiai keleivių 
(54 proc.) pervežė ir skrydžių (46 proc.) 
atliko aviakompanija SAS. Aviakom-
panijos „Norwegian Air Shuttle“ ir „air-

Baltic“ pervežė po 20 proc. visų keleivių. 
Transportuojamų krovinių kiekis Palan-
gos oro uoste yra nežymus - 2011 metais 
jis siekė 25 tonas.
2011 metais iš ES struktūrinių fondų 
įmonei buvo skirta 13,4 mln. litų 
dotacijų degalų bazės modernizavimo, 
gelbėjimo darbų pastato ir keleivių ter-
minalo statybos darbams atlikti.

Finansiniai rezultatai
Aviacinės veiklos pajamos 2011 me-
tais siekė beveik 4 mln. litų ir buvo 5 
proc. didesnės nei praėjusiais metais. 
Neaviacinės veiklos pajamos Palan-
gos oro uoste augo 6 proc. ir siekė 684 
tūkst. litų. Šiam pokyčiui daugiau-
sia įtakos turėjo didėjusios pajamos iš 
automobilių stovėjimo aikštelės rinkliavų 
ir reklaminių skydų eksponavimo.
2011 metais Palangos oro uostas patyrė 
4,8 mln. litų sąnaudų, t.y. 6 proc. daugiau 
nei 2010-aisiais. Sąnaudos išaugo dėl ele-
ktros energijos ir degalų kainų augimo ir 
didėjusių išlaidų personalo išlaikymui, 
oro uosto eksploatacijai bei teisinėms 
paslaugoms.
Palangos oro uosto sąnaudoms išaugus 
labiau nei pajamoms, įmonės veiklos nu-
ostolis 2011 metais buvo 50 tūkst. litų 
didesnis nei praėjusiais metais ir siekė 
247 tūkst. litų. Tačiau dėl vėlavimo atlikti 
degalų bazės modernizavimo darbus ran-
govo oro uostui sumokėta 272 tūkst. litų 
delspinigių suma lėmė teigiamą grynąjį 
rezultatą – įmonė uždirbo 95 tūkst. litų 
grynojo pelno.
Palangos oro uosto kapitalo grąžos rodik-
lis 2011 metais siekė 0,3 proc., o turto 
grąžos rodiklis – 0,2 proc. Nors šie ro-
dikliai yra geresni nei praėjusiais metais, 
įmonės turtas naudojamas neefektyviai. 
Svarbiausia to priežastis – per mažas oro 
uosto apkrovimas.

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

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 3 764 3 941

Pardavimo savikaina 2 743 2 946

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 1 021 995

Veiklos sąnaudos 1 657 1 743

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 439 501

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -197 -247

EBITDA 650 603

Finansinė ir investicinė 
veikla 102 342

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -95 95

Pelno mokestis 0 0

Grynasis pelnas -95 95

Grynojo pelno marža -2,5% 2,4%

Grynasis pelnas 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

102 295

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 71 71

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

3 3

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 795 6 333

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 0,1% 0,2%

ROE 0,1% 0,3%

D/E 0,0% 0,0%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 127 034 137 370

Trumpalaikis turtas 3 876 4 677

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 868 779

Turto iš viso 130 910 142 047

Nuosavas kapitalas 92 547 93 164

Dotacijos, subsidijos 36 698 48 501

Įsipareigojimai 1 665 382

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 130 910 142 047

Grąža savininkui (tūkst. 
litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 0

Turto mokestis 232 235

Įmokų ir netipinių 
mokesčių valstybei iš 
viso

232 235

www.palanga-airport.lt
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Bendroji informacija
Lietuvos kelius, kurių tinklo il-
gis yra apie 81 tūkst. km, patikėjimo 
teise valdo dešimt regioninių kelių 
priežiūros įmonių ir valstybės įmonė 
„Automagistralė“. Valstybės įmonės ke-
lius prižiūri, o kelių tiesimo darbus vykdo 
privačios bendrovės. 

Įmonių veiklos tikslai
Lietuvos kelių įmonės siekia įgyvendinti 
šiuos strateginius tikslus: prižiūrėti ir 
plėtoti valstybinės reikšmės kelius, suda-
rant sąlygas nepertraukiamam ir saugiam 
transporto srautų judėjimui, užtikrinti 
susisiekimą išsaugant kelių tinklo būklę ir 
nebloginant jų eksploatacinių savybių bei 
mažinti grūstis keliuose, kelių naudotojų 
išlaidas ir poveikį aplinkai.

Veiklos rezultatai 
Lietuvos kelių įmonės 2011 metais didelį 
dėmesį skyrė eismo saugumo gerinimui: 
per metus žuvusiųjų skaičius sumažėjo 
nuo 299 iki 297 ir buvo panaikinta 12 
„juodųjų dėmių“ (ypač avaringų vietų). 
Taip pat kelių įmonės investavo į kelių 
būklės gerinimą: 2011 metais buvo 
užtaisyta 230 tūkst. kv. m išdaužų dan-
gose, 453 tūkst. kv. m plyšių, lopinėliais 
apdorota 500 tūkst. kv. m paviršiaus. 
Buvo stiprinami žvyrkeliai, kelkraščiai, 
atnaujinami atitvarai bei ženklinami 
keliai. Iš viso kelių priežiūros darbams 
buvo skirta 267 mln. litų. Taip pat 2011 
metais buvo pasirašytos ES lėšomis 
finansuojamų projektų sutartys, kuriose 

numatyta kelių rekonstrukcijos ir tiesimo 
darbams skirti 284,5 mln. litų ES lėšų.

Finansiniai rezultatai
2011 metais kelių įmonių veiklos paja-
mos siekė 261 mln. litų ir buvo 27,5 mln. 
litų didesnės nei praėjusiais metais. La-
biausiai didėjo įmonių „Šiaulių regiono 
keliai“ ir „Automagistralė“, pajamos – 
atitinkamai 6,3 ir 5,7 ir mln. litų. Prie 
šių įmonių pajamų didėjimo labiausiai 
prisidėjo rangovinės veiklos pajamų augi-
mas. Valstybės valdomų kelių įmonių 
pardavimo savikaina padidėjo 9,7 proc. 
nuo 219 iki 240 mln. litų, o veiklos 
sąnaudos – 4,5 proc. nuo 19,5 iki 20,4 
mln. litų. Iš valstybės valdomų kelių 
įmonių aptariamuoju laikotarpiu veiklos 
sąnaudas atitinkamai 16,5 ir 4,3 proc. 
sumažino tik „Vilniaus regiono keliai“ ir 
„Marijampolės regiono keliai“. 2011 me-
tais kelių įmonės, po nuostolingų 2009 ir 
2010 metų, uždirbo  3,4 mln. litų pelno. 
Prie šio rezultatų pagerėjimo labiausiai 
prisidėjo „Panevėžio regiono keliai“ ir 
„Vilniaus regiono keliai“, savo grynojo 
pelno rezultatus pagerinę atitinkamai 
998 ir 939 tūkst. litų. 
Kelių įmonių turtas, eliminavus kelių 
vertę, 2011 metais buvo 444 mln. litų. 
Didžioji dalis turto – 420 mln. litų – 
buvo finansuoti nuosavu kapitalu, o kelių 
įmonių įsipareigojimai siekė 23,5 mln. 
litų. Įmonių finansiniai įsipareigojimai 
– 587 tūkst. litų - sudarė nežymią jų ba-
lanso dalį, o kapitalo struktūra beveik 
nekito.

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 233 425 260 959

Pardavimo savikaina 218 759 239 982

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 14 665 20 977

Veiklos sąnaudos 19 509 20 385

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 2 887 2 656

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -1 956 3 249

EBITDA 30 034 35 900

Finansinė ir investicinė 
veikla 743 786

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -1 213 4 034

Pelno mokestis 398 659

Grynasis pelnas -1 611 3 375

Grynojo pelno marža -0,7% 1,3%

Grynasis pelnas 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

5 048 10 026

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 2 872 2 854

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

47 47

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 885 7 232

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 1,2% 2,3%

ROE 1,2% 2,4%

D/E 0,2% 0,1%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 343 837 351 168

Trumpalaikis turtas 87 822 92 803

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 54 512 22 428

Turto iš viso 431 659 443 971

Nuosavas kapitalas 417 847 420 406

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 13 812 23 565

Finansiniai 
įsipareigojimai 1 000 587

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 431 659 443 971

Grąža savininkui (tūkst. 
litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 1 669

Turto mokestis 7 834 7 825

Įmokų ir netipinių 
mokesčių valstybei iš 
viso

7 834 9 494

Kelių įmonės www.lra.lt
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   Valstybei priklausanti dalis – 70,6 %
   UAB koncernas „Achemos grupė“ – 10 %
   Kiti akcininkai – 19,4 %

Akcininkų struktūra

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 121 720 141 276

Pardavimo savikaina 76 453 82 890

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 45 267 58 386

Veiklos sąnaudos 17 002 7 270

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 39 42

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 28 304 51 158

EBITDA 59 202 73 813

Finansinė ir investicinė 
veikla 1 447 2 086

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą 29 751 53 244

Pelno mokestis 3 654 7 991

Grynasis pelnas 26 097 45 253

Grynojo pelno marža 21,4% 32,0%

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 312 305

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

7 6

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

18 579 17 865

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 5,5% 9,1%

ROE 5,8% 9,5%

D/E 0,0% 0,0%

Bendroji informacija
AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 me-
tais. Pagrindinė „Klaipėdos naftos“ veik-
la – žaliavinės naftos ir naftos produktų 
eksportas ir importas. Bendrovės pagrin-
dinis klientas – AB „Orlen Lietuva“, ku-
rios naftos produktų perkrova terminale 
sudaro daugiau kaip pusę visos krovos. 
„Klaipėdos naftos“ konkurentai yra 
Baltijos jūrų uostuose veikiantys naftos 
produktų krovos terminalai, iš kurių 
pagrindinis – Ventspilio uosto naftos 
terminalas. Ateities veiklos rezultatams 
reikšmingos įtakos turės 2011 metais 
veiklą pradėjęs Ust-Luga krovinių termi-
nalas Rusijoje.
Vyriausybė 2010 m. liepos 21 d. 
įpareigojo „Klaipėdos naftą“ parengti 
suskystintųjų gamtinių dujų terminalo 
projektą, kurio veiklos pradžia numatyta 
2014 metų pabaiga.
AB „Klaipėdos nafta“ akcijos yra 
įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ 
papildomąjį prekybos sąrašą. 

Įmonės veiklos tikslai
Bendrovės misija - būti patikimu Lietu-
vos ir aplinkinių šalių naftos produktų 
importo ir eksporto terminalu ir sudaryti 
galimybę regiono naftos perdirbimo 
gamykloms eksportuoti savo produkciją 
į Vakaros Europos ir kitas rinkas. 2012-
2016 metų bendrovės strategijoje nu-
matyti tikslai – išlaikyti aukštą naftos 
produktų krovos bei pelningumo lygį, 
didinti terminalo konkurencingumą, 
atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Taip 
pat, bendrovė iki 2014 metų pabaigos 
turi įgyvendinti suskystintųjų gamtinių 
dujų (SGD) terminalo projektą. 

Veiklos rezultatai 
Dėl 15 proc. sumažėjusių „Orlen Lietu-
va“ eksportuojamų naftos produktų 
srautų 2011 metais „Klaipėdos nafta“ 

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 396 150 390 151

Trumpalaikis turtas 77 756 129 207

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 29 501 9 983

Turto iš viso 473 906 519 358

Nuosavas kapitalas 455 016 500 269

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 18 890 19 089

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 473 906 519 358

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 0 56 981

perpylė 7,7 mln. tonų naftos produktų, 
t.y. 3 proc. mažiau nei 2010 metais. 
Minėtos dvi bendrovės 2011 metų 
lapkričio 17 d. pasirašė ilgalaikę naftos 
produktų krovos sutartį, kuri „Klaipėdos 
naftai“ užtikrins pagrindinius mazuto, 
benzino ir dyzelino krovos srautus iki 
2024 metų pabaigos.

Finansiniai rezultatai 
„Klaipėdos naftos“ 2011 metų finan-
siniai rezultatai – rekordiniai. Bendrovės 
pardavimo pajamos siekė 141,3 mln. 
litų – 16 proc. daugiau nei 2010 metais. 
Didžiausias per visą bendrovės veikimo 
laiką pajamas lėmė darbas be tarpininkų 
(nutrauktas bendradarbiavimas su UAB 
„Naftos grupė“), naftos produktų likučių 
efektyvesnis tvarkymas, bendrovės 
valymo įrenginiuose surinktų naftos 
produktų pardavimas. 2011 metais par-
davimo savikaina sudarė 82,9 mln. litų ir, 
palyginti su 2010 metais, išaugo 8 proc. 
dėl didėjusių dujų kainų bei apskaity-
tos valymo įrenginiuose surinktų naftos 
produktų savikainos. Veiklos sąnaudos 
mažėjo net 57 proc. nuo 17 iki 7,3 mln. 
litų daugiausia dėl to, kad 2010 metais 
bendrovė apskaitė 8,6 mln. ilgalaikio 
turto vertės sumažėjimą, be to, 1,9 mln. 
litų mažėjo atidėjinių suma. Dėl visų šių 
priežasčių įmonės grynasis pelnas pašoko 
net 73 proc. – nuo 26,1 iki 45,3 mln. litų, 
o nuosavo kapitalo grąža padidėjo nuo 
5,8 proc. iki 9,5 proc.
Bendrovės trumpalaikis turtas 
ataskaitiniais metais buvo 1,7 karto 
didesnis, nes įmonė kaupė lėšas SGD 
terminalo statybai (padėta 22 mln. 
litų daugiau indėlių, įsigyta 47 mln. 
litų daugiau vertybinių popierių). Už 
2011 metus įmonė numatė dividendais 
išmokėti beveik 57 mln. litų ir dar 
55 mln. litų paskyrė į rezervą savoms 
akcijoms supirkti.

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 (AB „Swedbank Life Insurance“). 
Stebėtojų taryba: Valentinas Pranas Milaknis (UAB 
„Alna“), Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba), 
Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“).
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www.lesto.lt

Bendroji informacija
Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų op-
eratorius LESTO pradėjo veiklą 2011 
metų sausio 1 dieną, reorganizavus dvi 
iki tol veikusias skirstomųjų tinklų ben-
droves. Pagrindinės LESTO funkcijos 
yra elektros energijos persiuntimas var-
totojams skirstymo tinklais, šių tinklų 
eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir 
plėtra. Taip pat LESTO vykdo visuome-
ninio elektros energijos tiekėjo funkciją. 
LESTO įmonių grupę sudaro bendrovė su 
dukterinėmis įmonėmis UAB „Elektros 
tinklo paslaugos“ ir UAB „NT Valdos“. 
LESTO asocijuotos bendrovės – UAB 
Technologijų ir inovacijų centras ir UAB 
„Tetas“. LESTO akcijomis prekiaujama 
„NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių 
popierių biržoje.

Įmonės veiklos tikslai
LESTO 2012-2020 metais sieks didinti 
klientų aptarnavimo ir veiklos procesų 
efektyvumą, taikyti šiuolaikinius vady-
bos metodus, mažinti nuostolius elek-
tros energijos tinkle, užtikrinti naujų 
vartotojų elektros įrenginių prijungimą 
ir patikimą tinklo veikimą. Savo veikla 
LESTO taip pat siekia prisidėti prie ES 
iniciatyvų ir Nacionalinėje energetikos 
strategijoje iškeltų tikslų įgyvendinimo. 

Veiklos rezultatai 
2011 metais LESTO teikė paslaugas 
daugiau nei 1,5 mln. privačių ir 62 tūkst. 
verslo klientų, persiuntė 7 851 mln. kWh 
elektros energijos. 53 proc. persiųsto ele-
ktros energijos kiekio buvo parduota, o 
likusiems vartotojams bendrovė teikė tik 
elektros energijos persiuntimo paslaugą. 
LESTO į elektros tinklo vystymą per me-
tus investavo 295 mln. litų, tai 11 proc. 
daugiau nei prieš metus. Bendrovė nutiesė 

daugiau kaip 1 tūkst. km požeminių 
kabelinių linijų, vykdė transformatorių 
pastočių ir skirstomųjų punktų rekon-
strukcijas, naujų transformatorinių staty-
bas. 154 mln. litų įmonė skyrė naujų 
vartotojų įrenginių prijungimui. Taip 
pat LESTO tęsė sodų bendrijų tinklų 
išpirkimą ir per metus už 1,9 mln. litų 
išpirko 117 sodų bendrijų tinklų.

Finansiniai rezultatai
LESTO grupės pajamos 2011 metais 
siekė 2,2 mlrd. litų, tai 7,6 proc. mažiau 
nei 2010 metais. Pajamų mažėjimui 
daugiausia įtakos turėjo reguliuotojo 
nustatytos žemesnės LESTO teikiamų 
paslaugų kainų viršutinės ribos bei ele-
ktros rinkos liberalizavimas, dėl kurio 
mažėja vartotojų, kuriems LESTO teikia 
visuomeninio tiekimo paslaugą, skaičius. 
Didžiausią dalį LESTO pajamų – 64 
proc. – sudarė pajamos iš elektros energi-
jos persiuntimo, 26 proc. – visuomeninio 
tiekimo pajamos.
Palyginti su 2010-aisiais, LESTO 
grupės grynasis nuostolis sumažėjo 1 
mln. litų – nuo 62,4 iki 61,4 mln. litų. 
Nuostolių susidarymui, be jau išvardintų 
priežasčių, didelės įtakos turėjo 238 
mln. litų skirtumas tarp bendrovės 
apskaitomų nusidėvėjimo sąnaudų ir 
reguliatoriaus nustatytų nusidėvėjimo 
sąnaudų, įtraukiamų į elektros energi-
jos skirstymo ir visuomeninio tiekimo 
paslaugų tarifus. 
Dėl mažesnių nei nusidėvėjimas 
investicijų LESTO grupės ilgalaikio 
turto vertė per metus sumažėjo 3,4 proc. 
ir siekė 5 mlrd. litų. Remiantis auditorių 
išvada, šio turto balansinė vertė dėl 
įmonės veiklos reguliavimo pasikeitimų 
gali būti didesnė už realiąją, o tai neigia-
mai paveikia įmonės grąžos rodiklius.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius. Valdybos 
nariai: Kęstutis Žilėnas (energetikos viceministras, valdybos 
pirmininkas), Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija), 
Rimantas Vaitkus (UAB „Visagino atominė elektrinė“), 
Darius Maikštėnas (UAB „Omnitel“), Arvydas Tarasevičius.

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 2 429 968 2 245 484

Veiklos sąnaudos* 2 500 451 2 314 779
Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 0 0

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -70 483 -69 295

EBITDA 379 861 362 246

Finansinė ir investicinė 
veikla -4 402 -4 277

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -74 885 -73 572

Pelno mokestis -12 511 -12 191

Grynasis pelnas -62 374 -61 381

Grynojo pelno marža -2,6% -2,7%

Mažumai tenkanti 
grynojo pelno dalis 980 -6 893

* Bendrovės finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina 
įtraukiama į veiklos sąnaudas.

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 3 691 3 564

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

19 22

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

13 985 11 347

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA -1,1% -1,2%

ROE -1,7% -1,7%

D/E 14,3% 12,2%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 5 169 720 4 996 193

Trumpalaikis turtas 391 992 287 352

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 139 621 58 708

Turto iš viso 5 561 712 5 283 545

Nuosavas kapitalas 3 764 017 3 643 342
Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 133 601 127 380

Dotacijos, subsidijos 50 867 46 370

Įsipareigojimai 1 746 828 1 593 833

Finansiniai 
įsipareigojimai 539 914 444 728

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 5 561 712 5 283 545

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 60 998 170 312

Akcininkų struktūra

   Valstybei priklausanti dalis – 82,6 %
   „E.ON Ruhrgas International“ GmbH – 11,8 %
   Kiti akcininkai – 5,6 %
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Bendroji informacija
Reorganizuota „Lietuvos energija“ veiklą 
pradėjo 2011 metų rugpjūčio 1 dieną, su-
jungus dvi bendroves – AB „Lietuvos en-
ergija“ ir AB Lietuvos elektrinė. „Lietuvos 
energija“ yra didžiausia elektros gamintoja 
Lietuvoje, vienijanti visus valstybės valdo-
mus elektros gamybos pajėgumus – Lietu-
vos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę 
elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. „Lietu-
vos energija“ taip pat vykdo elektros en-
ergijos tiekimo, importo bei eksporto ir 
prekybos elektra veiklą.
„Lietuvos energijos“ akcijos nuo 2011 
metų rugsėjo 1 dienos įtrauktos į „NAS-
DAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos 
sąrašą.

Įmonės veiklos tikslai
„Lietuvos energijos“ ilgalaikiai tikslai – 
didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų 
paslaugų teikimą klientams, diversifi-
kuoti gamybą, naudojant vietinius ir 
atsinaujinančius energijos išteklius, dieg-
ti inovacijas, didinti veiklos efektyvumą 
bei formuoti naują organizacinę kultūrą. 
Taip pat savo veikla bendrovė prisideda 
prie Nacionalinės energetikos strategijos 
nuostatų įgyvendinimo.

Veiklos rezultatai 
2011 metais „Lietuvos energijos“ 
elektrinėse buvo pagaminta 2 mlrd. kWh 
elektros energijos – trečdaliu mažiau 
nei praėjusiais metais. Gamybos mastas 
priklausė nuo Lietuvos energetinės siste-
mos patikimumo reikalavimų ir kitos 
remtinos gamybos masto bei pasikeitu-
sios situacijos didmeninėje elektros en-
ergijos rinkoje. Dėl augusios laisvosios 
mažmeninės elektros energijos rinkos 
dalies bendrovės elektros energijos par-
davimas nepriklausomiems tiekėjams 
ūgtelėjo 12 proc., o bendrovei LESTO – 
sumažėjo 38 proc. 

2011 metais bendrovės investicijos 
sudarė beveik 269 mln. litų, iš jų 263 
mln. litų buvo skirta naujo kombinuoto 
ciklo bloko statybai. 

Finansiniai rezultatai
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės 
pajamos 2011 metais siekė 1,4 mlrd. 
litų ir buvo 13,4 proc. didesnės nei 2010 
metų pajamos, o sąnaudos išaugo nuo 
1,2 iki 1,4 mlrd. litų. Šiems pokyčiams 
įtakos turėjo „Lietuvos energijos“  grupės 
pajamų struktūros pasikeitimas nuo 
2010 metų rugpjūčio, kai AB Lietuvos 
elektrinė tapo bendrovės dukterine 
įmone. Be to, iki 2010 metų lapkričio 30 
d. grupei priklausė AB „Litgrid“, todėl 
2011 ir 2010 metų finansinių rezultatų 
palyginamumas yra ribotas. 
Dėl pokyčių elektros energijos rinkoje ir 
mažesnių gamybos apimčių bendrovės 
„Lietuvos energija“ pajamos, palyginti su 
„Lietuvos energijos“ ir Lietuvos elektrinės 
2010 metų pajamomis iš tęstinės veiklos, 
smuktelėjo 18 proc. – nuo 1,7 iki 1,4 
mlrd. litų. Iš reguliuojamos veiklos 
bendrovė patyrė 84 mln. litų grynąjį 
nuostolį. Pagrindinės šio nuostolio 
priežastys – pastovių sąnaudų dalis (19 
mln. litų), kuri VKEKK sprendimu 
nebuvo padengta VIAP lėšomis ir galios 
rezervo pajamomis, bei 63 mln. litų 
siekusios ATL perkainavimo sąnaudos 
dėl kritusios jų kainos rinkoje. Iš 
nereguliuojamos elektros energijos 
gamybos ir didmeninės prekybos rinkoje 
„Lietuvos energija“ uždirbo 95 mln. 
litų pelno, o visas bendrovės pelnas 
2011 metais sudarė 11 mln. litų, tai 59 
proc. mažiau nei prieš metus. Grupės 
rezultatams įtakos turėjo asocijuotų 
įmonių finansiniai rezultatai ir tarpusavio 
sandorių eliminavimas, tad iš viso grupė 
2011-aisiais uždirbo tik 1,5 mln. litų 
grynojo pelno.

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

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 1 260 817 1 429 507

Veiklos sąnaudos 1 180 198 1 416 346
Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 0 0

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 80 619 13 161

EBITDA 114 445 73 674

Finansinė ir investicinė 
veikla 908 -10 886

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą 81 527 2 275

Pelno mokestis -9 733 749

Grynasis pelnas 91 260 1 526

Grynojo pelno marža 7,2% 0,1%

Mažumai tenkanti 
grynojo pelno dalis 106 0

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 945 1 179

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

27 31

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 276 11 694

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 0,0% 0,0%

ROE 0,0% 0,1%

D/E 31,8% 38,5%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 3 145 607 3 316 868

Trumpalaikis turtas 440 735 403 573

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 86 925 27 907

Turto iš viso 3 586 342 3 720 441

Nuosavas kapitalas 1 728 183 1 671 101
Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 0 39 951

Dotacijos, subsidijos 872 957 1 008 569

Įsipareigojimai 985 202 1 040 771

Finansiniai 
įsipareigojimai 549 888 643 069

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 3 586 342 3 720 441

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 0 0

www.le.lt 

Akcininkų struktūra

   Valstybei priklausanti dalis – 96,1 %
   Kiti akcininkai – 3,9%
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Bendroji informacija
„Litgrid“ – elektros perdavimo sistemos 
operatorius, kuris valdo elektros energi-
jos srautus ir palaiko stabilų šalies elek-
tros energetikos sistemos darbą. „Litgrid“ 
atsako už Lietuvos elektros perdavimo 
tinklo infrastruktūrą ir jo sujungimą su 
Šiaurės ir Vakarų Europos elektros en-
ergetikos infrastruktūra – strateginius 
elektros jungčių su Švedija ir Lenkija pro-
jektus, Lietuvos elektros rinkos vystymą 
ir integraciją į bendrą Europos elektros 
rinką ir šalies elektros energetikos siste-
mos pasiruošimą dirbti sinchroniškai 
žemyninės Europos elektros perdavimo 
sistemoje.
AB „Litgrid“ įsteigta 2010 metų lapkritį. 
Bendrovės akcijos 2010 metų gruodį 
buvo įtrauktos į „NASDAQ OMX Vil-
nius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. „Lit-
grid“ priklauso 67 proc. elektros rinkos 
operatoriaus „Baltpool“ akcijų ir 61 proc. 
UAB „Tetas“, specializuotas elektros 
įrenginių statybos, priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančios bendrovės akcijų.

Įmonės veiklos tikslai
Bendrovės tikslai glaudžiai siejasi su 
Nacionalinėje energetikos strategijoje 
iškeltu tikslu užsitikrinti šalies energetinę 
nepriklausomybę. Bendrovė siekia, kad 
iki 2020 metų Lietuva taptų Europos 
elektros sistemos pilnateise dalyve, o ele-
ktros sistemos valdymas atitiktų Europos 
standartus. 
„Litgrid“ įgyvendina Baltijos šalių elek-
tros rinkų sujungimo planą ir 2012 metų 
kovą pasirašė sutartį dėl „Nord Pool Spot“ 
veiklos Lietuvoje pradžios. Bendrovė 
kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo 
sistemų operatoriais sieks dalyvauti šios 
biržos akciniame kapitale bei valdyme.

Veiklos rezultatai 
Praėjusiais metais „Litgrid“ aukštos 
įtampos elektros įrenginiais perdavė 

9,28 mlrd. kWh elektros energijos. 
Skirstomųjų tinklų operatoriui LESTO 
perduota 0,4 proc. mažiau elektros 
energijos nei 2010 metais – 8,16 
mlrd. kWh. Kitiems vartotojams buvo 
perduota 1,12 mlrd. kWh, t.y. 5,2 
proc. daugiau elektros energijos nei 
2010-aisiais. 
2011 metais į elektros perdavimo 
infrastruktūrą „Litgrid“ investavo 160 
mln. litų. Didžioji investicijų dalis, 
59 proc., skirta strateginių projektų 
įgyvendinimui. 

Finansiniai rezultatai
„Litgrid“ grupės pajamos 2011 metais 
pasiekė 435 mln. litų, iš kurių 47 proc. 
sudarė pajamos už elektros energijos 
perdavimą, 20 proc. – balansavimo 
elektros energijos pajamos, 12,8 proc. 
– galios rezervavimo pajamos. Didžiąją 
dalį grupės sąnaudų sudarė elektros 
energijos ir susijusių paslaugų pirkimo 
sąnaudos (201 mln. litų). Nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudos sudarė 29 
proc. visų „Litgrid“ grupės sąnaudų 
– 134 mln. litų. Tačiau į „Litgrid“ 
paslaugų tarifus įtrauktos nusidėvėjimo 
sąnaudos siekė tik 54 mln. litų. Dėl 
šio skirtumo „Litgrid“ grupės veiklos 
rezultatai buvo neigiami: veiklos 
nuostolis sudarė šiek tiek daugiau nei 
24 mln. litų, o grynasis nuostolis – 
beveik 17 mln. litų. Grupės rezultatai 
nėra palyginami su ankstesniais metais, 
kadangi „Litgrid“ įsteigta tik 2010 metų 
lapkritį.
Grupės turtas 2011 m. sudarė 2,5 mlrd. 
litų, tačiau dėl elektros energetikos 
įmonių veiklą reguliuojančių teisės aktų 
pasikeitimų 2009 metais, „Litgrid“ 
finansinėse ataskaitose nurodoma turto 
vertė gali būti reikšmingai didesnė nei 
tikroji turto vertė. Tai turi neigiamos 
įtakos „Litgrid“ grąžos rodikliams, kurie 
neparodo realių veiklos rezultatų.

Vadovybė 
Generalinis direktorius Virgilijus Poderys. Valdybos 
nariai: Arvydas Darulis (energetikos viceministras, valdybos 
pirmininkas), Valentinas Pranas Milaknis (UAB „Alna“), 
Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija), Viktorija 
Sankauskaitė (Energetikos ministerija), Virgilijus Poderys.

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 627 623

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

17 15

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

12 061 13 007

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA n.d. -0,7%

ROE n.d. -0,9%

D/E 0,0% 0,0%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 2 088 299 2 101 160

Trumpalaikis turtas 273 094 401 558

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 74 004 65 185

Turto iš viso 2 361 393 2 502 718

Nuosavas kapitalas 1 917 341 1 899 541
Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 3 359 4 253

Dotacijos, subsidijos 42 349 182 359

Įsipareigojimai 401 703 420 818

Finansiniai 
įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 2 361 393 2 502 718

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirti dividendai (iš 
viso) 0 390 857

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

Pardavimo pajamos 49 789 434 806

Veiklos sąnaudos** 56 569 459 195
Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 0 0

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -6 780 -24 389

EBITDA 4 227 109 223

Finansinė ir investicinė 
veikla -114 4 675

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -6 894 -19 714

Pelno mokestis 580 -2 935

Grynasis pelnas -7 474 -16 779

Grynojo pelno marža -15,0% -3,9%

Mažumai tenkanti 
grynojo pelno dalis 7 542

*2010 m. duomenys parodo 2010 m. gruodžio mėnesio 
rezultatus, nes dabartinė „Litgrid“ veikla apskaitoma 
nuo 2010 m. gruodžio mėnesio.
** „Litgrid“ finansinėse ataskaitose pardavimo savikaina 
įtraukiama į veiklos sąnaudas.

Akcininkų struktūra

   Valstybei priklausanti dalis – 97,5 %
   Smulkieji akcininkai – 2,5 %
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Bendroji informacija
UAB „Visagino atominė elektrinė“ 
(VAE) buvo įsteigta 2008 metų rugpjūtį 
naujosios Visagino atominės elektrinės 
statybos projektui vystyti. 2010 metais, 
vykdant Lietuvos energetikos sektori-
aus pertvarkymo planą, VAE buvo per-
duotos AB VST ir AB „Rytų skirstomųjų 
tinklų“ (nuo 2011 metų sausio 1 dienos 
AB LESTO), AB „Lietuvos energija“, AB 
Lietuvos elektrinės bei antrinių įmonių 
akcijos. Taip sukurta valstybės kontroli-
uojama energetikos įmonių grupė (VAE 
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“.

Įmonės veiklos tikslai
VAE grupės strateginės kryptys: inte-
gracija į Europos energetines sistemas 
ir rinkas, elektros energijos gamybos ir 
tiekimo Lietuvai užtikrinimas, patiki-
mumo ir paslaugų kokybės užtikrinimas, 
nuolatinis įmonių veiklos tobulini-
mas ir inovacijų diegimas. VAE taip 
pat siekia didinti įmonių grupės veik-
los efektyvumą ir sukurti modernią, 
efektyvią ir dinamišką organizaciją.

Veiklos rezultatai
2011 metais atrinktas strateginis Vis-
agino AE investuotojas – Japonijos kom-
panija „Hitachi“, sėkmingai užbaigti 
parengiamieji Visagino AE Koncesi-
jos sutarties darbai. Siekiant užtikrinti 
pirmaujančių pasaulyje inžinerinių 
sprendimų įgyvendinimą, pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis su didžiausia 
JAV elektros energetikos infrastruktūros 
kompanija „Exelon“. 2012 metų gegužę 

Vyriausybė pritarė Visagino AE Koncesi-
jos sutarties projektui ir pateikė jį tvirtinti 
Seimui.
Strateginiu investuotoju pasirinkus „Hi-
tachi“, Visagine bus statomas apie 1 300 
MW galingumo pažangiojo verdančio 
vandens reaktorius. Ši technologija yra 
vienintelė pasaulyje, atitinkanti naujau-
sios kartos padidinto saugos lygio reika-
lavimus.

Finansiniai rezultatai
VAE grupės pardavimo pajamos, 
palyginti su 2010 metais, smuko 10 
proc. ir sudarė 2 673 mln. litų. Pajamų 
mažėjimui įtakos turėjo mažesnis 
pagamintos elektros energijos kiekis, 
vartotojų, besinaudojančių visuomeninio 
tiekimo paslauga, skaičius, žemesnės 
paslaugų tarifų viršutinės ribos. Grupės 
veiklos sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimą, 
amortizaciją, turto perkainojimo ir 
vertės sumažėjimo sąnaudas, palyginti 
su praėjusiais metais, sumažėjo 14 proc. 
ir sudarė 481 mln. litų. Tačiau dėl 62,7 
mln. litų siekusių „Lietuvos energijos“ 
ATL perkainojimo sąnaudų, grupės veik-
los nuostolis išaugo iki nuo 44,1 iki 124,4 
mln. litų, o grynasis nuostolis sudarė bev-
eik 109 mln. litų.
Grupės trumpalaikio turto padidėjimui 
daugiausia įtakos turėjo gautinų sumų 
padidėjimas dėl 96 mln. litų gautinų 
VIAP lėšų dujų kainų skirtumui kom-
pensuoti bei nuo 53,6 iki 352,9 mln. litų 
išaugusios trumpalaikės investicijos ir 
terminuoti indėliai. 
VAE grupei 2011 metais skirta 1,2 mlrd. 
litų dotacijų– tai 272,4 mln. litų daugiau 
nei 2010 metais. Didžiausią dalį dotacijų 
- 209,8 mln. litų - sudarė VIAP ir iš ES 
struktūrinių fondų gautos lėšos „Nor-
dbalt“ jungties ir Lietuvos elektrinės 9 
bloko statyboms.

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

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 2 966 388 2 673 146

Pardavimo savikaina 1 729 339 1 571 178

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 1 237 049 1 101 968

Veiklos sąnaudos 1 281 102 1 226 347
Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 0 0

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) -44 053 -124 379

EBITDA 602 224 513 695

Finansinė ir investicinė 
veikla -5 109 -5 750

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą -49 162 -130 129

Pelno mokestis -10 257 -21 165

Grynasis pelnas -38 905 -108 964

Grynojo pelno marža -1,3% -4,1%

Mažumai tenkanti 
grynojo pelno dalis -59 -10 832

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 5 654 5 413

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

75 72

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

10 082 12 338

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA -0,3% -0,9%

ROE -0,5% -1,4%

D/E 14,1% 14,3%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 10 569 945 10 561 355

Trumpalaikis turtas 859 914 1 049 475

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 343 000 161 944

Turto iš viso 11 429 859 11 610 830

Nuosavas kapitalas 7 719 157 7 630 430
Mažumai tenkanti 
nuosavo kapitalo dalis 789 805 792 426

Dotacijos, subsidijos 942 542 1 214 937

Įsipareigojimai 2 768 160 2 765 463

Finansiniai 
įsipareigojimai 1 089 802 1 087 797

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 11 429 859 11 610 830

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Planuojami dividendai
(iš viso)* 0 275 000

*2011 metais nurodyta planuojama dividendų suma 
skirstant 2012 metų 6 mėnesių pelną.

www.vae.lt 

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %
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Bendroji informacija
Generalinė miškų urėdija (GMU) 
– valstybės biudžetinė 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.

Įmonių veiklos tikslai
Svarbiausi GMU tikslai: organizuoti ir 
koordinuoti miškų urėdijoms priskirtų 
valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, 
apsaugą ir miško išteklių naudojimą, 
miškų įveisimą ne miško žemėse, siekiant 
šių miškų tvarkymo pagal tvaraus ir suba-
lansuoto miškų ūkio principus, siekti 
miškų urėdijoms patikėto valstybės turto 
efektyvaus naudojimo, miškų urėdijų 
pelningos veiklos.

Veiklos rezultatai 
2011 metais miškų urėdijos pardavė 3,6 
mln. kubinių metrų apvaliosios medi-
enos (5,9 proc. daugiau nei prieš metus), 
vidutinė šios medienos kaina pakilo nuo 
110,2 litų iki 139,6 litų už parduotą 
kubinį metrą.
Nuo 2011 metų balandžio 1 dienos vi-
sose 42 miškų urėdijose buvo įsteigti 
kolegialūs valdymo organai – valdybos. 
2011 metų rugsėjo mėnesį parengta 
apvaliosios medienos, pagamintos val-
stybiniuose miškuose, elektroninė parda-
vimo sistema (AMEPS). Prekyba naudo-
jant šią sistemą pirmą kartą įvyko 2012 
metų pradžioje.

Finansiniai rezultatai
2011 metais miškų urėdijų pardavimo 
pajamos sudarė 545,5 mln. litų (31,5 
proc. daugiau nei prieš metus). Tai lėmė 
5,9 proc. augęs apvaliosios medienos par-
davimo mastas ir 26,7 proc. didesnės par-
duotos medienos kainos.
Pardavimo savikaina atitinkamu laikotar-
piu augo 21,5 proc. iki 186,2 mln. litų. 
Vien apvaliosios medienos pardavimo 
savikaina pašoko 26 proc. iki 147 mln. 
litų, t.y. nuo 34,7 iki 41,2 lito už vieną 
kubinį metrą medienos (19 proc. augi-
mas). Veiklos sąnaudos padidėjo 47 proc. 
– iki 324,6 mln. litų, labiausiai dėl du kar-
tus (iki 75,3 mln. litų) išaugusių žaliavos 
mokesčių. Sąnaudas taip pat padidino dėl 
bankui „Snoras“ iškeltos bankroto bylos 
nurašyti 29,9 mln. litų abejotinų skolų bei 
dėl didesnių darbų apimčių 28,5 mln. litų 
išaugusios miško atkūrimo ir įveisimo, 
apsaugos ir tvarkymo darbų išlaidos. Li-
kusios veiklos sąnaudos augo 16,1 proc. 
iki 54,6 mln. litų, t.y. nuo 12,3 tūkst. litų 
iki 13,5 tūkst. litų vienam darbuotojui 
(9,2 proc. augimas). 
Nors faktinis miškų urėdijų grynasis 
pelnas 2011 metais sumažėjo iki 28,3 
mln. litų, grynasis rezultatas, elimina-
vus netipinius mokesčius valstybei, siekė 
97,2 mln. litų (28,3 proc. daugiau nei 
prieš metus). Nuosavo kapitalo grąža, 
eliminavus netipinius mokesčius, siekė 
2,7 proc. (2010 metais šis rodiklis sudarė 
2,1 proc.).
Miškų urėdijų turtas (įskaičiavus 
valdomų miškų vertę) išaugo 5,5 proc. 
iki 3 808,7 mln. litų. Šį augimą nulėmė 
dėl padidėjusių medienos rinkos kainų 
išaugusi miškų vertė. Remiantis Ūkio min-
isterijos atliktu miškų urėdijų komercinės 
paskirties miškų vertinimu, ši vertė 2011 
metų pabaigoje padidėjo nuo 3 100 mln. 
litų iki 3 253 mln. litų, t.y. 4,9 proc. 

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

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 414 977 545 529

Pardavimo savikaina 153 317 186 224

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 261 660 359 305

Veiklos sąnaudos 220 873 324 602

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 2 561 2 168

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 43 348 36 870

EBITDA 73 457 69 462

Finansinė ir investicinė 
veikla 3 147 2 127

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą 46 495 38 998

Pelno mokestis 6 892 10 725

Grynasis pelnas 39 603 28 273

Grynojo pelno marža 9,5% 5,2%

Grynasis pelnas 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

75 728 97 157

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 3 561 3 669

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

125 123

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 123 5 912

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 2,1% 2,6%

ROE 2,1% 2,7%

D/E 0,1% 0,1%

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 3 377 288 3 568 921

Trumpalaikis turtas 231 446 239 764

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 54 364 90 129

Turto iš viso 3 608 734 3 808 685

Nuosavas kapitalas 3 549 097 3 733 891

Dotacijos, subsidijos 17 509 27 756

Įsipareigojimai 42 128 47 039

Finansiniai 
įsipareigojimai 4 803 3 060

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 3 608 734 3 808 685

*Miškų urėdijų balanso duomenys (ilgalaikis turtas ir 
nuosavas kapitalas) yra padidinti miškų urėdijų valdomų 
komercinės paskirties miškų verte.

Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Paskirta VĮ pelno įmoka 0 21 076

Turto mokestis 4 919 5 764

Žaliavos mokestis 37 580 75 276

Įmokų ir netipinių 
mokesčių valstybei iš 
viso

42 499 102 116

www.gmu.lt
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Grąža akcininkams 
(tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Planuojami dividendai
(iš viso)* 0 2 550

* 2011 metų pelno paskirstymas dar neįvyko

www.lrtc.lt 

Pelno (nuostolių) 
ataskaita (tūkst. litų) 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 67 544 73 425

Pardavimo savikaina 48 995 50 657

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 18 549 22 768

Veiklos sąnaudos 16 907 20 500

Kitos veiklos pelnas 
(nuostoliai) 852 828

Veiklos pelnas 
(nuostoliai) 2 493 3 095

EBITDA 21 870 22 714

Finansinė ir investicinė 
veikla -1 166 -692

Pelnas (nuostoliai) 
prieš apmokestinimą 1 328 2 403

Pelno mokestis 167 376

Grynasis pelnas 1 161 2 027

Grynojo pelno marža 1,7% 2,8%

Informacija apie 
darbuotojus 2010 metai 2011 metai

Darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 390 400

Vadovaujančių 
darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje)

5 5

Vidutinis vieno 
vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 267 9 038

Rodikliai 2010 metai 2011 metai

ROA 0,7% 1,3%

ROE 1,2% 2,0%

D/E 53,5% 37,6%

Bendroji informacija
Lietuvos radijo ir televizijos centras (Tele-
centras) veiklą pradėjo 1926 metais, 1997 
metais įmonės teisinė forma pakeista į 
akcinę bendrovę. Bendrovė teikia radijo ir 
televizijos programų siuntimo paslaugas, 
talpina transliuotojų ir telekomunikaci-
jos sistemų operatorių įrangą bendrovės 
objektuose, teikia telefonijos, belaidžių 
technologijų interneto „Erdvės“, mobil-
iojo 4G interneto MEZON, duomenų 
perdavimo ir kitas paslaugas. Pagrin-
diniai įmonės konkurentai yra TEO LT, 
„Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Tele 2“ ir 
„Balticum TV“. Pagrindiniai bendrovės 
klientai yra nacionaliniai transliuotojai: 
VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir tele-
vizija“, UAB „LNK, UAB „Tele 3“, UAB 
„Baltijos TV“, UAB „M-1“, UAB „Radi-
jo centras“ ir kt. 

Įmonės veiklos tikslai
Telecentras siekia pirmauti Lietuvos ryšių 
paslaugų rinkoje ir tapti didžiausiu mo-
biliojo interneto paslaugų teikėju. Svar-
biausi bendrovės tikslai 2012 metais: tęsti 
mobiliojo 4G „WiMAX“ tinklo plėtrą 
Lietuvoje, kuo anksčiau pradėti teikti 
naujų skaitmeninių tinklų paslaugas, 
išlaikyti belaidės plačiajuostės fiksuotos 
prieigos tinklo aprėptį visuose Lietuvos 
regionuose.

Veiklos rezultatai 
2012 metų spalio 29 dieną bus išjungta 
analoginė antžeminė televizija. Tam 
besirengdamas Telecentras didina 
skaitmeninės antžeminės televizijos si-
untimo stočių galias (galingesni siųstuvai 
įrengti Vilniuje ir Druskininkuose), 
taip pat 2011 metų gruodžio 31 dieną 
bendrovė siuntė pirmąją lietuvišką didelės 
raiškos (HD) programą skaitmeninės 
antžeminės televizijos tinklu.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duo-

Balansas (tūkst. litų) 2010-12-31 2011-12-31

Ilgalaikis turtas 133 897 123 293

Trumpalaikis turtas 23 978 21 845

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 3 090 983

Turto iš viso 157 874 145 138

Nuosavas kapitalas 98 884 100 911

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 58 990 44 227

Finansiniai 
įsipareigojimai 52 941 37 915

Nuosavo kapitalo ir 
įsipareigojimų iš viso 157 874 145 138

menimis, elektroninių ryšių rinka pagal 
pajamas 2011 metais sumažėjo 7 proc., 
tačiau Telecentras savo dalį rinkoje pa-
didino 0,4 proc. – iki 2,3 proc. Telecen-
tro pozicija stiprėjo interneto paslaugų 
rinkoje: bendrovės interneto prieigos 
paslaugų abonentų skaičius išaugo 23 
proc., nors bendras abonentų skaičiaus 
šalyje augimas buvo menkesnis - 12 proc. 
Telecentro rinkos dalis pagal abonentų 
skaičių ūgtelėjo nuo 5,3 iki 5,8 proc.

Finansiniai rezultatai 
2011 metais Telecentro pardavimo paja-
mos išaugo 8,7 proc. ir sudarė 73,4 mln. 
litų. Pardavimo savikaina augo 3,4 proc. 
– iki 50,7 mln. litų. Veiklos sąnaudos, 
palyginti su 2010 metais, šoktelėjo net 
21,3 proc. - iki 20,5 mln. litų. Įmonės 
sąnaudų augimui daugiausia įtakos 
turėjo mobiliojo 4G interneto MEZON 
paslaugų bei skaitmeninės televizijos 
projekto plėtra, dėl ko augo reklamos, 
telekomunikacinių, personalo išlaikymo 
ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. 
Įmonė 2011 metais uždirbo 2 mln. litų 
pelno, tai 75 proc. daugiau nei prieš me-
tus. Grynojo pelno marža ūgtelėjo nuo 
1,7 proc. 2010 metais iki 2,8 proc. 2011 
metais, o nuosavo kapitalo grąža (ROE) 
pasistiebė nuo 1,2 proc. iki 2 proc. 2011 
metais Telecentras skyrė 9,2 mln. litų 
investicijų telekomunikacijų tinklų 
plėtrai. 2012 metais įmonė planuoja in-
vestuoti dar 15,5 mln. litų, kurių 8 mln. 
bus finansuojama skolintomis lėšomis.
Reikšmingą Telecentro turto dalį sudaro 
VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir tele-
vizijos“ skola bendrovei, per 2011 metus 
padidėjusi 1,75 mln. litų iki 10,5 mln. 
litų. Telecentras nuo metų pradžios savo 
finansinius įsipareigojimus sumažino 15 
mln. litų, tad finansinių įsipareigojimų ir 
nuosavo kapitalo santykis nuo 54 proc. 
sumažėjo iki 38 procentų. 

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).

 Valstybei priklausanti dalis – 100 %

Akcininkų struktūra
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Rengiant apibendrintą savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) 
2009-2011 metų portfelio apžvalgą, į portfelį buvo įtrauktos 
262 (iš 299) savivaldybių kontroliuojamos įmonės. Likusios 
37 įmonės neapžvelgtos, nes jų finansiniai duomenys nebuvo 
pateikti Registrų centrui. Analizė aprėpė 58 iš 60 savivaldybių. 
Dėl duomenų trūkumo į portfelį neįtrauktos Alytaus rajono 
ir Pagėgių savivaldybių kontroliuojamos įmonės. Į Vilniaus 
SVĮ portfelį neįtrauktos 8 iš 16 įmonių, kurios 2010 metais 
sudarė 15 proc. viso Vilniaus SVĮ portfelio turto ir 31 proc. 
šio portfelio pajamų. Didžiausią dalį neįtraukto turto ir 

pajamų sudarė „Vilniaus troleibusų“ ir „Vilniaus autobusų“ 
turtas ir pajamos. Šios bendrovės į portfelį neįtrauktos dėl 
2011 metų pabaigoje pradėto įmonių reorganizavimo į 
uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus viešasis transportas“. Be 
to, į analizę dėl duomenų trūkumo nebuvo įtrauktos 5 iš 14 
Klaipėdos savivaldybės įmonių, kurių turto ir pajamų dalis 
visame uostamiesčio savivaldybės SVĮ portfelyje 2010 metais 
buvo mažesnė nei 2 proc. Iš viso neįtrauktų įmonių turtas 2010 
metais sudarė apie 6 proc. viso SVĮ portfelio turto, o pajamos – 
8,4 proc. viso SVĮ portfelio pajamų.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 2 310 492 2 324 158 2 384 629

Pardavimo savikaina 1 913 573 2 014 981 2 103 819

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 396 920 309 177 280 809

Veiklos sąnaudos 294 263 284 243 289 304

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 30 396 26 112 31 937

Veiklos pelnas (nuostoliai) 133 052 51 046 23 442

Veiklos pelno marža 5,8% 2,2% 1,0%

Finansinė ir investicinė veikla -25 637 -13 080 -22 899

Pagautė 83 70 49

Netekimai 219 278 21

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 107 279 37 758 571

Pelno mokestis 13 969 8 179 1 405

Grynasis pelnas 93 310 29 579 -833

Grynojo pelno marža 4,0% 1,3% 0,0%
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 25 136 7 698 3 177

Balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Nematerialus turtas 35 005 27 084 24 733

Materialus turtas 6 051 707 6 637 772 7 216 888

Finansinis turtas 98 372 110 076 130 920

Kitas ilgalaikis turtas 15 509 21 987 28 853

Ilgalaikis turtas 6 200 592 6 796 919 7 401 394

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 118 003 146 408 183 804

Per vienerius metus gautinos sumos 736 194 688 870 732 727

Kitas trumpalaikis turtas 78 193 113 409 56 768

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 136 492 215 698 153 645

Trumpalaikis turtas 1 068 882 1 164 385 1 126 944

Turto iš viso 7 269 474 7 961 304 8 528 338

Nuosavas kapitalas 3 783 815 3 890 545 3 908 864

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 148 538 159 258 161 052

Dotacijos, subsidijos 1 958 011 2 599 603 3 063 601

Ilgalaikiai įsipareigojimai 666 313 660 842 689 741

Trumpalaikiai įsipareigojimai 861 336 810 313 866 132

Įsipareigojimai 1 527 648 1 471 155 1 555 873

Iš jų: finansiniai įsipareigojimai 631 641 645 347 702 369
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 269 474 7 961 304 8 528 338

Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

ROA 1,4% 0,4% -0,0%

ROE 2,6% 0,8% -0,0%
D/E 16,7% 16,6% 18,0%

Į portfelį įtrauktų įmonių skaičius 262 įmonės

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 20 428 19 756 19 778
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Turtas

Viso SVĮ portfelio buhalterinė turto vertė, 2010 metais 
augusi 9,5 proc., 2011 metais ūgtelėjo dar 7,1 proc., iki 8,5 
mlrd. litų. Didžiausią įtaką viso portfelio turto pokyčiams 
2011 metais turėjo padidėjęs Šiaulių (20,5 proc., iki 559 mln. 
litų), Vilniaus (2,9 proc., iki 1,8 mlrd. litų), Alytaus (18,9 
proc., iki 178 mln. litų) SVĮ portfelių turtas ir sumažėjusi 
Kauno SVĮ portfelio turto vertė (1,4 proc., iki 1,2 mlrd. litų). 
Iš 58 savivaldybių 46-ių savivaldybių kontroliuojamų įmonių 
buhalterinė turto vertė augo, o 12-os – traukėsi. 

Turtas (mln. litų)
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Visam SVĮ portfeliui daugiausia įtakos turėjo didžiausią 
turtą valdančių sostinės savivaldybei pavaldžių įmonių turto 
pokyčiai: „Vilniaus vandenų“ turtas išaugo 6,4 proc., iki 
798,8 mln. litų, įmonės „Susisiekimo paslaugos“ turtas augo 
15,6 proc., iki 198,8 mln. litų, net 35,1 proc., iki 25,4 mln. 
litų mažėjo bendrovės „Šiaurės miestelis“ turtas bei 4 proc., iki 
476,2 mln. litų sumažėjo „Vilniaus šilumos tinklų“ turtas. 

Panevėžio SVĮ portfelis 2010 metais didėjo net 24,8 proc., 
nes buvo perkainoti „Aukštaitijos vandenų“ vandentiekio 
tinklai, o „Panevėžio energija“ vykdė Panevėžio ir Zarasų 
rajoninių katilinių rekonstrukciją bei Pasvalio šilumos tiekimo 
sistemos modernizaciją. 2011 metais miesto portfelis ūgtelėjo 
dar 4 proc., Svarbiausi 2011 metų pokyčiai: „Aukštaitijos 
vandenų“ turto vertė pakilo 5,7 proc., iki 320,2 mln. litų, 
„Panevėžio energijos“ turtas augo 3,6 proc., iki 312,1 mln. 
litų dėl rajoninių katilinių, regiono šilumos trasų ir šilumos 
tiekimo modernizavimo.

Iš penkių didžiausių SVĮ portfelių 2011 metais labiausiai 
išaugo Šiaulių miesto SVĮ portfelis: 20,5 proc., iki 559 mln. 
litų. Reikšmingiausias buvo „Šiaulių energijos“ turto augimas 
38 proc., iki 231,2 mln. litų, dėl investicijų į termofikacinę 
elektrinę. „Šiaulių vandenų“ buhalterinė turto vertė 2011 
metais augo 12,6 proc., iki 299,8 mln. litų, dėl investicijų į 
dumblo apdorojimo įrenginius bei vandentiekio ir nuotekų 
tinklų plėtrą.

Nuosavas kapitalas

SVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė, 2010 metais didėjusi 
2,8 proc., 2011 metais ūgtelėjo tik 0,5 proc. ir pasiekė 3,9 
mlrd. litų. 2010 metais viso SVĮ portfelio nuosavo kapitalo 
pokyčiams daugiausia įtakos turėjo Panevėžio SVĮ portfelio 
nuosavo kapitalo 45 proc. (95 mln. litų) augimas. Jis didėjo 
dėl 82,5 mln. litų perkainotos „Aukštaitijos vandenų“ 
vandentiekio tinklų vertės ir dėl 9,3 mln. litų „Panevėžio 
energijos“ uždirbto grynojo pelno. Kiti reikšmingesni 2010 
metų pokyčiai: Prienų savivaldybė perdavė „Prienų vandenims“ 
6,6 mln. litų vertės vandentiekį ir nuotekų tinklus, todėl buvo 
padidintas bendrovės įstatinis kapitalas, „Radviliškio šilumos“ 
nuosavas kapitalas išaugo 35 proc. dėl ženkliai didesnio 
uždirbto pelno, „Raseinių butų ūkio“ nuosavas kapitalas didėjo 
4 mln. litų dėl įmonei perduoto savivaldybės turto. Be to, 
pertvarkant „Skuodo šilumą“ iš savivaldybės įmonės į uždarąją 
akcinę bendrovę, buvo perkainotas įmonės turtas, dėl kurio 
įregistruotas 7 mln. litų didesnis įstatinis kapitalas. Kauno 
miesto SVĮ portfelio nuosavo kapitalo dydį 2010 metais 
labiausiai veikė 12 mln. litų sumažėjęs „Kauno vandenų“ 
nuosavas kapitalas. Jis sumažintas dėl savivaldybei perduotų 
nebaigtų statybų (Marvelės gatvės ir Nemuno krantinės 
tvirtinimo). 

2011 metais didžiausią įtaką viso SVĮ portfelio nuosavo 
kapitalo vertės pokyčiams turėjo Kauno miesto savivaldybės 
valdomos „Kauno energijos“ 13,5 mln. litų išaugusi nuosavo 
kapitalo vertė (daugiausiai dėl 9,3 mln. litų didesnio 
ataskaitinių metų grynojo pelno). Bendrovės grynojo pelno 
augimą padidino Kauno termofikacinės elektrinės sumokėta 
bauda dėl investicijų susitarimų nesilaikymo. „Trakų vandenų“ 
nuosavas kapitalas augo 3,7 mln. litų, iki 12,9 mln. litų. 
„Vilniaus vandenų“ nuosavo kapitalo pokytis sumažino viso 
SVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertę 6,3 mln. litų. Klaipėdos 
miesto savivaldybės valdomo „Naujojo turgaus“ nuosavas 
kapitalas sumažėjo net 43 proc.,  iki 5,5 mln. litų, dėl 4,5 mln. 
litų, prarastų banke „Snoras“.

Nuosavas kapitalas (mln. litų)
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2009 metai 

Finansiniai įsipareigojimai

SVĮ portfelio finansinė skola, 2010 metais padidėjusi 
2,2 proc., 2011 metais augo dar 8,8 proc., iki 702 mln. litų. 
Pastebėtina, kad net 160 iš 262 analizuotų SVĮ neturėjo jokių 
finansinių įsipareigojimų.

2011 metais Vilniaus ir Šiaulių SVĮ portfelių finansiniai 
įsipareigojimai augo labiausiai ir turėjo didžiausią įtaką 
viso SVĮ portfelio dydžiui. Šiaulių portfelio finansiniai 
įsipareigojimai augo 45,4 mln. litų dėl 43,8 mln. litų didesnių 
„Šiaulių energijos“ paskolų termofikacinei elektrinei statyti, o 
Vilniaus SVĮ finansinė skola 16,2 mln. litų didėjo dėl didesnių 
„Vilniaus vandenų“ (12,9 mln. litų) ir „Grindos“ (4,6 mln. 
litų) skolų. Kauno SVĮ portfelio finansinė skola 2011 metais 
sumažėjo 25,4 mln. litų, iki 167 mln. litų: 9,5 mln. litų skolų 
grąžino „Kauno energija“, 6,2 mln. litų – „Kauno vandenys“.

Finansiniai įsipareigojimai  (mln. litų)
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SVĮ portfelio finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis 
(finansinis svertas) 2011 metais buvo lygus beveik 18 proc. 
Per trejus ataskaitinius metus portfelio finansinis svertas kito 
nežymiai: 2010 metais šis santykis buvo mažesnis ir lygus 16,6 
proc., o 2009 metais jis siekė 16,7 proc. 
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Iš didžiausių miestų SVĮ portfelių Šiaulių SVĮ portfelio 
finansinis svertas 2011 metais buvo didžiausias ir siekė 
42,2 proc. (2010 metais jis siekė 24,7 proc., o 2009 metais 
– 17,9 proc.). Rodiklio pokyčius lėmė „Šiaulių energijos“ 
įsiskolinimų augimas. Panevėžio SVĮ portfelio skolų ir nuosavo 
kapitalo santykis nuo 56,2 proc. 2009 metais sumažėjo iki 35,7 
proc. 2011 metais daugiausia dėl to, kad 2010 metais buvo 
pervertintas „Aukštaitijos vandenų“ turtas ir mažėjo bendrovės 
finansiniai įsipareigojimai.

Pardavimo pajamos

SVĮ portfelio pardavimo pajamos augo antrus metus iš eilės: 
2010 metais jos sudarė 2,3 mlrd. litų ir buvo 0,6 proc. didesnės 
nei 2009 metais, o 2011 metais jos paaugo 2,6 proc. – iki 2,4 
mlrd. litų. 

Pardavimo pajamos (mln. litų)
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Vilniaus SVĮ portfelio pardavimo pajamos 2011 metais 
buvo 6,3 proc. didesnės nei 2010 metais. Net 50,8 proc., iki 
42,6 mln. litų, augo „Grindos“ pajamos, 34,9 proc., iki 13,3 
mln. litų, didėjo „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų“ 
pardavimo pajamos. „Vilniaus vandenų“ pajamos augo 3,4 
mln. litų, iki 96,5 mln. litų.

Panevėžio SVĮ portfelio pajamos 2010 metais smuktelėjo 
5 proc. Nors „Aukštaitijos vandenų“ pardavimo pajamos 
per tuos metus dėl pasikeitusių paslaugų kainų augo 26,6 
proc., iki 27,9 mln. litų, miesto portfelio bendram rezultatui 
reikšmingiausias buvo „Panevėžio energijos“ pajamų 9,3 proc. 
smukimas iki 185,2 mln. litų. „Panevėžio energijos“ pajamos 
mažėjo dėl dviejų priežasčių: pirma, 2010 metais bendrovė 
nepardavė aplinkos taršos leidimų (ATL), o 2009 metais jų 
parduota už 10 mln. litų; antra, apie 7 proc. mažėjo elektros 
energijos pardavimo mastas ir ketvirtadaliu sumažėjo elektros 
energijos tarifas. 2011 metais Panevėžio SVĮ portfelio pajamos 
augo 1,3 proc., iki 263,6 mln. litų, dėl 11,8 proc. (iki 21,6 
mln. litų) augusių „Panevėžio autobusų parko“ pardavimo 
pajamų (iš keleivių pervežimo rinkos pasitraukė maršrutiniai 
taksi) bei net 48,4 proc. (iki 6,8 mln. litų) pašokusių bendrovės 
„Panevėžio gatvės“ pardavimo pajamų (pajamų augimą lėmė 
tai, kad prieš krepšinio čempionatą buvo skirta 1,5 mln. litų 
daugiau lėšų gatvių remontui).

2011 metais Klaipėdos SVĮ portfelio pajamos kito nežymiai, 
išsiskyrė tik „Klaipėdos autobusų parko“ beveik 11 proc. 
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pardavimo pajamų augimas iki 25,7 mln. litų: augo pardavimo 
pajamos iš keleivių pervežimų dėl pasikeitusių bilietų kainų.

Šiaulių SVĮ portfelio pardavimo pajamos 2010 metais 
sumažėjo 3,5 proc., iki 159,6 mln. litų. Tačiau 2011 metais jos  
išaugo 4,6 proc., iki 167 mln. litų, dėl į 2009 metų lygį grįžusių 
Šiaulių oro uosto pajamų (augo reaktyvinio kuro pardavimai ir 
pajamos iš skrydžių).

Veiklos pelnas

Bendrosios savivaldybių valdomų įmonių veiklos sąnaudos, 
2010 metais sumažėjusios 3,4 proc., iki 284,3 mln. litų, 2011 

metais augo 1,8 proc., iki 289,3 mln. litų. Todėl savivaldybių 
valdomų įmonių portfelio veiklos pelnas paskutinius dvejus 
metus mažėjo: 2010 metais visų SVĮ veiklos pelnas smuktelėjo 
net 61,6 proc., iki 51 mln. litų. 2011 metais portfelio veiklos 
pelnas smuko dar 54,1 proc. – iki 23,4 mln. litų. Visose 
didžiausių miestų savivaldybių įmonėse, išskyrus Vilniaus, 
buvo stebimi prastėjantys veiklos pelningumo rodikliai. 
Vilniaus SVĮ portfelio veiklos rezultatai gerėjo: 2011 metais 
pirmą kartą per pastaruosius trejus metus veiklos rezultatas 
buvo teigiamas. Labiausiai sumažėjo Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio SVĮ portfelių veiklos pelnas. 

SVĮ veiklos pelnas (mln. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Kauno miesto savivaldybė 18,6 15,6 11,9

Pokytis  -16,1% -23,5%

Klaipėdos miesto savivaldybė 26,7 11,1 7,7

Pokytis  -58,6% -30,2%

Šiaulių miesto savivaldybė 18,3 4,1 2,3

Pokytis  -77,8% -42,8%

Panevėžio miesto savivaldybė 54 13,4 1

Pokytis  -75,2% -92,3%

Vilniaus miesto savivaldybė -10,9 -4,8 0,8

Pokytis  - -

Visos savivaldybės 133 51 23,4

Pokytis  -61,6% -54,1%

Iš 5 didžiausių miestų savivaldybių, Kauno SVĮ portfelio 
veiklos pelnas 2011 metais buvo didžiausias, tačiau mažėjo 
antrus metus iš eilės. 2011 metais miesto portfelio rezultatą 
mažino „Kauno švaros“ ir „Kauno vandenų“ prastesni 
rezultatai: veiklos pelnas siekė atitinkamai 1,5 mln. litų (1,6 
mln. litų mažiau nei 2010-aisiais) ir 1 mln. litų (1,3 mln. litų 
mažiau nei 2010-aisiais). Klaipėdos SVĮ portfelio veiklos pelną 
ir 2010, ir 2011 metais mažino prastesni „Klaipėdos energijos“ 
veiklos rezultatai: 2010 metais veiklos pelnas mažėjo 15,4 mln. 
litų, 2011 – dar 4 mln. litų. Šiaulių SVĮ portfelio veiklos pelnas 
2010 metais smuktelėjo dėl 16,7 mln. litų mažesnio „Šiaulių 
energijos“ veiklos pelno, nors „Šiaulių vandenys“ teigiamai 
paveikė portfelio rezultatą: uždirbta 3,4 mln. litų daugiau 
veiklos pelno. 2011 metais miesto portfelio rezultatai prastėjo 
daugiausia dėl „Šiaulių energijos“ ir „Busturo“ atitinkamai 0,9 
ir 1,1 mln. litų mažesnio veiklos pelno. Panevėžio miesto SVĮ 
portfelio veiklos pelnas nominaliai sumažėjo labiausiai: 2009 
metais buvo uždirbta 54 mln. litų veiklos pelno, o 2011 – tik 1 
mln. litų. Portfelio rezultatą mažino 42,4 mln. litų 2010 metais 
ir 12,2 mln. litų 2011 metais mažesnis „Panevėžio energijos“ 
veiklos pelnas. Vilniaus miesto SVĮ 2009 ir 2010 metais veikė 
nuostolingai, o 2011 metais uždirbo 0,8 mln. litų veiklos pelno. 
2010 metais nuostolį mažino geresni „Vilniaus vandenų“ ir 
„Susisiekimo paslaugų“ veiklos rezultatai: uždirbta atitinkamai 
2,9 ir 3 mln. litų daugiau nei 2009-aisiais. 2011 metais pasiekti 
portfelio veiklos pelną padėjo geresni „Vilniaus vandenų“ (4,7 
mln. litų didesnis veiklos pelnas), „Vilniaus šilumos tinklų“ 
(2,4 mln. litų didesnis veiklos pelnas) ir „Vilniaus miesto 
būsto“ (2,2 mln. litų didesnis veiklos pelnas) veiklos rezultatai.

Pelningumas

SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža antrus metus iš eilės 
mažėjo: 2009 metais siekė 2,6 proc., 2010 metais smuko iki 
0,8 proc., o 2011 metais tapo neigiama.
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Didžiausių miestų SVĮ portfelių nuosavo kapitalo grąža 2011 
metais siekė apie nulį. Kauno miesto SVĮ grąža nuo 2009 iki 
2011 metų paaugo nežymiai – nuo 1,2 iki 1,8 proc. Klaipėdos 
SVĮ portfelio grąža per trejus metus sumenko nuo 17,8 iki 1,8 
proc. Šį pokytį nulėmė „Klaipėdos energijos“ grynojo pelno 
sumažėjimas nuo 23,7 mln. litų 2009 metais iki 7,3 mln. litų 
2011 metais ir 2011 metais „Naujojo turgaus“ patirtas 4,7 mln. 
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litų grynasis nuostolis. Panevėžio SVĮ portfelio nuosavo kapitalo 
grąža sumažėjo nuo 20,2 proc. 2009 metais iki 0,3 proc. 2011 
metais iš esmės dėl to, kad „Panevėžio energijos“ grynasis pelnas 
sumažėjo nuo 40,4 mln. litų 2009 metais iki 0,7 mln. litų 2011 
metais. Nuo 17,4 mln. litų 2009 metais iki 0,4 mln. litų 2011 
metais smuktelėjęs „Šiaulių energijos“ grynasis pelnas lėmė Šiau-
lių SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžos sumažėjimą nuo 6,1 
proc. iki 0 proc. Neigiamai šio miesto įmonių portfelio rezultatą 
2011 metais paveikė ir „Busturo“ patirtas 1,4 mln. litų nuostolis. 
Vilniaus SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža visą aptariamą lai-
kotarpį buvo neigiama ir 2011 metais siekė -0,9 proc. Didžiausią 
nuosavo kapitalo grąžą pasiekė Birštono (9,5 proc.), Šiaulių rajo-
no (5,3 proc.) ir Varėnos rajono (5,1 proc.) SVĮ.

Darbuotojai

Bendras SVĮ portfelio darbuotojų skaičius aptariamu 
laikotarpiu kito nežymiai. 2010 metais darbuotojų skaičius 
labiausiai (258 darbuotojais) sumažėjo Kauno SVĮ. Net 
penktadalio, t.y. 128, darbuotojų atsisakė „Autrolis“, 49 
darbuotojais sumažėjo bendrovės „Kauno autobusai“ 
darbuotojų skaičius. 2011 metais reikšmingiausi darbuotojų 
skaičiaus pokyčiai pastebėti Druskininkų ir Molėtų rajono 
savivaldybėse: abejose darbuotojų skaičius augo apie 13 
proc. Bendrovėse „Druskininkų vandentiekis“ ir „Molėtų 
švara“ darbuotojų skaičius išaugo atitinkamai 30,2 proc. (29 
darbuotojais) ir 29,5 proc. (28 darbuotojais).

SVĮ darbuotojų skaičius 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Kauno miesto savivaldybė 3 305 3 047 3 055

Panevėžio miesto savivaldybė 1 800 1 732 1 743

Vilniaus miesto savivaldybė 1 631 1 582 1 597

Šiaulių miesto savivaldybė 1 146 1 097 1 075

Klaipėdos miesto savivaldybė 925 883 867
Visos savivaldybės 20 428 19 756 19 778

SVĮ portfelis – apibendrinimas

SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža pastaruosius dvejus 
metus mažėjo ir 2011 metais buvo neigiama (-0,02 proc.). 
Prastėjo ir portfelio turto apyvartumas: 2009 metais jis siekė 
0,32, 2010 metais krito iki 0,29, 2011-aisiais – smuktelėjo dar 
žemiau – iki 0,28. Taip pat pastebėtina, kad 61 proc. portfelio 
įmonių neturėjo jokių finansinių skolų, o viso SVĮ portfelio fi-
nansinis svertas buvo santykinai žemas ir sudarė 18 proc. Visi 
šie rodikliai parodo, kad savivaldybių įmonių turtas valdomas 
neefektyviai, o to pasekmė – nepakankama grąža įmonių savi-
ninkams ar akcininkams už jų investuotą kapitalą.

SVĮ veiklos neefektyvumo ir menkos grąžos akcininkams 
galimos priežastys yra aiškių SVĮ tikslų ir strategijų trūkumas, 

profesionalaus įmonių valdymo stoka, per menka šių įmonių 
atskaitomybės kontrolė. Įmonių menko skaidrumo ir atskaito-
mybės problemas tik patvirtina tai, kad į portfelį dėl Juridinių 
asmenų registrui laiku nepateiktų duomenų nebuvo galimybių 
įtraukti net 12 proc. visų SVĮ.

Todėl savivaldybėms siekiant efektyviau valdyti joms pri-
klausančias įmones, būtina užtikrinti SVĮ skaidrumą, atsto-
vaujant akcininką iškelti įmonėms aiškius tikslus, suformuoti 
stiprias ir profesionalias valdybas. Vyriausybės patvirtintos 
Skaidrumo, Strateginio valdymo ir strateginio planavimo ir 
Nuosavybės gairės galėtų būti pagrindas savivaldybėms siekiant 
skaidresnės ir efektyvesnės joms pavaldžių įmonių veiklos.
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Šilumos sektorius turi reikšmingą tiesioginį poveikį Lietu-
vos ekonomikai: šilumos vartojimas Lietuvai kasmet kainuoja 
apie 2,4 mlrd. litų, o tai sudaro apie 2,3 proc. šalies bendrojo 
vidaus produkto.

1997 metais reorganizavus specialios paskirties akcinę ben-
drovę „Lietuvos energija“, šilumos tiekimo veikla buvo per-
duota savivaldybėms. Dėl kompetencijos stokos valdant cen-
tralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmones bei dėl neefektyvios 
ir nuostolingos įmonių veiklos kai kurios savivaldybės sudarė 
ilgalaikes nuomos sutartis, kuriomis perdavė CŠT bendrovių 
valdymą privataus kapitalo įmonėms – „Dalkia“, „E-energija“ 
ir „Fortum Heat“. Taip Lietuvoje susiformavo du šilumos sek-
toriaus įmonių valdymo modeliai: vienos įmonės išliko paval-
džios savivaldybėms, kitų infrastruktūra buvo išnuomota priva-
tiems operatoriams.

Šilumos sektoriaus reguliavimas

2003 metais buvo priimtas Šilumos ūkio įstatymas, kuris su-
darė sąlygas intensyviau investuoti į CŠT įmonių infrastruktū-
ros atnaujinimą bei atvėrė galimybę ir išnuomotų infrastruktū-
rų operatoriams, ir savivaldybių valdomoms įmonėms uždirbti 
pelną, kurio leistiną dydį nustato Valstybinė kainų ir energeti-
kos kontrolės komisija (VKEKK). 

2011 metų pabaigoje pakeitus Energetikos įstatymą, viršu-
tinių energetikos kainų ribų nustatymo principų ir metodikos 
rengimas perduotas Energetikos ministerijai, o VKEKK išliko 
atsakinga už konkrečių kainų ribų nustatymą ir paslaugų tiekė-
jų kontroliavimą.

Pagal Šilumos ūkio įstatymą, VKEKK, atsižvelgdama į savi-
valdybės pastabas dėl šilumos tiekėjo pateikto šilumos bazinės 

kainos projekto, kiekvienam ne mažiau nei 10 GWh šilumos 
energijos per metus realizuojančiam šilumos tiekėjui nustato 
šilumos bazinę kainą. Šilumos tiekėjams, realizuojantiems ma-
žiau nei 10 GWh šilumos energijos per metus, šilumos bazines 
kainas, vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika, 
nustato savivaldybių tarybos.

CŠT įmonių šilumos gamybai-perdavimui ir pardavimui 
taikoma skirtinga normatyvinio pelno skaičiavimo metodika. 
Šilumos gamybos ir perdavimo veiklos normatyvinis pelnas 
skaičiuojamas nuo įmonės licencijuojamoje veikloje naudoja-
mo turto vertės bei privalomo rezervinio kuro atsargų vertės, o 
šilumos pardavimo veiklos normatyvinis pelnas skaičiuojamas 
nuo nustatytų būtinųjų šilumos pardavimo sąnaudų. Norma-
tyviniam pelnui įtakos turi vidutinė svertinė kapitalo kaina, 
kurią lemia įmonės nuosavo ir skolinto kapitalo santykis bei 
skolinto ir nuosavo kapitalo kaina. Nuosavo kapitalo kainą ap-
skaičiuoja ir kasmet skelbia VKEKK. 2011 metais apskaičiuota 
nuosavo kapitalo grąža buvo lygi 6,87 proc. Kapitalo struktūrą 
įmonės gali nustatyti pačios ir taip valdyti savo rentabilumą. 

VKEKK duomenimis, Lietuvoje veikia apie 350 šilumos 
tiekėjų, kurių 50 veikla yra reguliuojama VKEKK. Iš 50 ši-
lumos tiekėjų 33 yra valdomi savivaldybių, o 17-a įmonių 
išnuomojo šilumos tiekimo infrastruktūrą privačiam operato-
riui. Šilumos tiekėjai šilumą gali gaminti patys arba įsigyti ją iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų. Lietuvoje veikia 18 tokių 
gamintojų, iš jų 9 gamintojų parduodamos šilumos kainas re-
guliuoja VKEKK.

2011 metų duomenimis, VKEKK reguliuojami šilumos 
tiekėjai patiekė 97,3 proc. viso į tinklus patiekto šilumos 
kiekio šalyje ir aptarnavo 680,8 tūkst. vartotojų, t. y. 2,3 proc. 
daugiau nei 2010 metais (665,4 tūkst.).

VKEKK reguliuojami (savivaldybių ir privačių operatorių 
valdomi) ir nereguliuojami šilumos tiekėjai ir jų patiekta 
šiluma 2011 metais (GWh)
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Savivaldybių valdomų CŠT įmonių portfelio 
rezultatų apžvalga

Į apibendrintą savivaldybių valdomų CŠT įmonių portfelį 
įtrauktos 36 įmonės iš 39. Trys įmonės („Birštono šiluma“, 
„Skuodo šiluma“ ir „Dainavos energetika“) neįtrauktos į 

portfelį dėl 2011 metų finansinių duomenų trūkumo. 
Dešimt didžiausių pagal turtą savivaldybių kontroliuojamų 

CŠT įmonių 2011 metais nurodytos toliau esančioje lentelėje. 

Įmonės pavadinimas Ar turtas 
išnuomotas?

Savivaldybei 
priklausanti dalis

Turtas 2011 m. 
pab. (tūkst. Lt)

Pajamos 2011 m. 
(tūkst. Lt)

Grynasis pelnas 
2011 m. (tūkst. 

Lt)
ROE 2011 m. 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Taip 99,4% 476 224 59 898 2 042 0,5%

AB „Kauno energija“ Ne 92,8% 412 255 309 345 13 540 4,0%

AB „Panevėžio energija“ Ne 59,5% 312 096 184 334 673 0,3%

AB „Šiaulių energija“ Ne 95,3% 231 238 103 944 351 0,2%

AB „Klaipėdos energija“ Ne 75,2% 189 093 179 297 7 256 4,4%

UAB „Utenos šilumos tinklai“ Ne 99,6% 60 432 24 063 1 883 3,9%

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Ne 99,9% 48 854 25 952 329 0,9%

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ Taip 98,6% 40 075 2 092 109 0,3%

AB „Jonavos šilumos tinklai“ Ne 100,0% 39 587 29 656 -1 459 -4,8%
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Ne 99,9% 25 123 15 005 473 2,3%

Visų dešimties įmonių valdymas yra savivaldybių rankose 
(miestų savivaldybės valdo kontrolinį akcijų paketą). „Kauno 
energijos“ akcijos yra įtrauktos į „NASDAQ OMX Vilnius“ 
papildomąjį prekybos sąrašą. „Panevėžio energija“, tiekianti 
šilumos energiją regioniniu mastu, priklauso kelioms 
savivaldybėms (Panevėžio miesto, Kėdainių, Rokiškio, 
Kupiškio, Pasvalio, Zarasų ir Panevėžio rajonų), tačiau 
kontrolinį akcijų paketą (59,5%) valdo Panevėžio miesto 
savivaldybė. „Klaipėdos energija“, siekdama dalintis patirtimi 

su konsultantais iš užsienio bei gerinti bendrovės valdymą, į 
bendrovę pritraukė užsienio kapitalo – 19,6 proc. bendrovės 
akcijų valdo „Fortum Heat Lietuva“. „Vilniaus šilumos tinklai“ 
visą infrastruktūrą yra išnuomojusi privačiam operatoriui – 
„Dalkia“. Dešimties didžiausių CŠT įmonių valdomas turtas ir 
pajamos sudaro atitinkamai  21,5 proc. proc. viso CŠT įmonių 
portfelio turto ir 39,2  proc. pajamų. 

Toliau pateikiama iš 36 savivaldybių valdomų CŠT įmonių 
sudaryto portfelio finansinių rezultatų apžvalga.

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2009 metai 2010 metai 2011 metai

Pardavimo pajamos 1 054 727 1 062 203 1 059 746

Pardavimo savikaina 883 072 974 161 1 005 450

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 171 654 88 041 54 296

Veiklos sąnaudos 51 956 47 619 44 911

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 22 603 9 887 14 327

Veiklos pelnas (nuostoliai) 142 302 50 310 23 712

Veiklos pelno marža 13,5% 4,7% 2,2%

Finansinė ir investicinė veikla -12 731 -4 989 527

Pagautė 33 10 0

Netekimai 203 274 17

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 129 401 45 057 24 222

Pelno mokestis 14 740 6 530 140

Grynasis pelnas 114 661 38 527 24 082

Grynojo pelno marža 10,9% 3,6% 2,3%
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 24 526 7 115 2 919
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Rodikliai 2009 metai 2010 metai 2011 metai

ROA 6,1% 1,9% 1,1%

ROE 10,0% 3,0% 1,8%

D/E 20,1% 21,0% 23,7%

Kita informacija 2009 metai 2010 metai 2011 metai
Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 099 3 099 3 134

Balansas (tūkst. litų) 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Nematerialus turtas 8 557 3 437 3 762

Materialus turtas 1 583 891 1 619 618 1 757 147

Finansinis turtas 14 884 18 439 30 672

Kitas ilgalaikis turtas 7 834 12 853 11 336

Ilgalaikis turtas 1 615 165 1 654 348 1 802 917

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 841 54 775 65 363

Per vienerius metus gautinos sumos 225 469 278 584 246 990

Kitas trumpalaikis turtas 26 805 26 250 9 758

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 56 986 37 498 44 096

Trumpalaikis turtas 359 101 397 107 366 207

Turto iš viso 1 974 266 2 051 455 2 169 125

Nuosavas kapitalas 1 271 516 1 312 238 1 330 138

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 110 457 116 185 117 736

Dotacijos, subsidijos 133 054 153 006 213 203

Ilgalaikiai įsipareigojimai 272 917 252 229 295 333

Trumpalaikiai įsipareigojimai 296 779 333 981 330 450

Įsipareigojimai 569 696 586 210 625 783

Iš jų: finansiniai įsipareigojimai 255 433 275 971 315 328
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 974 266 2 051 455 2 169 125

CŠT portfelio buhalterinė turto vertė, 2010 metais augusi 
3,9 proc., 2011 padidėjo dar 5,7 proc., iki 2,2 mlrd. litų. Dėl 
įgyvendinamo „Šiaulių termofikacinės elektrinės“ projekto 
2011 metais labiausiai išaugo „Šiaulių energijos“ turtas (63,7 
mln. litų, iki 231,2 mln. litų). Labiausiai sumažėjo „Vilniaus 
šilumos tinklų“ buhalterinė turto vertė (20,1 mln. litų, iki 
476,2 mln. litų). Šilumos sektoriaus portfelio nuosavas kapita-
las, 2010 metais ūgtelėjęs 3,2 proc., 2011 metais pakilo tik 1,4 
proc., iki 1,3 mlrd. litų. 2011 metų portfelio nuosavo kapitalo 
vertės pokyčiams esminės įtakos turėjo „Kauno energijos“ nuo-
savo kapitalo vertė, augusi dėl 13,5 mln. litų uždirbto grynojo 
pelno. CŠT įmonių bendrosios finansinės skolos, 2010 metais 
siekusios 276 mln. litų (t.y. 8 proc. daugiau nei 2009 metais), 
2011 metais išaugo 14,3 proc., iki 315,3 mln. litų. Labiausiai 
padidėjo termofikacinės elektrinės projektą įgyvendinančios 
„Šiaulių energijos“ finansiniai įsipareigojimai (43,8 mln. litų, 
iki 94,4 mln. litų), 9,5 mln. litų skolų grąžino „Kauno energi-
ja“. CŠT portfelio finansinis svertas (finansinių skolų ir nuo-
savo kapitalo santykis) didėjo nuo 20,1 proc. 2009 metais iki 
23,7 proc. 2011 metais. 

Bendroji CŠT portfelio apyvarta 2009-2011 metais kito ne-
žymiai: 2010 metais augusi 0,7 proc., 2011 metais ji smuktelė-
jo 0,2 proc., iki 1,1 mlrd. litų. Veiklos sąnaudos, 2010 metais 
sumažėjusios 8,3 proc., 2011 metais sumenko dar 5,7 proc., iki 
44,9 mln. litų. Portfelio veiklos pelnas sumažėjo nuo 142,3 mln. 
litų 2009 metais iki 23,7 mln. litų 2011 metais. Esminę įtaką 
portfelio veiklos pelno sumažėjimui turėjo „Panevėžio energi-
jos“, „Klaipėdos energijos“, „Jonavos šilumos tinklų“ išaugusi 
pardavimo savikaina. CŠT įmonių nuosavo kapitalo grąža suma-
žėjo nuo 10 proc. 2009 metais iki 1,8 proc. 2011 metais.

Į portfelį įtrauktose savivaldybių valdomose CŠT įmonėse 
2009-2010 metais dirbo 3 099 žmonės. 2011 metais dirbančių-
jų šiame sektoriuje skaičius išaugo 1,1 proc., iki 3 134.

Šilumos kainos ir CŠT įmonių veiklos efektyvumas

2011 metais vidutinės metinės šilumos kainos didžiuosiuose 
miestuose paaugo vidutiniškai 12,1 proc. Kainų pokyčiai 
didžiuosiuose miestuose pavaizduoti žemiau. Labiausiai kainos 
augo Vilniuje ir Šiauliuose (15,1 proc. ir 16,8 proc.), mažiausiai 
– Kaune (8 proc.).
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Vidutinės metinės šilumos kainos didžiuosiuose miestuose su PVM 2010-2011 metais (ct/kWh)
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Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys
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+15,1 % +8,0 % +12,0 % +16,8 % +8,5 %

Šaltinis: VKEKK

Didžiausios šilumos kainos 2010-2011 metais buvo Kau-
ne (2010 metais siekė 25,28 ct/kWh, o 2011 metais – 27,27 ct/
kWh), mažiausios – Klaipėdoje (2010 metais – 21,22 ct/kWh, o 
2011 metais – 23,76 ct/kWh) ir Panevėžyje (2010 metais – 21,47 
ct/kWh, o 2011 metais – 23,31 ct/kWh). 2012 metų sausio mėn. 
duomenimis, iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos sostinių mažiausiai už 

šilumą mokėjo Rygos gyventojai – 23,33 ct/kWh (su PVM), dau-
giausiai – Vilniaus gyventojai – 29,23 ct/kWh. Palyginti su kai-
nomis 2011 metų sausį, labiausiai šiluma brango Vilniuje (27,1 
proc.), mažiausiai – Taline (17,6 proc.). Į Vilniaus miesto šilumos 
kainą 2012 metų sausį įskaičiuoti 2,95 ct/kWh (2011 metų sausį 
– 1,34 ct/kWh) dėl nepadengtų sąnaudų 2008-2010 metais.

2011 ir 2012 metų sausio mėn. šilumos kaina Vilniuje, Taline ir Rygoje (ct/kWh)
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Įmonių veiklos efektyvumą apibūdina į šilumos kainą įskai-
čiuojami gamybos kaštai, iš jų atėmus kuro sąnaudas. Didžiau-
sią dalį šilumos tiekimo veiklos sąnaudų – neįskaičiuojant kuro 
ir perkamos šilumos sąnaudų – sudaro darbo užmokestis (nuo 
19,9 iki 28,9 proc.) ir nusidėvėjimo sąnaudos (nuo 12,8 iki 
21,2 proc.). Klaipėdos ir Vilniaus CŠT įmonėse darbo užmo-
kestis sudarė didžiausią veiklos sąnaudų (be kuro ir perkamos 
šilumos sąnaudų) dalį – atitinkamai 29 proc. ir 20 proc. visų 
sąnaudų. „Panevėžio energijos“ didžiausią sąnaudų dalį sudarė 
nusidėvėjimo sąnaudos (21,2 proc.), o „Klaipėdos energijoje“ 
ši dalis buvo mažiausia (12,8 proc.). Remonto sąnaudų dalis 
didžiausia buvo „Vilniaus energijoje“ ir sudarė 0,66 ct/kWh. 

Vertinant 5 didžiausių Lietuvos miestų CŠT įmones, „Pa-
nevėžio energijos“ kuro sąnaudos, o taip pat ir šilumos kaina, 
2011 metais buvo mažiausios, nes bendrovė yra mažiausiai iš visų 
įmonių priklausoma nuo iškastinio kuro – jos naudojamo kuro 
balanse 23 proc. sudaro biokuras. Bendrovės kuro ir perkamos ši-
lumos sąnaudos sudaro 15,84 ct/kWh – 68 proc. šilumos kainos, 
o kituose didžiuosiuose miestuose ši kainos dalis didesnė 10-25 
proc. „Vilniaus energijoje“ biokuras sudaro 11 proc. sunaudoja-
mo kuro, šilumai Kaune gaminti naudojama tik 2 proc. biokuro, 
o šių miestų CŠT įmonių kuro sąnaudos – didžiausios.

Pelnas didžiausią kainos dalį sudarė Vilniuje ir Panevėžyje 
(0,86 ct/kWh, t. y. 3,1 proc., ir 0,80 ct/kWh, t.y. 3,7 proc.).

2010 metai        2011 metai 2010 metai        2011 metai 2010 metai        2011 metai 2010 metai        2011 metai
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Veiklos sąnaudos (be kuro sąnaudų) didžiuosiuose 
miestuose, išskyrus Kauną, 2011 metais padidėjo vidutiniškai 
3,7 proc. Labiausiai jos išaugo Vilniuje (16,4 proc.), mažiausiai 
– Klaipėdoje (2,9 proc.), Kaune – sumažėjo 6,9 proc. Iš šių 

sąnaudų, išlaidos darbo užmokesčiui ūgtelėjo labiausiai – 3,1 
proc. Didžiausių miestų CŠT įmonių kuro ir perkamos šilumos 
sąnaudos 2011 metais vidutiniškai išaugo 25,5 proc. ir nulėmė 
bendrą šilumos kainų augimą. 

2011 metų vidutinių šilumos kainų struktūra didžiuosiuose miestuose (ct/kWh)

Šaltinis: VKEKK
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Šilumos gamyba ir suvartojimas

1990-aisiais šilumos gamybos mastas Lietuvoje siekė beveik 
30 TWh. Iki 2000 metų jis mažėjo ir sudarė apie 13 TWh. Nuo 
2000 metų šilumos energijos gamyba kito nežymiai  ir 2010 me-
tais siekė 13,6 TWh. Beveik pusė šios šilumos energijos pagamin-
ta šiluminėse elektrinėse, dar beveik trečdalis – katilinėse, o likusi 
dalis – kituose įrenginiuose.

Savivaldybių valdomi šilumos tiekėjai 2011 metais aprūpino 
šiluma 59,3 proc. šilumos vartotojų (2010 metais – 57,9 proc.), 
38,3 proc. vartotojų aptarnavo įmonių grupė „Dalkia“ – stam-

biausias šilumos tiekėjas Lietuvoje, valdantis „Vilniaus energiją“ ir 
8 „Litesko“ filialus, likusią dalį – kiti tiekėjai. Didžiausi savivaldy-
bių valdomi šilumos tiekėjai buvo „Kauno energija“, 2011 metais 
pardavusi apie 17 proc. viso šilumos kiekio, „Klaipėdos energi-
ja“ – apie 11 proc., „Panevėžio energija“ – apie 9 proc. ir „Šiaulių 
energija“ – apie 6 proc.

VKEKK atliktoje 2010 metų šilumos tiekėjų palyginamojoje 
analizėje šilumos tiekėjai skirstomi į grupes pagal per metus reali-
zuojamą šilumos kiekį, kaip parodyta toliau esančioje diagramoje.

Kuro balanso struktūra šilumos tiekėjų grupėse pagal patiektą šilumos kiekį ir sąlyginio kuro kaina (LT/tne) 2010 metais
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Palyginamoji analizė parodė, kad daugiausia (150 tūkst. 
MWh ir daugiau) šilumos realizuojančios įmonės („Vilniaus 
energija“, „Kauno energija“, „Klaipėdos energija“, „Panevėžio 
energija“, „Šiaulių energija“, Litesko fil. „Alytaus energija“) yra 
labiausiai priklausomos nuo gamtinių dujų: šilumos gamyba iš 
gamtinių dujų kuro balanso struktūroje sudaro daugiau nei 80 
proc. Daugiausia (apie 60 proc.) biokuro sunaudoja mažiausiai 
šilumos teikiančios įmonės, nes dėl mažesnio veiklos masto joms 
prireikė mažesnių investicijų gamybai modernizuoti. Mažesnė ši-
lumos tiekėjų priklausomybė nuo gamtinių dujų lemia mažesnę 
vidutinę sąlyginę kuro kainą – mažiausių tiekėjų sąlyginė kuro 
kaina 2010 metais siekė 817 litų už toną naftos ekvivalentu (tne). 
Didžiausiems ir daugiausiai gamtinių dujų naudojantiems tiekė-
jams šilumą gaminti yra brangiausia – 2010 metais jų sunaudo-
jamo sąlyginio kuro vienos tne kaina siekė 1 188 litų. Remiantis 
šiais duomenimis, darytina išvada, kad siekiant sumažinti ener-
getinę priklausomybę, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
didžiausių šilumos tiekėjų modernizavimui ir jų kuro balanso 
diversifikavimui panaudojant alternatyvius energijos išteklius. 

Šilumos sektoriaus ateities prioritetai

Šiuo metu šilumos sektorius yra labai priklausomas nuo vie-
no energijos išteklių šaltinio: didžioji dalis šilumos pagaminama 
naudojant iškastinį kurą (70 proc. jo sudaro gamtinės dujos). 
Nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta, kad valstybė, 
siekdama didinti energetinę nepriklausomybę, inicijuos šilu-
mos energijos taupymą, taip pat skatins ir rems atsinaujinančių 
energijos išteklių (toliau – AEI) naudojimą šildymo sektoriuje, 
didins konkurenciją bei sieks liberalizuoti šilumos rinką.

Viena opiausių šilumos sektoriaus problemų yra neefekty-
vus šilumos energijos vartojimas (Lietuvoje pastatuose vidu-
tiniškai suvartojama 220 kWh/kv.m, Skandinavijos šalyse šis 
rodiklis mažesnis ir siekia vidutiniškai 128 kWh/kv.m). Na-
cionalinėje energetikos strategijoje numatyta, kad bus reno-
vuojama dauguma daugiabučių ir visuomeninių pastatų, todėl 
2020 metais bus sutaupoma 2-3 TWh šilumos energijos. Dėl 
šios iniciatyvos vienam namų ūkiui kasmetinės šildymo išlaidos 

sumažės vidutiniškai 500 litų, sumažės oro tarša. Daugiabu-
čiams ir visuomeniniams pastatams renovuoti reikės skirti apie 
5-8 mlrd. litų (iš valstybės, ES fondų ir gyventojų lėšų), o šios 
investicijos, planuojama, atsipirks per 10 metų.

Planuojama, kad iki 2020 metų centrinio šildymo sektoriu-
je AEI sudarys 60 proc. Valstybė skatins investicijas į biomasės 

AEI plėtra iki 2020 metų (TWh)
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  Atliekos, nelaikomos AEI

kogeneracinių elektrinių plėtrą, kuri leis pasigaminti 1,4 TWh 
šilumos, ir biomasės katilinių statybas, kuriose bus pagamina-
ma papildomai 1,1 TWh šilumos energijos. Taip pat planuo-
jama didžiuosiuose miestuose ar šalia jų statyti atliekų degini-
mo jėgaines, kurios gamins apie 0,8 TWh šilumos energijos 
per metus. Numatoma skatinti ir saulės kolektorių naudojimą 
karšto vandens ruošimui. Įgyvendinus užsibrėžtas iniciatyvas 
2030 metais centralizuotai tiekiamos šilumos poreikis sumažė-
tų 3,5 TWh (iki 6,5 TWh), o 2050 metais centralizuotai tie-
kiamos šilumos poreikis būtų visiškai patenkinamas tik iš AEI. 

Nacionalinėje energetikos strategijoje taip pat numatoma 
skatinti konkurenciją tarp gamintojų palaipsniui diegiant lais-
vos rinkos principus. Siekiama, kad procesas prijungiant nau-
jus šilumos gamintojus prie tinklų būtų skaidrus ir efektyvus.
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VeRtINIMO MetODIKA

Analizuojant VVĮ ir SVĮ portfelių rodiklius, buvo vertinami 
suminiai finansiniai duomenys, pateikti įmonių audituotose 
metinėse finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ ir SVĮ 
konsoliduotųjų arba jungtinių finansinių ataskaitų, parengtų 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Dėl 
duomenų trūkumo nebuvo eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Į 
VVĮ portfelio turto vertę neįskaičiuota valstybės nekilnojamojo 
turto, kuris nėra valdomas VVĮ ir neįtrauktas į jų balansus, 
vertė. 

Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji UAB 
„Visagino atominės elektrinė“ (energetikos sektorius), AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ (transporto sektorius) ir Generalinės 
miškų urėdijos konsoliduotieji miškų urėdijų finansiniai 
rezultatai.

Bendrovės „Lietuvos dujos“, kurios valstybė valdo mažesnę 
negu 50 proc. dalį, rezultatai buvo agreguoti naudojant 
nuosavybės metodą. Vadovaujantis šiuo metodu, valstybės 
valdoma bendrovės nuosavybės dalis buvo įtraukta į portfelio 
finansinį turtą ir nuosavą kapitalą, o iš bendrovės gauti 
dividendai įtraukti į portfelio finansines pajamas.

Nustatant VVĮ vertę rinkoje, remtasi šiomis prielaidomis:
n įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, 

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

n įmonių, kurių akcijų nėra biržos prekybos sąrašuose, vertė 
nustatyta pagal buhalterinę nuosavo kapitalo vertę (darant 
prielaidą, kad įmonių balansuose nurodyta turto vertė atitin-
ka jo vertę rinkoje);

n miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta 
miškų verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų 
srautų metodą. 2011 metais miškai buvo pervertinti, atsi-
žvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, kad 
miškų vertė dėl medienos kainų augimo ūgtelėjo 4,9 proc. 
− nuo 3,1 mlrd. iki 3,253 mlrd. litų;

n iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių turto 
ir nuosavo kapitalo verčių atimta šių kelių apskaitinė vertė – 
7 mlrd. litų. Ji parodo investuotų biudžeto lėšų kiekį, tačiau 
kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta nuliui, nes 

keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių priežiūros 
įmonėms;

n VVĮ rinkos vertė apskaičiuota vertinant tik valstybės valdo-
mą šių įmonių dalį (t. y. atėmus mažumos dalį).
Ataskaitoje nurodomi veiklos pelno prieš nusidėvėjimą ir 

amortizaciją (EBITDA) rodikliai apskaičiuoti prie veiklos pelno 
arba nuostolių (apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos 
rezultatą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. 
Šiuo būdu apskaičiuotas EBITDA nurodomas ir portfelio, ir 
atskirų įmonių finansinėse apžvalgose ir gali skirtis nuo įmonių 
finansinėse ar veiklos ataskaitose nurodomo EBITDA.

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – 
tai valstybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto 
naudojimą patikėjimo teise (turto mokestis) ir miškų urėdijų 
mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos 
ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (žaliavos mokestis). 
Šie mokestiniai įsipareigojimai atneša papildomų pajamų 
į valstybės biudžetą ir yra taikomi tik pirmiau minėtoms 
įmonėms, tad, vertinant šių įmonių pelningumą ir grąžą 
valstybei, tikslinga netipinius mokesčius valstybei atimti iš 
veiklos sąnaudų. Todėl ataskaitoje papildomai nurodomas VVĮ 
portfelio ir atskirų valstybės įmonių grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei, kuris apskaičiuojamas grynąjį 
pelną padidinus netipinių mokesčių valstybei suma, sumažinta 
pelno mokesčio (15 proc.) dalimi. Šis koregavimas pateikiamas 
tik informaciniais tikslais, o jo įtaka balansinėms vertėms 
ataskaitoje nenurodoma.

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti 
ataskaitinių metų pelną dalijant atitinkamai iš kapitalo arba 
turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių ataskaitinių metų 
pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, skaičiuojant kapitalo 
grąžos rodiklį, 2011 metų gruodžio 31 dieną imamas pelnas, 
kurį įmonė uždirbo nuo 2011 metų sausio 1 dienos iki 2011 
metų gruodžio 31 dienos (skaičiuojant pelną, iš veiklos 
sąnaudų atimamas valstybės įmonės turto mokestis ir žaliavos 
mokestis). Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 2011 
metų sausio 1 dieną ir 2011 metų gruodžio 31 dieną vidurkiai.

Vertinimo metodika

Šią metinę ataskaitą parengė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 
d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios ins-
titucijos paskyrimo“, 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1731 „Dėl Valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimo koncepcijos patvir-
tinimo“ ir 2011 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl Valstybės valdomų įmonių pertvarkos 2011–2012 metų programos patvirtinimo“ 
reikalavimais ir nuostatomis.

Rengiant šią metinę ataskaitą, naudotasi išoriniais informacijos šaltiniais: viešai skelbiama įmonių informacija, įmonių pateiktomis me-
tinėmis finansinėmis, veiklos ataskaitomis ir įmonių metiniais pranešimais, VĮ Registrų centro, Statistikos departamento, VĮ Valstybinio 
miškotvarkos instituto, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, „NASDAQ OMX Vilnius“ ver-
tybinių popierių biržos, atskirų ministerijų pateikta informacija ir duomenimis. Ataskaitos netikrino nepriklausomi auditoriai, o ataskaitos 
rengėjai neatliko savarankiško šioje ataskaitoje esančios informacijos patikrinimo, įskaitant skaičiavimus ar prognozes, ir esant bet kokiam 
poreikiui remtis šia informacija priimant bet kokius sprendimus, bet kuris asmuo turi remtis savo savarankišku įvertinimu. Ataskaitos ren-
gėjai, Vyriausybė ir bet kuri valstybės institucija ar kitas jos kontroliuojamas subjektas nėra ir bet kokiomis aplinkybėmis nebus atsakingi už 
trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus remiantis šioje apžvalgoje pateikta informacija, išvadomis ir pareikštomis nuomonėmis. Bendrovių 
praeities rezultatai negarantuoja ir negali būti sietini su ateities rezultatais. Ši metinė ataskaita nėra nei siūlymas parduoti ar kvietimas pirkti 
vertybinius popierius arba bet kokį turtą, nei sudarys dalį bet kokio investicinio sprendimo ar bet kokio sprendimo sudaryti bet kokį sandorį.
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Valstybės valdomų įmonių sąrašas

Nr. Įmonės pavadinimas
Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius
Pardavimo 

pajamos 2011 
m., tūkst. litų

Turtas 
2011-12-31, 

tūkst. litų

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 2 673 146 11 610 830

2 AB „Lietuvos energija“ 96,1% UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ Energetika 1 429 507 3 720 441

3 AB LESTO 82,6% UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ Energetika 2 245 484 5 283 545

4 AB LITGRID 97,5% UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ Energetika 434 806 2 502 718

5 AB „Klaipėdos nafta“ 70,6% Energetikos ministerija Energetika 141 276 519 358

6 AB „Lietuvos dujos“1 17,7% Energetikos ministerija Energetika 1 840 012 2 698 631

7 UAB „Visagino energetikos 
remontas“2 100,0% Energetikos ministerija Energetika n.d. n.d.

8 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 0 3 365

9 VĮ Ignalinos atominė elektrinė3 - Energetikos ministerija Energetika 1 099 1 770 691

10 VĮ Radioaktyviųjų atliekų
varkymo agentūra - Energetikos ministerija Energetika 45 1 832

11 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 63 199 207 997

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

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

14 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Transportas 78 169 213.854

15 AB Lietuvos paštas 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 183 209 225 090

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

17 VĮ „Automagistralė“ - Susisiekimo ministerija Transportas 33 054 1 061 140

18 VĮ „Alytaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 775 391 640

19 VĮ „Kauno regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 30 632 909 292

20 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 19 438 590 089

21 VĮ „Marijampolės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 515 525 868

22 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 26 993 455 013

23 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 42 191 849 789

24 VĮ „Tauragės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 061 277 119

25 VĮ „Telšių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 953 353 468

26 VĮ „Utenos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 22 189 590 739

27 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 28 158 962 366

28 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Transportas 3 411 165 701

29 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Transportas 77 250 167 647

30 VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 167 558 1 444 425

31 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 3 941 142 047

32 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 48 021 334 307

33 VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas - Susisiekimo ministerija Transportas 8 499 15 185

34 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 7 682 80 653

35 AB "Autoūkis" 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 5 027 7 975

36 UAB "Eismo sauga" 100,0% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 2 074 2 132

37 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 6 957 4 888

38 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 314 10 508

39 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 301 13 171

40 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 14 280 11 670

41 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 660 8 272
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42 VĮ Dubravos eksperimentinė-
mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 19 022 20 330

43 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9.236 7.964

44 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 11 066 9 841

45 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 551 9 569

46 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 15 467 21 937

47 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 16 412 15 410

48 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 921 12 544

49 VĮ Kazlų rūdos mokomoji
miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 15 074 12 085

50 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 15 344 21 109

51 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 17 731 25 931

52 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 774 4 728

53 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 898 16 801

54 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 395 7 310

55 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 15 278 9 971

56 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 12 944 9 249

57 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 606 7 128

58 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 21 983 23 545

59 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 14 647 14 964

60 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 12 216 13 509

61 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 706 9 695

62 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 930 9 234

63 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 11 051 7 593

64 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 12 831 11 795

65 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 11 892 15 064

66 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 14 178 13 053

67 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 14 025 14 280

68 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 16 981 16 243

69 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 19 266 23 202

70 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 15 136 15 599

71 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 428 7 758

72 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 18 976 17 569

73 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 20 238 19 409

74 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 336 5 358

75 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 12 948 14 426

76 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 18 372 14 422

77 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 713 8 997

78 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 15 916 18 833

79 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 484 5 604

80 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1 841 3 794

81 VĮ Statybos produkcijos
sertifikavimo centras - Aplinkos ministerija Kita 3 330 3 474

82 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra- Energetikos ministerija Kita 50 392** 392 112

83 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 10 060 141 046

84 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita 929 1 519 694

85 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 1 553 12 137

86 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 6 398 328 480
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87 VĮ prie Alytaus pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 5 438 4 846

88 VĮ prie Marijampolės pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 5 953 13 624

89 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų
pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 17 058 14 282

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

91 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 124 250 021

92 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo departa-
mentas Kita 36 200 3 797

93 UAB Respublikinė mokomoji 
sportinė bazė 100,0% Kūno kultūros ir sporto 

departamentas Kita 267 574

94 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras 100,0% Kūno kultūros ir sporto 

departamentas Kita 314 1 590

95 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 20 759 22 801

96 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė Kita 3 469 11 878

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

mentas Kita 2 617 4 885

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

- Nacionalinė žemės tarnyba Kita 1 063 7 808

99 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas Kita 2 554 8 073

100 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 4 239 6 796

101 UAB Kauno Petrašiūnų
darbo rinkos mokymo centras 54,2% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 1 589 2 993

102 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 8 564 15 202

103 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 2 458 5 258

104 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 13 289 25 723

105 AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 73 425 145 138

106 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos 
ministerija Kita 10 527 4 757

107 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 588 2 191

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

Kita 0 18 504

109 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 88 043 76 128

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

111 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 6 405 44 956

112 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 4 309 136 246

113 UAB Lietuvos parodų ir
kongresų centras „LITEXPO“ 98,8% Ūkio ministerija Kita 14 103 49 268

114 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ - Ūkio ministerija Kita 608 4 068

115 VĮ „Visagino statybininkai“4 - Ūkio ministerija Kita 2 011 10 102

116 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita 5 867 10 585

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

jos tarnyba Kita 64 22

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

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

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

121 VĮ Kauno metrologijos centras - Valstybinė metrologijos 
tarnyba Kita 2 626 3 440

122 VĮ Panevėžio metrologijos centras - Valstybinė metrologijos 
tarnyba Kita 1 204 1 320
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123 UAB „Palangos žvorūnė“ 100,0% Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba Kita 1 347 14 655

124 UAB „Senevita“ 100,0% Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba Kita 3 992 3 426

125 UAB sanatorija „Pušyno kelias“ 100,0% Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba Kita 5 801 7 807

126 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 20 533 22 781

127 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 77 753 47 124

128 UAB žurnalas „Sveikata“2 100,0% Vilniaus teritorinė ligonių kasa Kita 136 405

129 UAB Kauno Naujamiesčio darbo 
rinkos mokymo centras 99,7% VĮ Valstybės turto fondas Kita 743 672

130 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 21 631 19.434

131 AB „Lietuvos veislininkystė"5 97,3% Žemės ūkio ministerija Kita n.d. n.d.

131a AB „Marijampolės regiono
veislininkystė“ 88,5% Žemės ūkio ministerija Kita 875** 2.220

131b AB „Šiaulių regiono veislininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 389** 5.363

132 UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 10 807** 3.588

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

134 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 179 1 677

135 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 7 862 5 309

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

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

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

139 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 5 428** 5 760

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

141 UAB Nemuno žirgynas4 90,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1 932** 5 293

142 UAB Sartų žirgynas4 85,3% Žemės ūkio ministerija Kita 289** 1 755

143 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 5 569** 7 446

144 UAB Vilniaus žirgynas4 87,6% Žemės ūkio ministerija Kita 739** 2 175

145 UAB Žemės ūkio paskolų
garantijų fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 3 396 168 576

146 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 14 070 21 048

147
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 22 622 37 681

148 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 17 180 12 152

149 VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centras - Žemės ūkio ministerija Kita 2 639 12 466

*  Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei.
** Prie įmonių pardavimo pajamų pridėtos šių įmonių gautos dotacijos, susijusios su pajamomis.
1 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės valstybės nuosavybės dalis ir gauti dividendai.
2 Likviduojamos ir bankrutuojančios įmonės.
3 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.).
4 Restruktūrizuojamos ir reorganizuojamos įmonės.
5 AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Šioje ataskaitoje minėtos įmonės 

įtraukiamos kaip atskiri verslo subjektai.
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1 SĮ „Ekologinė laboratorija“ - Akmenės rajono Kita 82 56

2 UAB „Akmenės profilaktinė 
dezinfekcija“ 100,0% Akmenės rajono Kita 151 31

3 UAB „Akmenės vandenys“ 100,0% Akmenės rajono Vanduo 2 948 64 263

4 UAB „Naujosios Akmenės 
komunalininkas“ 100,0% Akmenės rajono Kita 1 774 2 123

5 UAB Naujosios Akmenės
autobusų parkas 100,0% Akmenės rajono Transportas 1 716 565

6 SĮ Alytaus telekinas - Alytaus Kita 210 274

7 UAB „Alytaus butų ūkis“ 100,0% Alytaus Kita 2 006 1 493

8 UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 98,6% Alytaus Šilumos tinklai 2 092 40 075

9 UAB „Dzūkijos vandenys“ 99,9% Alytaus Vanduo 11 981 136 902

10 SĮ „Simno komunalininkas“ - Alytaus rajono Kita n.d. n.d.

11 UAB „Anykščių šiluma“ 98,2% Anykščių rajono Šilumos tinklai 10 797 22 603

12 UAB „Anykščių vandenys“ 100,0% Anykščių rajono Kita 2 951 50 165

13 UAB Anykščių komunalinis ūkis 100,0% Anykščių rajono Kita 3 810 2 214

14 AB Birštono sanatorija „Versmė“ 83,5% Birštono Kita 10 762 24 310

15 UAB „Birštono šiluma“ 99,9% Birštono Šilumos tinklai n.d. n.d.

16 UAB „Birštono vandentiekis“ 100,0% Birštono Vanduo 1 467 9 072

17 SĮ Biržų agrolaboratorija - Biržų rajono Kita n.d. n.d.

18 UAB „Biržų šilumos tinklai“ 100,0% Biržų rajono Šilumos tinklai 709 9 259

19 UAB „Biržų vandenys“ 93,0% Biržų rajono Vanduo 2 328 55 710

20 UAB Biržų autobusų parkas 100,0% Biržų rajono Transportas 3 735 1 316

21 AB „Druskininkų butų ūkis“ 100,0% Druskininkų Kita 1 737 1.828

22 AB „Druskininkų šilumos tinklai“ 97,6% Druskininkų Šilumos tinklai 1 331 10 843

23 UAB „Druskininkų pramogų parkas“ 100,0% Druskininkų Kita 0 672

24 UAB „Druskininkų vandenys“ 100,0% Druskininkų Vanduo 4 442 45 954

25 UAB „Druskininkų vandentiekis“ 100,0% Druskininkų Kita 12 656 16 174

26 SĮ Elektrėnų vaistinė - Elektrėnų Kita 1 024 830

27 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 100,0% Elektrėnų Kita 18 105 50 781

28 UAB „Gelvita“ 100,0% Elektrėnų Kita 4 700 22 749

29 UAB Elektrėnų knygų centras 100,0% Elektrėnų Kita n.d. n.d.

30 UAB „Didžiasalio komunalinės 
paslaugos“ 100,0% Ignalinos rajono Kita 2 150 7 866

31 UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 99,5% Ignalinos rajono Šilumos tinklai 5 206 24 700

32 UAB „Ignalinos vanduo“ 99,6% Ignalinos rajono Vanduo 1 549 27 244

33 UAB „Kompata“ 100,0% Ignalinos rajono Kita 1 332 883

34 UAB Ignalinos autobusų parkas 100,0% Ignalinos rajono Transportas 1 006 831

35 UAB Ignalinos butų ūkis 100,0% Ignalinos rajono Kita 463 1 980

36 AB „Jonavos šilumos tinklai“ 100,0% Jonavos rajono Šilumos tinklai 29 656 39 587

37 UAB „Jonavos autobusai“ 100,0% Jonavos rajono Transportas 5 676 3 875

38 UAB „Jonavos knyga“ 100,0% Jonavos rajono Kita 772 327

39 UAB „Jonavos paslaugos“ 100,0% Jonavos rajono Kita 10 950 6. 252

40 UAB „Jonavos vandenys“ 100,0% Jonavos rajono Vanduo 6 611 52 876

41 UAB „Joniškio autobusų parkas“ 98,0% Joniškio rajono Transportas 2 013 1 382

42 UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ 100,0% Joniškio rajono Kita 1 153 1 252
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43 UAB „Joniškio projektas“ 100,0% Joniškio rajono Kita 241 89

44 UAB „Joniškio vandenys“ 100,0% Joniškio rajono Vanduo 2 424 58 916

45 UAB Joniškio butų ūkis 100,0% Joniškio rajono Kita 2 376 3 443

46 SĮ „Jurbarko planas“ - Jurbarko rajono Kita n.d. n.d.

47 UAB „Jurbarko komunalininkas“ 100,0% Jurbarko rajono Kita 4 655 3 074

48 UAB „Jurbarko vandenys“ 100,0% Jurbarko rajono Vanduo 3 985 59 396

49 UAB Jurbarko autobusų parkas 100,0% Jurbarko rajono Transportas 2 777 3 388

50 SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ - Kaišiadorių 
rajono Kita 1 933 1 395

51 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 99,9% Kaišiadorių 
rajono Šilumos tinklai 8 527 9 207

52 UAB „Kaišiadorių vandenys“ 100,0% Kaišiadorių 
rajono Vanduo 4 114 62 447

53 UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 100,0% Kalvarijos Vanduo 1 248 30 806

54 UAB „Kalvarijos vandenys“ 100,0% Kalvarijos Vanduo n.d. n.d.

55 AB „Autrolis“ 100,0% Kauno Transportas 32 917 68 509

56 AB „Kauno energija“ 92,8% Kauno Šilumos tinklai 309 345 412 255

57 SĮ „Kapinių priežiūra“ - Kauno Kita 3 257 2 360

58 SĮ „Kauno planas“ - Kauno Kita 2 359 3 258

59 UAB „Būsto valda“ 100,0% Kauno Kita 5 370 5 436

60 UAB „Centrinis knygynas“ 100,0% Kauno Kita 1 534 865

61 UAB „Kauno aikštelė“ 70,4% Kauno Kita 1 492 562

62 UAB „Kauno autobusai“ 100,0% Kauno Transportas 33 822 39 861

63 UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 100,0% Kauno Kita 3 823 5 623

64 UAB „Kauno profilaktinės 
dezinfekcijos stotis“ 100,0% Kauno Kita 1 242 600

65 UAB „Kauno švara“ 100,0% Kauno Kita 43 457 40 815

66 UAB „Kauno vandenys“ 100,0% Kauno Vanduo 60 576 610 592

67 UAB „Stoties turgus“ 51,0% Kauno Kita 1 705 10 943

68 UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis 100,0% Kauno Kita n.d. n.d.

69 UAB kino teatras „Romuva“ 84,7% Kauno Kita 14 722

70 UAB Laboratorinių bandymų centras 88,9% Kauno Kita 1 799 3 047

71 UAB „Dezinfekcinė pagalba“ 100,0% Kauno rajono Kita 57 36

72 UAB „Giraitės vandenys“ 100,0% Kauno rajono Kita 3 886 41 674

73 UAB Komunalinių paslaugų centras 100,0% Kauno rajono Kita 5 203 11 345

74 UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 100,0% Kazlų Rūdos Kita 2 195 995

75 UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 100,0% Kazlų Rūdos Šilumos tinklai 75 1 453

76 UAB „Kėdainių butai“ 100,0% Kėdainių rajono Kita 1 801 1 957

77 UAB „Kėdainių profilaktinė 
dezinfekcija“ 100,0% Kėdainių rajono Kita 53 11

78 UAB „Kėdainių vandenys“ 99,9% Kėdainių rajono Vanduo 7 914 84 501

79 UAB „Kėdbusas“ 100,0% Kėdainių rajono Transportas 3 924 5.642

80 SĮ Kelmės knygynas - Kelmės rajono Kita 553 225

81 UAB „Kelmės autobusų parkas“ 100,0% Kelmės rajono Transportas 3 753 2 473

82 UAB „Kelmės šilumos tinklai“ 100,0% Kelmės rajono Šilumos tinklai 796 5 896

83 UAB „Kelmės vanduo“ 100,0% Kelmės rajono Vanduo 2 062 44 734

84 UAB Kelmės vietinis ūkis 100,0% Kelmės rajono Kita 1 987 2 571

85 AB „Klaipėdos energija“ 75,2% Klaipėdos Šilumos tinklai 179 297 189 093

86 SĮ „Debreceno vaistinė“ - Klaipėdos Kita n.d. n.d.



96 |    Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais

ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr. Įmonės pavadinimas
Savivaldybei 
priklausanti 
dalis*

Savivaldybė Sektorius**
Pardavimo 

pajamos 2011 
m., tūkst. litų

Turtas
2011-12-31, 

tūkst. litų

87 SĮ „Neringos vaistinė“ - Klaipėdos Kita 368 215

88 SĮ „Saulėtoji vaistinė“ - Klaipėdos Kita n.d. n.d.

89 SĮ „Senasis turgus“ - Klaipėdos Kita n.d. n.d.

90 SĮ „Sportininkų vaistinė“ - Klaipėdos Kita n.d. n.d.

91 SĮ „Žardės vaistinė“ - Klaipėdos Kita 33 212

92 SĮ vaistinė „Juodasis erelis“ - Klaipėdos Kita n.d. n.d.

93 UAB „Gatvių apšvietimas“ 100,0% Klaipėdos Kita 2 889 2 226

94 UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 100,0% Klaipėdos Transportas 25 722 12 840

95 UAB „Klaipėdos bendrabutis“ 70,4% Klaipėdos Kita 706 4 318

96 UAB „Naujasis turgus“ 100,0% Klaipėdos Kita 2 486 5 744

97 UAB „Poilsio parkas“ 97,9% Klaipėdos Kita 0 574

98 UAB „Vildmina“ 100,0% Klaipėdos Kita 581 679

99 UAB „Gargždų knygynas“ 45,7% Klaipėdos rajono Kita 291 118

100 UAB „Gargždų turgus“ 90,0% Klaipėdos rajono Kita 367 431

101 UAB „Stotis“ 51,9% Klaipėdos rajono Kita 74 86

102 SĮ „Knyga“ - Kretingos rajono Kita 330 140

103 SĮ „Kretingos komunalininkas“ - Kretingos rajono Kita 4 707 2 567

104 UAB „Kretingos turgus“ 100,0% Kretingos rajono Kita 221 128

105 UAB „Kretingos vandenys“ 100,0% Kretingos rajono Vanduo 5 611 79 254

106 UAB Kretingos autobusų parkas 100,0% Kretingos rajono Transportas 2 835 1 839

107 UAB Kretingos šilumos tinklai 75,0% Kretingos rajono Šilumos tinklai 7 910 17 492

108 UAB „Kupiškio autobusų parkas“ 100,0% Kupiškio rajono Transportas 1 320 590

109 UAB „Kupiškio komunalininkas“ 100,0% Kupiškio rajono Kita 3 841 1 631

110 UAB „Kupiškio vandenys“ 100,0% Kupiškio rajono Kita 2 067 10 490

111 UAB „Lazdijų šiluma“ 99,9% Lazdijų rajono Vanduo 3 738 11 697

112 UAB „Lazdijų vanduo“ 99,7% Lazdijų rajono Šilumos tinklai 1 163 12 220

113 UAB „Marijampolės
autobusų parkas“ 100,0% Marijampolės Transportas 3 250 2 286

114 UAB „Marijampolės butų ūkis“ 66,0% Marijampolės Kita 2 346 1 596

115 UAB „Marijampolės gatvių remontas“66,0% Marijampolės Kita 6 888 2 479

116 UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ 99,9% Marijampolės Šilumos tinklai 1 784 19 049

117 UAB „Sūduvos vandenys“ 100,0% Marijampolės Vanduo 10 624 86 396

118 UAB Marijampolės autobusų stotis 100,0% Marijampolės Transportas 1 113 4 073

119 SĮ Židikų vaistinė - Mažeikių rajono Kita n.d. n.d.

120 UAB „Mažeikių autobusų parkas“ 97,7% Mažeikių rajono Transportas 6 373 5 972

121 UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ 91,3% Mažeikių rajono Kita 4 316 4 641

122 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 99,9% Mažeikių rajono Šilumos tinklai 25 952 48 854

123 UAB „Mažeikių vandenys“ 100,0% Mažeikių rajono Vanduo n.d. n.d.

124 UAB „Tavo pastogė“ 78,1% Mažeikių rajono Kita 1 227 751

125 UAB „Molėtų knygynas“ 100,0% Molėtų rajono Kita n.d. n.d.

126 UAB „Molėtų šiluma“ 100,0% Molėtų rajono Šilumos tinklai 4 322 13 258

127 UAB „Molėtų švara“ 74,0% Molėtų rajono Kita 3 044 2 373

128 UAB „Molėtų vanduo“ 100,0% Molėtų rajono Vanduo 1 869 24.833

129 UAB Molėtų autobusų parkas 100,0% Molėtų rajono Transportas 1 320 1 275

130 SĮ Neringos savivaldybės butų ūkis - Neringos Kita 428 4 970

131 UAB „Neringos energija“ 100,0% Neringos Šilumos tinklai 2 023 4 310
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132 UAB „Neringos komunalininkas“ 97,3% Neringos Kita 4 944 4 801

133 UAB „Neringos vanduo“ 100,0% Neringos Vanduo 1 717 47 164

134 UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ 100,0% Pagėgių Kita n.d. n.d.

135 AB „Pakruojo autotransportas“ 91,0% Pakruojo rajono Transportas 816 1 447

136 UAB „Knyga visiems“ 100,0% Pakruojo rajono Kita 386 193

137 UAB „Pakruojo komunalininkas“ 100,0% Pakruojo rajono Kita 1 136 1 478

138 UAB „Pakruojo šiluma“ 100,0% Pakruojo rajono Šilumos tinklai 4 451 8 253

139 UAB „Pakruojo vandentiekis“ 100,0% Pakruojo rajono Vanduo 1 761 35 129

140 UAB „Palangos autobusų stotis“ 100,0% Palangos Transportas 363 586

141 UAB „Palangos Klevas“ 100,0% Palangos Kita 342 1 049

142 UAB „Palangos komunalinis ūkis“ 100,0% Palangos Kita 8 910 4 146

143 UAB „Palangos šilumos tinklai“ 100,0% Palangos Šilumos tinklai 826 11 525

144 UAB „Palangos vandenys“ 99,7% Palangos Vanduo 7 138 87 464

145 AB „Panevėžio butų ūkis“ 77,6% Panevėžio Kita 7 677 10 036

146 AB „Panevėžio specialus 
autotransportas“ 93,6% Panevėžio Kita 11 813 11 524

147 UAB „Aukštaitijos vandenys“ 95,0% Panevėžio Vanduo 28 162 320 239

148 UAB „Grauduva“ 70,4% Panevėžio Kita 1 527 629

149 UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 100,0% Panevėžio Transportas 21 568 12 390

150 UAB „Panevėžio būstas“ 100,0% Panevėžio Kita 1 462 1 466

151 UAB „Panevėžio gatvės“ 93,7% Panevėžio Kita 6 847 4 208

152 UAB Panevėžio pirtis 87,9% Panevėžio Kita 246 1 052

153 UAB „Krekenavos komunalinis ūkis“ 100,0% Panevėžio rajono Kita 785 4 246

154 UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 100,0% Pasvalio rajono Transportas 973 1 422

155 UAB „Pasvalio butų ūkis“ 100,0% Pasvalio rajono Kita 470 412

156 UAB „Pasvalio knygos“ 100,0% Pasvalio rajono Kita 428 284

157 UAB „Pasvalio vandenys“ 100,0% Pasvalio rajono Vanduo 4 660 36 521

158 SĮ „Plungės būstas“ - Plungės rajono Kita 633 3 372

159 SĮ „Plungės profilaktinė dezinfekcija“ - Plungės rajono Kita n.d. n.d.

160 SĮ „Varpo“ knygynas - Plungės rajono Kita 570 316

161 UAB „Plungės autobusų parkas“ 100,0% Plungės rajono Transportas 1 527 2 335

162 UAB „Plungės šilumos tinklai“ 100,0% Plungės rajono Šilumos tinklai 13 196 14 851

163 UAB „Plungės vandenys“ 100,0% Plungės rajono Vanduo 5 705 81 642

164 AB „Prienų šilumos tinklai“ 96,8% Prienų rajono Šilumos tinklai 933 2 656

165 UAB „Prienų butų ūkis“ 100,0% Prienų rajono Kita 1 206 842

166 UAB „Prienų vandenys“ 100,0% Prienų rajono Vanduo 2 407 30 344

167 SĮ Radviliškio centrinė vaistinė - Radviliškio rajono Kita 2 176 627

168 UAB „Radviliškio autobusų parkas“ 100,0% Radviliškio rajono Transportas 110 226

169 UAB „Radviliškio šiluma“ 99,0% Radviliškio rajono Šilumos tinklai 10 745 23 582

170 UAB „Radviliškio vanduo“ 100,0% Radviliškio rajono Kita 4 104 53 318

171 SĮ „Raseinių butų ūkis“ - Raseinių rajono Kita 552 4 862

172 UAB „Raseinių autobusų parkas“ 100,0% Raseinių rajono Transportas 3 009 4 906

173 UAB „Raseinių komunalinės 
paslaugos“ 100,0% Raseinių rajono Kita 4 852 3 655

174 UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 100,0% Raseinių rajono Šilumos tinklai 9 193 24 017

175 UAB „Raseinių vandenys“ 100,0% Raseinių rajono Vanduo 3 676 57 967
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176 UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 100,0% Rietavo Kita 2 602 33 899

177 AB „Rokiškio komunalininkas“ 81,4% Rokiškio rajono Kita 5 022 6 584

178 UAB „Rokiškio autobusų parkas“ 100,0% Rokiškio rajono Transportas 5 146 2 155

179 UAB „Rokiškio butų ūkis“ 70,5% Rokiškio rajono Kita 1 397 1 040

180 UAB „Rokiškio vandenys“ 100,0% Rokiškio rajono Vanduo 3 854 38 734

181 UAB „Skuodo šiluma“ 100,0% Skuodo rajono Šilumos tinklai n.d. n.d.

182 UAB „Skuodo vandenys“ 100,0% Skuodo rajono Vanduo 1 342 19 160

183 UAB Skuodo autobusų stotis 100,0% Skuodo rajono Transportas 1 839 1 347

184 UAB „Šakių autobusų parkas“ 100,0% Šakių rajono Transportas 2 948 1 601

185 UAB „Šakių laidotuvių namai“ 100,0% Šakių rajono Kita 1 017 495

186 UAB „Šakių šilumos tinklai“ 100,0% Šakių rajono Šilumos tinklai 5 366 9 919

187 UAB „Šakių vaistinė“ 97,4% Šakių rajono Kita 35 650

188 UAB „Šakių vandenys“ 100,0% Šakių rajono Vanduo 3 419 53 192

189 UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ 100,0% Šalčininkų rajono Kita 1 052 613

190 UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ 100,0% Šalčininkų rajono Transportas 5 041 2 497

191 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 100,0% Šalčininkų rajono Kita 8 494 8 106

192 UAB „Tvarkyba“ 100,0% Šalčininkų rajono Kita 1 971 1 810

193 UAB Šalčininkų vaistinė 100,0% Šalčininkų rajono Kita 1 076 468

194 AB „Šiaulių energija“ 95,3% Šiaulių Šilumos tinklai 103 944 231 238

195 SĮ Šiaulių oro uostas - Šiaulių Transportas 4 850 2 064

196 UAB „Bendrabutis“ 100,0% Šiaulių Kita 818 649

197 UAB „Busturas“ 100,0% Šiaulių Transportas 30 849 17 954

198 UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 100,0% Šiaulių Kita 3 942 4 686

199 UAB „Šiaulių turgus“ 100,0% Šiaulių Kita 143 1.046

200 UAB „Šiaulių vandenys“ 100,0% Šiaulių Vanduo 21 611 299 789

201 UAB „Žiburio knygynas“ 100,0% Šiaulių Kita n.d. n.d.

202 UAB Pabalių turgus 100,0% Šiaulių Kita 852 1.176

203 UAB „Kuršėnų vandenys“ 100,0% Šiaulių rajono Vanduo 3 989 50 421

204 UAB Kuršėnų autobusų parkas 100,0% Šiaulių rajono Transportas n.d. n.d.

205 UAB Kuršėnų komunalinis ūkis 100,0% Šiaulių rajono Kita 5 048 3 012

206 UAB „Gedmina“ 100,0% Šilalės rajono Kita 367 656

207 UAB „Šilalės autobusų parkas“ 100,0% Šilalės rajono Transportas n.d. n.d.

208 UAB „Šilalės knygynas“ 100,0% Šilalės rajono Kita 222 148

209 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 100,0% Šilalės rajono Šilumos tinklai 4 651 14 334

210 UAB „Šilalės vandenys“ 100,0% Šilalės rajono Vanduo 2 133 50 397

211 UAB „Šilutės autobusų parkas“ 100,0% Šilutės rajono Transportas 2 870 2 875

212 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 99,9% Šilutės rajono Šilumos tinklai 15 005 25 123

213 UAB „Šilutės vandenys“ 100,0% Šilutės rajono Vanduo 5 471 65 588

214 UAB „Širvintų šiluma“ 97,0% Širvintų rajono Kita 4 757 15 899

215 UAB „Širvintų vandenys“ 100,0% Širvintų rajono Šilumos tinklai 1 662 15 886

216 UAB Širvintų autobusų parkas 100,0% Širvintų rajono Transportas 1 662 871

217 UAB Širvintų knygynas 100,0% Širvintų rajono Kita 314 220

218 UAB Širvintų komunalinis ūkis 100,0% Širvintų rajono Kita 955 810

219 UAB Širvintų vaistinė 100,0% Širvintų rajono Kita 680 204

220 SĮ „Švenčionių planas“ - Švenčionių 
rajono Kita n.d. n.d.



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2011 metais | 99  

ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr. Įmonės pavadinimas
Savivaldybei 
priklausanti 
dalis*

Savivaldybė Sektorius**
Pardavimo 

pajamos 2011 
m., tūkst. litų

Turtas
2011-12-31, 

tūkst. litų

221 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 100,0% Švenčionių 
rajono Kita 5 919 2 126

222 UAB „Švenčionių švara“ 100,0% Švenčionių 
rajono Kita 3 258 2 016

223 UAB Švenčionių knygynas 100,0% Švenčionių 
rajono Kita 164 80

224 UAB „Dunokai“ 56,1% Tauragės rajono Kita 4 679 3 503

225 UAB „Tauragės vandenys“ 100,0% Tauragės rajono Vanduo 5 571 98 761

226 UAB Tauragės autobusų parkas 100,0% Tauragės rajono Transportas 3 557 3.441

227 UAB Tauragės butų ūkis 100,0% Tauragės rajono Kita 1 992 3 072

228 UAB Tauragės šilumos tinklai 100,0% Tauragės rajono Šilumos tinklai 12 270 23 301

229 SĮ Telšių butų ūkis - Telšių rajono Kita n.d. n.d.

230 UAB „Telšių šilumos tinklai“ 99,8% Telšių rajono Šilumos tinklai 1 184 7 498

231 UAB „Telšių vandenys“ 100,0% Telšių rajono Vanduo 8 817 89 900

232 UAB Telšių autobusų parkas 100,0% Telšių rajono Transportas 3 553 2 445

233 UAB „Trakų autobusai“ 100,0% Trakų rajono Transportas 2 214 939

234 UAB „Trakų paslaugos“ 100,0% Trakų rajono Kita 1 584 3 819

235 UAB „Trakų vandenys“ 100,0% Trakų rajono Vanduo 4 024 72 562

236 UAB Trakų šilumos tinklai 99,8% Trakų rajono Šilumos tinklai 1 676 8 404

237 UAB „Dainavos energetika“ 78,0% Ukmergės rajono Šilumos tinklai n.d. n.d.

238 UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 100,0% Ukmergės rajono Transportas 3 030 3 728

239 UAB „Ukmergės butų ūkis“ 100,0% Ukmergės rajono Kita 3 236 3 407

240 UAB „Ukmergės šiluma“ 99,0% Ukmergės rajono Šilumos tinklai 14 640 11 299

241 UAB „Ukmergės vandenys“ 100,0% Ukmergės rajono Vanduo 5 159 47 493

242 UAB Ukmergės knygynas 100,0% Ukmergės rajono Kita 6 19

243 UAB „Utenos autobusų parkas“ 100,0% Utenos rajono Transportas 2 495 3 185

244 UAB „Utenos butų ūkis“ 100,0% Utenos rajono Kita 2 887 1 960

245 UAB „Utenos komunalininkas“ 100,0% Utenos rajono Kita 6 653 5 495

246 UAB „Utenos šilumos tinklai“ 99,6% Utenos rajono Šilumos tinklai 24 063 60 432

247 UAB „Utenos vandenys“ 100,0% Utenos rajono Vanduo 11 233 103 389

248 UAB „Varėnos autobusų parkas“ 100,0% Varėnos rajono Transportas 1 389 929

249 UAB „Varėnos knyga“ 100,0% Varėnos rajono Kita 518 438

250 UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ 100,0% Varėnos rajono Kita 704 389

251 UAB „Varėnos šiluma“ 99,4% Varėnos rajono Kita 8.462 15 567

252 UAB „Varėnos vandenys“ 100,0% Varėnos rajono Kita 2 911 15 029

253 UAB „Kybartų darna“ 100,0% Vilkaviškio rajono Kita n.d. n.d.

254 UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ 100,0% Vilkaviškio rajono Transportas 41 205

255 UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 100,0% Vilkaviškio rajono Kita 1 700 1 889

256 UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 99,8% Vilkaviškio rajono Šilumos tinklai 723 8 333

257 UAB „Vilkaviškio vandenys“ 95,8% Vilkaviškio rajono Vanduo 3 727 4 462

258 UAB Vilkaviškio architektūros biuras 100,0% Vilkaviškio rajono Kita 499 148

259 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 99,4% Vilniaus Šilumos tinklai 59 898 476 224

260 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ - Vilniaus Transportas 173 025 198 807

261 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ - Vilniaus Kita 3 199 182 392

262 SĮ „Vilniaus planas“ - Vilniaus Kita n.d. n.d.

263 SĮ Gydomoji gamyba - Vilniaus Kita n.d. n.d.

264 UAB „Grinda“ 100,0% Vilniaus Kita 42 609 135 402
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265 UAB „Lazdynų laisvalaikio centras“ 100,0% Vilniaus Kita n.d. n.d.

266 UAB „Naujininkų ūkis“ 100,0% Vilniaus Kita n.d. n.d.

267 UAB „Pylimo pirtis“ 100,0% Vilniaus Kita n.d. n.d.

268 UAB „Šiaurės miestelis“ 100,0% Vilniaus Kita 3 704 25 368

269 UAB „Vilniaus centrinis knygynas“ 100,0% Vilniaus Kita 843 2 219

270 UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo 
elektros tinklai“ 100,0% Vilniaus Kita 13 319 8 461

271 UAB „Vilniaus parkai“ 100,0% Vilniaus Kita n.d. n.d.

272 UAB „Vilniaus vandenys“ 95,3% Vilniaus Vanduo 96 476 798 844

273 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 100,0% Vilniaus Kita n.d. n.d.

274 UAB Vilniaus viešasis transportas1 100,0% Vilniaus Transportas n.d. n.d.

275 SĮ „Nemenčinės vaistinė“ - Vilniaus rajono Kita 686 175

276 SĮ „Vilniaus rajono planas“ - Vilniaus rajono Kita n.d. n.d.

277 SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas - Vilniaus rajono Transportas n.d. n.d.

278 UAB „Marega“ 100,0% Vilniaus rajono Kita 83 81

279 UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 100,0% Vilniaus rajono Kita 10 359 30 372

280 UAB „Nemėžio komunalininkas“ 100,0% Vilniaus rajono Kita 13 807 40 741

281 UAB „Vilniaus rajono profilaktinė 
dezinfekcijos stotis“ 100,0% Vilniaus rajono Kita 90 21

282 AB „Visagino mechanizacija“ 100,0% Visagino Kita 1 125 3 582

283 UAB „Sedulinos vaistinė“ 100,0% Visagino Kita 302 387

284 UAB „Visagino būstas“ 100,0% Visagino Kita 7 613 11 430

285 SĮ Dusetų komunalinis ūkis - Zarasų rajono Kita 361 510

286 SĮ Profilaktinė dezinfekcija - Zarasų rajono Kita 40 26

287 UAB „Zarasų autobusai“ 100,0% Zarasų rajono Transportas n.d. n.d.

288 UAB „Zarasų būstas“ 100,0% Zarasų rajono Kita 572 733

289 UAB „Zarasų vandenys“ 100,0% Zarasų rajono Vanduo 1 942 14 127
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ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Kelioms savivaldybėms priklausančios įmonės:

Nr. Įmonės pavadinimas
Savivaldybei 
priklausanti 
dalis*

Savivaldybė Sektorius**
Pardavimo 

pajamos 2011 
m., tūkst. litų

Turtas 
2011-12-31, 

tūkst. litų

290 AB „Klaipėdos vanduo“ 92,9% Klaipėdos Vanduo 42 386 421 748

6,0% Klaipėdos rajono

1,1% Neringos

291 AB „Panevėžio energija“ 59,5% Panevėžio Šilumos tinklai 184 334 312 096

13,2% Kėdainių rajono

6,8% Rokiškio rajono

5,9% Kupiškio rajono

5,7% Pasvalio rajono

4,8% Zarasų rajono

2,2% Panevėžio rajono

292 UAB Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

31,0% Alytaus Kita 8 995 56 108

15,0% Prienų rajono

14,0% Alytaus rajono

14,0% Varėnos rajono

12,0% Druskininkų

12,0% Lazdijų rajono

2,0% Birštono

293 UAB Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras

88,2% Klaipėdos Kita 18 076 71 596

4,3% Kitos 5 
Klaipėdos 
regiono 
savivaldybės

3,0% Palangos

0,5% Klaipėdos rajono

294 UAB Marijampolės apskrities atliekų 
tvarkymo centras

36,7% Marijampolės Kita 12 847 92 433

26,7% Vilkaviškio rajono

20,0% Šakių rajono

8,3% Kazlų Rūdos

8,3% Kalvarijos

295 UAB Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo centras

39,8% Panevėžio Kita 3 930 59 140

14,7% Panevėžio rajono

14,0% Rokiškio rajono

11,8% Biržų rajono

11,6% Pasvalio rajono

8,2% Kupiškio rajono

296 UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras

39,0% Tauragės rajono Kita 1 836 33 657

28,0% Jurbarko rajono

24,0% Šilalės rajono

9,0% Pagėgių

297 UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo 
centras

37,0% Mažeikių rajono Kita 8 561 26 036

32,0% Telšių rajono

25,0% Plungės rajono

6,0% Rietavo
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ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Nr. Įmonės pavadinimas
Savivaldybei 
priklausanti 
dalis*

Savivaldybė Sektorius**
Pardavimo 

pajamos 2011 
m., tūkst. litų

Turtas 
2011-12-31, 

tūkst. litų

298 UAB Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras

27,0% Utenos rajono Kita 1 915 49 321

18,9% Anykščių rajono

15,9% Visagino

13,7% Molėtų rajono

12,4% Ignalinos rajono

12,3% Zarasų rajono

299 UAB „VAATC“ 74,9% Vilniaus Kita n.d. n.d.

7,3% Vilniaus rajono

4,3% Ukmergės rajono

3,1% Šalčininkų rajono

3,1% Švenčionių 
rajono

3,1% Trakų rajono

2,5% Elektrėnų

Širvintų rajono

 
*   Savivaldybės įmonės (SĮ) nuosavybės teise priklauso savivaldybėms.        
** Sektoriui „Kita“ priskiriamos įmonės, kurių veikla nepriklauso vandens komunalinių paslaugų, šilumos tinklų ar transporto sektoriams, taip pat įmonės, kurių veikla apima keletą išvardintų sektorių.
1   UAB Vilniaus viešasis transportas įkurta 2011 metų pabaigoje, todėl bendrovė 2011 metų metinių finansinių ataskaitų nerengė.
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AB Akcinė bendrovė

AEI Atsinaujinantys energijos ištekliai

ATL Aplinkos taršos leidimai

CŠT Centralizuotas šilumos tiekimas

D/E Skolos ir nuosavybės santykis

EBITDA
Veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją. Rodiklis apskaičiuotas prie veiklos pelno arba nuostolių 
(apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezultatą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

EBITDA marža
Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant EBITDA (veiklos pelną prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją) iš įmonės 
grynosios apyvartos

ES Europos Sąjunga

Frachtas Mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių arba keleivių gabenimą

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

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

LE AB „Lietuvos energija“

LJL AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

mln. Milijonas (-ai)

Netipiniai mokesčiai 
valstybei 

Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Nuosavybės gairės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintas Valstybės turtinių ir 
neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas

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

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

RRT Ryšių reguliavimo tarnyba

Skaidrumo gairės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas

Specialusis įpareigojimas
VVĮ vykdoma funkcija, kuri nėra komerciškai pagrįsta, bet yra būtina valstybei siekiant šalies strateginių 
tikslų, ekonominio saugumo, kokybiškos infrastruktūros, valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo

SVĮ
Savivaldybės valdoma įmonė (Ūkinę komercinę veiklą vykdanti savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė ir 
uždaroji akcinė bendrovė, kurioje savivaldybei ar kelioms savivaldybėms kartu nuosavybės teise priklauso 
akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Turto mokestis Valstybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

UPP Universaliosios pašto paslaugos

VAE UAB „Visagino atominė elektrinė“

Veiklos pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VĮ Valstybės įmonė

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

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

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

Žaliavos mokestis
Miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo 
pajamų

SANTRUMPoS IR  APIBRėŽIMAI 
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