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Svarbiausios VVĮ naujienos 

modelį, taip pat įsteigti bendrą įmonę projekto 
vystymui. Planuojama, kad dėl šių klausimų bus 
susitarta iki 2013 metų vidurio. 

 » 2013 m. sausio 16 d. Vyriausybė nuspren-
dė valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių 
valstybės įmonių savininko teises ir pareigas 
iš Susisiekimo ministerijos perduoti atgal 
Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Toks 
sprendimas motyvuotas tuo, kad nebūdama 
valstybės įmonių savininko teises ir pareigas 
įgyvendinanti institucija Kelių direkcija  negali 
efektyviai įgyvendinti Kelių įstatymu jai pavestų 
funkcijų. Susisiekimo ministerija kelius prižiū-
rinčias valstybės įmones valdė nuo 2012 m. 
sausio 1 d., įsigaliojus ankstesniam Vyriausybės 
sprendimui. 

 » 2013 metų sausio pabaigoje Lietuvoje jau 
veikė 110 Lietuvos pašto finansinių paslaugų 
tinklo „PayPost“ skyrių, kurie pradėti steig-
ti besibaigiant 2012 metams. Vilniuje veikia 30 
tokių skyrių, Kaune – 16, Klaipėdoje – 7. „Pay-
Post“ paslaugos teikiamos ir daugiau kaip 18-
oje mažesnių miestų: Elektrėnuose, Ignalinoje, 
Jonavoje, Kelmėje, Mažeikiuose, Skuode ir ki-
tur. „PayPost“ skyriuose galima pasinaudoti tik 
finansinėmis paslaugomis – apmokėti mokes-
čius, išsiųsti ir atsiimti tarptautines perlaidas, 
įsigyti vartojamąjį kreditą, Vyriausybės taupymo 
lakštų. Ateityje „PayPost“ skyriuose ketinama 
pasiūlyti ir naujų finansinių paslaugų.

 » „Klaipėdos nafta“, siekdama įgyvendinti 
Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo 
projektą, 2013 m. vasario 6 d. pasirašė banko 

2012 m. gruodžio 19 d. „Lietuvos geležinke-
liai“ su paslaugų teikėju pasirašė sutartį dėl 
vietų užsakymo ir bilietų pardavimo sistemos 
sukūrimo bei įdiegimo. Įdiegus šią sistemą, ke-
lionės traukiniu bilietus bus galima rezervuoti 
ir nusipirkti internetu. Be to, popierinius termi-
nuotus ir dalį vienkartinių bilietų pakeis elektro-
niniai bilietai, bus įdiegta moderni bilietų par-
davimo ir patikros įranga. Sistemą planuojama 
įdiegti iki 2014 metų pabaigos.

 » Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Paš-
to įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pašto 
rinkos liberalizavimą. Pakeitus įstatymą, pa-
naikinta prievolė kitiems pašto paslaugos tei-
kėjams korespondenciją iki 50 g pristatyti 2,5 
karto brangiau nei tai daro valstybės valdomas 
Lietuvos paštas. Tačiau Lietuvos paštas išliks 
universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikėju – 
tokia funkcija jam priskirta 7 metų laikotarpiui. 
Šį laikotarpį Lietuvos paštas ir toliau turės pri-
statyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų 
vietovių prenumeratoriams, o Vyriausybė įparei-
gojama patvirtinti šių paslaugų tarifų nustatymo 
kriterijus. 

 » 2013 m. sausio 11 d. Bendrovių „Lietuvos 
energija“ ir „Kauno energija“  vadovai pasira-
šė memorandumą dėl šalių ketinimų plėtojant 
Petrašiūnų kogeneracinės jėgainės statybos 
projektą, kuris leistų sumažinti centralizuotai 
tiekiamos šilumos kainas Kauno miesto gyven-
tojams. Pasirašiusios memorandumą, bendro-
vės sieks susitarti dėl tolimesnio projekto vys-
tymo ir pasirašyti bendrą akcininkų susitarimą, 
apibrėžiantį abiejų įmonių bendradarbiavimo 
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sąskaitos kredito (overdrafto) sutartį su ban-
ku „Nordea Bank Finland“. Suteikta kredito 
suma sieks 120 mln. litų ir galės būti padidinta 
iki 156 mln. litų. Banko sąskaitos kreditas sutei-
kiamas iki 2015 m. birželio 30 d., su galimybe jį 
pratęsti dar dvylika mėnesių. Kredito palūkanas 
sudarys 3 mėnesių bazinė VILIBOR palūkanų 
norma ir ne didesnė kaip 0,94 proc. banko palū-
kanų marža. Banko sąskaitos kredito sutartyje, 
be kredito išmokėjimų sąlygų, numatytas ben-
drovės „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimas be 
išankstinio banko sutikimo nemokėti dividendų 
bendrovės akcininkams iki SGD terminalo sta-
tybos užbaigimo. Ši nuostata įsigaliotų Vyriau-
sybei priėmus nutarimą, suteikiantį bendrovei 
„Klaipėdos nafta“ išimtinę teisę nemokėti di-
videndų.

 » 2013 metų vasario viduryje Lietuvos 
elektros perdavimo sistemos operatorius 
„Litgrid“ ir pasaulinė technologijų įmonė 
ABB pasirašė sutartį dėl pagrindinio elektros 
jungties „LitPol Link“ įrenginio – nuolatinės 
srovės intarpo – statybos darbų. Sutarties 
vertė – 288 mln. litų, o viso Lietuvos ir Lenkijos 
įgyvendinamo „LitPol Link“ projekto preliminari 
vertė – 1 281 mln. litų. Nuolatinės srovės intar-
pas šalia Alytaus transformatorių pastotės bus 
pradėtas statyti 2014 metų pavasarį, o pabaig-
tas – 2015 metų gruodį. Pradėjus šiuos darbus, 
tuo pat metu bus statoma ir „LitPol Link“ jung-
ties aukštos įtampos elektros perdavimo linija 
bei rekonstruojama Alytaus pastotės skirstykla. 

 » 2013 m. vasario 13 d. Vyriausybė nutarė 
Ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytas 
uždarosios akcinės bendrovės „Visagino ato-
minė elektrinė“ (VAE) akcijas perduoti Finan-
sų ministerijai. VAE akcijos Ūkio ministerijai 
buvo perduotos 2012 metų vasarą, įgyvendi-
nant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
bei Elektros energetikos įstatymo reikalavimus 

atskirti elektros energijos tiekimo ir perdavimo 
veiklas. Pakeisti šį sprendimą ir perduoti akci-
ninko teises ir pareigas įgyvendinti Finansų mi-
nisterijai nuspręsta siekiant išlaikyti atitikimą 
minėtų teisės aktų reikalavimams bei užtikrinti 
elektros energetikos įmonių grupės valdymo 
nepriklausomumą nuo ūkio subjektų veiklos 
politikos (apimančios, pvz., įmonių teisę, kon-
kurencijos sąlygas, investicijų skatinimą ir kt.), 
formavimo, kurį vykdo Ūkio ministerija.

 » 2013 m. vasario 18 d. Valdymo koordinavi-
mo centras pristatė Vyriausybei VVĮ strategi-
jų vertinimo rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje 
konstatuojama, kad palyginti su 2012 metais 
atlikto vertinimo rezultatais, VVĮ strateginio pla-
navimo kokybė pastebimai pagerėjo, bent da-
liai VVĮ atsižvelgus į Ūkio ministerijos pateiktas 
rekomendacijas ir Strateginio planavimo gairių 
nuostatas. Tačiau dauguma VVĮ formuluojami 
tikslai vis dar pernelyg abstraktūs ir nesusieti 
su aiškiai išmatuojamais rodikliais. Be to, VVĮ 
turėtų išsamiau išanalizuoti aplinkos veiksnius, 
neapsiriboti vien aprašomojo pobūdžio infor-
macija, bet ir įvertinti veiksnių įtaką įmonės vei-
klos rezultatams. VVĮ rekomenduojama rengti ir 
atnaujinti strategijas taip, kad kasmet jos būtų 
aktualios ne trumpesniam nei 3 ateinančių 
metų laikotarpiui. Vadovaujantis Nuosavybės 
gairėmis, VVĮ kartą per metus taip pat turi 
parengti strategijų įgyvendinimo metines 
ataskaitas. Valdymo koordinavimo centras api-
bendrins strategijų įgyvendinimo rezultatus ir 
vasaros viduryje pristatys juos Vyriausybei. 
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Finansinės ataskaitos įprastai yra rengiamos 
iš akcininko perspektyvos. Visgi, ir įmonių 
vadovai, ir vadybos teoretikai vis dažniau pa-
brėžia, jog tvari verslo plėtra įmanoma tik su-
derinus visų svarbiausių suinteresuotų šalių 
(angl. Stakeholders) – akcininkų, kreditorių, 
darbuotojų, vietos bendruomenės, vartotojų 
ir valdžios - poreikius. Veiklos principai, pagal 
kuriuos įmonės savanoriškai siekia socialinių 
ir aplinkosaugos tikslų, taip atsižvelgdamos į 
visų suinteresuotųjų šalių interesus, yra vadi-
nami įmonių socialine atsakomybe (angl. Cor-

Kas yra įmonių 
socialinė 
atsakomybė?

Pridėtinės vertės ataskaita – 
papildomas skaidrumo įrankis

„Pridėtinės vertės 
ataskaita leidžia pažvelgti 
į įmonę iš platesnės, 
socialinės perspektyvos, 
neapsiribojant akcininko 
gaunama nauda.“ 

„

porate Social Responsibility). Taikant įmonių 
socialinės atsakomybės (ĮSA) principus, suku-
riamos palankios sąlygos konkurencingumui ir 
inovacijoms skatinti, vystomas tvaraus verslo 
modelis, stiprinami verslo ir bendruomenės 
santykiai, ugdomas žmogiškasis kapitalas, per 
įstatymų, tarptautinių normų ir etikos stan-
dartų laikymąsi mažinama veiklos rizika, geri-
nami santykiai su užsienio partneriais.

Pridėtinės vertės 
ataskaitos prasmė 
ir nauda

Siekdamos pabrėžti savo įsipareigojimą ĮSA 
principams bei paskatinti jų laikymąsi, vis 
daugiau bendrovių ima rengti ĮSA ataskaitas. 
Verta paminėti energetikos bendroves LESTO 
ir „Lietuvos energija“, kurios pirmosios iš Lie-
tuvos VVĮ ėmėsi įgyvendinti tokią iniciatyvą. 

Į ĮSA ataskaitas dažnai įtraukiama alternatyva 
tradicinėms finansinėms ataskaitoms – pri-
dėtinės vertės ataskaita (angl. Value Added 
Statement). Pridėtinės vertės ataskaita (PVA) 
parodo, kiek vertės arba turto sukuriama ben-
dromis įmonės kapitalo savininkų, vadovybės 
bei darbuotojų pastangomis. Tai leidžia, va-
dovaujantis ĮSA principais, pažvelgti į įmonę 
iš platesnės, socialinės perspektyvos, neapsi-
ribojant akcininko gaunama nauda. Pridėtinė 
vertė gali būti suprantama kaip dviejų strate-

ginių komponentų – maksimalios pridėtinės 
vertės kūrimo bei tvaraus jos paskirstymo – 
derinys.

Dvi pridėtinės 
vertės ataskaitos 
dalys

Maksimali pridėtinė vertė sukuriama, kai vers-
las parduoda kiek įmanoma daugiau produktų 
ir (ar) paslaugų, kiek įmanoma geresne kaina 
bei sugeba tai pasiekti kiek įmanoma mažes-
nėmis išorės sąnaudomis (medžiagos, prekių 
ir paslaugų įsigijimas ir pan.). Pažymėtina, jog 
minimos sąnaudos neturi apimti darbuotojų 
bei vadovybės išlaikymo kaštų, palūkanų kre-
dito įstaigoms bei turto nusidėvėjimo ir amor-
tizacijos, nes iš PVA perspektyvos visos šios 
sąnaudos yra laikomos suinteresuotų šalių 
kapitalo grąža. Verslo specifika lemia, kuriai 
pridėtinės vertės didinimo dedamajai reikėtų 
skirti daugiausia dėmesio. Pavyzdžiui, regu-
liuojamame sektoriuje monopolinėmis sąly-

gomis veikiančios įmonės turi ribotas galimy-
bes didinti pardavimo mastą ir iš esmės neturi 
įtakos savo paslaugų kainų lygiui, todėl turėtų 
skirti pastangas pirmiausiai išorės sąnaudų 
optimizavimui.

Antra didžioji PVA dalis – tai įmonės sukuria-
mos pridėtinės vertės paskirstymas. Šioje 
dalyje nurodoma, kaip pridėtinė vertė yra pa-
skirstoma tarp kapitalo savininkų (akcininkų ir 
kreditorių), kuriems skiriami dividendai arba 
palūkanos už paskolas, įmonės darbuotojų, 
kuriems mokami atlyginimai, mokesčius su-
renkančių valdžios institucijų bei pačios įmo-
nės, kuri gali reinvestuoti dalį lėšų į naujos ver-
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tės kūrimą. Tvarus pridėtinės vertės paskirstymas 
visoms šioms suinteresuotoms šalims remiasi pa-
grįstų kiekvienos šalies interesų patenkinimu bei 
skatina suinteresuotas šalis ir toliau prisidėti prie 

Pelno (nuostolių) ataskaita Pridėtinės vertės kūrimas

Pardavimo pajamos Pardavimo pajamos

- Pardavimo savikaina
= Bendrasis pelnas
- Veiklos sąnaudos
+ Kitos veiklos rezultatas
= Veiklos pelnas (nuostoliai)

- Prekių ir paslaugų gamybos ir įsigijimo sąnaudos = visos veiklos 
sąnaudos išskyrus:
darbuotojų išlaikymo sąnaudas;
mokesčius valstybei;
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.
= Pridėtinė vertė prieš finansinę veiklą

+ Finansinės veiklos rezultatas
= Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
= Grynasis pelnas (nuostoliai)

+ Finansinės veiklos rezultatas išskyrus: 
palūkanų sąnaudas.
= Sukuriama pridėtinė vertė

Grynojo pelno (nuostolių) paskirstymas Pridėtinės vertės paskirstymas

+ Akcininkams → dividendai arba pelno įmokos
+ Įmonei → reinvestuojamos lėšos
= Grynasis pelnas (nuostoliai)

+ Akcininkams → dividendai arba pelno įmokos
+ Kreditoriams → paskolų palūkanos
+ Darbuotojams → atlyginimai bei kitos darbuotojų išlaikymo sąnau-
dos
+ Valstybei → mokesčiai valstybei
+ Įmonei → reinvestuojama grynojo pelno dalis bei nusidėvėjimas ir 
amortizacija
= Visa sukurta bei paskirstyta pridėtinė vertė

Pridėtinė vertė ir 
bendrasis vidaus 
produktas

Pridėtinės vertės 
ataskaita ir VVĮ

Įdomus pridėtinės vertės aspektas yra jos tie-
sioginis ryšys su valstybės bendruoju vidaus 
produktu (BVP). Kiekvienos įmonės pridėti-
nė vertė iš esmės nurodo šios įmonės indėlį į 
valstybės ekonomiką. Todėl pridėtinės vertės 
nustatymas leist įvertinti, kokia yra tiesioginė 
VVĮ sektoriaus, atskirų jo industrijų (energeti-
kos, transporto, miškininkystės)  bei svarbiau-
sių įmonių įtaka šalies ekonomikai bei kaip ji 
kinta. 

Nors pridėtinės vertės įvertinimas yra pakan-
kamai universalus įrankis, tinkantis iš esmės 
bet kurios srities bei tipo įmonei, VVĮ šio tipo 
ataskaitos būtų ypač naudingos. Pirmiausia, 
kaip jau minėta, PVA yra tiesiogiai sietinas su 
socialiai atsakingo, į visas suinteresuotas ša-
lis orientuoto verslo principais. Tarptautinėje 
praktikoje įprasta, kad valstybė stengiasi ska-
tinti socialiai atsakingo verslo idėjas, įskaitant 
ir šių idėjų įgyvendinimą dalyvaujant VVĮ. Tai 
ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad valstybė 
valdo visuomenei svarbias paslaugas teikian-
čias įmones, kurios turi suderinti tikslą siekti 
pelno su specialiųjų valstybės įpareigojimų 
vykdymu ir viešųjų interesų tenkinimu. Antra, 
VVĮ yra unikalios tuo, kad teikia finansinę grą-

Vis dėl to, vertėtų pažymėti, jog pridėtinė vertė 
neįvertina kapitalo investicijų efektyvumo bei 
alternatyviųjų kaštų. Todėl, pavyzdžiui, nee-
fektyviai atliekamos investicijos gali didinti 
įmonės pridėtinę vertę, tačiau jeigu tos pačios 
lėšos būtų panaudotos racionaliau, jų kuria-
ma pridėtinė vertė (įtaka BVP) būtų didesnė.

žą akcininkui ne tik grynojo pelno, bet ir į biu-
džetą sumokamų mokesčių forma. Tai gali būti 
tiek ir tradiciniai pelno ar SODROS mokesčiai, 
tiek ir tik miškų urėdijoms ar valstybės įmo-
nėms taikomi mokesčiai už privalomuosius 
atskaitymus nuo žaliavinės medienos ar vals-
tybės turto naudojimą. Todėl PVA gali padėti 
įvertinti visą šių įmonių valstybei sukuriamą 
vertę.

Šioje VVĮ ataskaitoje pristatome pirmąją 
VVĮ portfelio pridėtinės vertės ataskaitą (25 
psl.). Tikimės, kad ši informacija taps papil-
domu skaidrumo įrankiu, leisiančiu geriau 
įvertinti VVĮ veiklą bei pažvelgti į įmones iš 
platesnės perspektyvos.

verslo plėtros. 

Finansinių ataskaitų bei pridėtinės vertės atas-
kaitos palyginimas:
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Portfelio
rezultatų
apžvalga
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Apžvelgiant VVĮ portfelio 2012 metų dvylikos mėnesių finansinius rezultatus, pirmiausia 
įvardijama, kiek įmonių sudaro portfelį, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikia-
ma analizė pagal apskaitos rodiklius: turto ir nuosavo kapitalo vertes, finansinius įsipa-
reigojimus, dotacijas ir subsidijas, pardavimo pajamas, veiklos pelną, pelningumą (nuo-
savo kapitalo grąžą), darbuotojus ir veiklos efektyvumą.

2012 metų gruodžio 31 d. VVĮ skaičius siekė 137. Į šį skaičių neįtrauktos trys veiklos nebe-
vykdančios įmonės – „Visagino energetikos remontas“ (iškelta bankroto byla), žurna-
las „Sveikata“ ir „Pajūrio vėtrungė“ (likviduojamos). 

Per 2012 metus buvo privatizuotos 4 VVĮ: „Palangos žvorūnė“ (parduota už 6,72 mln. 
litų), „Eismo sauga“  (517 tūkst. litų), Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė (47,6 
tūkst. litų) ir Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras (1,27 mln. litų). 

VVĮ skaičius nuo 2012 metų pradžios taip pat sumažėjo dėl įvykusių įmonių susijungimų: 
2012 metų sausio 2 d. įsteigta „Lietuvos veislininkystė“, pertvarkius iki tol veikusias 
bendroves „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir „Šiaulių regiono veislininkystė“. Nuo 
2012 metų birželio 5 d. į vieną įmonę „Lietuvos žirgynas“ sujungti Nemuno, Vilniaus 
ir Sartų žirgynai. Dėl palyginamųjų duomenų trūkumo šių naujai įsteigtų bendrovių fi-
nansiniai rezultatai į VVĮ portfelio apžvalgą neįtraukti. Be to, dėl duomenų trūkumo į VVĮ 
portfelį neįskaičiuoti 2011 metų pabaigoje reorganizuotos Universiteto vaistinės finan-
siniai rezultatai.

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo 
veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektri-
nės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios „Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio 
pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. Tačiau 
dėl pastarosios naujai įsteigtos įmonės finansinių duomenų trūkumo, į VVĮ portfelio apž-
valgą įtraukti VAE grupės duomenys, konsoliduoti taip, tarsi „Litgrid“ iki ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos dar būtų VAE grupės sudėtyje.

Iš viso į šioje ataskaitoje apžvelgiamą VVĮ portfelį įtraukti 135 VVĮ ir „Lietuvos dujų“ fi-
nansiniai rezultatai. „Lietuvos dujos“ nėra laikoma VVĮ, nes valstybė valdo tik 17,7 proc. 
šios įmonės akcijų, tačiau į VVĮ portfelio finansinius rezultatus įtraukta valstybei priklau-
sančių „Lietuvos dujų“ akcijų ir valstybei per metus išmokėtų dividendų vertė.

Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: transporto, energetikos, miškininkystės ir 
kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų pir-
mųjų sektorių. Energetikos sektoriui priskirtos 9 įmonės, kurių pardavimo pajamos 2012 
metais sudarė 44,7 proc. viso portfelio pardavimo pajamų. Transporto sektoriuje yra 23 
įmonės, uždirbusios 38,4 proc. portfelio apyvartos, o miškininkystės sektoriuje – 42 miš-
kų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas (7,4 proc. portfelio pardavimo pajamų). 
Kitų įmonių sektoriui priskirta net 61 įmonė, tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos 
sudarė tik 9,5 proc. VVĮ portfelio apyvartos.

Toliau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija, re-
miantis preliminariais (neaudituotais) 2012 metų 12 mėnesių finansinių ataskaitų 
duomenimis. Šioje ataskaitoje pristatomi metiniai duomenys bus patikslinti ren-
giant apibendrintąją metinę ataskaitą už 2012 metus.

Portfelio 
rezultatų
apžvalga
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Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-12-31

Nematerialus turtas 416 741 430 002
Materialus turtas 19 853 872 21 179 834
Finansinis turtas 1 123 123 669 351
Kitas ilgalaikis turtas 390 492 342 058
Biologinis turtas 3 255 811 3 256 866
Ilgalaikis turtas 25 040 039 25 878 111
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 736 808 926 690
Per vienerius metus gautinos sumos 1 507 455 1 806 793
Kitas trumpalaikis turtas 1 152 001 883 048
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 654 271 838 768
Trumpalaikis turtas 5 050 535 4 455 299
Turto iš viso 30 090 575 30 333 411
Nuosavas kapitalas 18 854 979 18 643 068
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 150 435 1 118 759
Dotacijos, subsidijos 4 752 465 5 558 733
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 398 090 3 225 118
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 085 040 2 906 491
Įsipareigojimai 6 483 130 6 131 609
Finansiniai įsipareigojimai* 2 110 419 2 446 658
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 090 575 30 333 411

*Neįskaičiuojant beprocentės paskolos, kurią Finansų ministerija suteikė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimui“. 
2011 metų pabaigoje šios paskolos likutis sudarė 2 979 mln. litų, o 2012 metų pabaigoje – 2 252 mln. litų.

Rodikliai 2011-12-31 2012-12-31

ROA 0,1% 1,4%
ROE 0,2% 2,3%
D/E* 11,2% 13,1%

*Šis D/E rodiklis apskaičiuotas iš finansinių įsipareigojimų atėmus beprocentę paskolą, Finansų ministerijos 
suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimui“. 2011 metų pabaigoje šios paskolos likutis sudarė 2 979 mln. litų, 
o 2012 metų pabaigoje – 2 252 mln. litų.

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

2012 m. IV 
ketv.

2011 m. 12 
mėn.

2012 m. 12 
mėn.

Pardavimo pajamos 1 577 647 1 808 329 6 545 963 6 825 348

Pardavimo savikaina 1 032 754 1 092 275 4 194 448 4 312 912

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 544 894 716 054 2 351 515 2 512 436

Veiklos sąnaudos 805 162 645 682 2 278 606 2 141 972

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 14 448 13 274 48 106 50 393

Veiklos pelnas (nuostoliai) -245 821 83 647 121 016 420 857

Veiklos pelno marža -15,6% 4,6% 1,8% 6,2%

EBITDA 59 598 414 344 1 351 116 1 664 823

EBITDA marža 3,8% 22,9% 20,6% 24,4%

Finansinė ir investicinė veikla -134 306 -15 811 -127 856 -15 020

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -380 126 67 835 -6 840 405 837

Pelno mokestis -5 994 18 993 35 616 52 181

Grynasis pelnas (nuostoliai) -374 132 48 842 -42 456 353 656

Grynojo pelno marža -23,7% 2,7% -0,6% 5,2%

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -18 272 -4 935 -315 8 054

Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

-359 338 64 884 42 491 430 008

Grynojo pelno (eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei) marža 

-22,8% 3,6% 0,6% 6,3%

Grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei ir banko 
Snoras bankroto įtaką

-177 840 80 716 223 990 445 840
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VVĮ portfelio rinkos vertė 

VVĮ portfelio rinkos vertė 2012 metų pabaigoje siekė 14,1 mlrd. litų, tai 4,5 proc. daugiau 
nei 2011 metų pabaigoje. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė, kuri prilyginama rinkos 
vertei, padidėjo 4,2 proc., iki 7,6 mlrd. litų. Tai lėmė į energetikos sektoriaus apskaitinę 
vertę įtrauktos VAE bendrovės nuosavo kapitalo vertės padidėjimas dėl iš dukterinių 
įmonių LESTO ir „Litgrid“ gautų dividendų: LESTO VAE bendrovei paskyrė 140,7 mln. 
litų dividendų, „Litgrid“ – 381,1 mln. litų. Tačiau VAE bendrovė 2012 metų rugsėjo mė-
nesį į valstybės biudžetą paskyrė sumokėti 275 mln. litų dividendų, tad bendras VAE 
bendrovės apskaitinės nuosavo kapitalo vertės pokytis buvo mažesnis. VAE dukterinių 
bendrovių LESTO ir „Lietuvos energijos“ bei nuo grupės atskirtos bendrovės „Litgrid“ 
vertės valstybei apskaičiuotos rinkos verte akcijų biržoje, todėl į apskaitinę energetikos 
sektoriaus įmonių vertę neįtrauktos.

Likusių sektorių apskaitinės nuosavo kapitalo vertės pakito nežymiai: transporto ir miš-
kininkystės sektoriaus įmonių apskaitinės vertės ūgtelėjo po 1 proc., o kitų įmonių sek-
toriaus – sumažėjo 0,8 proc. 

Miškininkystės sektoriaus įmonių rinkos vertę sudaro jų nuosavo kapitalo bendroji 
apskaitinė vertė (489,3 mln. litų) ir pinigų srautų metodu apskaičiuota miško vertė, kuri, 
remiantis 2011 metų pabaigoje atliktu vertinimu, siekė 3 253 mln. litų.

2012-12-31 turto vertinimas, 
tūkst. Litų

Rinkos 
vertė akcijų 

biržoje

Pinigų 
srautų 

metodas

Apskaitinė 
vertė

Rinkos 
vertė iš viso

Energetika 3 241 058 0 903 160 4 144 217
Pokytis nuo 2011-12-31 10,5% 40,1% 15,9%
Transportas 10 219 0 5 214 672 5 224 891
Pokytis nuo 2011-12-31 -27,8% 1,0% 0,9%

Miškininkystė 0 3 253 000 489 332 3 742 332
Pokytis nuo 2011-12-31 0,0% 1,0% 0,1%
Kita 0 0 1 019 383 1 019 383
Pokytis nuo 2011-12-31 -0,8% -0,8%
Viso 3 251 277 3 253 000 7 626 547 14 130 824
Pokytis nuo 2011-12-31 10,3% 0,0% 4,2% 4,5%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje

Valstybė turi šešių į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą įtrauktų bendrovių 
akcijų, penkiose jų valdo kontrolinį akcijų paketą. VVĮ, kurių akcijomis prekiaujama ak-
cijų biržoje, valstybės nuosavybės dalies rinkos vertė 2012 metų pabaigoje sudarė 3 251 
mln. litų.

2012-12-31 Akcijų 
vertė

(tūkst. Lt)

Valstybės 
dalis

Valstybės dalies vertė 
2012-12-31

Valstybės 
dalies 
vertės 

pokytis nuo 
2012-01-01 (tūkst. Lt) Dalis nuo 

visos vertės

LESTO 1 257 436 82,63% 1 038 992 32,0% +7,7%
„Litgrid“  910 729 97,50%  887 984 27,3% +29,8%
„Lietuvos energija“  835 463 96,13%  803 143 24,7% +2,1%
„Klaipėdos nafta“  484 924 72,32%  350 680 10,8% +7,8%
„Lietuvos dujos“  905 356 17,70%  160 258 4,9% -6,7%
Lietuvos jūrų laivininkystė  18 035 56,66%  10 219 0,3% -27,8%
VVĮ: 4 411 943 - 3 251 277 100% +10,3%

„VVĮ portfelio 
apskaičiuota 
rinkos vertė išaugo 
4,5 proc. ir sudarė 
14,1 mlrd. litų.“

„
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Didžiausią dalį (32 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 2012 
metų pabaigoje sudarė LESTO (1 039 mln. litų), mažiausią (0,3 proc.) – Lie-
tuvos jūrų laivininkystė (10,2 mln. litų). VVĮ valstybei priklausančių akcijų 
bendrąją vertę labiausiai padidino „Litgrid“ valstybės akcijų dalies vertė, 
nuo metų pradžios išaugusi 203,9 mln. litų. Taip pat 74,3 mln. litų padidėjo 
LESTO, 16,5 mln. litų – „Lietuvos energijos“ valstybei priklausančių akci-
jų vertė. 

Padidinus „Klaipėdos naftos“ įstatinį kapitalą, esamiems bendrovės ak-
cininkams išplatinant naują 38 606 tūkst. litų nominalios vertės bendrovės 
akcijų emisiją, valstybei priklausančių „Klaipėdos naftos“ akcijų dalis pa-
didėjo nuo 70,63 proc. iki 72,32 proc. Daugiausia dėl šios priežasties „Klai-
pėdos naftos“ valstybės akcijų dalies vertė išaugo 7,8 proc. ir 2012 metų 
pabaigoje sudarė 350,7 mln. litų.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržo-
je kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2012 metų 
pradžios. VVĮ indeksas per 2012 metus pakilo 10,3 proc. VVĮ indekso poky-
čiams daugiausia įtakos turėjo 29,8 proc. išaugusi „Litgrid“ akcijų vertė ir 
7,7 proc. padidėjusi LESTO akcijų vertė. 

Energetikos sektoriaus įmonių akcijų vertės svyravimus balandžio ir ge-
gužės mėnesiais lėmė investuotojų lūkesčiai ir paskelbtos naujienos dėl 
2011 metų pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo. LESTO paskelbė 
išmokėsianti 170,3 mln. litų dividendų (0,282 lito vienai akcijai), „Litgrid“ 
– 390,9 mln. litų (0,775 lito vienai akcijai), „Klaipėdos nafta“ – 57 mln. litų 
(0,167 lito vienai akcijai), „Lietuvos dujos“ – 72 mln. litų (0,153 lito vienai 
akcijai).

Lietuvos jūrų laivininkystės akcijos pigo 27,8 proc. daugiausia dėl nuos-
tolingos bendrovės veiklos. „Klaipėdos naftos“ akcijų vertė nuo 2012 
metų pradžios išaugo 5,3 proc., t.y. kiek mažiau nei valstybei priklausančių 
akcijų bendra vertė, kurios pokytį nulėmė įstatinio kapitalo padidinimas.

Per 2012 metus visų „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų indeksas paaugo 
18,8 proc.

Apskaitinė turto vertė

Preliminariais duomenimis, 2012 metų pabaigoje VVĮ bendroji apskai-
tinė turto vertė siekė 30,3 mlrd. litų – 0,8 proc., daugiau nei 2011 metų 
pabaigoje. Energetikos sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė ūgtelėjo 
2,2 proc. ir sudarė beveik pusę viso turto vertės – 14,7 mlrd. litų. Transpor-
to sektoriaus turto vertė išaugo 16,2 proc., iki 9,5 mlrd. litų. Miškininkystės 
įmonių turto vertė beveik nepakito ir sudarė 3,8 mlrd. litų (įskaitant beveik 
3,3 mlrd. sudarančią miškų vertę), o kitų įmonių – sumažėjo 37,3 proc., iki 
2,4 mlrd. litų.

Energetikos sektoriuje įmonių grupės „Lietuvos energija“ turto vertė iš-
augo 3,8 proc., iki 3 863,2 mln. litų, daugiausia dėl naujojo Kombinuoto ci-
klo bloko statybų užbaigimo ir aplinkos taršos leidimų (ATL) vertės padidė-
jimo. Ignalinos atominės elektrinės turto vertė, daugiausia dėl ilgalaikio 
turto vertės atstatymo (65,5 mln. litų), ūgtelėjo 38,1 mln. litų (2,1 proc.), 
nepaisant to, kad dėl banko „Snoras“ bankroto šios įmonės terminuotų 
indėlių vertė sumažėjo 79,1 mln. litų. „Klaipėdos naftos“ apskaitinė turto 
vertė padidėjo 7,9 proc. ir sudarė 560,6  mln. litų. Ji išaugo dėl birželio mė-
nesį vykusio bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ir 49,5 mln. litų vertės 
Subačiaus kuro bazės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo. Įmonių gru-

VVĮ

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ 
akcijų biržoje

„Litgrid“

„Klaipėdos na�a“

„Lietuvos dujos“

„Lietuvos energija“

Lietuvos jūrų laivininkystė

VVĮ indeksas
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pės LESTO turto vertė smuktelėjo 2,1 proc., iki 5 170,5 mln. litų, daugiausia dėl mažesnių 
investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą.

Transporto sektoriaus įmonių bendrąją apskaitinę turto vertę labiausiai didino 10,9 proc. 
(534,4 mln. litų) išaugusi įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitinė turto vertė, 
kuriai didžiausios įtakos turėjo ilgalaikio turto vertės padidėjimas dėl įgyvendinamų in-
vesticinių projektų bei įsigytų naujų transporto priemonių. Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos turto vertė išaugo 192,9 mln. litų (13,4 proc.): dėl vykdomų investicinių 
projektų 57,2 mln. litų padidėjo įmonės materialiojo turto vertė, o trumpalaikio turto 
vertė išaugo 135,8 mln. litų labiausiai dėl padidėjusios gautinų dotacijų vertės.

Kitų įmonių sektoriaus apskaitinės turto vertės smukimui didžiausią įtaką turėjo „Indė-
lių ir investicijų draudimo“ finansinio turto ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas, 
siekęs 1 240,6 mln. litų. Įmonės finansinis turtas sumažėjo 530,9 mln. litų (84,7 proc.), 
nes 2012 metų pradžioje parduota didelė dalis turėtų vertybinių popierių, o įmonės iš-
ankstiniai apmokėjimai smuktelėjo 709,7 mln. litų (91,5 proc.) dėl banko „Snoras“ in-
dėlininkų atsiimtų draudimo išmokų. „Būsto paskolų draudimo“ turto vertė sumažėjo 
46,8 mln. litų (33,2 proc.), tai lėmė finansinio turto vertės sumažėjimas. Daugiausia dėl 
finansinio turto vertės sumažėjimo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo turto vertė 
smuktelėjo 36,8 mln. litų (21,8 proc.), Turto banko –21,4 mln. litų (6,5 proc.)

.

14,3 14,7 

8,2 9,5 

3,8 3,8 
3,8 2,4 

  
Energetika  Transportas  Miškininkystė  Kita  

+0,8%
   

2011-12-31 2012-12-31

Turtas (mlrd. litų)
30,1 30,3

Nuosavas kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė 2012 metų pabaigoje buvo 211,9 mln. litų 
(1,1 proc.) mažesnė nei 2011 metų pabaigoje ir siekė 18,6 mlrd. litų. Nuosavo ka-
pitalo vertė labiausiai sumažėjo energetikos sektoriuje – 2,8 proc., iki 8,5 mlrd. litų. 
Transporto sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo vertė ūgtelėjo 0,6 proc., iki 5,3 mlrd. litų. 
Miškininkystės ir kitų įmonių sektorių nuosavo kapitalo vertės beveik nepakito ir sudarė 
atitinkamai 3,7 mlrd. litų (kartu su miškų verte) ir 1 mlrd. litų. 

Energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo vertės sumažėjimą lėmė tai, kad VAE bendrovė 
2012 metų rugsėjį į valstybės biudžetą paskyrė sumokėti 275 mln. litų dividendų, todėl 
sumažėjo elektros energetikos įmonių konsoliduota nuosavo kapitalo vertė. „Klaipė-
dos naftos“ nuosavo kapitalo vertė išaugo 7,2 proc., iki 536,4 mln. litų. Tam daugiau-
sia įtakos turėjo liepą padidintas bendrovės įstatinis kapitalas išplatinus naują 38 606 
tūkst. litų nominalios vertės akcijų emisiją esamiems akcininkams. Ignalinos atominės 
elektrinės nuosavo kapitalo vertė išaugo 9,7 proc., iki 414,5 mln. litų. Šiam pokyčiui 
daugiausia įtakos turėjo turto vertės atstatymas, kuriuo sumažinusi sąnaudas įmonė 
apskaitė ataskaitinio laikotarpio pelną (36,8 mln. litų).

Transporto sektoriaus nuosavo kapitalo vertės pokyčiui didžiausios įtakos turėjo 
49,7 mln. litų (3,9 proc.) išaugusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos nuosavo 

„VVĮ portfelio 
apskaitinė turto 
vertė 2012 metų 
pabaigoje siekė 
30,3 mlrd. litų. 
Beveik pusę šios 
vertės sudarė 
energetikos įmo-
nių turto vertė.“

„
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kapitalo vertė. Šios vertės pokyčius lėmė 54,1 mln. litų padidintas turtą, kuris pagal įsta-
tymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas ir 3,5 mln. litų sumažintas 
įmonės savininko kapitalas. Lietuvos jūrų laivininkystės nuosavas kapitalas sumažėjo 
16,8 mln. litų (12,2 proc.) dėl sukauptų didesnių nepaskirstytųjų nuostolių.

Kitų įmonių sektoriuje reikšmingai pakito „Būsto paskolų draudimo“ nuosavo kapi-
talo vertė, sumažėjusi nuo 35 mln. iki 13,7 mln. litų dėl 65 mln. litų sumažinto įstatinio 
kapitalo, kuriuo sumažinti sukaupti nuostoliai dėl išaugusių draudimo išmokų sąnaudų. 
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Nuosavas kapitalas 
(mlrd. litų)

VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 7,7 proc., iki 4,7 mlrd. litų. Tai lėmė 
727,4 mln. litų siekusi „Indėlių ir investicijų draudimo“ Vyriausybei grąžintos bepro-
centės paskolos dalis. Nevertinant šios paskolos sumažėjimo, portfelio finansiniai įsi-
pareigojimai, palyginti su 2011 metų pabaiga, ūgtelėjo 15,9 proc. ir siekė 2,4 mlrd. 
litų. 

Energetikos sektoriaus finansiniai įsipareigojimai išaugo 31,8 proc., iki 1 464,5 mln. litų. 
„Litgrid“ finansiniai įsipareigojimai 2012 metų pabaigoje sudarė 184,1 mln. litų, kai 
2011 metų pabaigoje įmonių grupė finansinių skolų neturėjo. Įmonių grupės LESTO fi-
nansiniai įsipareigojimai padidėjo 29,7 proc., iki 576,8 mln. litų, „Lietuvos energijos“ 
– 5,6 proc., iki 679,2 mln. litų. 

Transporto sektoriuje finansiniai įsipareigojimai padidėjo 6,8 proc., iki 747,8 mln. litų. 
Tam didžiausios įtakos turėjo įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių sko-
lų padidėjimas 85,5 mln. litų (18,7 proc.). Šios paskolos, kurių didžiausią dalį suteikė 
Europos investicijų bankas, skirtos investiciniams projektams finansuoti. Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 20,7 mln. litų 
(23,2 proc.), o Lietuvos jūrų laivininkystė finansines skolas sumažino 10,2 mln. litų 
(15,3 proc.).

Miškininkystės sektoriaus įmonių finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 71,8 proc., nuo 
3,1 iki 0,9 mln. litų. Finansinės skolas labiausiais sumažino Panevėžio (-1,5 mln. litų) ir 
Ukmergės (-0,5 mln. litų) miškų urėdijos.

Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigojimai, nevertinant „Indėlių ir investicijų 
draudimo“ valstybei grąžintos paskolos dalies, sumažėjo 21 proc., iki 233,6 mln. litų. 
Tam didžiausią įtaką turėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavi-
mo agentūros grąžintos 32,1 mln. litų finansinės skolos. Turto bankas sumažino finan-
sinius įsipareigojimus 5,8 proc., iki 127,8 mln. litų, Lietuvos radijo ir televizijos centras 
– 24 proc., iki 31,1 mln. litų.

„VVĮ portfelio 
skolos ir 
nuosavybės 
santykis 2012 
metų pabaigoje 
siekė 13,1 proc.“

„
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Finansiniai 
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Kita (Vyriausybės paskola „Indėlių ir investicijų draudimui“)
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Dotacijos ir subsidijos

VVĮ suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė 2012 metų pabaigoje siekė 5,6 mlrd. litų 
ir buvo 17 proc. didesnė nei 2011 metų pabaigoje. Dotacijų ir subsidijų vertė didė-
jo visuose sektoriuose: energetikos – 8,2 proc., 220,1 mln. litų, transporto – 33,8 proc., 
537,9 mln. litų, miškininkystės – 20,9 proc., 5,8 mln. litų, kitų įmonių – 9,3 proc., 42,5 mln. 
litų. 

Energetikos sektoriuje „Litgrid“ apskaitytų dotacijų vertė išaugo 122,6 mln. litų ir 2012 
metų pabaigoje sudarė 305 mln. litų. 2012 metais bendrovės gautų dotacijų didžiau-
sią dalį sudarė VIAP lėšos tarpsisteminės jungties su Švedija projekto įgyvendinimui 
(85 mln. litų). „Lietuvos energijos“ apskaitytų dotacijų vertė išaugo 91,9 mln. litų, iki 
1 100,5 mln. litų. Per 2012 metus bendrovė daugiausia dotacijų gavo Lietuvos elektrinės 
Kombinuoto ciklo bloko statybai: 37,4 mln. litų Tarptautinio Ignalinos atominės elektri-
nės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir 72,9 mln. litų VIAP lėšų. Ignalinos at-
ominės elektrinės dotacijų vertė padidėjo 1 proc. ir metų pabaigoje siekė 1 347,3 mln. 
litų. 

Transporto sektoriuje labiausiai padidėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
apskaityta dotacijų vertė – nuo 37,9 mln. iki 202,9 mln. litų. Daugiausia dotacijų 2012 me-
tais skirta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimui ir platinimui (83,8 
mln. litų), keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimui (61,8 mln. 
litų) ir privažiavimo kelių sutvarkymui į multimodalinių krovinių terminalus (21,3 mln. 
litų). Įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dotacijų suma išaugo 28,9 proc., iki 
1 700,6 mln. litų dėl gautų dotacijų investicinių programų finansavimui. „Lietuvos gele-
žinkeliai“ – didžiausią dotacijų vertę apskaičiusi VVĮ.

Miškininkystės sektoriuje nominaliai labiausiai padidėjo Nemenčinės (1,3 mln. litų) ir 
Jonavos (1,2 mln. litų) urėdijų dotacijų vertė. Iš kitų įmonių labiausiai – nuo 2,4 mln. iki 
18,6 mln. litų – išaugo Valstybės žemės fondo dotacijų vertė, nes įmonė 2012 metais 
sudarė sutartis Lietuvos kaimo plėtros programos projektams įgyvendinti. Šiems pro-
jektams skirtų dotacijų likutis 2012 metų pabaigoje siekė 16 mln. litų. Kitų įmonių sek-
toriuje daugiausia dotacijų sukaupė Vilniaus pilių direkcija – jos dotacijų vertė išaugo 
7,2 proc, iki 267,6 mln. litų, dėl Valdovų rūmų atstatymui skirtų lėšų. 
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(mlrd. litų)
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„VVĮ dotacijų ir 
subsidijų vertė sie-
kė 5,6 mlrd. litų 
– 17 proc. daugiau 
nei 2011 metų pa-
baigoje.“

„
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Pardavimo pajamos 

Dvylika mėnesių

Preliminariais duomenimis, VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2012 metais siekė 
6,8 mlrd. litų ir, palyginti su 2011 metais, padidėjo 279,4 mln. litų (4,3 proc.). Ener-
getikos sektoriaus įmonių pajamos išaugo 5,6 proc., iki 3 052,9 mln. litų, transporto – 
6,7 proc., iki 2 619,3 mln. litų. Miškininkystės įmonių pajamos sumažėjo 9 proc. ir sudarė 
502,7 mln. litų, o kitų įmonių – pakito nežymiai ir siekė 650,5 mln. litų.

Pardavimo 
pajamos
(mln. litų)
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Energetikos sektoriaus įmonių pardavimo pajamoms didžiausios įtakos turėjo konso-
liduotų VAE grupės (įskaitant „Litgrid“ įmonių grupę) pajamų augimas 5,5 proc., iki 
2 821 mln. litų. „Litgrid“ grupės pajamos ūgtelėjo 16,9 proc., iki 508,4 mln. litų, labiau-
siai dėl prekybos balansavimo-reguliavimo elektros energija ir remonto bei techninės 
priežiūros veiklos pajamų padidėjimo. Dėl didesnio pagaminto ir suvartoto elektros 
energijos kiekio, „Lietuvos energija“ grupės ir LESTO grupės įmonių pajamos išaugo 
atitinkamai 14,6 mln. litų (1 proc.) ir 38,2 mln. litų (1,7 proc.). Konsoliduotam pajamų 
pokyčiui įtakos turėjo ir tai, kad VAE grupė daugiau elektros energijos pardavė laisvo-
je rinkoje, t.y. grupės įmonės sudarė mažiau tarpusavio sandorių. „Visagino energi-
jos“ pajamos, daugiausia dėl didesnių šilumos energijos kainų, išaugo 19,4 proc., iki 
75,4 mln. litų. 

Transporto sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad įmonių grupės „Lietuvos geležin-
keliai“ pajamos ūgtelėjo 145,2 mln. litų (9,1 proc.) daugiausia dėl vykdytų papildomų 
veiklų: prekinių vagonų nuomos ir tarpininkavimo pervežant NATO krovinius. Lietuvos 
jūrų laivininkystė dėl išaugusių pajamų iš trumpalaikių sutarčių padidino pardavimo 
pajamas 8,1 proc., iki 84,5 mln. litų. Lietuvos pašto pajamos, padidėjus universaliųjų 
pašto paslaugų teikimo mastui ir pajamoms, išaugo iki 191,4 mln. litų (4,5 proc.). Re-
gioninių kelių priežiūros įmonių bendrosios pajamos sumažėjo iki 254,3 mln. litų 
(2,5 proc.) dėl mažesnio rangovinės veiklos masto ir mažesnio finansavimo kelių priežiū-
ros darbams. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pajamos, palyginti su 2011 
metais, beveik nepasikeitė ir sudarė 167 mln. litų.

Miškų urėdijų bendrosios pajamos sumažėjo 9,3 proc., iki 495 mln. litų. Pajamų suma-
žėjimą lėmė 9,6 proc., iki 126,2 litų už kubinį metrą, smuktelėjusi apvaliosios medienos 
kaina bei 0,5 proc. sumažėjęs parduotos apvaliosios medienos kiekis. Miškininkystės 
sektoriui taip pat priskiriamo Valstybinio miškotvarkos instituto pajamos sudarė 
7,7 mln. litų – 10,9 proc. daugiau nei 2011 metais.

Didžiausios pagal pajamas kitų įmonių sektoriaus įmonės Registrų centro  pajamos pa-
didėjo 5,6 proc., iki 93 mln. litų: išaugo pajamos ir iš registrų tvarkymo bei duomenų tei-
kimo (4,9 proc., iki 77,5 mln. litų), ir iš komercinių paslaugų (9,1 proc., iki 15,5 mln. litų). 
„Regitros“ ir Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos beveik nepasikeitė ir sudarė 
atitinkamai 77,5 mln. ir 73,7 mln. litų. Dėl 64,2 mln. litų sudariusių vienkartinių pertekli-

„VVĮ portfelio 
pajamos 2012 
metais išaugo 4,3 
proc. ir siekė 6,8 
mlrd. litų.“

„
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nių valstybės mazuto atsargų pardavimo pajamų pastebimai padidėjo Lietuvos naftos 
produktų agentūros pajamos – nuo 50,4 mln. iki 79,2 mln. litų. Sektoriuje labiausiai 
sumažėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros pa-
jamos – nuo 22,6 mln. iki 0,7 mln. litų. Šį pokytį lėmė tai, kad 2011 metais įmonė apskaitė 
20,2 mln. litų vienkartinių intervencinių miežių pardavimo pajamų. 

Ketvirtasis ketvirtis

Portfelio pardavimo pajamos ketvirtąjį 2012 metų ketvirtį, palyginti su atitin-
kamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 14,6 proc. – iki 1,8 mlrd. litų. Tam di-
džiausios įtakos turėjo energetikos sektoriaus įmonių pajamų padidėjimas 22,4 proc., 
iki 880,7 mln. litų. Transporto sektoriaus įmonių pajamos išaugo 9,3 proc., iki 617,2 mln. 
litų, miškininkystės – 6,9 proc., iki 129,5 mln. litų, kitų įmonių – 4,7 proc., iki 181 mln. litų. 
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Energetikos sektoriaus įmonių pajamos ketvirtąjį ketvirtį buvo didesnės dėl konsoliduo-
tų VAE ir „Litgrid“ grupių pajamų padidėjimo 22 proc., iki 809,8 mln. litų. Šiam pokyčiui 
didelės įtakos turėjo elektros energijos rinkos liberalizavimas, dėl kurio išaugo VAE gru-
pės elektros energijos laisvoje rinkoje pardavimo mastas, o grupės įmonės sudarė ma-
žiau tarpusavio sandorių. Vertinant atskirų grupės įmonių duomenis, „Litgrid“ grupės 
pajamos išaugo 22,2 proc., iki 148,5 mln. litų, LESTO grupės – 2,2 proc., iki 606 mln. litų. 
Įmonių grupė „Lietuvos energija“ ketvirtąjį ketvirtį uždirbo 7,2 proc. mažiau pajamų 
(364,9 mln. litų) daugiausia dėl to, kad liberalizavus elektros energijos rinką sumažėjo 
jos pajamos iš elektros energijos pardavimo LESTO. „Klaipėdos nafta“ ketvirtąjį ketvirtį 
padidino pajamas 20,1 proc., iki 39,9 mln. litų, nes 18,9 proc., iki 39,3 mln. litų, išaugo 
pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas. 

Transporto sektoriaus bendrosioms pajamoms didžiausią įtaką turėjo įmonių grupės 
„Lietuvos geležinkeliai“ pardavimo pajamų padidėjimas 39,7 mln. litų (11,6 proc.) dėl 
išaugusių pajamų už krovinių pervežimus bei naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra 
ir didesnių papildomų paslaugų pajamų. Lietuvos pašto pajamos ūgtelėjo 3,9 proc., iki 
55 mln. litų,  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos – 6 proc., iki 45,1 mln. litų. Lie-
tuvos jūrų laivininkystės pardavimo pajamos, daugiausia dėl didesnių laivų nuomos 
ir trumpalaikių sutarčių pajamų, išaugo 13,2 proc., iki 24,2 mln. litų. Regioninių kelių 
priežiūros įmonių bendrosios pajamos buvo 1,9 proc. didesnės ir sudarė 67,6 mln. litų.

Miškų urėdijos ketvirtąjį ketvirtį uždirbo 125,9 mln. litų pajamų – 7,9 proc. daugiau nei 
2011 metais. Šį pokytį lėmė 25,9 proc. išaugęs parduotos apvaliosios medienos kiekis, 
tačiau apvaliosios medienos kaina, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais, smuk-
telėjo 14,6 proc. 

Kitų įmonių sektoriaus bendrosios pajamos ketvirtąjį ketvirtį ūgtelėjo daugiausia dėl to, 
kad 26,1 mln. litų išaugo Lietuvos naftos produktų agentūros pajamos, spalio mėne-
sį įmonei užbaigus perteklinių valstybės mazuto atsargų pardavimo sandorį. Registrų 

„Ketvirtąjį 2012 metų 
ketvirtį 14,6 proc. 
pajamų augimą 
lėmė išaugusios 
energetikos 
sektoriaus įmonių 
pajamos.“

„
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centro pajamos ūgtelėjo 5,7 proc., iki 25,6 mln. litų, o Lietuvos radijo ir televizijos cen-
tro pajamoms, sumažėjusioms 14,6 proc., iki 16,4 mln. litų, įtakos turėjo analoginės ant-
žeminės televizijos išjungimas 2012 metų spalio pabaigoje. 

Veiklos pelnas

Dvylika mėnesių 

VVĮ veiklos pelnas 2012 metais sudarė 420,9 mln. litų ir buvo 3,5 karto didesnis nei 
2011 metais. Reikšmingiausios įtakos portfelio veiklos pelnui turėjo energetikos sekto-
riaus įmonių veiklos rezultatas, pakitęs nuo 135,3 mln. litų veiklos nuostolių 2011 metais 
iki 85,2 mln. litų veiklos pelno 2012-aisiais. Transporto sektoriaus veiklos pelnas padidė-
jo 0,4 proc., iki 255,1 mln. litų, miškininkystės – smuktelėjo 19,4 proc., iki 30 mln. litų. Kitų 
įmonių sektoriaus veiklos pelnas sudarė 50,6 mln. litų, kai 2011 metais sektoriaus veiklos 
nuostoliai siekė 34,9 mln. litų. 
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Energetikos sektoriaus rezultatus labiausiais paveikė tai, kad VAE grupės ir „Litgrid“ 
konsoliduoti veiklos nuostoliai sumažėjo 114,8 mln. litų, iki 9,6 mln. litų. Daugiausia dėl 
išaugusios prekybos laisvoje elektros energijos rinkoje ir mažesnių ATL perkainojimo ir 
atidėjinių sąnaudų įmonių grupė „Lietuvos energija“ padidino veiklos pelną daugiau 
nei 4 kartus, iki 54,8 mln. litų. Išaugus pajamoms iš beveik visų veiklos segmentų, įmonių 
grupės „Litgrid“ veiklos pelnas sudarė 28,3 mln. litų, kai 2011 metais patirta 24,4 mln. 
litų veiklos nuostolių. Įmonių grupė LESTO, sumažinusi nusidėvėjimo ir amortizacijos 
bei remonto ir techninės priežiūros sąnaudas, veiklos nuostolius sumažino trečdaliu, iki 
46,1 mln. litų.

Ignalinos atominė elektrinė apskaitė 48,4 mln. litų veiklos pelno, kai 2011 metais įmo-
nės veiklos nuostoliai sudarė 55,8 mln. litų. Veiklos rezultato pokyčiui didelės įtakos tu-
rėjo veiklos sąnaudas sumažinęs turto vertės atstatymas (65,1 mln. litų). Neįskaičiuojant 
turto vertės sumažėjimo sąnaudų (atstatymo), Ignalinos atominės elektrinės veiklos 
nuostoliai sumažėjo nuo 25 mln. iki 16,7 mln. litų. „Klaipėdos naftos“ veiklos pelnas 
smuktelėjo 9 proc., iki 46,6 mln. litų. Tam įtakos turėjo 1,7 proc. mažesnės pajamos ir 
48,7 proc., iki 10,8 mln. litų, išaugusios veiklos sąnaudos, kurių padidėjimą daugiausia 
lėmė Suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto administravimo išlaidos.

Transporto sektoriuje įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos pelnas, nepaisant 
didesnių pajamų, smuktelėjo 13,9 proc., iki 167,2 mln. litų. Tai lėmė ūgtelėjusios užsie-
nio šalių geležinkelių paslaugų, nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudos, dėl kurių įmonių grupės sąnaudos išaugo 12,2 proc. 2011 metų „Lietuvos ge-
ležinkelių“ veiklos rezultatui įtakos turėjo į veiklos sąnaudas įtrauktos beveik 15 mln. 
litų siekusios turto vertės sumažėjimo sąnaudos dėl banko „Snoras“ bankroto. Lietuvos 
pašto veiklos pelnas dėl didesnių remonto ir priežiūros bei atsiskaitymų su užsienio paš-
tais sąnaudų, smuktelėjo nuo 2,3 mln. iki 0,6 mln. litų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

„VVĮ portfelio 
veiklos pelnas, 
palyginti su 2011 
metais, ūgtelėjo 
3,5 karto.“

„
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direkcijos veiklos pelnas sumažėjo 1,3 mln. litų (1,3 proc.) dėl šiek tiek mažesnių pajamų 
ir išaugusių darbo užmokesčio ir akvatorijos valymo darbų sąnaudų. Lietuvos jūrų laivi-
ninkystė, padidinusi pajamas iš trumpalaikių sutarčių ir sumažinusi laivų nusidėvėjimo 
sąnaudas, veiklos nuostolius sumažino nuo 42,7 mln. iki 15,6 mln. litų. 

Miškų urėdijų bendrasis veiklos pelnas sumažėjo 7,2 mln. litų (19,6 proc.) labiausiai dėl 
9,3 proc. sumažėjusių pardavimo pajamų. Šių įmonių pardavimo savikaina dėl ūgtelė-
jusių medienos ruošos paslaugų, degalų ir remonto kainų sumažėjo tik 0,7 proc. Veiklos 
sąnaudos smuktelėjo 12,6 proc., iki 264,6 mln. litų, labiausiai dėl to, kad 2011 metais į 
šias sąnaudas įtraukta 29,9 mln. litų nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto. Be to, dėl 
mažesnio medienos pardavimo 2012 metais miškų urėdijos patyrė 8,1 mln. litų mažiau 
veiklos mokesčių sąnaudų.

Kitų įmonių sektoriuje Lietuvos naftos produktų agentūra, iš valstybės mazuto atsargų 
pardavimo gavusi 44,6 mln. litų pelno, visą savo veiklos pelną padidino iki 46,7 mln. litų, 
kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus patirta 10,3 mln. litų veiklos nuostolių. „Būsto pa-
skolų draudimas“ dėl draudimo išmokų sąnaudų patyrė 23,5 mln. litų veiklos nuostolių, 
tačiau tai yra 32 mln. litų mažiau nei 2011 metais. „Regitros“ veiklos pelnas daugiausia 
dėl 2,6 mln. litų ūgtelėjusios pardavimo savikainos sumažėjo 21 proc., iki 9,6 mln. litų. 
Išaugus darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (10,3 proc., 4,9 mln. litų) bei patalpų 
išlaikymo sąnaudoms (13,2 proc., 0,4 mln. litų), Registrų centro veiklos pelnas smuk-
telėjo 77,5 proc., iki 0,7 mln. litų. Lietuvos radijo ir televizijos centras dėl smarkiau už 
pajamas išaugusių sąnaudų uždirbo 32,8 proc. mažiau veiklos pelno – 2,1 mln. litų.

Ketvirtasis ketvirtis

Ketvirtąjį 2012 metų ketvirtį VVĮ veiklos pelnas siekė 83,6 mln. litų, kai atitinkamą 
2011 metų ketvirtį patirta 245,8 mln. litų veiklos nuostolių. Portfelio veiklos rezulta-
tui didžiausios įtakos turėjo energetikos sektoriaus įmonių veiklos rezultato pokytis nuo 
174,8 mln. litų nuostolių iki 60,4 mln. litų pelno. Visų sektorių veiklos rezultatai paskuti-
nįjį 2012 metų ketvirtį buvo teigiami: transporto sektoriaus įmonių veiklos pelnas sudarė 
9,6 mln. litų miškininkystės – 8,2 mln. litų, kitų įmonių – 5,5 mln. litų. Atitinkamą 2011 
metų ketvirtį visuose sektoriuose apskaityta veiklos nuostolių. 
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Energetikos sektoriuje pastebimai pagerėjo elektros energetikos įmonių veiklos rezulta-
tai. Įmonių grupė „Lietuvos energija“ daugiausia dėl sumažėjusių dujų bei mazuto pir-
kimo ir ATL perkainojimo ir atidėjinių sąnaudų, veiklos rezultatą pagerino nuo 41,8 mln. 
litų nuostolių iki 14,8 mln. litų pelno. Išaugus pajamoms, įmonių grupė „Litgrid“ 8,9 mln. 
litų veiklos nuostolius pakeitė 10,9 mln. litų veiklos pelnu. Įmonių grupės LESTO veiklos 
nuostoliai dėl efektyvesnės veiklos sumažėjo 5,7 mln. litų, iki 22,4 mln. litų. Ignalinos at-
ominė elektrinė dėl vienkartinio turto vertės sumažėjimo atstatymo apskaitė 51,9 mln. 

„Ketvirtąjį 2012 
metų ketvirtį VVĮ 
uždirbo 83,6 
mln. litų veiklos 
pelno.“

„
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litų veiklos pelno, nors atitinkamą ketvirtį 2011 metais patirta 45,6 mln. litų nuostolių. 
„Klaipėdos nafta“ padidino veiklos pelną 23,1 proc., iki 12,3 mln. litų, labiausiai dėl 
išaugusių pajamų už naftos produktų perkrovimo paslaugas.

Transporto sektoriaus veiklos rezultatui reikšmingos įtakos turėjo nuo 42,7 mln. iki 
15,6 mln. litų sumažėję Lietuvos jūrų laivininkystės veiklos nuostoliai, kurie labiausiai 
smuktelėjo dėl apskaitytų mažesnių laivų vertės sumažėjimo sąnaudų. Išaugus paja-
moms, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos paskutiniojo ketvirčio veiklos pel-
nas ūgtelėjo 7,4 proc., iki 25,9 mln. litų. Lietuvos paštas dėl ūgtelėjusių atsiskaitymų 
su užsienio paštais, komunalinių paslaugų ir remonto sąnaudų veiklos pelno uždirbo 
82,7 proc. mažiau – 0,6 mln. litų. Įmonių grupė „Lietuvos geležinkeliai“, išaugus sąnau-
doms, patyrė 1 mln. litų veiklos nuostolių. Atitinkamą ketvirtį 2011 metais grupės veiklos 
nuostoliai sudarė 2,1 mln. litų, tačiau juos padidino beveik 15 mln. litų sudarę nuostoliai 
dėl banko „Snoras“ bankroto. 

Miškininkystės sektoriuje miškų urėdijų veiklos pelnas ketvirtąjį ketvirtį siekė 7,9 mln. 
litų. Atitinkamu laikotarpiu 2011 metais patirtą 31,6 mln. litų nuostolių, tačiau į juos 
įskaičiuotos 29,9 mln. litų sąnaudos dėl banke „Snoras“ prarastų lėšų. Nevertinant šių 
nuostolių, miškų urėdijų veiklos sąnaudos sumažėjo 6,8 proc, iki 67,1 mln. litų, be to, 
7,9 proc. išaugo pardavimo pajamos, kurios ir nulėmė geresnį veiklos rezultatą. 

Kitų įmonių sektoriaus veiklos rezultatui didžiausios įtakos turėjo Lietuvos naftos pro-
duktų agentūros ketvirtajam 2012 metų ketvirčiui priskirtinas 11,1 mln. litų pelnas už 
valstybės mazuto atsargų pardavimą. Be to, 15,6 mln. litų sumažėjo „Būsto paskolų 
draudimo“ veiklos nuostoliai, sudarę 8,1 mln. litų. „Regitros“ veiklos pelnas, ūgtelėjus 
sąnaudoms, sumažėjo 40,8 proc., iki 1,9 mln. litų. Registrų centras ketvirtąjį 2012 metų 
ketvirtį patyrė 2,3 mln. litų veiklos nuostolių, kai atitinkamu laikotarpiu prieš metus už-
dirbta 99 tūkst. litų veiklos pelno. Lietuvos radijo ir televizijos centras dėl sumažėju-
sių pajamų išjungus analoginę antžeminę televiziją apskaitė 1,3 mln. veiklos nuostolių 
(2011 metų ketvirtąjį ketvirtį uždirbta 0,3 mln. litų veiklos pelno). 

Pelningumas

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža 2012 metais siekė 2,3 proc. – 1,1 procentinio 
punkto daugiau nei 2011 metais. Šiam rodikliui didelės įtakos turėjo 2011 metais 
įmonių patirti nuostoliai dėl banko „Snoras“ bankroto. Įvertinus šio įvykio įtaką, 
nuosavo kapitalo grąža 2011 metais sudarė 1,2 proc., o 2012 metais – 2,4 proc. 

Energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis pagerėjo nuo -1,9 proc. 
iki 0,9 proc. Reikšmingiausios įtakos šiam pokyčiui turėjo Ignalinos atominės elektri-
nės nuosavo kapitalo grąža, kuri 2011 metais sudarė -28 proc. dėl 74,9 mln. litų finansi-
nės veiklos nuostolių bankrutavus bankui „Snoras“. 2012 metais įmonė sąnaudomis pri-
pažino dar 15 mln. litų šiame banke prarastų lėšų, tačiau teigiamos įtakos pelningumui 
turėjo turto vertės sumažėjimo atstatymas, dėl kurio įmonės nuosavo kapitalo grąža 
išaugo iki 9,3 proc. „Klaipėdos naftos“ nuosavo kapitalo grąža dėl menkesnių pajamų 
ir papildomų sąnaudų, susijusių su Suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba, suma-
žėjo 1,6 procentinio punkto – iki 7,9 proc.

Transporto sektoriaus įmonių nuosavybės grąža padidėjo nuo 3,6 proc. iki 4,1 proc. Di-
džiausios transporto sektoriaus įmonės – „Lietuvos geležinkelių“ – nuosavo kapitalo 
grąža sumažėjo nuo 5,6 proc. iki 4,7 proc., o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
jos– padidėjo nuo 5,6 proc. iki 6,8 proc. Lietuvos jūrų laivininkystė, sumažinusi veiklos 
nuostolius, nuosavo kapitalo grąžos rodiklį pagerino nuo -30,6 proc. iki -12,9 proc. 

Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo sumažėjo nuo 2,7 proc. iki 2,4 proc. dėl 
smarkiau už sąnaudas sumažėjusių medienos pardavimo pajamų. Šio sektoriaus nuosa-
vo kapitalo grąža apskaičiuojama prie įmonių buhalterinės nuosavo kapitalo vertės pri-
dedant pinigų srautų metodu apskaičiuotą miškų vertę 2011 metų pabaigoje, o prie gry-
nojo pelno – turto ir žaliavos mokesčius valstybei, sumažintus pelno mokesčio dalimi. 

„Atėmus banko 
„Snoras“ bankroto 
įtaką, VVĮ nuosavo 
kapitalo grąža 
per metus 
padidėjo 1,2 
procentinio punkto, 
iki 2,4 proc.“

„
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Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąža pakito nuo -7 proc. iki 4,7 proc. Rodi-
klio pagerėjimui įtakos turėjo Lietuvos naftos produktų agentūros uždirbtas pelnas, 
dėl kurio įmonės grąžos rodiklis pagerėjo nuo -2,6 proc. iki 10,6 proc. Be to, reikšmin-
gai pakito „Regitros“ (nuo -7,6 proc. iki 18 proc.) ir Registrų centro (nuo -14,8 proc. iki 
1,3 proc.) nuosavo kapitalo grąžos rodikliai, nes šios įmonės 2011 metais patyrė atitinka-
mai 15,1 mln. ir 10 mln. nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto. 
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Darbuotojai

2012 metų pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 40 831 darbuotojas – 488 darbuotojais mažiau 
nei 2011 metų pabaigoje. Daugiau nei pusė (56,2 proc.) darbuotojų dirbo transporto 
sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – „Lietuvos geležinkeliai“, „Lietuvos paštas“ ir 
VAE grupė  – kartu įdarbino 56,7 proc. visų VVĮ darbuotojų. 

Darbuotojų skaičius, palyginti su 2011 metų pabaiga, labiausiai sumažėjo transpor-
to (333 darbuotojais, 1,4 proc.) ir kitų įmonių (123 darbuotojais, 2 proc.) sektoriuose. 
Labiausiai darbuotojų skaičių (4,7 proc., 308 darbuotojais) sumažino Lietuvos paštas, 
be to, 128 darbuotojais (4,5 proc.) mažiau dirbo kelių įmonėse. Labiausiai darbuotojų 
skaičius padidėjo įmonių grupėje „Lietuvos geležinkeliai“ – nuo 12 166 iki 12 329 dar-
buotojų. 

Dėl energetikos įmonių grupių struktūros pertvarkos bendras VAE ir „Litgrid“ įmonių 
grupių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje buvo 99 darbuotojais (1,8 proc.) ma-
žesnis nei VAE grupės darbuotojų skaičius 2011 metų pabaigoje. „Klaipėdos naftos“ 
darbuotojų skaičius išaugo 16,9 proc. – 52 darbuotojais. 

Miškų urėdijose darbuotojų buvo beveik tiek pat, kiek tuo pačiu laikotarpiu prieš me-
tus. Kitų įmonių sektoriuje daugiausiai darbuotojų – 1 561 – turėjo Registrų centras. 
Šios įmonės darbuotojų skaičius sumažėjo 1,4 proc. (22 darbuotojais). 

„Darbuotojų 
skaičius labiausiai 
– 1,4 proc. – 
sumažėjo 
transporto 
sektoriuje.“

„
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„VVĮ portfelio 
veiklos pelnas 
vienam 
darbuotojui 2012 
metais siekė 13,2 
tūkst. litų – 93,3 
proc. daugiau nei 
2011-aisiais.“

„

Darbuotojai (tūkst.)

8  

23,3 

3,8 6,18  

23  

3,8 6  

Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

 

2011-12-31 

2012-12-31 

  

  

  

-0,5% 

-1,4% 

+0,2% -2%

Veiklos efektyvumas 

VVĮ vykdo ir komercinę, ir nekomercinę veiklą, tad analizuojant jų veiklos efektyvumą VVĮ 
ne visada galima lyginti su privačiomis bendrovėmis. Siekiant objektyviai įvertinti VVĮ 
efektyvumą, lentelėje pateikiami santykiniai veiklos rodikliai ir jų dinamika.

Efektyvumo rodikliai Visos VVĮ Energetika Transportas Miškininkystė Kita

Pajamos darbuotojui (tūkst. litų)  

2011 m. 12 mėn. 168,1 380,9 114,5 132,2 112,8

2012 m. 12 mėn. 176,0 400,7 123,1 119,0 114,9

Veiklos pelnas (eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko „Snoras“ bankroto įtaką) dar-
buotojui (tūkst. litų)

2011 m. 12 mėn. 6,8 -17,6 13,2 35,5 -5,4

2012 m. 12 mėn. 13,2 11,4 12,6 24,3 9,5

VVĮ portfelio pajamos, tenkančios vienam VVĮ darbuotojui, per 2012 metus išaugo 
4,7 proc. – nuo 168,1 tūkst. iki 176 tūkst. litų. Rodiklio pagerėjimą lėmė 7,5 proc. išau-
gusios transporto sektoriaus ir 5,2 proc. padidėjusios energetikos sektoriaus pajamos 
vienam darbuotojui. Miškininkystės sektoriuje dėl smuktelėjusios medienos paklausos 
ir didesnio vidutinio darbuotojų skaičiaus šis rodiklis sumenko 10 proc., o kitų įmonių 
sektoriuje išaugo nežymiai – 1,9 proc. 

VVĮ veiklos pelnas vienam darbuotojui, eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir 
nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto įtaką, 2012 metais  buvo 93,3 proc. didesnis nei 
2011 metais ir siekė 13,2 tūkst. litų. Šį pokytį nulėmė geresni energetikos įmonių veiklos 
rezultatai dėl Ignalinos atominės elektrinės turto vertės sumažėjimo atstatymo, išau-
gusių VAE ir „Litgrid“ grupių pajamų bei efektyvesnės veiklos. Daugiausia dėl sumažė-
jusio įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos pelno ir didesnio vidutinio dar-
buotojų skaičiaus veiklos pelno darbuotojui rodiklis transporto sektoriuje sumažėjo 4,4 
proc. Labiau už sąnaudas sumažėjus pajamoms, miškininkystės įmonių rodiklis smuk-
telėjo 31,4 proc, iki 24,3 tūkst. litų veiklos pelno darbuotojui. Kitų įmonių sektoriaus ro-
diklis pagerėjo nuo 5,4 tūkst. litų veiklos nuostolių vienam darbuotojui iki 9,5 tūkst. litų 
veiklos pelno, įskaičiuojant valstybei sumokėtus netipinius mokesčius. Tam daugiausia 
įtakos turėjo Lietuvos naftos produktų agentūros ir „Būsto paskolų draudimo“ vei-
klos rezultatai.
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„Lietuvos geležinkeliai“ 2012 metais pervežė 5,6 proc. mažiau krovinių nei 2011-aisiais, 
tačiau dėl vykdytos papildomos veiklos (prekinių vagonų nuomos, tarpininkavimo per-
vežant NATO krovinius) bendrovės krovinių vežimo direkcijos pardavimo pajamos, ten-
kančios vienai pervežtai krovinio tonai, padidėjo nuo 31 iki 34,6 litų. Tiek pat (11,6 proc.) 
ūgtelėjo vienai krovinio tonai tenkanti pardavimo savikaina, o krovinių vežimo direkci-
jos veiklos (pardavimo, bendrosios ir administracinės) sąnaudos ūgtelėjo 6,4 proc. Dėl 
didesnių pajamų krovinių vežimo direkcijos grynasis pelnas, tenkantis pervežtai krovi-
nio tonai, išaugo 73,3 proc., nuo 2,6 iki 4,4 litų. Be to, krovinių vežimo veiklos rodikliai 
gerėjo antrus metus iš eilės: 2011 metais pajamos pervežtai tonai ūgtelėjo 7,1 proc., gry-
nasis pelnas – 26,2 proc.

Pajamos perveržtai tonai Savikaina pervežtai tonai Grynasis pelnas pervežtai tonai

„Lietuvos geležinkelių“ krovinių 
vežimo veiklos rodikliai, litais

2010 metų 12 mėn. 2011 metų 12 mėn. 2012 metų 12 mėn.

2,0 2,6

4,4

28,9
31,0

27,2
34,6

28,9
25,5

2012 metais Lietuvos paštas suteikė 13,5 proc. mažiau paslaugų nei 2011 metais – 
182,9 mln. vienetų. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų suteikta 2,1 proc. daugiau, o 
pajamos iš šių paslaugų teikimo išaugo 8 proc. ir nulėmė bendrą pajamų augimą. Todėl 
vienam suteiktam paslaugos vienetui tenkančios Lietuvos pašto pardavimo pajamos 
padidėjo 20,8 proc., nuo 0,87 lito iki 1,05 lito.

Sąnaudos vienam paslaugos vienetui išaugo 21,1 proc. dėl padidėjusių tarptautinio paš-
to vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais, komunalinių paslaugų, turto remonto ir 
priežiūros sąnaudų. Grynasis rezultatas, tenkantis vienam suteiktam paslaugos viene-
tui, pakito nereikšmingai ir siekė 0 litų.

2010 metų 12 mėn. 2011 metų 12 mėn. 2012 metų 12 mėn.

Sąnaudos paslaugos vienetui

Lietuvos pašto pajamos, sąnaudos ir grynasis 
pelnas paslaugos vienetui, litais 

Grynasis pelnas (nuostoliai) paslaugos vienetui

-0,05 0,00 0,00

0,86 0,87 0,87
1,05 1,06

0,93
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Dėl smuktelėjusios vidutinės apvaliosios medienos kainos, miškų urėdijų apvaliosios 
medienos pajamos už vieną kubinį metrą parduotos medienos smuktelėjo 9,6 proc., iki 
126,2 litų. Tačiau apvaliosios medienos pardavimo savikaina dėl padidėjusių perkamų 
medienos ruošos paslaugų, degalų ir remonto kainų sumažėjo nežymiai – 1,3 proc., iki 
47,3 lito už parduotą kubinį metrą. Todėl bendrasis apvaliosios medienos pardavimo 
pelnas per 2012 metus sumažėjo 14 proc. – nuo 91,7 iki 78,9 lito už parduotą kubinį me-
trą apvaliosios medienos.

2011 metų 12 mėn. 2012 metų 12 mėn.

Apvaliosios medienos pardavimo pajamos už kub. metrą

Miškų urėdijų apvaliosios medienos pardavimo pajamos, savikaina ir 
pelnas už parduotą kubinį metrą apvaliosios medienos, litais

91,7 78,9
139,6

47,9

126,2

47,3
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VVĮ pridėtinės vertės ataskaita leidžia įvertinti ne tik įmonių pelningumą iš finansinės 
perspektyvos, bet ir sukuriamą naudą visoms suinteresuotoms šalims: darbuotojams, 
kreditoriams, valstybei kaip akcininkui ir mokesčių gavėjui ir mažumos akcininkams. Že-
miau pateikta visų šioje ataskaitoje į VVĮ portfelį įtrauktų įmonių sukurtos pridėtinės ver-
tės ataskaita, išskyrus bendrovę „Lietuvos dujos“, kurios valstybė valdo tik mažumos 
dalį, ir Ignalinos atominę elektrinę, kuri yra uždarymo etape ir kurios veiklos rezulta-
tams pastaraisiais metais didelės įtakos turėjo patirtos netipinės sąnaudos (pvz., turto 
vertės sumažėjimo sąnaudos ir atstatymas). Pridėtinė vertė apskaičiuota remiantis VVĮ 
tarpinėmis (neaudituotomis) 2012 metų 12 mėnesių finansinėmis ataskaitomis ir įmonių 
pateikta informacija apie darbuotojų darbo apmokėjimo lėšas, sumokėtus mokesčius ir 
palūkanų sąnaudas. Šie duomenys yra preliminarūs ir bus patikslinti metinėje ataskai-
toje. 

Pridėtinė vertė, tūkst. litų 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Pagrindinės veiklos pajamos 6 544 864 6 824 865

Kitos veiklos pajamos 61 200 60 710

Prekių ir paslaugų gamybos ir įsigijimo 
sąnaudos

3 444 373 3 483 961

Pridėtinė vertė prieš finansinę veiklą 3 161 691 3 401 614

Finansinės veiklos rezultatas (išskyrus 
palūkanų sąnaudas)

-39 793 30 227

Paskirstytina pridėtinė vertė 3 121 898 3 431 841

Pridėtinės vertės paskirstymas, tūkst. litų 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Kapitalo savininkams 569 763 275 661

Dividendai akcininkams (pelno įmokos 
savininkui)

527 921 229 290*

Palūkanos kreditoriams 41 842 46 371

Darbuotojams 1 543 506 1 590 613

Atlyginimai 1 081 404 1 119 253

Socialinio draudimo mokesčiai 462 102 471 360

Mokesčiai valstybei 248 325 257 182

Įmonės investicijoms tenkančios lėšos 760 304 1 308 384*

Sukurta pridėtinė vertė 3 121 898 3 431 841

2012 metų VVĮ pridėtinės 
vertės ataskaita

„VVĮ sukurta 
pridėtinė vertė 
2012 metais siekė 
3,4 mlrd. litų 
ir buvo 9,9 proc. 
didesnė nei prieš 
metus.“

„
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*Dividendai ir pelno įmokos už 2012 metus dar nėra paskirti, todėl apskaičiuota potenciali dividendų ir 
pelno įmokų suma, vadovaujantis preliminariomis (neaudituotomis) įmonių finansinėmis ataskaitomis 
ir šiais teisės aktais:

 » Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 6 punktu , nustatančiu, kad valstybės įmonių 
mokama pelno įmoka sudaro 50 procentų įmonės ataskaitinių finansinių metų pelno;

 » 1997 m. sausio 14 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 20 (aktuali redakcija nuo 2012 m. balandžio 7d. ) dėl di-
videndų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmo-
kų, nustatančiu, kad valstybės valdomų bendrovių dividendams išmokėti skiriama pelno dalis būtų ne 
mažesnė kaip 7 proc. nuosavo kapitalo, jeigu tai neviršija 80 procentų bendrovės paskirstytinojo pelno. 

Paskyrus dividendus už 2012 metus, atitinkamai keistųsi ir 2012 metais įmonės investicijoms tenkančių 
lėšų suma, kuri šioje ataskaitoje taip pat yra preliminari.

Preliminariais duomenimis, 2012 metais visų VVĮ sukurta pridėtinė vertė siekė 3,4 mlrd. 
litų ir buvo 9,9 proc. didesnė nei prieš metus. Daugiausia įtakos vertės augimui turėjo 
4,2 proc. augusios pagrindinės veiklos pajamos, o pridėtinės vertės sukūrimo sąnaudos 
padidėjo 1,1 proc. Be to, 2011 metais VVĮ sukurtai pridėtinei vertei įtakos turėjo 
finansinės veiklos nuostoliai dėl banko „Snoras“ bankroto, kurie, neįskaičiuojant Ignali-
nos atominės elektrinės prarastų lėšų, sudarė 106,6 mln. litų. 

VVĮ pridėtinės vertės ir Lietuvos BVP palyginimas atskleidžia, jog 2012 metais šių įmonių 
tiesioginis indėlis į valstybės ūkį sudarė 3 proc. 2011 metais VVĮ pridėtinės vertės ir BVP 
santykis buvo 2,9 proc. Visos sukuriamos vertės liūto dalis tenka kelioms didžiausioms 
VVĮ: įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ sukurta pridėtinė vertė siekė apie 1,1 mlrd. 
litų, o VAE ir „Litgrid“ įmonių grupių – 0,9  mlrd. litų. Šių įmonių bendra tiesioginė įtaka 
šalies BVP 2011 ir 2012 metais sudarė atitinkamai 1 ir 0,8 proc. Visų transporto sektoriaus 
įmonių pridėtinė vertė 2012 metais sudarė apie 1,7 mlrd. litų (5,1 proc. daugiau nei 2011 
metais), energetikos – 1,1 mlrd. litų (9,6 proc. daugiau). Miškininkystės ir kitos įmonės 

Vertė 
valstybei

3,1
mlrd.Lt

Palūkanos kreditoriams

Dividendai smulkiesiems
akcininkams*

Mokesčiai valstybei

Dividendai ir pelno įmokos valstybei*

Darbuotojams Įmonės investicijoms
tenkančios lėšos*

Vertė 
valstybei

3,4
mlrd.Lt

2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn. 

Pridėtinės vertės paskirstymas 

7%

38%
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sukūrė atitinkamai 321 mln.(1,6 proc. daugiau) ir 384 mln. litų (52,4 proc. daugiau) 
pridėtinės vertės.

VVĮ pridėtinė vertė vienam darbuotojui 2012 metais sudarė 88 tūkst. litų, tai 10,4 proc. 
daugiau nei 2011 metais. Šio rodiklio padidėjimui įtakos turėjo ir absoliučios pridėtinės 
vertės augimas, ir mažesnis VVĮ darbuotojų skaičius. Didžiausia pridėtinė vertė dar-
buotojui (139 tūkst. litų, 9,2 proc. daugiau nei prieš metus) tenka mažesnį žmogiškųjų 
išteklių poreikį turinčiose energetikos įmonėse. Transporto ir miškininkystės sektorių 
įmonių sukuriama pridėtinė vertė, skaičiuojant vienam darbuotojui, yra panaši ir 
sudarė atitinkamai 78 tūkst. ir 76 tūkst. litų. Kitų įmonių sukuriama pridėtinė vertė 
vienam darbuotojui buvo mažiausia ir sudarė 68 tūkst. litų, tačiau dėl didesnio sekto-
riaus uždirbto pelno per metus išaugo labiausiai – net 54,2 proc. 

Iš visos 2012 metais sukurtos pridėtinės vertės 46 proc. paskirta darbuotojų išlaikymui 
– darbuotojų atlyginimams, SODROS mokesčiams bei kitoms išmokoms. Kadangi 
išmokos darbuotojams 2012 metais augo lėčiau nei pridėtinė vertė, santykinis jų dydis 
per metus sumažėjo nuo 50 iki 46 proc. Pridėtinės vertės dalis, skiriama mokesčiams 
valstybei, išliko nepakitusi. Preliminariais duomenimis, 2012 metais šie mokesčiai 
sudarė 257,2 mln. litų, tai sudarė apie 8 proc. visos pridėtinės vertės. 

Valstybei tenka ne tik VVĮ sumokėti mokesčiai, bet ir kaip VVĮ akcininkui ar savininkui 
mokami dividendai ir pelno įmokos. VVĮ dividendai už 2012 metus dar nepaskirti, 
tačiau remiantis išankstiniais VVĮ finansiniais rezultatais ir teisės aktais, nustatančiais 
mokėtinų dividendų pelno įmokų dydžių ribas, prognozuojama, kad iš 2012 metų 
pelno akcininkams gali tekti apie 229,3 mln. litų (apie 7 proc. pridėtinės vertės), iš 
jų absoliuti dauguma turėtų tekti didžiausiam akcininkui - valstybei. 2011 metais 
įmonės akcininkams buvo atseikėjusios 527,9 mln. litų, iš jų valstybei teko apie 511,5 
mln. litų, t.y. 16 proc. visos paskirstomos vertės (į šią sumą neįskaičiuoti bendrovės 
„Lietuvos dujos“ valstybei sumokėti dividendai). Bankų ir kreditorių vaidmuo iš visų 
VVĮ suinteresuotųjų šalių yra mažiausiai reikšmingas – jiems sumokėtos palūkanos 
sudaro vos apie 1 proc. pridėtinės vertės. Šis rodiklis parodo, kad VVĮ beveik nesinau-
doja galimybėmis savo veiklą ir investicijas finansuoti skolintu kapitalu. 

Paskirsčius pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims, apie 38 proc. 2012 metais 
sukurtos pridėtinės vertės (1,3 mlrd. litų) liks įmonėms. Tai lėšos, skirtos plėtrai, turto 
nusidėvėjimą atstatančioms investicijoms, paskolų grąžinimui, apyvartinio kapitalo 
finansavimui bei kitoms įmonių reikmėms. Prognozuojama VVĮ investicijoms teksianti 
dalis, palyginti su 2011 metais, išaugo net 72,1 proc., daugiausia dėl to, kad progno-
zuojami VVĮ dividendai už 2012 metus yra net 2,3 karto mažesni nei 2011 metais. 

„ Apie 38 proc. 
2012 metais 
sukurtos
pridėtinės 
vertės  - įmonių 
investicijoms 
teksiančios 
lėšos.“

„
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„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė 

Lietuvos paštas 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Lietuvos jūrų laivininkystė

Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

„Kauno aerouostas“

Tarptautinis Palangos oro uostas 

Kelių įmonės 

„Klaipėdos nafta“ 

„Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupė 

„Lietuvos energija“ įmonių grupė

LESTO įmonių grupė

„Litgrid“ įmonių grupė

Miškų urėdijos 

Lietuvos radijo ir televizijos centras 
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Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Per 2012 metus „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 49,4 mln. 
tonų krovinių – 5,6 proc. mažiau nei 2011 metais. Vidaus 
rinkoje pagrindinių bendrovės klientų pervežtų krovinių kiekis 
sumažėjo 4,5 proc. (0,7 mln. tonų). Tai lėmė bendrovės „Orlen 
Lietuva“ remontas, mažesnis bendrovės „Dolomitas“ gamy-
bos mastas. Krovinių iš Rusijos kiekis dėl sumažėjusio tranzito 
smuktelėjo 13,1 proc. (2,4 mln. tonų), o krovinių iš Baltarusijos 
kiekis sumenko nežymiai – 3,6 proc. (0,5 mln. tonų).

Geležinkelių transportu pervežta 4 802 tūkst. keleivių – 
3,2 proc. daugiau nei 2011-aisiais. Keliaujantieji vietiniais 
susisiekimo maršrutais sudarė 78,7 proc. visų keleivių. Keleivių 
vežimui vietiniais maršrutais teigiamos įtakos turėjo atnaujin-
tas riedmenų parkas ir lojalumo programa. 

Nepaisant mažesnio pervežtų krovinių kiekio, „Lietuvos 
geležinkeliai“ įmonių grupės pajamos išaugo 9,1 proc., 
iki 1 737 mln. litų. Pajamas padidinti padėjo vykdyta papil-
doma veikla: prekinių vagonų nuoma, tarpininkavimas perve-
žant NATO krovinius. Grupės sąnaudos (pardavimo savikaina ir 
veiklos sąnaudos) sudarė 1 597,7 mln. litų – 12,2 proc. daugiau 
nei prieš metus. Dėl ekspedijavimo veiklos išaugo „Lietuvos ge-
ležinkeliai“ įmonių grupės išlaidos užsienio šalių geležinkelių 
paslaugoms (44,4 proc., iki 182,7 mln. litų), padidėjo nusidėvėji-
mo (7,7 proc., iki 363,2 mln. litų), darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo (6,9 proc., iki 533,4 mln. litų) sąnaudos. Išaugus są-
naudoms, „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės grynasis pel-
nas sumažėjo 14 proc., iki 129,1 mln. litų. Tačiau EBITDA buvo 
tik 0,2 proc. mažesnis ir sudarė 530,5 mln. litų.

Daugiausia dėl įgyvendinamų investicinių projektų grupės ilga-
laikio turto vertė išaugo 539,7 mln. litų (12,2 proc.), dotacijos ir 
subsidijos – 381 mln. litų (28,9 proc.).

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį ketvirtį grupės pardavimo pajamos sudarė 
382,8 mln. litų – 11,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotar-
piu 2011 metais. Grupės sąnaudos ūgtelėjo beveik tiek pat: 
11,2 proc., iki 391,3 mln. litų. Tai daugiausia lėmė didesnės išlai-
dos užsienio šalių geležinkelių paslaugoms bei medžiagoms ir 
išaugusios nusidėvėjimo sąnaudos. Rezultatų palyginamumui 
įtakos turi tai, kad 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį grupė į veiklos 
sąnaudas įtraukė beveik 15 mln. litų turto vertės sumažėjimo 
sąnaudų dėl banko „Snoras“ bankroto.

„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

www.litrail.lt

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Stasys Dailydka
Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)

Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija)
Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)

Ričardas Čepas (Newsec/Re&Solution)

Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos,  ge-
ležinkelių tinklo administravimas, viešosios geležinkelių 
infrastruktūros priežiūra ir plėtra

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,42
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

1 404
1 592

 

1 737

4,9%

9,4%
7,4%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 343 117 382 773 1 591 833 1 737 019
Pardavimo savikaina 293 771 335 063 1 249 975 1 420 736
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 49 346 47 710 341 858 316 283
Veiklos sąnaudos 58 065 56 197 173 607 176 998
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 6 652 7 484 25 989 27 950
Veiklos pelnas (nuostoliai) -2 067 -1 003 194 240 167 235
EBITDA 84 843 94 765 531 513 530 474
Finansinė ir investicinė veikla -2 588 -4 986 -13 084 -13 063
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-4 655 -5 989 181 156 154 172

Pelno mokestis 2 910 2 752 31 091 25 065
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 565 -8 741 150 065 129 107
Grynojo pelno marža -2,2% -2,3% 9,4% 7,4%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 4 434 800 4 974 499
Trumpalaikis turtas 449 955 444 648
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 637 70 841
Turto iš viso 4 884 755 5 419 146
Nuosavas kapitalas 2 719 020 2 725 455
Dotacijos, subsidijos 1 319 647 1 700 604
Įsipareigojimai 846 088 993 087
Finansiniai įsipareigojimai 456 885 542 364
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 884 755 5 419 146

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 3,2% 2,5%
ROE 5,6% 4,7%
D/E 16,8% 19,9%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 12 166 12 329
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

13 711 13 832

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Lietuvos paštas

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Lietuvos paštas 2012 metais uždirbo 191,4 mln. litų par-
davimo pajamų, tai 4,5 proc. daugiau nei 2011 metais. 
Buvo suteikta 182,9 mln. vienetų paslaugų, o tai net 13,5 
proc. mažiau nei 2011 metais. Tačiau universaliųjų pašto 
paslaugų (UPP) suteikta 2,1 proc. daugiau, o pajamos iš šių 
paslaugų augo 8 proc., iki 97,8 mln. litų, ir nulėmė bendrą pa-
jamų augimą. Veiklos sąnaudos ūgtelėjo 4,7 proc., iki 193,7 
mln. litų. Išaugus tarptautinių siuntų skaičiui, tarptautinio 
pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais sąnaudos 
padidėjo 8,1 proc. ir siekė 21 mln. litų. Reikšmingai padidėjo 
turto remonto ir priežiūros sąnaudos – jos išaugo 57,3 proc., 
iki 6 mln. litų. Be to, 21 proc., iki 7,4 mln. litų, ūgtelėjo išlaidos 
komunalinėms paslaugoms.
Ūgtelėjus sąnaudoms, bendrovės EBITDA 2012 me-
tais buvo 24,1 proc. mažesnis nei 2011-aisiais ir sudarė 
7,1 mln. litų. Grynasis pelnas 2012 metais sudarė 18,2 tūkst. 
litų, kai 2011 metais bendrovė apskaitė 736,4 tūkst. litų gry-
nojo pelno.

Ketvirtasis ketvirtis
Bendrovė ketvirtąjį metų ketvirtį uždirbo 55 mln. litų 
pardavimo pajamų, t.y. 3,9 proc. daugiau nei 2011 metų 
ketvirtąjį ketvirtį. Veiklos sąnaudos sudarė 55,2 mln. litų 
ir buvo 7,1 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus. Veiklos sąnaudų augimui daugiausia įtakos turėjo 
išaugusios sąnaudos tarptautiniam pašto vežimui ir atsis-
kaitymams su užsienio paštais (14,8 proc., iki 8,6 mln. litų), 
komunalinėms paslaugoms (28,4 proc., iki 2,2 mln. litų) bei 
turto remontui ir priežiūrai (80,9 proc., iki 1,7 mln. litų).  Kitos 
veiklos pajamos, kurių didžiąją dalį sudaro patalpų nuoma, 
siekė 786 tūkst. litų (63,1 proc. mažiau, nes ketvirtąjį 2011 
metų ketvirtį apskaityta pelno iš turto pardavimo). Laikotar-
pio grynasis pelnas siekė 1,1 mln. litų ir buvo beveik 4 kartus 
mažesnis nei ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį.

www.post.lt

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 0,3% 0,0%
ROE 0,6% 0,0%
D/E 19,3% 18,8%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 6 521 6 213
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

7 7

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto), litais

8 355 9 024

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Lina Minderienė
Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)
Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)

Linas Sasnauskas (nepriklausomas konsultantas)
Vytautas Kudzys (Lietuvos logistikos asociacija)

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 52 920 55 006 183 209 191 446
Veiklos sąnaudos 51 499 55 176 184 922 193 666
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 131 786 3 982 2 796
Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 552 616 2 269 576
EBITDA 5 106 2 236 9 411 7 147
Finansinė ir investicinė veikla -285 -66 -1 387 -575
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

3 267 550 882 1

Pelno mokestis -742 -534 146 -17
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 009 1 084 736 18
Grynojo pelno marža 7,6% 2,0% 0,4% 0,0%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 172 730 154 234
Trumpalaikis turtas 52 360 80 847
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 871 11 396
Turto iš viso 225 090 235 081
Nuosavas kapitalas 113 811 113 240
Dotacijos, subsidijos 1 1
Įsipareigojimai 111 278 121 840
Finansiniai įsipareigojimai 21 912 21 310
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 225 090 235 081

Universaliųjų, rezervuotųjų, kitų pašto, pasiuntinių, 
finansinių ir kitų paslaugų teikimas 

-5,9% 0,4% 0,0%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

174 183 191

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,24

Turtas

mlrd.Lt

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais direkcija uždirbo 167mln. litų pajamų, t. y. 
0,3 proc. mažiau nei 2011 metais. Klaipėdos uoste per 2012 
metus buvo perkrauta 35,2 mln. tonų krovinių, t. y. 3,7 proc. 
mažiau nei prieš metus. 9,6 proc., iki 8,3 mln. tonų, sumažėjo 
naftos produktų krova ir net 16,2 proc., iki 9,7 mln. tonų, smuko 
natūralių ir cheminių trąšų krovos kiekiai. Šių krovos apimčių 
smukimą kompensavo net 71,8 proc., iki 2,7 mln. tonų, išaugusi 
žemės ūkio produktų krova (tam įtakos turėjo rekordinis grūdų 
derlius Lietuvoje).
Direkcijoje laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius sie-
kė 243, t. y. 8,3 proc. mažiau nei 2011 metų pabaigoje, ta-
čiau darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos ūgtelėjo 
1,9 proc., iki 14,5 mln. litų. Veiklos sąnaudas didino akvatorijos 
valymo darbai, kuriems buvo skirta 4,5 mln. litų, t. y. beveik 
dukart daugiau nei 2011 metais. Sąnaudų krantinėms remon-
tuoti patirta 1 mln. litų, t. y. 1,5 mln. litų mažiau. Iš viso veiklos 
sąnaudų įmonė patyrė 73,3 mln. litų, t. y. tik 1,1 proc. daugiau 
nei 2011-aisiais. Laikotarpio EBITDA sudarė 125,6 mln. litų, t. y. 
18 proc. daugiau, o grynojo pelno (atskaičius netipinius mo-
kesčius valstybei) buvo uždirbta 89 mln. litų (27 proc. daugiau). 
2011 metų finansinės veiklos nuostolius reikšmingai padidino 
17 mln. litų sudarę nuostoliai dėl banko „Snoras“ bankroto. 
Įmonės apskaitinio turto vertė 2012 metų pabaigoje suda-
rė 1 637,4 mln. litų, t. y. 13,4 proc. daugiau nei 2011 metų 
pabaigoje. Tam daugiausia įtakos turėjo pelninga įmonės vei-
kla ir dotuojama intensyvi uosto plėtra (uosto gilinimas ir pla-
tinimas, krantinių statyba ir rekonstrukcija, geležinkelio kelių 
statyba ir remontas).

Ketvirtasis ketvirtis
Direkcijos 2012 metų ketvirtojo ketvirčio rezultatai buvo 
geresni nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Pardavimo 
pajamos buvo 6 proc. didesnės ir siekė 45,1 mln. litų. Veiklos są-
naudos buvo 4,3 proc. didesnės ir sudarė 19,2 mln. litų. Tačiau 
uosto akvatorijos valymo sąnaudų patirta 0,9 mln. litų mažiau, 
be to, 2011 metais į sąnaudas įtrauktas 1,3 mln. litų turto vertės 
sumažėjimo sąnaudų atstatymas, patirta 17 mln. litų finansinės 
veiklos nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto. Todėl EBITDA 
2012 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo 4,3 karto didesnis ir siekė 36,4 
mln. litų, o grynasis pelnas (eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei) sudarė 26,8 mln. litų, kai atitinkamu laikotarpiu 2011 
metais buvo patirta 1,6 mln. litų nuostolių.

www.portofklaipeda.lt

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas (iki 2012-11-15)

Arvydas Vaitkus  (nuo 2013-02-05)

Laikinai einanti generalinio 
direktoriaus pareigas

Roma Mušeckienė (nuo 2012-11-15 iki 2013-02-05)

Valdybos pirmininkas Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Aušra Railaitė (Susisiekimo ministerija)

Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)
Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)

Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija)

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 42 521 45 052 167 558 167 002
Veiklos sąnaudos 18 412 19 199 72 516 73 280
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 52 0 61
Veiklos pelnas (nuostoliai) 24 109 25 905 95 042 93 783
EBITDA 8 466 36 396 106 633 125 617
Finansinė ir investicinė veikla -25 697 888 -26 654 -6 460
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-1 587 26 793 68 389 87 324

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 587 26 793 68 389 87 324
Grynasis pelnas (nuostoliai) 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

-1 587 26 793 70 116 89 014

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) 
marža 

-3,7% 59,5% 41,8% 53,3%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 1 362 880 1 420 049
Trumpalaikis turtas 81 545 217 310
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 484 41 944
Turto iš viso 1 444 425 1 637 360
Nuosavas kapitalas 1 287 253 1 336 937
Dotacijos, subsidijos 37 871 202 924
Įsipareigojimai 119 300 97 498
Finansiniai įsipareigojimai 89 507 68 774
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 444 425 1 637 360

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 5,0% 5,8%
ROE 5,6% 6,8%
D/E 7,0% 5,1%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 265 243
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

11 266 11 068

Klaipėdos uosto infrastruktūros valdymas: užmokesčio 
už naudojimąsi infrastruktūra surinkimas, žemės nuoma, 
plėtros ir rekonstrukcijos darbų vykdymas

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

1,64
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

148 168 167

37,9%
41,8%

53,3%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)
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Lietuvos jūrų laivininkystė

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Bendrovės pardavimo pajamos 2012 metais sudarė 84,5 
mln. litų ir buvo 8,1 proc. didesnės nei 2011 metais. Tokį 
pardavimo pajamų augimą lėmė tai, kad bendrovė ataskaiti-
nio laikotarpio metu didesnę dalį laivų valdė pati (laikotarpio 
pabaigoje pagal trumpalaikes sutartis veikė visi bendrovės 
laivai, kai 2011 metų pabaigoje bendrovė pati eksploatavo tik 
du laivus). Pardavimo savikaina padidėjo 4,3 proc., iki 89,7 
mln. litų. Savikainą labiausiai padidino 1,8 karto didesnės są-
naudos kurui, kurios siekė 21,8 mln. litų, ir įgulos sąnaudos, 
išaugusios 16,4 proc., iki 20,2 mln. litų (nuo 2012 metų pra-
džios įsigaliojo nauja jūrininkų vidutinio darbo užmokesčio 
skaičiavimo tvarka). Perskaičiuotos laivų likvidacinės vertės 
ir laivų pervertinimai 23,9 proc., iki 19,5 mln. litų, sumažino 
nusidėvėjimo sąnaudas. Pardavimo savikainą mažino ir 71,5 
proc., iki 1,4 mln. litų, sumažėjusios sąnaudos atsarginėms 
dalims.
2012 metais buvo patirta 10,6 mln. litų veiklos sąnaudų, 
kai 2011 metais veiklos sąnaudos sudarė 35 mln. litų. Į 
veiklos sąnaudas įskaičiuotas laivų vertės sumažėjimas atas-
kaitiniu laikotarpiu siekė 5,8 mln. litų, kai 2011-aisiais ši suma 
sudarė 29,1 mln. litų. 2011 metais į veiklos sąnaudas taip pat 
buvo įskaičiuotas 1,1 mln. litų gautinų sumų vertės sumažė-
jimas. Vertinant veiklos sąnaudų dinamiką be minėtų turtų 
verčių sumažinimo, bendrovės 2012 metų tipinės veiklos są-
naudos, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, padidėjo 
2,6 proc., iki 4,9 mln. litų.
Grynieji laikotarpio nuostoliai siekė 16,8 mln. litų, kai 
2011 metais (eliminuojant nuostolius dėl turto pervertinimo) 
buvo patirta 15,9 mln. litų nuostolių.

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį ketvirtį bendrovė apskaitė 10,5 mln. litų grynų-
jų nuostolių. Ketvirčio pardavimo pajamos buvo 13,2 proc. 
didesnės ir siekė 24,2 mln. litų. Pardavimo savikaina sudarė 
28,3 mln. litų, o tai trečdaliu daugiau nei tuo pačiu laikotar-
piu 2011 metais: paskutinįjį metų ketvirtį apskaityta 2,5 karto 
daugiau sąnaudų kurui (9,7 mln. litų) ir 5 mln. litų nusidėvė-
jimo sąnaudų, t. y. 75,5 proc. daugiau nei 2011 metų ketvirtą 
ketvirtį. Veiklos sąnaudos sumažėjo nuo 31,6 iki 7,5 mln. litų 
dėl mažesnių laivų ir gautinų sumų verčių sumažėjimo są-
naudų.

www.ljl.lt

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -19,9% -8%
ROE -30,6% -12,9%
D/E 48,1% 46,3%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 352 341
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

5 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 270 10 231

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Audronis Lubys
Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)

Eglė Vyšniauskaitė (Susisiekimo ministerija)
Mindaugas Utkevičius („AS LHV Capital“)

Stepas Telašius (UAB „ACME Grupė“)
Stebėtojų tarybos 
nariai

Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)
Ona Barauskienė (Susisiekimo ministerija)

Evaldas Zacharevičius (Lietuvos saugios laivybos administracija)
Gytis Kaminskas („Baltic Legal Solutions Lietuva“)

Laimutė Stasytienė Tinglum (UAB „Scandinavian Accounting 
and Consulting“)

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 21 363 24 181 78 169 84 478
Pardavimo savikaina 21 246 28 342 85 981 89 678
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 116 -4 161 -7 812 -5 200
Veiklos sąnaudos 31 584 7 479 34 989 10 615
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 67 3 140 184
Veiklos pelnas (nuostoliai) -31 400 -11 637 -42 660 -15 632
EBITDA -28 528 -6 472 -16 836 4 162
Finansinė ir investicinė veikla -3 578 1 209 -3 432 -1 142
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-34 978 -10 428 -46 092 -16 774

Pelno mokestis 66 66 66 66
Grynasis pelnas (nuostoliai) -35 044 -10 494 -46 158 -16 840
Grynojo pelno marža -164,0% -43,4% -59,0% -19,9%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 210 394 195 643
Trumpalaikis turtas 6 602 8 797
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 793 369
Turto iš viso 216 996 204 440
Nuosavas kapitalas 138 582 121 742
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 78 414 82 698
Finansiniai įsipareigojimai 66 603 56 398
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 216 996 214 373

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 56,7 proc.
Swedbank AS Estonia 5,6 proc.
DFDS TOR LINE A/S 5,5 proc.
Kiti akcininkai 32,2 proc.

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,20

Turtas

mlrd.Lt

-62,9% -59,0%
-19,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

62 78 84

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Tarptautinis Vilniaus oro uostas

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais Tarptautiniame Vilniaus oro uoste aptarnauta 
2 208 tūkst. keleivių – tai 28,9 proc. daugiau nei 2011 
metais. Aptarnautų orlaivių skaičius išaugo 8,3 proc., iki 
30 tūkst. Skrydžių ir keleivių skaičius ūgtelėjo daugiausia dėl 
didžiausią keleivių skaičių oro uoste aptarnaujančių pigių 
skrydžių oro linijų bendrovių – „Wizz Air“ ir „Ryanair“ – veiklos 
plėtros oro uoste bei naujų oro linijų bendrovių atėjimo. 
Išaugus keleivių skaičiui, įmonės pardavimo pajamos 
buvo 6,8 proc. didesnės nei 2011 metais ir siekė 51,3 mln. 
litų. Aviacinės veiklos pajamos ūgtelėjo 2,9 proc., iki 31,7 mln. 
litų. Didžiausią dalį šių pajamų sudaro pajamos iš rinkliavų, 
kurios išaugo iki 29,1 mln. litų (6,7 proc.). Neaviacinės veiklos 
(daugiausia – nuomos) pajamos padidėjo 13,8 proc., iki 19,5 
mln. litų. 
Oro uosto sąnaudos (pardavimo savikaina ir veiklos 
sąnaudos) pakito nežymiai ir sudarė 49,9 mln. litų. 
Ilgalaikio turto priežiūros, remonto ir komunalinės sąnaudos 
smuktelėjo 5,9 proc., iki 8,7 mln. litų, mokesčių sąnaudos 
(išskyrus pelno mokestį) sumažėjo 19,7 proc., iki 2,8 mln. litų, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ūgtelėjo 1,2 proc., 
iki 13,7 mln. litų. Dėl išaugusių pajamų EBITDA ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo 28,6 proc. didesnis ir siekė 15,6 mln. litų. 
2012 metais oro uostas uždirbo 0,6 mln. litų grynojo pelno 
(2011 metais patirta 2,4 mln. litų nuostolių).

Ketvirtasis ketvirtis
Pardavimo pajamos ketvirtąjį ketvirtį siekė 13,1 mln. litų 
ir buvo 11,9 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 
prieš metus. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 
ūgtelėjo 1,1 proc., iki 13 mln. litų. Didžiausios įtakos tam 
turėjo aplinkosaugos, aerodromo eksploatacijos, transporto, 
draudimo, ryšių, energijos ir komunalinių paslaugų sąnaudų 
padidėjimas. Ketvirčio EBITDA buvo 50,8  proc. didesnis nei 
ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį ir siekė 3,8 mln. litų. Grynieji 
nuostoliai sumažėjo nuo 1,3 mln. iki 0,2 mln. litų.  

www.vno.lt

Oro uosto eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikšte-
lių nuoma, reklama

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -0,5% 0,3%
ROE -0,7% 0,4%
D/E 15,7% 13,4%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 308 334
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 735 9 215

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Tomas Vaišvila (iki 2013 m. sausio 31 d.)
Laikinai einantis generalinio 
direktoriaus pareigas

Darius Okunevičius

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Gražvydas Jakubauskas (Susisiekimo ministerija)

Jūratė Savickienė (Susisiekimo ministerija)
Algirdas Tuganauskas (Susisiekimo ministerija)

Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 317 864 304 006
Trumpalaikis turtas 16 443 23 445
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 912 11 374
Turto iš viso 334 307 327 451
Nuosavas kapitalas 243 026 244 011
Dotacijos, subsidijos 44 558 40 918
Įsipareigojimai 46 723 42 522
Finansiniai įsipareigojimai 38 182 32 727
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 334 307 327 451

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 11 692 13 082 48 021 51 261
Pardavimo savikaina 9 842 10 324 37 048 37 551
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 850 2 758 10 973 13 716
Veiklos sąnaudos 2 985 2 648 12 652 12 307
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 8 3 213 117
Veiklos pelnas (nuostoliai) -1 127 113 -1 466 1 526
EBITDA 2 529 3 814 12 164 15 644
Finansinė ir investicinė veikla -202 129 -905 -445
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -1 329 242 -2 371 1 081

Pelno mokestis 0 453 0 453
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 329 -211 -2 371 628
Grynasis pelnas (nuosto-
liai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

-1 329 -211 -1 746 895

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža -11,4% -1,6% -3,6% 1,7%

2012 m. 12 mėn.

-16,7%
-3,6%

1,7%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

54 48 51

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,33
Turtas

mlrd.Lt

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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„Kauno aerouostas“

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais Tarptautiniame Kauno oro uoste aptarnauta 
830,3 tūkst. keleivių – tai 4,8 proc. mažiau nei 2011 me-
tais. Šį pokytį lėmė aviakompanijos „Ryanair“ dalies skry-
džių perkėlimas į Vilniaus oro uostą. Kauno oro uoste taip pat 
aptarnauta 20,3 proc. mažiau krovinių ir pašto siuntų – 3 364 
tonos. 2012 metų vasarį aviakompanijai „Jade Cargo“ paskel-
bus bankrotą, sustabdyta krovinių pervežimo iš Šanchajaus 
programa, sėkmingai vykdyta 2011 metais.
2012 metais oro uostas uždirbo 9,3 mln. litų pardavimo 
pajamų –0,8 proc. daugiau nei 2011 metais. Sumažėjus ke-
leivių, krovininių ir kitų (ad-hoc) skrydžių skaičiui, oro uosto 
aviacinės veiklos pajamos smuktelėjo 15,2 proc., iki 2,9 mln. 
litų. Tačiau sėkmingai įgyvendinti komerciniai projektai leido 
įmonei uždirbti 6,4 mln. litų neaviacinių pajamų, tai 10,1 proc. 
daugiau nei 2011 metais. Labiausiai išaugo reklamos (2,1 kar-
to), patalpų nuomos (16 proc.) bei žemės nuomos (61 proc.) 
pajamos. 

Įmonės pardavimo savikaina beveik nepasikeitė ir sudarė 
7,3 mln. litų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 12,3 proc., iki 
2,4 mln. litų, daugiausia dėl 27 proc. sumažėjusių darbo už-
mokesčio sąnaudų. Be to, veiklos rezultatui teigiamos įtakos 
turėjo dėl 260 tūkst. litų pajamų iš ilgalaikio turto pardavimo 
išaugęs kitos veiklos pelnas. Įmonės EBITDA buvo 71,2 proc. 
didesnis nei 2011 metais ir siekė 1,7 mln. litų. Grynasis pelnas 
sudarė 74 tūkst. litų, kai 2011 metais buvo patirta 626 tūkst. 
litų grynųjų nuostolių.

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį ketvirtį pardavimo pajamos buvo beveik perpus 
mažesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais ir suda-
rė 1,5 mln. litų. Aviacinės veiklos pajamos buvo 26,9 proc. 
mažesnės ir siekė 646,6 tūkst. litų, o neaviacinės veiklos pa-
jamos sumažėjo 56,2 proc., iki 890,7 tūkst. litų. Pardavimo 
savikaina sudarė 2,1 mln. litų, t.y. 1,9 proc. daugiau, tačiau 
veiklos sąnaudos sumažėjo 35,2 proc. iki 557 tūkst. litų, tai 
lėmė darbo užmokesčio, transporto, pardavimo ir rinkoda-
ros sąnaudų sumažėjimas. Dėl sumažėjusių pajamų laiko-
tarpio EBITDA buvo neigiamas ir sudarė -619 tūkst. litų, kai 
2011-aisiais tuo pat metu sudarė 493 tūkst. litų. 

www.kaunas-airport.lt

Viešųjų paslaugų teikimas eksploatuojant tarptautinį 
Kauno oro uostą, teikiant su aviacija susijusias bei nea-
viacines paslaugas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -0,1% 0,3%
ROE -0,6% 1,3%
D/E 9,6% 10,9%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 134 123

Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 2 2

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto), litais 5 833 6 625

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Povilas Ugianskis (nuo 2012 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. 
kovo 15 d.)

Jūratė Baltrušaitytė (2012 m. rugpjūtis - lapkritis)
Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

Algirdas Tuganauskas (Susisiekimo ministerija)
Jūratė Savickienė (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas
162 993 159 869

Trumpalaikis turtas 2 708 2 575
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 260 1 221
Turto iš viso 165 701 162 444
Nuosavas kapitalas 35 441 37 157
Dotacijos, subsidijos 121 849 115 474
Įsipareigojimai 8 411 9 813
Finansiniai įsipareigojimai 3 386 4 064
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 165 701 162 444

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 2 918 1 538 9 260 9 334
Pardavimo savikaina 2 033 2 072 7 337 7 294
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 885 -534 1 923 2 040
Veiklos sąnaudos 860 557 2 791 2 448
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 103 87 392 578
Veiklos pelnas (nuostoliai) 128 -1 004 -476 170
EBITDA 493 -619 984 1 685
Finansinė ir investicinė veikla -44 -26 -150 -96
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

84 -1 030 -626 74

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 84 -1 030 -626 74
Grynasis pelnas (nuosto-
liai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

186 -928 -217 483

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 

6,4% -60,3% -2,3% 5,2%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,16
Turtas

mlrd.Lt

2012 m. 12 mėn.
-36,0%

-2,3%

5,2%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.

4
9  9

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-gruodis. |  35

Tarptautinis Palangos oro uostas

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais Tarptautinis Palangos oro uostas aptarnavo 
3 407 orlaivius, kuriais pervežta 128,2 tūkst. keleivių ir 
104 tonos krovinių. Aptarnautų keleivių skaičius, palyginti 
su 2011 metais, ūgtelėjo 15 proc., orlaivių – 3 proc. Tris ke-
tvirtadalius visų skrydžių sudarė reguliarūs orlaivių skrydžiai, 
kurių daugiausia įvykdė aviakompanija „SAS“, pervežusi 
59 proc. oro uoste aptarnautų keleivių.
Dėl išaugusio skrydžių ir keleivių skaičiaus per praėjusius 
metus įmonė uždirbo 4,7 mln. litų pardavimo pajamų, tai 
18,6 proc. daugiau nei 2011 metais. Pardavimo savikaina iš-
augo 10,5 proc., iki 3,5 mln. litų, veiklos sąnaudos ūgtelėjo 3,7 
proc., iki 1,8 mln. litų. Sąnaudų augimą lėmė beveik 20 proc., 
iki 1 018 tūkst. litų, išaugusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudos, 10 proc. padidėjusios elektros energijos ir šilumos 
sąnaudos, 8 proc. didesnės darbuotojų išlaikymo sąnaudos. 
Be to, patirta papildomų išlaidų aplinkosaugos sistemų prie-
žiūrai (46 tūkst. litų) ir rinkos tyrimams atlikti (63 tūkst. litų). 
Dėl smarkiau už sąnaudas išaugusių pajamų įmonės atas-
kaitinio laikotarpio EBITDA buvo 78,8 proc. didesnis nei 
2011 metais ir sudarė 1 078 tūkst. litų. Grynasis pelnas padi-
dėjo 69,5 proc., iki 161 tūkst. litų. 

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį ketvirtį įmonė uždirbo 1 051 tūkst. litų pardavi-
mo pajamų, tai 6,7 proc. daugiau nei ketvirtąjį 2011 metų 
ketvirtį. Pardavimo savikaina išaugo 7,2 proc., iki 891 tūkst. 
litų, o veiklos sąnaudos smuktelėjo 9,3 proc., iki 320 tūkst. 
litų. Dėl padidėjusių pajamų EBITDA išaugo 75,2 proc., iki 247 
tūkst. litų, tačiau dėl didelių nusidėvėjimo sąnaudų veiklos 
rezultatas buvo neigiamas. Grynasis pelnas per ketvirtį suda-
rė 9 tūkst. litų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais patirta 
16 tūkst. litų grynųjų nuostolių. 

www.palanga-airport.lt

Mažos ir vidutinės klasės orlaiviams pritaikytos oro uosto 
infrastruktūros eksploatavimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 0,2% 0,3%
ROE 0,3% 0,4%
D/E 0,0% 0,0%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 71 71
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

3 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 6 333 7 139

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Jolanta Jucevičiūtė
Valdybos pirmininkas nepaskirtas
Valdybos nariai Jūratė Savickienė (Susisiekimo ministerija)

Algirdas Tuganauskas (Susisiekimo ministerija)
Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 137 370 137 951
Trumpalaikis turtas 4 677 5 244
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 779 904
Turto iš viso 142 047 143 195
Nuosavas kapitalas 93 164 92 761
Dotacijos, subsidijos 48 501 49 661
Įsipareigojimai 382 773
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 142 047 143 195

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 985 1 051 3 941 4 675
Pardavimo savikaina 831 891 2 946 3 256
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 154 160 995 1 419
Veiklos sąnaudos 353 320 1 743 1 807
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 134 147 501 448
Veiklos pelnas (nuostoliai) -65 -13 -247 60
EBITDA 141 247 603 1 078
Finansinė ir investicinė veikla 49 22 342 101
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -16 9 95 161

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 9 95 161
Grynasis pelnas (nuostoliai) 
eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

-16 9 295 370

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža -1,6% 0,9% 7,5% 7,9%

2012 m. 12 mėn.

2,7%
7,5% 7,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn.
4 4

 

5

0,14
Turtas

mlrd.Lt

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Kelių įmonės

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Dešimties regioninių kelių priežiūros įmonių ir VĮ „Auto-
magistralė“ 2012 metų bendrosios pardavimo pajamos 
buvo 2,5 proc. mažesnės nei 2011 metais ir sudarė 254,3 
mln. litų. Dėl menkesnio rangovinės veiklos masto ir mažes-
nio finansavimo kelių priežiūros darbams pajamos labiausiai 
sumažėjo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ ir VĮ „Automagistralė“, 
atitinkamai 15,0 proc., iki 35,9 mln. litų, ir 9,9 proc., iki 29,8 
mln. litų. Dėl tų pačių įmonių  pardavimo savikainos smukte-
lėjimo atitinkamai 15,1 proc., iki 33,0 mln. litų, ir 12,5 proc., 
iki 27,1 mln. litų, bendroji visų regioninius kelius prižiūrinčių 
įmonių pardavimo savikaina smuko 2,8 proc., iki 233,2 mln. 
litų. Veiklos sąnaudų patirta 21,5 mln. litų, t. y. 5,2 proc. dau-
giau nei per 2011 metus. Nominaliai didžiausią įtaką sąnaudų 
augimui turėjo „Automagistralės“ veiklos sąnaudų augimas 
31,8 proc., iki 2,3 mln. litų. Klaipėdos ir Šiaulių regiono kelius 
prižiūrinčių įmonių veiklos sąnaudos išaugo atitinkamai 8,2 
proc. ir 6,9 proc. Tai lėmė pagrindinių išteklių (dujų, dyzeli-
nio kuro, skaldos ir kitų išteklių) kainų didėjimas. Dėl suma-
žėjusių išlaidų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir 
mažesnės atsargų savikainos „Telšių regiono keliai“ veiklos 
sąnaudas sumažino 8,9 proc., iki 1,5 mln. litų. 
Kelių priežiūros įmonių EBITDA aptariamu laikotarpiu 
sudarė 34,9 mln. litų ir buvo 2,7 proc. mažesnis nei 2011 
metais. Grynojo pelno (atskaičius netipinius mokesčius vals-
tybei) uždirbta 15,3 proc. mažiau – 8,5 mln. litų. Nominaliai 
didžiausias grynojo pelno mažėjimas užfiksuotas Alytaus ir 
Šiaulių regionų kelių įmonėse: atitinkamai 54,2 proc., iki 0,3 
mln. litų ir 30,7 proc., iki 1,5 mln. litų.

Ketvirtasis ketvirtis
Per ketvirtį patirta 229 tūkst. litų nuostolių, kai 2011 me-
tais tuo pat metu buvo uždirbta 941 tūkst. litų pelno. Per 
ketvirtąjį 2012 metų ketvirtį kelių įmonės gavo 67,6 mln. litų 
pardavimo pajamų, tai 1,9 proc. daugiau nei atitinkamu lai-
kotarpiu 2011 metais. Pardavimo savikaina buvo 3,2 proc. 
didesnė ir sudarė 63 mln. litų. Veiklos sąnaudos išaugo 7,2 
proc., iki 6 mln. litų. 

www.lra.lt

Valstybinių kelių priežiūra ir remontas, įvairių kelių, 
gatvių, aikščių statyba ir remontas, aplinkos tvarkymo 
darbai

RODIKLIAI* 2011-12-31 2012-12-31

ROA 2,3% 1,9%
ROE 2,4% 2,0%
D/E 0,1% 0,0%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 2 869 2 741
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

47 47

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 299 7 571

BALANSAS* (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 351 166 335 459
Trumpalaikis turtas 92 803 98 543
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 428 34 775
Turto iš viso 443 970 434 002
Nuosavas kapitalas 420 404 414 853
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 23 565 19 148
Finansiniai įsipareigojimai 587 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 443 970 434 002

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 66 378 67 626 260 958 254 346
Pardavimo savikaina 61 014 62 975 239 982 233 236
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 365 4 651 20 977 21 110
Veiklos sąnaudos 5 584 5 986 20 386 21 453
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 816 741 2 659 2 419
Veiklos pelnas (nuostoliai) 597 -593 3 249 2 076
EBITDA 8 996 7 682 35 898 34 934
Finansinė ir investicinė veikla 234 81 785 339
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

831 -512 4 034 2 415

Pelno mokestis 659 490 659 490
Grynasis pelnas (nuostoliai) 172 -1 002 3 375 1 926
Grynasis pelnas (nuosto-
liai) eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei

941 -229 10 026 8 495

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 

1,4% -0,3% 3,8% 3,3%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,43

Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

233
261

 

254

2,2% 3,8% 3,3%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.

*Eliminavus kelių apskaitinę vertę ir trumpalaikius įsipareigojimus dėl turto vertės 
padidėjimo, apskaitytus 2012 metų pabaigoje perdavus kelių priežiūros įmones Lietuvos 
automobilių kelių direkcijai.



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-gruodis. |  37

„Klaipėdos nafta“

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metų dvylikos mėnesių „Klaipėdos naftos“ parda-
vimo pajamos siekė 138,8 mln. litų, 1,7 proc. mažiau nei 
atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Pajamos už naftos 
produktų perkrovimo paslaugas sudarė 131,5 mln. litų, t. y. 
0,01 proc. mažiau nei palyginamuoju laikotarpiu. Valymo 
įrenginiuose surinktų tamsiųjų naftos produktų pardavimo 
pajamos mažėjo iki 3,2 mln. litų, kai pernai tuo pat metu buvo 
gauta 5,7 mln. litų. Daugiausia įtakos pajamų pokyčiui turė-
jo sumažėjusi AB „Orlen Lietuva“ naftos produktų krova dėl 
įmonėje vykdyto planuoto kapitalinio remonto bei sezoniškai 
sumažėjusi naftos produktų krova iš Rusijos. Pardavimo savi-
kaina smuktelėjo 1,5 proc., iki 81,6 mln. litų. Jos sumažėjimą 
lėmė 19,2 proc. mažesnės išlaidos geležinkelio paslaugoms, 
sudariusios 6 mln. litų. Savikainos mažėjimą stabdė tai, kad 
įmonės išlaidos dujoms augo 8,9 proc., iki 19,6 mln. litų. Vei-
klos sąnaudos išaugo perpus, iki 10,8 mln. litų, dėl 1,9 mln. 
litų apskaitytų Suskystintų gamtinių dujų terminalo projek-
to administravimo išlaidų. Bendrovės EBITDA sumažėjo 5,9 
proc., iki 69,5 mln. litų, o grynasis pelnas – 9,3 proc., iki 41 
mln. litų.

Ketvirtasis ketvirtis
Per ketvirtąjį ketvirtį bendrovė uždirbo 39,9 mln. litų par-
davimo pajamų, t. y. 20,1 proc. daugiau nei atitinkamu 
laikotarpiu 2011 metais. Pajamos išaugo daugiausia dėl 
18,9 proc., iki 39,3 mln. litų, padidėjusių pajamų už naftos 
produktų perkrovimo paslaugas. Pardavimo savikaina išau-
go 11,6 proc., iki 23,3 mln. litų, nes apskaitytos Subačiaus 
kuro bazės veiklos sąnaudos (1,3 mln. litų). Bendrovė patyrė 
5,1 mln. litų veiklos sąnaudų, kurios yra 112,9 proc. didesnės 
nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Sąnaudos padidėjo 
dėl 1,9 mln. litų apskaitytų Suskystintų gamtinių dujų ter-
minalo projekto administravimo išlaidų. Bendrovės EBITDA 
augo 20,3 proc., iki 18,4 mln. litų, o grynojo pelno buvo už-
dirbta 16,4 proc. daugiau nei tuo pat metu 2011 metais, t. y. 
10,7 mln. litų.

www.oil.lt

Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpyli-
mas bei susijusios paslaugos

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 9,1% 7,6%
ROE 9,5% 7,9%
D/E 0,0% 0,0%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 308 360
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

18 980 19 862

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 72,3 proc.
UAB koncernas „Achemos grupė“ 10,2 proc.
Kiti akcininkai 17,5 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Rokas Masiulis
Valdybos pirmininkas Arvydas Darulis (Energetikos ministerija)
Valdybos nariai Inga Černiuk (Energetikos ministerija)

Rytis Ambrazevičius (UAB „Omnitel“)
Mindaugas Jusius (AB „Swedbank Life Insurance“)

Rokas Masiulis
Stebėtojų tarybos nariai Romas Švedas (Nepriklausomas ekspertas)

Agnė Amelija Kairytė (Energetikos ministerija)
Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 390 151 450 208
Trumpalaikis turtas 129 207 110 352
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 983 72 700
Turto iš viso 519 358 560 560
Nuosavas kapitalas 500 269 536 436
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 19 089 24 124
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 519 358 560 560

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 33 212 39 889 141 276 138 881
Pardavimo savikaina 20 874 22 556 82 913 81 639
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 338 17 333 58 363 57 242
Veiklos sąnaudos 2 414 5 140 7 260 10 795
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 28 59 42 108
Veiklos pelnas (nuostoliai) 9 952 12 252 51 145 46 555
EBITDA 15 267 18 441 73 800 69 453
Finansinė ir investicinė veikla 816 301 2 099 1 815
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

10 768 12 553 53 244 48 370

Pelno mokestis 1 577 1 858 7 991 7 340
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 191 10 695 45 253 41 030
Grynojo pelno marža 27,7% 25,3% 32,0% 29,5%

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

122

141

 

139

32,0%

21,4%

29,5%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,56

Turtas
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Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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„Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Rugsėjo pabaigoje VAE valdytos elektros perdavimo 
sistemos operatorės „Litgrid“ akcijos rinkos verte 
parduotos naujai įsteigtai bendrovei uždarajai akcinei 
bendrovei „EPSO-G“. Dėl VAE grupės investicijų į dukterines 
bendroves vertės sumažėjimo 2012 metų pelno (nuostolių) 
ataskaitoje VAE grupė apskaitė 752,6 mln. litų nutraukiamos 
veiklos pardavimo nuostolius. Šie nuostoliai susidarė dėl 
skirtumo tarp VAE finansinėse ataskaitose apskaitytos 
„Litgrid“ 97,5 proc. akcininkų nuosavybės buhalterinės 
vertės, kuri buvo lygi 1 486 mln. litų, ir nepriklausomų 
vertintojų nustatytos šių akcijų rinkos vertės sandorio 
dieną – 750 mln. litų. Atitinkamai, 2012 metų gruodžio 31 d. 
finansinės padėties ataskaitoje reikšmingai sumažėjo VAE 
grupės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertės. Dėl 
šios priežasties VAE grupės balanso 2011 metų ir 2012 metų 
pabaigos duomenys yra nepalyginami, o pelno (nuostolių) 
ataskaitoje pateikiami rezultatai iš tęsiamos ir nutrauktos 
veiklos.
Dėl didesnio pagaminto ir persiųsto elektros energijos 
kiekio, VAE grupės tęsiamos veiklos pajamos 2012 metais 
ūgtelėjo 3,3 proc. ir siekė 2 793,7 mln. litų. Konsoliduotų 
VAE grupės pajamų padidėjimui įtakos taip pat turėjo elektros 
energijos rinkos liberalizavimas, dėl kurio reikšmingai išaugo 
grupės prekybos elektros energija laisvoje rinkoje mastas. 
VAE grupės sąnaudos padidėjo 0,9 proc., tam daugiausia 
įtakos turėjo 6,9 proc., iki 1 376,5 mln. litų, išaugusios elektros 
ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos. Nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos sumažėjo 2,8 proc., iki 490,2 mln. 
litų, remonto ir priežiūros sąnaudos – 9,6 proc., iki 68,6 mln. 
litų. Kitos sąnaudos smuktelėjo 58,3 mln. litų (22,6 proc.), iš jų 
daugiausia mažėjo ATL perkainavimo ir atidėjinių sąnaudos. 
VAE grupės tęsiamos veiklos EBITDA 2012 metais ūgtelėjo 
12 proc., iki 452,3 mln. litų. 2012 metų grynieji nuostoliai 
sudarė 42,6 mln. litų, o 2011 metais jie siekė 90,4 mln. litų.

Ketvirtasis ketvirtis
VAE grupės pajamos  iš tęsiamos veiklos 2012 m. ketvirtąjį 
ketvirtį sudarė 765,3 mln. litų – 12,6 proc. daugiau nei 
atitinkamą 2011 metų ketvirtį. Konsoliduotų pajamų 
pokyčiui įtakos turėjo išaugęs elektros energijos pardavimo 
laisvojoje rinkoje mastas. Veiklos sąnaudos buvo 1,7 proc. 
mažesnės ir sudarė 781,3 mln. litų, o grupės nuostoliai 
sumažėjo iki 22,2 mln. litų. 

www.vae.lt

Elektros energetikos įmones kontroliuojanti bendrovė, 
atsakinga už naujos atominės elektrinės statybos projek-
to parengiamųjų darbų vykdymą

RODIKLIAI 2011-12-31* 2012-12-31

ROA -0,9% n.d.
ROE -1,4% n.d.

D/E 14,2% 18,6%
*Apskaičiuota kartu su „Litgrid“ įmonių grupės rezultatais.

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn.* 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 5 413 4 612
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 72 55

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 12 338 13 795

*Kartu su „Litgrid“ įmonių grupės darbuotojais.

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus
Valdybos pirmininkas Adomas Ąžuolas Audickas (Ūkio bankas)
Valdybos nariai                                                               Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija)

Kęstutis Škiudas (Lietuvos Respublikos Seimo nario patarėjas)
Mantas Zalatorius (Swedish Trade Council)

Rimantas Vaitkus

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31* 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 10 561 355 9 296 258
Trumpalaikis turtas 1 049 475 995 458
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 161 944 122 176
Turto iš viso 11 610 830 10 291 716
Nuosavas kapitalas 7 630 430 6 538 076
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 792 426 725 059
Dotacijos, subsidijos 1 214 937 1 125 450
Įsipareigojimai 2 765 463 2 628 190
Finansiniai įsipareigojimai 1 087 213 1 255 012
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 11 610 830 10 291 716
*Konsoliduota kartu su „Litgrid“ įmonių grupės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertėmis.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (TŪKST. LITŲ)

2011 m. IV 
ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12mėn.

Tęsiama veikla   
Pardavimo pajamos 679 514 765 341 2 705 463 2 793 690
Veiklos sąnaudos 794 868 781 311 2 805 977 2 831 587
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -115 354 -15 970 -100 514 -37 897
EBITDA 8139 112782 403 948 452 272
Finansinė ir investicinė veikla -1 153 -4 517 -8 230 -8 543
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -116 507 -20 487 -108 744 -46 440

Pelno mokestis -10 214 1 745 -18 340 -3 881
Grynasis pelnas (nuostoliai) -106 293 -22 232 -90 404 -42 559
Grynojo pelno marža -15,6% -2,9% -3,3% -1,5%
Nutraukiama veikla   
Nutraukiamos veiklos pardavimo nuostoliai*                          - -  -752 645
Nutraukiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)**           - - -18 560 16 507
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš viso: -113 357 -22 243 -108 964 -778 697
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -5 525 -4 060 -10 832 -7 753
* Litgrid“ įmonių grupės pardavimo nuostoliai.
** „Litgrid“ įmonių grupės veiklos rezultatas 2011 m. sausio- gruodžio mėn. ir 2012 m. sausio-rugsėjo mėn.

2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

2 705

 

2 794

-3,3% -1,5%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

10,29
Turtas
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Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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„Lietuvos energija“ įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdomų 
elektrinių pagamintas elektros energijos kiekis siekė 2,21 
TWh, tai 9,2 proc. daugiau nei 2011-aisiais. Dėl elektros po-
reikio svyravimų ir naujojo kombinuoto ciklo bloko bandy-
mų Lietuvos elektrinė pagamino 29,5 proc. daugiau elektros 
energijos (1,42 TWh). Kitose grupės valdomose elektrinėse 
gamyba sumažėjo.
Grupės pajamos, palyginti su 2011 metais, padidėjo 
1 proc., iki 1 444,1 mln. litų. 41,3 proc. visų grupės pajamų 
sudarė pajamos iš reguliuojamos veiklos, kurios per metus 
išaugo 10,3 proc., iki 596,7 mln. litų. Dėl elektros energijos 
rinkos liberalizavimo bendrovės „Lietuvos energija“ komer-
cinės veiklos pajamos sumažėjo 31,6 proc., iki 579,9 mln. 
litų, tačiau grupės bendrovė „Energijos tiekimas“, kuri pre-
kiauja elektros energija laisvoje rinkoje, padidino pajamas 
55,6 proc., iki 328,9 mln. litų. 
Grupės veiklos sąnaudos siekė 1 389,3 mln. litų – 1,9 proc. 
mažiau nei 2011 metais. Tam didelės  įtakos turėjo 40,2 mln. 
litų (76,8 proc.) sumažėjusios ATL perkainojimo ir atidėjinių 
sąnaudos, taip pat 42,9 mln. litų (6,1 proc.) mažesnės  išlai-
dos elektros ir susijusių paslaugų pirkimui. Nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudos išaugo 30,5 proc., iki 78,9 mln. litų. 
2011 metų pabaigoje prie grupės prijungus bendrovę „Tech-
nologijų ir inovacijų centras“, darbo užmokesčio ir susiju-
sios sąnaudos ūgtelėjo 31,9 proc., iki 64,1 mln. litų. Grupės 
reguliuojamos veiklos nuostoliai dėl smuktelėjusių sąnaudų 
sumažėjo nuo 92,1 mln. iki 1,1 mln. litų. Tačiau dėl perpus su-
mažėjusio bendrovės „Lietuvos energija“ komercinės veiklos 
pelno bendras grupės veiklos rezultatas pagerėjo kiek ma-
žiau – nuo 13,2 mln. iki 54,8 mln. litų pelno. Grupės EBITDA 
sudarė 133,7 mln. litų, t. y. 81,5 proc. daugiau nei 2011 me-
tais. Grynasis pelnas išaugo nuo 1,5 mln. iki 36 mln. litų. 

Ketvirtasis ketvirtis
Per ketvirtąjį ketvirtį grupė uždirbo 364,9 mln. litų paja-
mų, tai 7,2 proc. mažiau nei 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį. 
Veiklos sąnaudos sumažėjo 19,5 proc., iki 350 mln. litų, dau-
giausia dėl atitinkamai 43,2 mln. ir 34,8 mln. litų sumažėjusių 
dujų bei mazuto pirkimo ir ATL perkainojimo ir atidėjinių są-
naudų. Grupės grynieji nuostoliai ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 
nuo -41,6 mln. iki -116 tūkst. litų. 

www.le.lt

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos 
importas bei eksportas ir prekyba elektra

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 0,0% 0,9%
ROE 0,1% 2,1%
D/E 38,5% 39,8%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 1 179 1 175
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 31 27

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 10 633 11 871

AKcININKAI

UAB „Visagino atominė elektrinė“
(Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis)

96,1 proc.

Kiti akcininkai 3,9 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Dalius Misiūnas
Valdybos pirmininkas Raimundas Petrauskas (UAB „Schmitz Cargobull Baltic“)
Valdybos nariai Laurentina Garbauskienė (Ūkio ministerija)

Sonata Matulevičienė („Baxter“)
Dalius Misiūnas

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 3 316 868 3 444 704
Trumpalaikis turtas 403 573 418 464
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27 907 34 345
Turto iš viso 3 720 441 3 863 168
Nuosavas kapitalas 1 671 101 1 706 882
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 39 951 25 439
Dotacijos, subsidijos 1 008 569 1 100 461
Įsipareigojimai 1 040 771 1 055 825
Finansiniai įsipareigojimai 643 069 679 150
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 720 441 3 863 168

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 393 046 364 865 1 429 507 1 444 075
Veiklos sąnaudos 434 876 350 030 1 416 346 1 389 306
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -41 830 14 835 13 161 54 769
EBITDA -26 663 39 089 73 674 133 707
Finansinė ir investicinė veikla -9 410 -9 398 -10 886 -9 653
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -51 240 5 437 2 275 45 116

Pelno mokestis 9 645 -5 553 749 9 135
Grynasis pelnas (nuostoliai) -41 595 -116 1 526 35 981
Grynojo pelno marža -10,6% -0,0% 0,1% 2,5%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 0 0 0 1 225

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

1 261

1 430

 

1 444

0,1%

7,2%

2,5%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,86
Turtas
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Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-gruodis. |  40

LESTO įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais LESTO klientams persiuntė 8 113 GWh elek-
tros energijos, t. y. 3,3 proc. daugiau nei 2011 metais. Tai 
lėmė išaugęs naujų vartotojų skaičius ir pagerėjusi ekonomi-
nė padėtis. Dėl vartotojų pasirinkimo naudotis nepriklauso-
mų tiekėjų paslaugomis, LESTO pardavė 13,4 proc. mažiau 
elektros energijos - 3 609 GWh, t.y. 44,5 proc. persiųsto elek-
tros energijos kiekio. Likusiems vartotojams LESTO teikė tik 
persiuntimo paslaugą.
LESTO įmonių grupės pardavimo pajamos ūgtelėjo 1,7 
proc., iki 2 283,7 mln. litų. Grupės patirtos sąnaudos suda-
rė 2 329,8 mln. litų – 0,7 proc. daugiau nei 2011 metais. Tai 
lėmė 46,6 mln. litų (3 proc.) padidėjusios elektros energijos 
pirkimo sąnaudos. Reikšmingai sumažėjo grupės nusidėvėji-
mo ir amortizacijos sąnaudos – 5,7 proc., iki 407,1 mln. litų. 
Be to, remonto ir techninės priežiūros sąnaudos smuktelė-
jo 7,9 proc., iki 65 mln. litų. Dėl efektyvesnės veiklos grupės 
EBITDA siekė 391 mln. litų – 7,9 proc. daugiau nei 2011 me-
tais. Grynieji nuostoliai sudarė 45,6 mln. litų (2011 metais – 
61,4 mln. litų). Grynųjų nuostolių susidarymą lemia tai, kad 
rinkos reguliuotojas, nustatydamas tarifus, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudas apskaičiuoja nuo nustatytos regu-
liacinės turto bazės, kuri yra mažesnė nei LESTO finansinėse 
ataskaitose apskaitoma turto vertė.
LESTO investicijos į elektros tinklo plėtrą, modernizavimą 
bei palaikymą siekė 322,8 mln. litų – tai 9,3 proc. daugiau 
2011 metais. Investicijos didėjo dėl poreikio prijungti daugiau 
naujų vartotojų objektų ir užtikrinti didesnį elektros energijos 
tiekimo patikimumą.

Ketvirtasis ketvirtis
LESTO grupės pardavimo pajamos ketvirtąjį 2012 metų 
ketvirtį sudarė 606 mln. litų, t.y. 2,2 proc. daugiau nei 
atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Grupės sąnaudos pa-
didėjo 1,2 proc., iki 628,5 mln. litų, labiausiai dėl 25,2 mln. litų 
(6,3 proc.) didesnių elektros energijos pirkimo sąnaudų. Gru-
pės EBITDA padidėjo 17,9 proc., iki 91,7 mln. litų. Ketvirtąjį ke-
tvirtį grupė patyrė 20,7 mln. litų grynųjų nuostolių – 3,4 mln. 
litų mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais.

www.lesto.lt

Elektros energijos persiuntimas ir tiekimas vartotojams 
skirstymo tinklais, naujų vartotojų elektros įrenginių pri-
jungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas.

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -1,1% -0,9%
ROE -1,7% -1,3%
D/E 12,2% 16,8%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 564 3 384
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 22 24

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 11 347 11 965

AKcININKAI

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 
(Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 82,6 proc.

E.ON Ruhrgas International Gmbh 11,8 proc.
Kiti akcininkai 5,6 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius
Valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas (UAB „Omnitel“)
Valdybos nariai Edita Jonikienė (UAB „Vilniaus investicijos“)

Paulius Martinkus (VĮ Valstybės turto fondas)
Arvydas Tarasevičius

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 4 996 193 4 910 270
Trumpalaikis turtas 287 352 260 242
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 708 30 066
Turto iš viso 5 283 545 5 170 512
Nuosavas kapitalas 3 643 342 3 431 396
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 127 380 131 438
Dotacijos, subsidijos 46 370 45 940
Įsipareigojimai 1 593 833 1 693 176
Finansiniai įsipareigojimai 444 728 576 767
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 283 545 5 170 512

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 592 896 606 041 2 245 484 2 283 653
Veiklos sąnaudos 620 991 628 469 2 314 779 2 329 790
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -28 095 -22 428 -69 295 -46 137
EBITDA 77 729 91 672 362 246 390 964
Finansinė ir investicinė veikla 92 -1 506 -4 277 -6 797
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -28 003 -23 934 -73 572 -52 934

Pelno mokestis 3 845 3 221 -12 191 -7 314
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 158 -20 713 -61 381 -45 620
Grynojo pelno marža -4,1% -3,4% -2,7% -2,0%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis -8 217 -1 118 -6 893 332

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,17
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

2 430
2 245

 

2 284

-2,7%-2,6% -2%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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„Litgrid“ įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Per 2012 metus „Litgrid“ aukštos įtampos elektros įren-
giniais šalies poreikiams perdavė 9,2 TWh elektros ener-
gijos, t.y. 0,4 proc. mažiau nei 2011 metais. Stambiosios 
pramonės įmonės pačios gamino daugiau elektros energijos, 
todėl sumažėjo jų elektros poreikis, be to dėl vykdyto remon-
to mažiau elektros vartojo viena stambiausių gamyklų – „Or-
len Lietuva“.
2012 metais „Litgrid“ įmonių grupės pajamos buvo 508,4 
mln. litų – tai 16,9 proc. daugiau nei 2011 metais. Išau-
go beveik visų grupės verslo segmentų pajamos, tačiau di-
džiausios įtakos bendram pajamų pokyčiui turėjo prekybos 
balansavimo-reguliavimo elektros energija ir remonto bei 
techninės priežiūros veiklos pajamų augimas. Šios pajamos, 
eliminavus sandorius tarp grupės įmonių, padidėjo atitinka-
mai 25,4 proc., iki 108,8 mln. litų, ir 51,2 proc., iki 69,7 mln. 
litų.
Grupės sąnaudos ūgtelėjo 4,5 proc., iki 480 mln. litų. Tam 
įtakos turėjo 7,2 proc., iki 215,7 mln. litų, išaugusios elektros 
energijos pirkimo ir susijusių paslaugų sąnaudos. Nusidėvėji-
mo ir amortizacijos sąnaudos, sudariusios 26,3 proc. grupės 
sąnaudų, sumažėjo 5,5 proc. (7,3 mln. litų), o turto nurašymo 
sąnaudos buvo 11,5 mln. litų mažesnės. Grupės EBITDA ūg-
telėjo 41,6 proc. ir siekė 154,6 mln. litų. Grynojo pelno gauta 
26,1 mln. litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus grupė pa-
tyrė 16,8 mln. litų grynųjų nuostolių. 

2012 metais „Litgrid“ investicijos siekė 140,3 mln. litų. Iš jų 
69 proc. lėšų skirta šalies perdavimo tinklo rekonstrukcijai 
ir plėtrai, o likusi dalis skirta tarptautinių elektros jungčių su 
Lenkija ir Švedija projektų įgyvendinimui.

Ketvirtasis ketvirtis
Grupės pajamos ketvirtąjį ketvirtį buvo 22,2 proc. dides-
nės nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais ir siekė 148,5 
mln. litų. Sąnaudos padidėjo 5,5 proc. ir sudarė 137,6 mln. 
litų. Ūgtelėjo išaugusios elektros energijos pirkimo ir susiju-
sių paslaugų, darbo užmokesčio, telekomunikacijų ir IT siste-
mų sąnaudos. Grupės EBITDA siekė 42,8 mln. litų – 76,9 proc. 
daugiau. Grynasis pelnas sudarė 9,8 mln. litų, kai ketvirtąjį 
2011 metų ketvirtį grynieji nuostoliai siekė 4,8 mln.litų.

www.litgrid.eu

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos opera-
torius, valdantis elektros energijos srautus Lietuvoje ir 
palaikantis stabilų šalies elektros energetikos sistemos 
darbą

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA -0,7% 1,0%
ROE -0,9% 1,5%
D/E 0,0% 12,0%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 623 701
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 15 16

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 13 077 12 919

AKcININKAI

UAB „EPSO-G“ (Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 97,5 proc.
Kiti akcininkai 2,5 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Virgilijus Poderys
Valdybos pirmininkas Valentinas Pranas Milaknis (UAB „Alna“)
Valdybos nariai Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija)

Viktorija Sankauskaitė (Energetikos ministerija)
Virgilijus Poderys

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 2 101 160 2 114 629
Trumpalaikis turtas 401 558 380 041
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 185 127 387
Turto iš viso 2 502 718 2 494 670
Nuosavas kapitalas 1 899 541 1 534 868
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 4 253 4 390
Dotacijos, subsidijos 182 359 304 971
Įsipareigojimai 420 818 325 168
Finansiniai įsipareigojimai 0 184 068
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 502 718 2 494 670

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 121 565 148 527 434 806 508 367
Veiklos sąnaudos 130 486 137 603 459 195 480 040
Veiklos pelnas (nuostoliai) -8 921 10 924 -24 389 28 327
EBITDA 24 187 42 780 109 223 154 610
Finansinė ir investicinė veikla 1 699 407 4 675 2 708
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -7 222 11 331 -19 714 31 035

Pelno mokestis -2 395 1 503 -2 935 4 921
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 827 9 828 -16 779 26 114
Grynojo pelno marža -4,0% 6,6% -3,9% 5,1%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 273 303 403 109

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

2,49
Turtas

mlrd.Lt

2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

435

 

508

5,1%

-3,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Miškų urėdijos

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
2012 metais 42 VĮ miškų urėdijų pardavimo pajamos siekė 
beveik 495 mln. litų, tai 9,3 proc. mažiau nei prieš metus. 
Šį pokytį lėmė 10,1 proc., iki 447,4 mln. litų, sumažėjusios 
apvaliosios medienos pardavimo pajamos: dėl mažesnės 
medienos paklausos parduotas apvaliosios medienos kiekis 
sumažėjo 0,5 proc. (3 546,6 tūkst. kubinių metrų), o vidutinė 
medienos kaina smuktelėjo 9,6 proc., iki 126,2 litų už kubinį 
metrą.
Bendroji pardavimo savikaina sumažėjo 0,7 proc., iki 
206,7 mln. litų, o didžiąją jos dalį sudaranti apvaliosios me-
dienos savikaina sumažėjo 1,8 proc., iki 167,8 mln. litų. Skai-
čiuojant per vieną parduotą kubinį metrą medienos ji suma-
žėjo 1,3 proc., iki 47,3 litų. Veiklos sąnaudos, palyginti 2011 
metais, sumažėjo 38 mln. litų (12,6 proc.), iki 264,6 mln. litų: 
2011 metais veiklos sąnaudas padidino 29,9 mln. litų abe-
jotinų skolų, nurašytų dėl bankui „Snoras“ iškeltos bankro-
to bylos, o dėl mažesnio medienos pardavimo 2012 metais 
miškų urėdijos patyrė 8,1 mln. litų mažiau veiklos mokesčių 
sąnaudų.

Miškų urėdijų grynasis pelnas, eliminavus netipinius mo-
kesčius valstybei, 2012 metais sudarė 88,6 mln. litų, tai 
30,3 proc. mažiau nei prieš metus (iš 2011 metų rezultato atė-
mus banko „Snoras“ bankroto įtaką).

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirtąjį 2012 metų ketvirtį miškų urėdijų pardavimo 
pajamos, palyginti su atitinkamu 2011 metų ketvirčiu, 
paaugo 7,9 proc., iki 125,9 mln. litų, dėl didesnių apvalio-
sios medienos pardavimo pajamų, siekusių 114,1 mln. litų 
(7,6 proc. augimas). Parduotas apvaliosios medienos kiekis 
išaugo 25,9 proc., iki 942,2 tūkst. kubinių metrų, tačiau kaina 
sumažėjo 14,6 proc., iki 121,1 lito už kubinį metrą medienos. 
Miškų urėdijų pardavimo savikaina padidėjo 13,2 proc., iki 
53,8 mln. litų, o veiklos sąnaudos (į 2011 metų sąnaudas ne-
įtraukiant praradimų dėl banko „Snoras“ bankroto) sumažė-
jo 6,8 proc., iki 67,1 mln. litų. Miškų urėdijų grynasis pelnas, 
eliminavus netipinius mokesčius valstybei, ketvirtąjį 2012 
metų ketvirtį sudarė 21,9 mln. litų (palyginti su 17,4 mln. litų 
nuostoliais ketvirtąjį 2011 metų ketvirtį, iš kurių 29,9 mln. litų 
sudarė nurašymai dėl banko „Snoras“ bankroto).

www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA* 2,6% 2,3%
ROE* 2,7% 2,4%

D/E* 0,1% 0,0%
* Apskaičiuojant rodiklius, miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo 
apskaitinės vertės padidintos pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, kuri, remian-
tis 2011 metų pabaigoje atliktu vertinimu, sudarė 3 253 mln. litų.

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 712 3 724
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

120 84

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 984 6 213

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas
Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas

Gintaras Visalga

Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas

P etras Kanapienis

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas* 3 568 921 3 591 869
Trumpalaikis turtas 239 524 226 757
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 129 69 091
Turto iš viso 3 808 445 3 818 626
Nuosavas kapitalas* 3 733 891 3 738 716
Dotacijos, subsidijos 27 756 33 544
Įsipareigojimai 46 799 46 366
Finansiniai įsipareigojimai 3 060 863
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 808 445 3 818 626
* Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės vertės padi-
dintos pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, kuri, remiantis 2011 metų pabaigoje 
atliktu vertinimu, sudarė 3 253 mln. litų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 
(TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 116 622 125 889 545 529 494 957
Pardavimo savikaina 47 544 53 822 208 223 206 724
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 078 72 067 337 307 288 233
Veiklos sąnaudos 101 944 67 119 302 604 264 589
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 1 220 2 977 2 168 6 016
Veiklos pelnas (nuostoliai) -31 646 7 924 36 870 29 660
EBITDA -22 412 18 337 71 130 70 034
Finansinė ir investicinė veikla 749 490 2 127 1 997
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -30 897 8 414 38 998 31 657

Pelno mokestis 108 1 373 10 725 4 888
Grynasis pelnas (nuostoliai) -31 005 7 041 28 273 26 770
Grynasis pelnas (nuostoliai) 
eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei

-17 411 21 868 97 156 88 611

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,82
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

415

546

 

495

17,8%18,2% 17,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Lietuvos radijo ir televizijos centras

Veiklos rezultatai 
Dvylika mėnesių
Lietuvos radijo ir televizijos centro pardavimo pajamos per 
2012 metus paaugo 0,4 proc., iki 73,7 mln. litų. Bendrovės 
pardavimo savikaina, palyginti su 2011 metais, buvo 5,2 proc. 
didesnė ir sudarė 53,3 mln. litų. Bendrovės sąnaudų pokytį nu-
lėmė nemažai faktorių: duomenų perdavimo interneto paslau-
gos „MEZON“ tolimesnė plėtra (6,7 proc. didesnės personalo 
išlaikymo sąnaudos), nusidėvėjimo, telekomunikacinių, parda-
vimo plotų nuomos, interneto, duomenų perdavimo įrangos 
pardavimo, pašto paslaugų, transporto (kuro) sąnaudų augi-
mas. Skaitmeninės televizijos transliavimo kokybės pagerini-
mas ir plėtra padidino įrangos nusidėvėjimo, elektros energijos 
ir kitas sąnaudas. Veiklos sąnaudos sumažėjo 6,2 proc. ir siekė 
19,2 mln. litų dėl sumažėjusių išlaidų reklamai ir atidėjimų abe-
jotinoms skoloms. Laikotarpio EBITDA buvo 3,6 proc. mažesnis 
nei 2011 metais ir sudarė 21,9 mln. litų. Bendrovė uždirbo 0,8 
mln. litų grynojo pelno, t.y. 58,8 proc. mažiau nei 2011-aisiais.

Ketvirtasis ketvirtis
Ketvirčio pardavimo pajamos buvo 14,6 proc. mažesnės nei 
2011 metų paskutinįjį ketvirtį ir sudarė 16,4 mln. litų. Parda-
vimo savikaina buvo 3,4 proc. mažesnė ir siekė 13,6 mln. litų. 
Sumažėjusias pardavimo pajamas ir savikainą nulėmė tai, kad 
nuo 2012 m. spalio 29 d. išjungta analoginė antžeminė tele-
vizija. Veiklos sąnaudos dėl sumažėjusių išlaidų reklamai buvo 
6,5 proc. mažesnės ir sudarė 4,6 mln. litų. 2012 metų ketvirtąjį 
ketvirtį bendrovės pelningumas buvo mažesnis nei tuo pačiu 
laikotarpiu 2011 metais – patirta 1,6 mln. litų nuostolių, o EBIT-
DA siekė 3,6 mln. litų ir buvo 32,3 proc. mažesnis. 

www.telecentras.lt

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teiki-
mas, transliuotojų ir telekomunikacijos sistemų operato-
rių įrangos bendrovės objektuose talpinimas, telefonijos, 
belaidžiojo, mobiliojo interneto, duomenų perdavimo 
paslaugų teikimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-12-31

ROA 1,3% 0,6%
ROE 2,0% 0,8%

D/E 40,5% 31,3%

INFORMAcIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 400 377
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 9 038 9 244

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Gediminas Stirbys
Valdybos pirmininkas Arijandas Šliūpas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Viktorija Trimbel („Quantum Capital“)

Toma Kuzmickaitė (Susisiekimo ministerija)
Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Justina Razgienė (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-12-31

Ilgalaikis turtas 123 293 112 426
Trumpalaikis turtas 21 845 23 902
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 983 1 423
Turto iš viso 145 138 136 328
Nuosavas kapitalas 100 911 99 108
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 44 227 37 221
Finansiniai įsipareigojimai 40 899 31 067
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 145 138 136 328

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m.      
IV ketv.

2012 m. 
IV ketv.

2011 m. 
12 mėn.

2012 m. 
12 mėn.

Pardavimo pajamos 19 142 16 350 73 425 73 722
Pardavimo savikaina 14 086 13 604 50 657 53 273
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 056 2 746 22 768 20 449
Veiklos sąnaudos 4 927 4 609 20 500 19 236
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 158 554 828 866
Veiklos pelnas (nuostoliai) 287 -1 309 3 095 2 079
EBITDA 5 265 3 565 22 714 21 897
Finansinė ir investicinė veikla -120 -201 -692 -804
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

167 -1 510 2 403 1 275

Pelno mokestis 22 136 376 439
Grynasis pelnas (nuostoliai) 145 -1 646 2 027 836
Grynojo pelno marža 0,8% -10,1% 2,8% 1,1%

AKcININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

2010 m. 12 mėn. 2011 m. 12 mėn. 2012 m. 12 mėn.

68
73

 

74

2,8% 1,1%1,7%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,14

Turtas

mlrd.Lt

Pastaba. Pateikiami tarpiniai (neaudituoti) 2012 metų finansiniai duomenys.
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Analizuojant VVĮ portfelio rodiklius, buvo vertinami suminiai fi-
nansiniai duomenys, pateikti įmonių tarpinėse neaudituotose 
finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ konsoliduotųjų 
arba jungtinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptauti-
nius finansinės atskaitomybės standartus. Dėl duomenų trū-
kumo 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 
atominė elektrinė“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Generalinės 
miškų urėdijos konsoliduotieji miškų urėdijų finansiniai rezul-
tatai. „Visagino atominės elektrinės“ įmonių grupės rezultatai 
konsoliduoti taip, tarsi laikotarpio pabaigoje grupei dar būtų 
priklausiusi AB „Litgrid“. Bendrovės „Lietuvos dujos“, kurios 
valstybė valdo mažesnę negu 50 proc. dalį, rezultatai, remian-
tis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, buvo 
agreguoti naudojant nuosavybės metodą. Vadovaujantis šiuo 
metodu, valstybės valdoma bendrovės nuosavybės dalis buvo 
įtraukta į portfelio finansinį turtą ir nuosavą kapitalą, o iš ben-
drovės gauti dividendai įtraukti į portfelio finansines pajamas.

Nustatant VVĮ vertę rinkoje, remtasi šiomis prielaidomis:

• įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, 
vertė pagrįsta jų akcijų kaina biržoje laikotarpio pabaigoje 
(gruodžio 31 dieną);

• įmonių, kurių akcijų nėra biržos prekybos sąrašuose, vertė 
nustatyta pagal buhalterinę nuosavo kapitalo vertę (da-
rant prielaidą, kad įmonių balansuose nurodyta turto vertė 
atitinka jo vertę rinkoje);

• 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. Šioje ataskaitoje daroma 
prielaida, kad ketvirtojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje 
miškų vertė išliko nepakitusi;

• iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių turto, 
nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų verčių atimta šių kelių 
apskaitinė vertė (2011 metais – 6,5 mlrd. litų, 2012 metais 
– 6,7 mlrd. litų). Ji parodo investuotų biudžeto lėšų kiekį, 
tačiau kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta 
nuliui, nes keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų ke-
lių priežiūros įmonėms;

Vertinimo 
metodika

• VVĮ rinkos vertė apskaičiuota vertinant tik valstybės valdo-
mą šių įmonių dalį (t. y. atėmus mažumos dalį).

Ataskaitoje nurodomi veiklos pelno prieš nusidėvėjimą ir amor-
tizaciją (EBITDA) rodikliai apskaičiuoti prie veiklos pelno arba 
nuostolių (apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezulta-
tą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Šiuo būdu 
apskaičiuotas EBITDA gali skirtis nuo įmonių finansinėse ar vei-
klos ataskaitose nurodomo EBITDA. 

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai vals-
tybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą 
patikėjimo teise (turto mokestis) ir miškų urėdijų mokami pri-
valomieji 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 mo-
kesčius valstybei atimti iš veiklos sąnaudų. Todėl ataskaitoje 
papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir atskirų valstybės įmonių 
grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei, kuris apskaičiuojamas grynąjį pelną padidinus (gry-
nuosius nuostolius sumažinus) netipinių mokesčių valstybei 
suma, sumažinta pelno mokesčio (15 proc.) dalimi. Šis korega-
vimas pateikiamas tik informaciniais tikslais, o jo įtaka balansi-
nėms vertėms ataskaitoje nenurodoma.

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti pa-
skutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalijant 
atitinkamai iš kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių 
rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, 
skaičiuojant kapitalo grąžos rodiklį 2012 metų gruodžio 31 die-
ną, imamas pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2012 metų sausio 
1 dienos iki 2012 metų gruodžio 31 dienos (skaičiuojant pelną, 
iš veiklos sąnaudų atimamas valstybės įmonės turto mokestis 
ir žaliavos mokestis). Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo 
verčių 2012 metų sausio 1 dieną ir 2012 metų gruodžio 31 dieną 
vidurkiai.

Ataskaitoje VVĮ valdybų sudėtys nurodytos remiantis VVĮ pateik-
tais duomenimis  iki 2013 metų kovo 1 d. 

Rengiant šią ataskaitą, naudotasi išoriniais informacijos šalti-
niais: viešai skelbiama įmonių informacija, įmonių pateiktomis 
neaudituotomis finansinėmis, tarpinėmis veiklos ataskaitomis 
ir tarpiniais pranešimais, Juridinių asmenų registro, „NASDAQ 
OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos, atskirų ministerijų pa-
teikta informacija ir duomenimis. Ataskaitoje pateikiamos in-
formacijos netikrino nepriklausomi auditoriai.
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VVĮ sąrašas
Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 

priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

12 mėn., tūkst. 
litų

Turtas 
2012-12-31, 

tūkst. litų

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“1 100,0% Finansų ministerija Energetika 2 776 510 10 291 716
1a AB „Lietuvos energija“ 96,1% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 1 444 075 3 863 168
1b AB LESTO 82,6% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 2 283 653 5 170 512
2 UAB „EPSO-G“2 100,0% Energetikos ministerija Energetika  147 923 2 491 410
2a AB LITGRID3 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika  508 367 2 494 670
3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika  138 881  560 560
4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika   0  3 373
5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė4 - Energetikos ministerija Energetika   483 1 808 744
6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

agentūra
- Energetikos ministerija Energetika   83  1 601

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika  75 428  212 573
8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Valstybės turto fondas (76,6 %) 

„Lietuvos energija“ (23,4%)
Energetika  16 994  45 468

9 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 1 737 019** 5 419 146
10 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Transportas  84 478  204 440
11 AB Lietuvos paštas 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas  191 446  235 081
12 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Transportas  13 894  39 155
13 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Transportas  84 517  169 528
14 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija
- Susisiekimo ministerija Transportas  167 002 1 637 360

15 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Transportas  9 334  162 444
16 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas  4 675  143 195
17 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas  51 268  327 451
18 VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas - Susisiekimo ministerija Transportas  6 907  12 095
19 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas  9 972  83 200
20 VĮ „Automagistralė“ - Lietuvos automobilių kelių direk-

cija prie Susisiekimo ministerijos
Transportas  29 797  47 850

21 VĮ „Alytaus regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  14 863  27 591

22 VĮ „Kauno regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direkci-
ja prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  31 199  53 381

23 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  19 600  32 011

24 VĮ „Marijampolės regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  14 716  29 977

25 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  27 445  45 382

26 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  35 864  60 082

27 VĮ „Tauragės regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  15 031  27 329

28 VĮ „Telšių regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  13 827  30 958

29 VĮ „Utenos regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  22 456  36 253

30 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos

Transportas  29 547  43 188

31 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Transportas  4 485  9 443
32 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė  7 716  4 701
33 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  7 401  10 995
34 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  9 708  13 272
35 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  14 087  12 590
36 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  6 638  8 544
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 

dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

12 mėn., tūkst. 
litų

Turtas 
2012-12-31, 

tūkst. litų

37 VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji 
miškų urėdija

- Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  8 219  19 026

38 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  8 124  8 393
39 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  9 821  11 306
40 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  8 397  10 138
41 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  16 054  23 073
42 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  12 746  15 492
43 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  9 494  12 971
44 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  13 967  11 563
45 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  13 804  20 597
46 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  16 788  25 319
47 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  5 925  4 469
48 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 584  16 146
49 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 039  7 504
50 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  14 670  11 441
51 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  13 100  11 395
52 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 451  7 431
53 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  20 294  22 777
54 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  11 853  14 460
55 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  11 449  13 828
56 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 114  11 020
57 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 769  9 898
58 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 443  7 924
59 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  13 164  11 884
60 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  11 469  14 568
61 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  13 558  13 398
62 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  13 713  15 068
63 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  16 061  16 827
64 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  17 779  22 592
65 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  14 785  15 638
66 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  7 639  8 126
67 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  16 470  17 350
68 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  18 029  20 428
69 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  6 310  5 344
70 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  10 637  13 805
71 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  9 349  13 563
72 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  9 551  9 758
73 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  15 185  18 775
74 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė  6 356  6 680
75 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita  1 558  3 768
76 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo 

centras
- Aplinkos ministerija Kita  3 277  3 610

77 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra - Energetikos ministerija Kita  79 215**  396 139
78 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita  7 658  94 270
79 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita  1 470  220 474
80 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita  1 703  12 117
81 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita  5 611  307 049
82 VĮ prie Alytaus pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita  4 238  4 533
83 VĮ prie Marijampolės pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita  5 222  12 266
84 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita  16 997  13 087
85 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita  2 098  4 894
86 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita   857  267 965
87 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo departamentas Kita  33 044  2 730
88 UAB Respublikinė mokomoji sportinė 

bazė
100,0% Kūno kultūros ir sporto departa-

mentas
Kita   254   461

89 UAB Sportininkų testavimo ir reabilita-
cijos centras

100,0% Kūno kultūros ir sporto departa-
mentas

Kita   279  1 594

90 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita  10 977  21 138
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 

dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

12 mėn., tūkst. 
litų

Turtas 
2012-12-31, 

tūkst. litų

91 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kita  3 764  12 879

92 AB Informacinio verslo paslaugų įmonė 51,7% Lietuvos statistikos departamentas Kita  2 397  3 737

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

- Nacionalinė žemės tarnyba Kita  1 201  6 622

94 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų departamentas Kita  2 222  7 642

95 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita  4 390  7 223

96 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita  6 880  14 500
97 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kita  2 563  5 291
98 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita  13 414  26 183
99 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Kita  73 722  136 328
100 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos ministerija Kita  10 150  4 720
101 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo ministerija Kita   718  1 773
102 UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos 

mokymo centras
54,2% Švietimo ir mokslo ministerija Kita  1 671  2 971

103 UAB Lietuvos tyrimų centras 100,0% Švietimo ir mokslo ministerija, 
Ūkio ministerija

Kita   0  18 179

104 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita  92 967  70 452
105 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Ūkio ministerija Kita  20 454  64 020
106 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita  6 479  46 366

107 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita  4 105  135 045
108 UAB Lietuvos parodų ir kongresų cen-

tras „LITEXPO“
98,8% Ūkio ministerija Kita  12 904  44 719

109 VĮ „Visagino statybininkai“5 - Ūkio ministerija Kita  1 720  9 009
110 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita  5 671  7 411
111 AB Klaipėdos metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita  1 720  2 891
112 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita  1 135  1 613
113 AB Vilniaus metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita  5 597  10 032
114 VĮ Kauno metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita  2 504  3 640
115 VĮ Panevėžio metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita  1 384  1 367
116 UAB „Senevita“ 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba
Kita  5 034  3 630

117 UAB sanatorija „Pušyno kelias“ 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba

Kita  5 569  7 571

118 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita  30 762  22 929
119 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita  77 538  58 730
120 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita  14 671  21 831

121 AB „Lietuvos veislininkystė“ 98,8% Žemės ūkio ministerija Kita  4 473**  14 991

122 UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita  10 548**  3 851

123 UAB „Lietuvos žirgynas“ 88,6% Žemės ūkio ministerija Kita  3 697**  7 805
124 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita   294**   703
125 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita   682  1 831
126 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita  10 623  4 478
127 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita  1 386**  2 827
128 UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 

ekspertizė“
100,0% Žemės ūkio ministerija Kita   517   510

129 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita  2 474  8 119
130 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita  6 505**  6 703
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 

dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

12 mėn., tūkst. 
litų

Turtas 
2012-12-31, 

tūkst. litų

131 UAB Klaipėdos žuvininkystės produktų 
aukcionas

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita   544  3 539

132 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita  7 028**  8 607
133 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 

fondas
100,0% Žemės ūkio ministerija Kita  2 404  131 826

134 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita  13 725  19 672
135 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto pro-

duktų rinkos reguliavimo agentūra
- Žemės ūkio ministerija Kita   699  8 457

136 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita  13 352  28 954
137 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centras
- Žemės ūkio ministerija Kita  2 088  14 259

VVĮ nelaikomos įmonės, kurių valstybės nuosavybės dalis įtraukta į VVĮ portfelį:

1 AB „Lietuvos dujos“6 17,7% Energetikos ministerija Energetika 1 872 714 2 928 183 

Nuo 2012 m. pradžios privatizuotos įmonės:

1 UAB „Eismo sauga“ (privatizuota 2012 
m. liepos mėn.) 100,0% VĮ Valstybės turto fondas Transportas n.d. n.d.

2 UAB „Palangos žvorūnė“ (privatizuota 
2012 m. birželio mėn.) 100,0%

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos

Kita n.d. n.d.

3
UAB Vilniaus veterinarijos klinikinė 
ligoninė (privatizuota 2012 m. gruodžio 
mėn.)

100,0% VĮ Valstybės turto fondas Kita n.d. n.d.

4
UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras (privatizuota 2012 m. 
gruodžio mėn.)

78,5% VĮ Valstybės turto fondas Kita n.d. n.d.

Bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės:

1 UAB „Visagino energetikos remontas“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika n.d. n.d.
2 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ - Ūkio ministerija Kita n.d. n.d.
3 UAB žurnalas „Sveikata“ 100,0% Vilniaus teritorinė ligonių kasa Kita n.d. n.d.

* Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei.
** Prie įmonių pardavimo pajamų pridėtos šių įmonių gautos dotacijos, susijusios su pajamomis.

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos perduotos Finansų ministerijai 2013 metų vasario 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 141. 
2 UAB „EPSO-G“ įkurta 2012 m. liepos 25 d.
3 AB LITGRID akcijos, iki tol priklausiusios UAB „Visagino atominė elektrinė“, 2012 m. rugsėjo 27 d. atlygintinai perduotos UAB „EPSO-G“. 
4 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.).
5 VĮ „Visagino statybininkai“ yra restruktūrizuojama įmonė.
6 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios 
įmonės valstybės nuosavybės dalis ir valstybei išmokėti dividendai.
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AB Akcinė bendrovė

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo  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

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

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

ĮSA Įmonių socialinė atsakomybė - veiklos principai, pagal kuriuos įmonės savanoriškai siekia socialinių ir aplinkosaugos 
tikslų, taip atsižvelgdamos į visų suinteresuotųjų šalių interesus.

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

PVA Pridėtinės vertės ataskaita – tai ataskaita, kuri parodo, kiek vertės arba turto sukuriama bendromis įmonės kapitalo 
savininkų, vadovybės bei darbuotojų pastangomis ir kaip ji paskirstoma tarp įvairių suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, 
kreditorių, akcininkų, valstybės ir kt.) per ataskaitinį laikotarpį.

ROA Turto grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Rodiklis apskaičiuojamas 
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

Skaidrumo gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas

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“

Valdymo koordinavimo centras 
(VKc)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskirtas juridinis asmuo ar institucija, stebinti ir analizuojanti valstybės 
politikos valstybės valdomose įmonėse įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu 
Nr. 665 Valdymo koordinavimo funkcijas atlikti pavesta VVĮ Valstybės turto fondui

Veiklos pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant veiklos pelną iš grynosios apyvartos

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VĮ Valstybės įmonė

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)

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė  

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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Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo skyrius
VĮ Valstybės turto fondas
Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Tel.: 8 5 269 0025, el. p.: vkc@vtf.lt
vkc.vtf.lt


