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VVĮ PORTFELIS – TRUMPA APŽVALGA 
 

 

VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė 

2012-03-31 13,9 
+2,8% 

2012-12-31 13,6 

mlrd. litų 

  

 

   

   VVĮ portfelio pardavimo pajamos 

2012 m. 3 mėn. 1 667 
+1,7% 

2011 m. 3 mėn. 1 640 

mln. litų 

  

 

   

   VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža 
(paskutinių 12 mėnesių) 

2012-03-31 0,2% 

2011-12-31 0,3% 

 

VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė 

2012-03-31 29,2 
-3,1% 

2012-12-31 30,1 

mlrd. litų 

  

 

   

   VVĮ portfelio veiklos pelnas 

2012 m. 3 mėn. 101 
-21,5% 

2011 m. 3 mėn. 129 

mln. litų 

  

 

   

   VVĮ portfelio skolinto ir nuosavo 
kapitalo santykis 

2012-03-31 10,7% 

2011-12-31 11,1% 

 

 

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė 

2012-03-31 19,0 
+0,4% 

2012-12-31 18,9 

mlrd. litų 

  

 

   

   VVĮ portfelio grynasis pelnas 

2012 m. 3 mėn. 102 
-23,2% 

2011 m. 3 mėn. 133 
mln. litų, eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei 

 

   

   
VVĮ darbuotojų skaičius 

2012-03-31 41 519 
-0,7% 

2011-12-31 41 817 

  

  

Energetika 
 14,4 

Transportas 
 8,3 

Miškininkystė 
 3,8 

Kita 
 2,6 

Energetika 
 8,8 

Transportas 
 5,3 

Miškininkystė 
 3,8 

Kita 
 1,1 

27 26 

72 

37 

49 

39 

-15 
0 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn.

Energetika

Transportas

Miškininkystė

Kita

8 109 

23 821 

3 718 6 169 
7 974 

23 340 

4 089 6 116 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita

2011-12-31

2012-03-31

Energetika 
 3,9 

Transportas 
 5,2 

Miškininkystė 
 3,8 

Kita 
 1,1 

741 776 

614 630 

142 130 
143 131 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn.

-1,9% 

3,9% 

2,7% 

-6,8% 

-1,9% 

3,3% 
2,4% 

-5,4% 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita

37 28 

69 

47 

38 

27 

-15 
-1 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn.

12,6% 13,2% 

0,1% 

26,8% 

12,4% 
12,8% 

0,1% 

24,0% 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita
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VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS NAUJIENOS 

Nuosavybės gairės 

2012 metų birželio mėnesį Vyriausybė patvirtino Valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 

aprašą (Nuosavybės gaires). Šiame dokumente įtvirtinti svarbiausi 

valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymo principai, kurie turėtų 

užtikrinti skaidrų, efektyvų įmonių valdymą, aiškių įmonių tikslų 

nustatymą ir nuoseklų jų įgyvendinimą. 

Nuosavybės gairės nustato visų VVĮ valdyme dalyvaujančių valstybės 

institucijų, įstaigų ir įmonių teises ir pareigas. Šios nuostatos padės 

spręsti vieną opiausių įmonių valdymo problemų – interesų 

konfliktus. Savininko teises įgyvendinančios institucijos įmonių 

valdymo funkcijas privalės atskirti nuo sektoriaus politikos 

formavimo funkcijų, suformuojant atskirus padalinius. 

Nuosavybės gairėse įtvirtinti trys VVĮ valdymo principai: 

 Stiprus akcininkas; 

 Stipri valdyba; 

 Aiškūs tikslai. 

Stiprinant akcininko funkciją siekiama užtikrinti, kad Vyriausybė 

turėtų visą reikiamą informaciją sprendimams priimti. Iki šiol tokia 

koordinavimo ir informavimo funkcija buvo pavesta Ūkio 

ministerijai. Įgyvendinant stipraus akcininko principą Valstybės turto 

fonde bus įkurtas Valdymo koordinavimo centras (VKC). Numatyta, 

kad VKC stebės ir analizuos VVĮ veiklos finansinius ir nefinansinius 

rodiklius, teiks pasiūlymus Vyriausybei dėl VVĮ veiklos efektyvumo 

didinimo ir rengs pasiūlymus dėl VVĮ politikos tobulinimo. Įmonių 

akcininko teises ir toliau turės atitinkami šakiniai ministrai. VKC 

nevaldys jokių įmonių, o jos tikslas bus užtikrinti vienodai aukštą 

gero valdymo standartą VVĮ. 

Stiprios valdybos principu siekiama patvirtinti valdybos narių ir jos 

sudėties kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat numatoma, kad 

trečdalis didžiausių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių 

valdybų narių turės atitikti nepriklausomumo kriterijus. Tai reiškia, 

kad bent trečdalis valdybos narių bus ne valstybės tarnautojai ir VVĮ 

darbuotojai, o kvalifikuoti profesionalai, dirbantys privačiajame 

sektoriuje. Dar vienas esminis pokytis – valdybos nariai bus skiriami 

ne šakinio ministro, o atrankos komiteto, kurį sudarys šakinis, 

finansų ir ūkio ministrai. 

Aiškių tikslų principu siekiama iškelti įmonėms akcininko lygio tikslus 

ir pasiekti, kad visos VVĮ turėtų kokybiškus strateginius planus. 

Įmonėms bus nustatoma reikalaujama kapitalo grąža, kurios valstybė 

kaip akcininkė tikisi iš VVĮ. 

 

Valstybės valdomų įmonių reformos tęstinumą užtikrins patarėjų darbo grupė 

Siekiant užtikrinti VVĮ reformos tęstinumą ir skaidrumą, Ministro 

Pirmininko potvarkiu liepos pradžioje sudaryta patarėjų darbo grupė 

iš visuomenės atstovų, kurie prižiūrės VVĮ reformos eigą, dalinsis 

savo patirtimi teikdami savo pasiūlymus ir rekomendacijas dėl VVĮ 

esminių reformos žingsnių. Darbo grupės pirmininku paskirtas 

Arūnas Šikšta. 

Įmonių valdymo patarėjų darbo grupę, kuri dirbs savanoriškai be 

atlygio, sudaro 7 nariai: 

 Arūnas Šikšta (AB TEO LT generalinis direktorius); 

 Antanas Anskaitis (UAB BPT Asset Management grupės 

vyriausiasis investicijų vadovas); 

 Rolandas Barysas (UAB „Verslo žinios“ vyriausiasis 

redaktorius); 

 Viktoras Butkus (verslininkas, buvęs UAB „Fermentas“ 

valdybos pirmininkas); 

 Nerijus Mačiulis („Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas); 

 Jaunius Pusvaškis (Baltic Management Institute generalinis 

direktorius); 

 Arminta Saladžienė („NASDAQ OMX Vilnius" biržos 

prezidentė, valdybos pirmininkė). 
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SVARBIAUSIOS VVĮ NAUJIENOS 
 

 Nuo 2012 metų sausio 1 d. įsigaliojo aplinkos ministro 

patvirtintos naujos Prekybos apvaliąja mediena taisyklės, pagal 

kurias didmeninei prekybai skirta mediena pradėta pardavinėti 

aukciono būdu per elektroninę pardavimo sistemą (AMEPS). 

Pirmieji miškų urėdijų medienos pardavimai per AMEPS įvykdyti 

šių metų vasarį, o kovą elektroniniu būdu parduota 60 tūkst. 

kubinių metrų medienos. 

 Europos Komisija Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai iš 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo skirs apie 62 mln. litų paramą 

naujojo keleivių ir krovinių keltų terminalo Klaipėdoje 

prieplaukoms plėsti ir tobulinti. Komisija nusprendė, kad 

priemonė būtina Lietuvos pasiekiamumui jūra gerinti ir regioninei 

plėtrai skatinti. Su Sanglaudos fondo lėšomis Klaipėdos uosto 

direkcija bendrai investuos apie 97 mln. litų. Privatus 

investuotojas, kuris eksploatuos naująjį Klaipėdos keleivių ir 

krovinių terminalą, įgyvendins kitas būtinas investicijas terminale, 

kurių vertė – apie 73 mln. litų. 

 Tarptautiniame Vilniaus oro uoste sparčiai daugėjo keleivių - per 

pirmuosius tris šių metų mėnesius keleivių skaičius augo apie 64 

proc. Pagal šį rodiklį Vilniaus oro uostas pirmą šių metų ketvirtį 

užėmė trečią vietą iš 173 Europos šalių oro uostų. Bendras 

keleivių skaičiaus augimo vidurkis Europoje siekė 3,5 proc. 

 Kovo pradžioje „Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartį su suskystintų 

gamtinių dujų laivo – saugyklos tiekėja - kompanija „Hoegh LNG“. 

Pirmuosius dešimt metų „Klaipėdos nafta“ laivą-saugyklą 

nuomosis, o pakui galės jį išsipirkti ir laivą operuoti pati. 

Tanklaivio dujų saugyklos tūris sieks 170 tūkst. kubinių metrų. 

Tanklaivio korpuso statybų pradžia planuojama 2012 metų 

rugsėjį, o saugykla į Klaipėdos uostą atplauks ir pradės veikti 2014 

metų pabaigoje. 

 Kovą Vyriausybė patvirtino naujus Lietuvos pašto tarifus. Naujieji 

tarifai sudarys 2011 metų ir 2010 metų įkainių vidurkį, o daugelio 

laikraščių pristatymo tarifai, palyginti su galiojusiais 2011 metais, 

sumažės apie penktadaliu. Lietuvos pašto duomenimis, laikraščių 

platinimo įkainiai atokiose vietovėse bus nuo 1,4 iki 3,8 karto 

mažesni nei patiriamos sąnaudos, o dėl to patiriami nuostoliai gali 

siekti apie 17,5 mln. litų per metus. 

 Lietuvos geležinkelių infrastruktūrai ir eismo valdymui 

modernizuoti šiais metais planuojama investuoti 343 mln. litų ES 

struktūrinės paramos. Toliau bus intensyviai vykdomi projekto 

„Rail Baltica“ darbai, plečiama Klaipėdos geležinkelio mazgo ir 

Vilniaus aplinkkelio infrastruktūra. Be to, bus modernizuojama 

infrastruktūros diagnostikos sistema ir panaudojant pažangias 

technologijas bus kuriamas Eismo valdymo centras. 

 Kovo pabaigoje Stambule (Turkija) „Lietuvos geležinkeliai“ 

pasirašė keturias sutartis, kurios ateityje leis pratęsti 

konteinerinio traukinio „Vikingas“ maršrutą iki Turkijos bei 

pritraukti papildomų krovinių. Traukinys „Vikingas“, pradėjęs 

kursuoti 2003 metais, yra bendras Lietuvos, Baltarusijos ir 

Ukrainos geležinkelių projektas, geležinkeliais sujungiantis 

Baltijos ir Juodąją jūras.  

 „Lietuvos geležinkeliai“ ir tarptautinės logistikos kompanijos 

„Hupac Intermodal SA“ antrinė įmonė „Intermodal Express“ 

pradėjo įgyvendinti naują projektą: naujuoju konteineriniu 

traukiniu „Šeštokai Express“ kroviniai bus gabenami iš Vakarų 

Europos į Smolenską (Rusija), o iš ten – ir į kitas Artimųjų Rytų 

valstybes. Pirmasis šio traukinio sąstatas pajudėjo kovo 25 d. 

 Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui apjungti 11 

valstybinių kelius prižiūrinčių įmonių į 6. Po reorganizacijos veikti 

liks valstybės įmonės „Vilniaus regiono keliai“, „Kauno regiono 

keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“, „Panevėžio regiono keliai“, 

„Šiaulių regiono keliai“ ir „Automagistralė“. Susisiekimo 

ministerijos duomenimis, įvykdžius įmonių reorganizaciją, kasmet 

būtų galima sutaupyti apie 8 mln. litų. 

 „Lietuvos energija“ baigė parengiamąjį Lietuvos elektrinės 

atnaujinimo projekto etapą, po kurio nuspręsta Lietuvos 

elektrinėje įrengti naujus šilumos gamybos pajėgumus, kuriuos 

sudarytų biokurą naudojantys vandens šildymo bei dujiniai garo 

katilai. Planuojama, kad nauji šilumos gamybos įrenginiai, kurie 

gamintų šilumą Elektrėnų regiono gyventojams ir įmonėms, bus 

pastatyti ir pradėti eksploatuoti 2013 metų pabaigoje. Šie 

pokyčiai leis mažinti importuojamų dujų sunaudojimą bei 

atsisakyti technologiškai pasenusių ir neefektyvių blokų. 

 Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, vertikaliai integruotos 

įmonės UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos šių metų 

rudenį bus perduotos patikėjimo teise valdyti Ūkio ministerijai, o 

šiuo metu UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdomos 

perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ akcijos perduotos 

naujai įsteigtai valstybės valdomai uždarajai akcinei bendrovei, 

kuri bus pavaldi Energetikos ministerijai. 

 Šių metų vasarį įsigaliojo naujos redakcijos Elektros energetikos 

įstatymas, kuris sukūrė teisines prielaidas Lietuvos elektros rinkos 

integracijai į Šiaurės šalių, o vėliau – bendrą Europos elektros 

biržą. Be to, įgyvendinant Baltijos valstybių elektros rinkų 

sujungimo planą, kovo pabaigoje šalies elektros perdavimo 

sistemos operatorius „Litgrid“ ir Europoje pirmaujanti Šiaurės 

šalių elektros prekybos sistema „Nord Pool Spot“ pasirašė sutartį 

dėl „Nord Pool Spot“ veiklos Lietuvoje pradžios. Vadovaujantis 

sutartimi, „Nord Pool Spot“ prekybos zona Lietuvoje pradėjo 

veikti birželio 18 d.  
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Apžvelgiant VVĮ portfelio 2012 metų pirmojo ketvirčio finansinius 

rezultatus, pirmiausia įvardijama, kiek įmonių sudaro portfelį, 

analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikiama analizė pagal 

apskaitos rodiklius: turto vertę, nuosavą kapitalą, finansines skolas, 

dotacijas ir subsidijas, pardavimo pajamas, veiklos pelną, 

pelningumą (nuosavo kapitalo grąžą), darbuotojus ir veiklos 

efektyvumą. 

Šioje ataskaitoje pristatomą portfelį sudaro 146 įmonės. Taip pat 

pristatomos energetikos įmonės „Lietuvos energija“, LESTO ir 

„Litgrid“, kurios priklauso UAB „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) 

įmonių grupei, tačiau į portfelio rezultatus įtraukiami tik VAE įmonių 

grupės konsoliduotieji finansiniai duomenys. Skaičiuojant viso 

portfelio rezultatus agreguoti 145 įmonių duomenys. UAB „Visagino 

energetikos remonto“ duomenys neįtraukti, nes įmonei 2011 metais 

buvo iškelta bankroto byla. Aptariamuoju laikotarpiu privatizuotų 

įmonių nebuvo. 

Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: transporto, energetikos, 

miškininkystės ir kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, 

nepriskirtos nė vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Energetikos 

sektoriuje yra 12 įmonių, kurių pardavimo pajamos sudaro apie 

46,5 proc. viso portfelio pardavimo pajamų. Transporto sektoriuje 

yra 24 įmonės, generuojančios 37,8 proc. portfelio apyvartos, o 

miškininkystės sektoriuje – 42 miškų urėdijos ir VĮ Valstybinis 

miškotvarkos institutas (7,8 proc. portfelio pardavimo pajamų). Kitų 

įmonių sektoriui priskirta beveik pusė portfelio įmonių – 70 įmonių, 

tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos sudaro 7,9 proc. VVĮ 

portfelio apyvartos. 

Toliau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ 

finansinė informacija. 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 1 640 029 1 667 441 

Pardavimo savikaina 1 042 557 1 071 673 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 597 472 595 768 

Veiklos sąnaudos 475 014 502 238 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 6 421 7 633 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 128 880 101 163 

Veiklos pelno marža 7,9% 6,1% 

EBITDA 440 936 405 740 

EBITDA marža 26,9% 24,3% 

Finansinė ir investicinė veikla 2 961 -3 518 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 131 840 97 644 

Pelno mokestis 17 351 12 465 

Grynasis pelnas 114 489 85 179 

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 2 477 2 494 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius valstybei 132 749 102 003 

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius valstybei) marža 8,1% 6,1% 

 

Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Nematerialus turtas 416 751 408 628 

Materialus turtas 19 868 907 19 806 134 

Finansinis turtas 1 132 143 585 502 

Kitas ilgalaikis turtas 318 132 345 629 

Biologinis turtas 3 260 262 3 259 979 

Ilgalaikis turtas 24 996 196 24 405 873 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 764 009 1 184 820 

Per vienerius metus gautinos sumos 1 486 424 1 749 523 

Kitas trumpalaikis turtas 1 234 413 1 058 329 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 650 050 813 204 

Trumpalaikis turtas 5 134 896 4 805 875 

Turto iš viso 30 131 092 29 211 748 

Nuosavas kapitalas 18 889 631 18 966 009 

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 158 725 1 159 449 

Dotacijos, subsidijos 4 713 500 4 958 159 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 439 031 2 894 614 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 088 931 2 392 966 

Įsipareigojimai 6 527 962 5 287 580 

Iš jų: finansiniai įsipareigojimai* 5 078 053 4 430 350 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 131 092 29 211 748 

 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,2% 0,1% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,3% 0,2% 

D/E 26,9% 23,4% 

D/E* 11,1% 10,7% 

*Šis D/E rodiklis apskaičiuotas iš finansinių įsipareigojimų atėmus beprocentę paskolą, Finansų ministerijos suteiktą VĮ "Indėlių ir investicijų 

draudimui“. 
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VVĮ portfelio rinkos vertė 

VVĮ portfelio rinkos vertė pirmojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje 

buvo 13,9 mlrd. litų – 2,8 proc. didesnė nei 2011 metų pabaigoje. 

Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė, kuri prilyginama rinkos vertei, per 

ketvirtį padidėjo 0,6 proc. ir aptariamojo laikotarpio pabaigoje siekė 

7,4 mlrd. litų. Labiausiai (4,7 proc.) nuosavo kapitalo apskaitinė vertė 

per pirmąjį 2012 metų ketvirtį padidėjo miškininkystės sektoriuje dėl 

išaugusio sektoriaus įmonių nepaskirstytojo pelno. Miškininkystės 

sektoriaus įmonių rinkos vertę sudaro pinigų srautų metodu 

apskaičiuota miško vertė, kuri buvo perskaičiuota 2011 metų 

pabaigoje ir per pirmąjį 2012 metų ketvirtį nesikeitė – sudarė 3 253 

mln. litų. Energetikos sektoriaus įmonių rinkos vertė išaugo 9,2 proc. 

dėl kilusios į „NASDAQ OMX Vilnius“ prekybos sąrašą įtrauktų VAE 

grupės įmonių akcijų vertės.  

 

2012-03-31 turto vertinimas, tūkst. litų Rinkos vertė akcijų biržoje Pinigų srautų metodas Apskaitinė vertė Rinkos vertė iš viso 

Energetika 3 270 193 - 634 467 3 904 652 

Pokytis nuo 2011-12-31 11,5% 
 

-1,5% 9,2% 

Transportas 13 363 - 5 196 409 5 209 772 

Pokytis nuo 2011-12-31 -5,6% 
 

0,6% 0,6% 

Miškininkystė - 3 253 000 507 129 3 760 129 

Pokytis nuo 2011-12-31 
 

0,0% 4,7% 0,6% 

Kita - - 1 056 107 1 056 107 

Pokytis nuo 2011-12-31 
  

-0,3% -0,3% 

Viso 3 283 556 3 253 000 7 394 112 13 930 660 

Pokytis nuo 2011-12-31 11,4% 0,0% 0,6% 2,8% 

 

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 akcijų biržoje, valstybės 

nuosavybės dalies rinkos vertė pirmąjį 2012 metų ketvirtį išaugo 

11,4 proc., iki 3 284 mln. litų. 

 

2012-03-31 
Akcijų vertė 
(tūkst. litų) 

Valstybės dalis 
(proc.) 

Valstybės dalies vertė  
(tūkst. litų) 

Vertės pokytis nuo  
2012-01-01 

LESTO 1 211 559 82,63 % 1 001 085 +3,8 % 

„Lietuvos energija“ 931 947 96,13 % 895 895 +13,9 % 

„Litgrid“ 908 988 97,50 % 886 286 +29,5 % 

„Klaipėdos nafta“ 448 726 70,63 % 316 921 -2,6 % 

„Lietuvos dujos“ 960 422 17,70 % 170 006 -1,0 % 

„Lietuvos jūrų laivininkystė“ 23 585 56,66 % 13 363 -5,6 % 

VVĮ: 4 485 227 - 3 283 556 +11,4 % 

Visų akcijų OMXV indeksas:    +5,8 % 

 

Didžiausią dalį (30,5 proc.) VVĮ akcijų rinkos vertės 2012 metų 

pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė LESTO (1 001 mln. litų), 

mažiausią (0,4 proc.) – „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (13 mln. litų). 

Reikšmingiausios nominaliosios įtakos valstybės dalies vertės 

pokyčiams pirmąjį 2012 metų ketvirtį turėjo atitinkamai 202 mln. ir 

110 mln. litų padidėjusi „Litgrid“ ir „Lietuvos energijos“ akcijų vertė. 

Iš VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje kotiruojamo 

valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2012 metų pradžios. 

Labiausiai per pirmuosius tris 2012 metų mėnesius išaugo „Litgrid“ 

(29,5 proc.) ir „Lietuvos energijos“ (13,9 proc.) akcijų vertė. 

Daugiausiai (5,6 proc.) dėl neaiškių sausakrūvių laivų rinkos 

perspektyvų mažėjo „Lietuvos jūrų laivininkystės“ akcijų vertė. 

VVĮ akcijų vertės augimui įtakos turėjo bendrosios tendencijos akcijų 

biržoje. Pirmąjį 2012 metų ketvirtį visų „NASDAQ OMX Vilnius“ 

akcijų indeksas augo 5,8 proc. Tam daugiausia įtakos turėjo laikinai 

pagerėjusi situacija pasaulinėse rinkose. 
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Apskaitinė turto vertė 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį, palyginti su 2011 metų pabaiga, VVĮ 

apskaitinė turto vertė smuktelėjo 3,1 proc. ir laikotarpio pabaigoje 

siekė 29,2 mlrd. litų. Labiausiai – 30,8 proc. – sumažėjo kitų įmonių 

sektoriaus apskaitinė turto vertė, laikotarpio pabaigoje siekusi 

2,6 mlrd. litų. Tai lėmė „Indėlių ir investicijų draudimo“ finansinio 

turto ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas, siekęs 1,1 mlrd. litų. 

Įmonės finansinis turtas sumažėjo 501 mln. litų (80 proc.) dėl 

parduotų vertybinių popierių, o įmonės išankstiniai apmokėjimai 

smuktelėjo 556 mln. litų dėl banko „Snoras“ indėlininkų atsiimtų 

draudimo išmokų. Transporto sektoriaus įmonių turto vertė 

padidėjo 144 mln. litų (1,8 proc.) daugiausia dėl 105 mln. litų 

padidėjusių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos gautinų 

dotacijų, kurių dauguma bus skirtos uosto laivybos kanalo gilinimui 

ir platinimui bei kelių į multimodalinius krovinių terminalus 

sutvarkymui. Energetikos sektoriaus turto vertė padidėjo 79 mln. 

litų (0,5 proc.) daugiausia dėl 88 mln. litų padidėjusių Ignalinos 

atominės elektrinės gautinų dotacijų. Miškininkystės sektoriaus 

įmonių turtas ūgtelėjo nežymiai – 33 mln. litų (0,9 proc.). 

 

 

Nuosavas kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai 

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė pirmąjį 2012 metų ketvirtį 

padidėjo 76 mln. litų (0,4 proc.) ir laikotarpio pabaigoje siekė 

19 mlrd. litų. Nuosavo kapitalo vertė didėjo miškininkystės – 23 

mln. litų (iki 3,8 mlrd. litų), energetikos – 24 mln. litų (iki 8,8 mlrd. 

litų) ir transporto – 30 mln. litų (iki 5,3 mlrd. litų) sektoriuose. Tai 

daugiausia lėmė pelninga šių sektorių įmonių veikla pirmąjį 2012 

metų ketvirtį. Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo vertė beveik 

nepasikeitė ir sudarė 1,1 mlrd. litų.  

VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai sumažėjo dėl „Indėlių ir 

investicijų draudimo“ Vyriausybei grąžintos beprocentės paskolos 

dalies (586 mln. litų). Tai lėmė, kad kitų įmonių sektoriaus 

finansiniai įsipareigojimai smuktelėjo 18,9 proc., iki 2,7 mlrd. litų. 

Kitų sektorių įmonių finansiniai įsipareigojimai taip pat mažėjo, 

tačiau nežymiai. Labiausiai (15,4 proc.) finansinius įsiskolinimus 

sumažino miškininkystės sektoriaus įmonės, tačiau nominalia verte 

šis pokytis nežymus – 0,4 mln. litų. 
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Dotacijos ir subsidijos 

VVĮ suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė pirmąjį 2012 metų ketvirtį 

siekė 5 mlrd. litų ir buvo 5,2 proc. didesnė nei 2011 metų pabaigoje. 

Dotacijų ir subsidijų vertė daugiausia padidėjo transporto (8,1 proc., 

129 mln. litų) ir energetikos (4,2 proc., 112 mln. litų) sektoriuose, o 

miškininkystės ir kitų įmonių sektoriuose pakito nežymiai. 

Energetikos sektoriuje Ignalinos atominei elektrinei suteiktų 

dotacijų vertė per pirmąjį 2012 metų ketvirtį padidėjo 71 mln. litų, 

daugiausia dėl papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 

bei Europos Sąjungos komiteto skirtų papildomų lėšų Ignalinos 

atominės elektrinės uždarymui. Be to, „Lietuvos energijai“ buvo 

suteikta beveik 15 mln. litų vertės aplinkos taršos leidimų dotacija, 

o „Litgrid“ gavo daugiau nei 21 mln. litų dotacijų elektros jungties 

tarp Lietuvos ir Švedijos (NordBalt) įgyvendinimui. Transporto 

sektoriaus dotacijų ir subsidijų vertės padidėjimą daugiausia lėmė 

lėšos, skirtos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (105 mln. 

litų) ir „Lietuvos geležinkeliams“ (29 mln. litų). 

 

 

 

 

Pardavimo pajamos  

Portfelio pardavimo pajamos pirmąjį 2012 metų ketvirtį, palyginti 

su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 1,7 proc. – iki 

1 667 mln. litų. Energetikos sektoriaus įmonės prie šio pokyčio 

prisidėjo 35 mln. litų augimu (pardavimo pajamos aptariamuoju 

laikotarpiu siekė 776 mln. litų), transporto – 16 mln. litų (630 mln. 

litų). Miškininkystės sektoriaus įmonių pajamos sumažėjo 11 mln. 

litų (iki 130 mln. litų), o kitų įmonių sektoriaus – 12 mln. litų (iki 131 

mln. litų).  

Energetikos sektoriuje VAE grupės pajamos padidėjo 26,5 mln. litų, 

dėl išaugusių grupės įmonių LESTO, „Litgrid“, „Lietuvos energija“ 

pajamų. Augimą lėmė padidėjęs elektros energijos suvartojimas ir 

intensyvesnė gamyba Lietuvos elektrinėje. „Klaipėdos naftos“ 

pajamos padidėjo 13,3 proc. – iki 37,4 mln. litų, o tam įtakos turėjo 

gautos 2,35 mln. litų pajamos už naftos produktų likučių tvarkymą. 

 

 

„Lietuvos geležinkeliai“, palyginti su praėjusių metų atitinkamu 

laikotarpiu, pirmąjį 2012 metų ketvirtį padidino pardavimo pajamas 

4 proc. – iki 429 mln. litų. Nepaisant 11,5 proc. mažesnio pervežto 

krovinių masto, pajamos ūgtelėjo dėl prekinių vagonų nuomos bei 

specialios paskirties krovinių vežimo. Be to, pajamas pastebimai 

padidino oro uostai. Dėl išaugusio keleivių skaičiaus Vilniaus oro 

uosto pajamos ūgtelėjo 12,2 proc., iki beveik 11 mln. litų, Palangos 

oro uosto – 35,3 proc., iki 1 mln. litų. Kauno oro uosto pajamos 

išaugo nuo 1,8 mln. iki 3,4 mln. litų dėl sėkmingai įgyvendintų 

komercinės veiklos projektų. Klaipėdos jūrų uosto direkcijos 

pardavimo pajamos dėl mažesnės trąšų krovos mažėjo 7,3 proc. – 

iki 38,5 mln. litų, o Lietuvos paštas, daugiausia dėl 12,7 proc. 

didesnių pajamų iš universaliųjų pašto paslaugų tiekimo, kilstelėjo 

savo pardavimo pajamas 5,8 proc. – iki 46 mln. litų. 
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Miškininkystės sektoriaus pardavimo pajamos pirmąjį 2012 metų 

ketvirtį sudarė 130 mln. litų, tai 8 proc. mažiau nei prieš metus. 

Pajamų sumažėjimą lėmė 9,2 proc. mažesnės apvaliosios medienos 

pardavimo pajamos, siekusios kiek daugiau nei 118 mln. litų.  

Kitų įmonių sektoriaus pajamų mažėjimą - nuo 143 mln. iki 131 mln. 

litų – daugiausia lėmė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkos reguliavimo agentūros pajamų smuktelėjimas nuo 22,5 mln. 

iki 364 tūkst. litų dėl mažesnių asignavimų įmonės vykdomoms 

programoms. Labiausiai pajamas - nuo 4 mln. iki daugiau nei 8 mln. 

litų – kitų įmonių sektoriuje padidino „Infostruktūra“. Registrų 

centras prisidėjo daugiau nei 2 mln. litų didesnėmis pajamomis, o VĮ 

prie Pravieniškių pataisos namų savo pajamas padidino 38 proc. – 

iki 5 mln. litų.  

 

Veiklos pelnas 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį VVĮ veiklos pelnas buvo 28 mln. litų 

mažesnis nei atitinkamą praėjusių metų ketvirtį ir siekė 101 mln. 

litų. Tai lėmė sparčiau už pajamas augusios įmonių sąnaudos. Iš visų 

sektorių tik kitų įmonių sektorius pagerino veiklos rezultatą. 

Transporto sektoriaus įmonių veiklos pelnas smuktelėjo nuo 69 

mln. iki 47 mln. litų. Tam įtakos turėjo 1,8 karto (nuo 55 mln. iki 

30 mln. litų) sumažėjęs „Lietuvos geležinkelių“ veiklos pelnas 

daugiausia dėl didesnių sąnaudų - išaugo nusidėvėjimo sąnaudos 

dėl didesnės ilgalaikio turto bazės ir išlaidos darbo užmokesčiui dėl 

išaugusio darbuotojų skaičiaus. Taip pat nuo 25,6 mln. iki 22 mln. 

litų sumažėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 

pelnas daugiausia dėl 9,3 proc. sumažėjusios uosto krovos. 

Transporto sektoriuje pirmąjį 2012 metų ketvirtį veiklos rezultatus 

labiausiai pagerino Lietuvos paštas (nuo 2,3 mln. litų nuostolio iki 

489 tūkst. litų pelno) ir Kauno oro uostas (nuo 664 tūkst. litų 

nuostolio iki 1,2 mln. litų pelno).  

Energetikos sektoriaus įmonių veiklos pelnas pirmąjį 2012 metų 

ketvirtį buvo 9 mln. litų mažesnis nei atitinkamą praėjusių metų 

ketvirtį ir siekė 28 mln. litų. VAE grupės veiklos pelnas sumažėjo 

daugiau nei dukart – nuo 26 mln. iki 11 mln. litų. Tai lėmė 14 mln. 

litų ūgtelėjusios VAE bendrovės veiklos sąnaudos, susijusios 

su  atominės elektrinės projekto parengiamaisiais darbais ir dėl 

pakilusios kuro kainos bei didesnio pagamintos elektros energijos 

kiekio išaugusios VAE valdomos bendrovės „Lietuvos energija“ kuro 

sąnaudos. Kita vertus, VAE grupei priklausančios „Litgrid“ grupės 

pirmojo 2012 metų ketvirčio veiklos rezultatas, palyginti su 

atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, dėl sumažėjusių veiklos 

sąnaudų ir padidėjusių pajamų buvo beveik 18 mln. litų geresnis - 

grupė uždirbo beveik 18 mln. litų veiklos pelno. LESTO veiklos 

nuostolis, dėl sparčiau už sąnaudas išaugusių pajamų, sumažėjo 

daugiau nei 4 mln. litų, iki 7 mln. litų. „Klaipėdos naftos“ veiklos 

pelnas didėjo 44,2 proc., iki 13 mln. litų, dėl išaugusių įmonės 

pajamų. 

Miškininkystės sektoriaus veiklos pelnas, palyginti su atitinkamu 

praėjusių metų ketvirčiu, per pirmuosius tris 2012 metų mėnesius 

sumažėjo nuo 37,5 mln. litų iki daugiau nei 27 mln. litų. Tai lėmė dėl 

kritusio parduotos medienos kiekio 9,2 proc. sumažėjusios 

apvaliosios medienos pardavimo pajamos ir 5,5 proc., iki 56,1 mln. 

litų, išaugusios veiklos sąnaudos (įskaitant netipinius mokesčius 

valstybei, kurių bendra suma sumažėjo 8,8 proc., iki 18,1 mln. litų). 

Kitų įmonių sektoriaus veiklos nuostoliai pirmąjį 2012 metų ketvirtį 

sumažėjo nuo 15 mln. iki 975 tūkst. litų. Tai daugiausia lėmė dėl 

mažesnių draudimo išmokų nuo 15 mln. iki 3 mln. litų sumažėjęs 

„Būsto paskolų draudimo“ veiklos nuostolis. 

 

 

Pelningumas 

Paskutinių dvylikos mėnesių portfelio turto grąža pirmąjį 2012 metų 

ketvirtį, palyginti su 2011 metais, sumažėjo nuo 0,2 iki 0,1 proc., o 

nuosavo kapitalo grąža – nuo 0,3 iki 0,2 proc. 

Transporto įmonių sektoriuje nuosavybės grąža, palyginti su 2011 

metais, sumažėjo nuo 3,9 iki 3,3 proc. Didžiausios transporto 

sektoriaus įmonės „Lietuvos geležinkelių“ turto grąža smuktelėjo 

0,7 procentinio punkto − iki 2,5 proc., o Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcijos – 0,6 procentinio punkto – iki 4,4 proc. Pastaraisiais 

metais nuostolingai dirbęs Kauno oro uostas 2012 metų pirmąjį 

ketvirtį uždirbo 1,2 mln. litų grynojo pelno, o įmonės kapitalo grąža 

741 
614 

142 143 

776 
630 

130 131 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita

Pardavimo pajamos (mln. litų) 

2011 m. 3 mėn.

2012 m. 3 mėn.

37 

69 

38 

-15 

28 

47 

27 

-1 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita

Veiklos pelnas (mln. litų) 

2011 m. 3 mėn.

2012 m. 3 mėn.

+4,7% 

+2,7% 

-8,0% 

-8,7% 

-24,6% 

-32,5% 

-27,3% 

-8,7% 

+93,6% 



 

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-kovas.| 12 

padidėjo nuo -0,6 iki 4,5 proc. Tačiau kitų dviejų oro uostų nuosavo 

kapitalo grąža padidėjo nežymiai ir išliko artima nuliui. 

Energetikos sektoriaus turto ir kapitalo grąžos rodikliai, palyginti su 

2011 metų pabaiga, nekito ir buvo atitinkamai -1,2 ir -1,9 proc. Dėl 

ūgtelėjusių elektros ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudų ir VAE 

bendrovės didesnių veiklos sąnaudų, VAE grupės kapitalo grąžos 

rodiklis sumažėjo nuo -1,5 iki -1,4 proc., o įmonių grupės grynasis 

pelnas sumažėjo nuo 14,7 iki 8,6 mln. litų. Dėl geresnių veiklos 

rezultatų „Klaipėdos naftos“ kapitalo grąža padidėjo 0,5 procentinio 

punkto – iki 10 proc. 

Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo grąža, kuri skaičiuojama 

iš veiklos sąnaudų atėmus žaliavos mokesčius, 2012 metų pirmąjį 

ketvirtį sumažėjo nuo 2,7 iki 2,4 proc. Tai daugiausia lėmė dėl 

kritusio parduotos medienos kieko mažesnės apvaliosios medienos 

pardavimo pajamos ir dėl didesnės miškų atkūrimo ir želdinių 

priežiūros apimties išaugusios veiklos sąnaudos. 

Nuosavo kapitalo grąža kitų įmonių sektoriuje pakilo 1,4 procentinio 

punkto, tačiau išliko neigiama ir sudarė -5,4 proc. Rodiklio 

pagerėjimą daugiausia lėmė sumažėjusios „Būsto paskolų 

draudimo“ draudimo išmokos, dėl kurių įmonės grynasis nuostolis 

sumažėjo 15 iki 3 mln. litų. Registrų centro nuosavo kapitalo grąža 

siekė -13,1 proc., bet šis rodiklis - 1,7 procentinio punkto geresnis 

nei 2011 metais.  

 

Darbuotojai 

Pirmojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 41 519 

darbuotojų – 298 darbuotojais mažiau nei atitinkamu praėjusių 

metų laikotarpiu. Darbuotojų skaičius, palyginti su pirmuoju 2011 

metų ketvirčiu, išaugo tik miškininkystės sektoriuje ir ketvirčio 

pabaigoje sudarė 4 089. Daugiau nei pusė (56 proc.) darbuotojų 

dirbo transporto sektoriuje, o didžiausias darbdavys – „Lietuvos 

geležinkeliai“. Šioje bendrovėje aptariamojo laikotarpio pabaigoje 

dirbo 12 293 žmonės (223 darbuotojais daugiau nei atitinkamo 

praėjusių metų ketvirčio pabaigoje).  

 

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. 3 mėn. 42,9 96,5 29,2 38,5 24,5 

2012 m. 3 mėn. 43,6 102,5 30,0 34,3 22,5 

Veiklos pelnas (eliminavus netipinius mokesčius valstybei)  
darbuotojui (tūkst. litų) 

  
  

2011 m. 3 mėn. 3,9 4,9 3,3 15,6 -2,6 

2012 m. 3 mėn. 3,2 3,8 2,3 11,9 -0,1 

 

Vertinant visą portfelį, pajamos darbuotojui pirmąjį 2012 metų 

ketvirtį išaugo 1,8 proc. – nuo 42,9 tūkst. iki 43,6 tūkst. litų. 

Sparčiausiai šis rodiklis augo energetikos sektoriuje – nuo 96,5 

tūkst. pirmąjį 2011 metų ketvirtį iki 96,5 tūkst. litų pirmąjį 2012 

metų ketvirtį. Pajamos darbuotojui mažėjo miškininkystės ir kitų 

įmonių sektoriuose, atitinkamai 11 proc. (iki 34,3 tūkst. litų) ir 8,4 

proc. (iki 22,5 tūkst. litų). 
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Nepaisant augusių pajamų vienam darbuotojui, VVĮ veiklos pelnas, 

eliminavus netipinius mokesčius valstybei, vienam darbuotojui 

pirmąjį 2012 metų ketvirtį buvo 19,5 proc. mažesnis nei atitinkamą 

praėjusių metų laikotarpį ir siekė 3,2 tūkst. litų. Veiklos nuostolis 

vienam darbuotojui – nuo 2,6 tūkst. litų iki 100 litų - sumažėjo tik 

kitų įmonių sektoriuje. 

2012 metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamų praėjusių metų 

laikotarpiu, efektyviau veiklą vykdė „Klaipėdos nafta“. Bendrovės 

EBITDA rodiklis ūgtelėjo nuo 15 mln. iki 19 mln. litų, o grynasis 

pelnas padidėjo nuo 8 mln. iki beveik 12 mln. litų. Bendrovės 

kapitalo grąža ūgtelėjo nuo 9,5 iki 10 proc.  

Nors „Lietuvos geležinkelių“ krovinių vežimo direkcijos vienos 

krovinio tonos vežimo savikaina ūgtelėjo nuo 27 iki 30,5 lito, 

pardavimo pajamos, gautos už vienos tonos vežimą didėjo 

sparčiau, − nuo 31 iki 36,4 lito. Atitinkamai nuo 2,8 iki 4,4 lito 

padidėjo grynasis pelnas, gautas už pervežtą krovinio toną.  

 

Lietuvos pašto veiklos sąnaudos suteiktam paslaugos vienetui 2012 

metų pirmąjį ketvirtį padidėjo 14,1 proc. – iki 1,06 lito. Tai 

daugiausia lėmė 12,4 proc. sumažėjęs suteiktų paslaugų vienetų 

skaičius, nes pardavimo savikaina išliko beveik nepakitusi.  

 

Miškų urėdijų grynasis pelnas (iš veiklos sąnaudų atėmus žaliavos ir 

turto mokesčius) sumažėjo nuo 51,8 iki 45,1 lito už parduotą kubinį 

metrą apvaliosios medienos. Šį sumažėjimą lėmė mažesnis 

parduotas medienos kiekis. Miškų urėdijų pardavimo savikaina, 

palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, smuktelėjo 

proporcingai mažėjusioms pardavimo pajamoms, o bendra 

pardavimo savikaina, tenkanti parduotam kubiniam metrui 

medienos, pakilo 0,6 proc., iki 54,3 lito. Veiklos sąnaudos 

(neįskaičiavus turto ir žaliavos mokesčių), tenkančios vienam miškų 

urėdijų darbuotojui, augo 10,3 proc. – iki 10,2 tūkst. litų. Šių išlaidų 

augimą lėmė didesnės miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo 

ir gausinimo išlaidos. Neįskaičiuojant šių sąnaudų ir miškų urėdijų 

sumokamų turto ir žaliavos mokesčių valstybei, veiklos sąnaudos 

ūgtelėjo 1,2 proc., iki 4,5 tūkst. litų darbuotojui. 
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„Lietuvos geležinkeliai“ 

www.litrail.lt 

 
Bendroji informacija  

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

Veiklos rezultatai  

2012 metų pirmąjį ketvirtį „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 11,5 mln. 
tonų krovinių – 11,5 proc. mažiau nei prieš metus. Tarptautinių 
pervežimų mastas siekė 8,6 mln. tonų (12,4 proc. mažiau nei pirmąjį 
2011 metų ketvirtį) ir sudarė 74 proc. visų vežtų krovinių. Sparčiausiai 
mažėjo kietojo mineralinio kuro (29,5 proc., iki 640 tūkst. tonų), 
cheminių ir mineralinių trąšų (24,2 proc., iki 2,8 mln. tonų) ir medienos 
bei jos dirbinių (22,3 proc., iki 280 tūkst. tonų) pervežimai. Keleivių 
vežimo mastas, palyginti su pirmuoju 2011 metų ketvirčiu, išaugo 5,5 
proc., iki 1 mln. keleivių. Tai daugiausia lėmė 24,1 proc. išaugęs 
tarptautiniais maršrutais perveržtų keleivių skaičius, kuris pirmąjį 2012 
metų ketvirtį siekė 168 tūkst. keleivių. Pervežtų keleivių skaičius šalies 
viduje augo nuosaikiau – 2,5 proc., iki 875 tūkst. 
 
„Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės pardavimo pajamos padidėjo 4 
proc. – iki 429 mln. litų. Įmonių grupės pajamų augimą lėmė padidėję 
bendrovei priklausančių prekinių vagonų nuomos bei su krovinių 
vežimo veikla susijusių paslaugų mastai (pvz. NATO krovinių vežta net 
9,2 karto daugiau nei atitinkamą praėjusių metų ketvirtį). „Lietuvos 
geležinkelių“ įmonių grupės pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 
didėjo atitinkamai 10,6 proc. (iki 356 mln. litų) ir 17,4 proc. (iki 46,2 
mln. litų). Tai daugiausiai lėmė išaugusios išlaidos darbo užmokesčiui 
bei dėl padidėjusios įmonės ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
vertės išaugusios nusidėvėjimo sąnaudos. Dėl spartesnio už pajamas 
sąnaudų augimo, palyginti su pirmuoju praėjusių metų ketvirčiu, 
„Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės grynasis pelnas smuktelėjo 2,4 
karto, iki 20,9 mln. litų. 
 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 3,2% 2,5% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 5,6% 4,5% 

D/E 16,8% 16,4% 

Informacija apie darbuotojus 2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 

12 070 12 293 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 

6 6 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 

9 439 12 048 

 

  

 

 

Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 
 

100 proc. 

   

Vadovybė   

Generalinis direktorius Stasys Dailydka 

Valdybos pirmininkas Arūnas Štaras (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 
Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija) 

Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija) 
Stasys Dailydka 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 
2011 m. 3 

mėn. 

2012 m. 3 

mėn. 

Pardavimo pajamos 412 693 429 353 

Pardavimo savikaina 321 872 355 994 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 821 73 359 

Veiklos sąnaudos 39 354 46 209 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 3 652 2 753 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 55 119 29 904 

EBITDA 139 542 119 627 

Finansinė ir investicinė veikla -4 732 -3 716 

Pelnas (nuostoliai) prieš 

apmokestinimą 50 387 26 188 

Pelno mokestis 4 5 335 

Grynasis pelnas 50 382 20 853 

Grynojo pelno marža 12,2% 4,9% 

 

Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 4 434 800 4 436 670 

Trumpalaikis turtas 449 955 475 949 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 637 128 576 

Turto iš viso 4 884 755 4 912 619 

Nuosavas kapitalas 2 719 020 2 739 873 

Dotacijos, subsidijos 1 319 647 1 345 686 

Įsipareigojimai 846 088 827 060 

Finansiniai įsipareigojimai 456 885 448 044 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 4 884 755 4 912 619 
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Lietuvos paštas 

www.post.lt 

 
Bendroji informacija 

AB Lietuvos paštas įkurta 1992 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – 
universaliųjų, rezervuotųjų, kitų pašto, pasiuntinių, finansinių ir pan. 
paslaugų teikimas. Iki 2013 metų, kai pašto rinka bus liberalizuota, 
Lietuvos paštui suteiktos monopolinės teisės visoje šalies teritorijoje 
teikti universaliąsias pašto paslaugas (UPP). Pasiuntinių paslaugų 
rinkoje Lietuvos paštas konkuruoja su įmonėmis "Baltic Logistic 
System Vilnius", „DHL Lietuva“, „TNT Lietuva“. 

Veiklos rezultatai  

2012 metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos paštas suteikė 43,7 mln. 
vienetų paslaugų, t.y. 12,5 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 
prieš metus. Pagrindinę pašto paslaugų dalį sudaro pašto ir 
pasiuntinių paslaugos. Lietuvos paštas, siekdamas sustiprinti savo 
pozicijas iki rinkos liberalizavimo 2013 metais, šių metų gegužę įsigijo 
siuntų savitarnos terminalus SIUNTOS24 valdančią bendrovę „Baltic 
Post“. Be to, bendrovė birželį pasirašė preliminarų susitarimą su 
bankrutuojančiu banku „Snoras“ dėl 230 visoje šalyje esančių 
minibankų tinklo pirkimo. 

Nepaisant smukusio suteiktų paslaugų kiekio, per pirmuosius tris 
2012 metų mėnesius, palyginti su 2011 metų pirmuoju ketvirčiu, 
buvo uždirbta 5,8 proc. daugiau pardavimo pajamų –  46,2 mln. litų. 
Daugiausia – 50,7 proc. – pardavimo pajamų gauta iš UPP teikimo. 
Palyginti su 2011 metų pirmuoju ketvirčiu, šių pajamų gauta 12,7 
proc. daugiau, t.y. 23,4 mln. litų. 2012 metų sausį-kovą finansinių 
paslaugų pajamos sumažėjo 4,6 proc., iki 9,5 mln. litų, kitų paslaugų 
pajamos ūgtelėjo 5 proc., iki 9,4 mln. litų, pasiuntinių paslaugų 
pajamos padidėjo 5,3 proc., iki 2,8 mln. litų.  

Bendrovės veiklos sąnaudos pirmąjį 2012 metų ketvirtį kito nežymiai 
ir siekė 46,4 mln. litų – 0,1 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 
prieš metus. Su darbuotojais susijusios sąnaudos ūgtelėjo 0,6 proc., iki 
29,8 mln. litų. Darbuotojų skaičius 2012 metų pirmojo ketvirčio 
pabaigoje siekė 6 492, tai 8,5 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. 
Remonto ir priežiūros sąnaudos sudarė 1,7 mln. litų, t.y. 38,9 proc. 
daugiau nei 2011 metų pirmąjį ketvirtį. Nusidėvėjimo sąnaudos siekė 
1,7 mln. litų ir buvo 8,6 proc. mažesnės, o komunalinių paslaugų 
sąnaudos ūgtelėjo 22 proc. ir siekė 3,4 mln. litų.  
 

 

 

 

 

Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 172 730 171 637 

Trumpalaikis turtas 52 359 51 610 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 871 11 179 

Turto iš viso 225 090 223 247 

Nuosavas kapitalas 113 811 114 215 

Dotacijos, subsidijos 1 1 

Įsipareigojimai 111 278 109 031 

Finansiniai įsipareigojimai 21 912 26 269 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 225 090 223 247 

 

Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 
 

100 proc. 

   

Vadovybė   

Generalinis direktorius Lina Minderienė 

Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija) 
Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija) 

Jurgita Šoblinskienė (Susisiekimo ministerija) 
Linas Sasnauskas (nepriklausomas konsultantas) 

   

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 
2011 m. 3 

mėn. 
2012 m. 3 

mėn. 

Pardavimo pajamos 43 655 46 186 

Veiklos sąnaudos 46 456 46 414 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 527 717 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -2 274 489 

EBITDA -419 2 132 

Finansinė ir investicinė veikla -303 -166 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -2 576 323 

Pelno mokestis -354 -81 

Grynasis pelnas -2 222 405 

Grynojo pelno marža -5,1% 0,9% 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,3% 1,5% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,6% 3,0% 

D/E 19,3% 23,0% 

Informacija apie darbuotojus 2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 7 095 6 492 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 6 7 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 5 888 7 318 
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija  

www.portofklaipeda.lt 

 
Bendroji informacija 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įsteigta 1991 metais. 
Pagrindinė įmonės veikla - Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros 
valdymas: užmokesčio už naudojimąsi uosto infrastruktūra 
surinkimas, žemės nuoma, plėtros ir rekonstrukcijos darbų 
vykdymas. Įmonė konkuruoja su kaimyniniais Rygos, Ventspilio, 
Talino ir Kaliningrado uostais.  

Veiklos rezultatai  

2012 metų pirmąjį ketvirtį Klaipėdos uoste buvo perkrauta 9 proc. 
mažiau krovinių – 8,3 mln. tonų. Klaipėdos uostas pagal krovą buvo 
6-as iš Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų, kartu su Talino uostu, 
kurio krova šį ketvirtį taip pat smuko (-9,4 proc.). 3-4 vietą užėmė 
Rygos ir Ventspilio uostai, kuriuose krova per ketvirtį išaugo 
atitinkamai net 23,6 ir 19,1 proc. Baltijos jūros rytinės pakrantės 
uostų ketvirčio bendra krova sudarė 81,7 mln. tonų, t.y. 13,4 proc. 
daugiau nei 2011 metų pirmąjį ketvirtį, augimui daugiausia įtakos 
turėjo naftos krovos masto Ust Luga uoste didėjimas.  

Mažesnį perkrautų krovinių skaičių Klaipėdos uoste daugiausia 
nulėmė 21,7 proc. sumažėjusi biriųjų ir suverstinių krovinių krova 
dėl 32,3 proc. (798,5 tūkst. t) mažesnių trąšų perkrovimų. Dėl 
prastesnių krovos rezultatų Uosto direkcijos pajamos buvo 7,3 proc. 
mažesnės nei 2011 metų pirmąjį ketvirtį. Rinkliavų pajamos, 
sudarančios 86 proc. uosto pajamų, sumažėjo 8,7 proc., iki 33,1 mln. 
litų, o pajamos iš žemės nuomos ūgtelėjo 0,5 proc. ir siekė 5,2 mln. 
litų. Įmonės veiklos sąnaudos išaugo 2,2 proc., iki 16,3 mln. litų: 
nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 6,8 proc., iki 9,1 mln. litų, sąnaudos, 
susijusios su darbo užmokesčiu, didėjo beveik penktadaliu (19,4 
proc.), t.y. 0,62 mln. litų. 

 

 

 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 5,0% 4,4% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 5,6% 5,2% 

D/E 7,0% 6,5% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 268 260 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 6 6 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 9 065 11 000 

 

 
 

Vadovybė   

Generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas 

Valdybos pirmininkas Arūnas Štaras (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija) 
 Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija) 

 Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 
  Eugenijus Gentvilas 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 41 494 38 459 

Pardavimo savikaina 0 0 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 41 494 38 459 

Veiklos sąnaudos 15 922 16 277 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 25 572 22 182 

EBITDA 34 106 31 293 

Finansinė ir investicinė veikla 2 877 -2 210 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 28 450 19 973 

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas 28 450 19 973 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei 28 450 19 973 

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) marža  68,6% 51,9% 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 1 362 880 1 376 793 

Trumpalaikis turtas 81 545 196 023 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 484 44 690 

Turto iš viso 1 444 425 1 572 816 

Nuosavas kapitalas 1 287 253 1 305 634 

Dotacijos, subsidijos 37 871 143 000 

Įsipareigojimai 119 300 124 181 

Finansiniai įsipareigojimai 89 507 85 420 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 1 444 425 1 572 816 
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„Lietuvos jūrų laivininkystė“ 

www.ljl.lt 

Bendroji informacija 

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL) įsteigta 2001 metais, 
reorganizavus nuo 1969 metų veikusią bendrovę LISCO. LJL veikla – 
krovinių gabenimas jūriniais sausakrūviais laivais pagal time-charter, 
vienos dienos rinkos (spot) bei kontraktinių pervežimų sutartis. 
Bendrovė 2012 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje valdė 11 
sausakrūvių laivų. 

Veiklos rezultatai  

Lietuvos jūrų laivininkystė (LJL) perorientuoja veiklos pobūdį 
siekdama išnaudoti įmonės potencialą uždirbti daugiau sudarant 
trumpalaikius kontraktus. 7 bendrovės laivai 2012 metų pradžioje 
dirbo pagal ilgalaikes nuomos sutartis, o likusiems 4 krovinių rinkoje 
ieškojo pati bendrovė (2010 metais pagal ilgalaikes nuomos sutartis 
buvo išnuomota 10 laivų). Sausakrūvių „handysize“ tipo laivų frachto 
įkainius fiksuojantis BalticDry indeksas per 2012 metų pirmąjį ketvirtį 
nukrito net 42,5 proc. Šiam nuosmukiui daugiausia įtakos turėjo laivų 
pasiūlos augimas bei makroekonominės aplinkos pasikeitimai. 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį LJL pajamos, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus, išaugo 1,05 proc. — nuo 17,9 iki 18,1 mln. 
litų. Pardavimo savikaina ūgtelėjo smarkiau – 1,92 proc., iki 19,2 mln. 
litų. Savikaina didėjo dėl laivų įdarbinimo pagal trumpalaikes sutartis:  
įgulos sąnaudos išaugo 19,6 proc., iki 5,1 mln. litų, ir kuro išlaidos, 
kurios pašoko 2,1 karto, iki 3,3 mln. litų. Tačiau į savikainą įtrauktos 
nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 44,7 proc., iki 3,9 mln. litų, dėl 
pakeistų laivų nusidėvėjimo normatyvų. 5,3 proc., iki 0,8 mln. litų, 
sumažėjo darbuotojų išlaikymo sąnaudos dėl mažesnio darbuotojų 
skaičiaus ketvirčio pabaigoje. Finansinės ir investicinės veiklos 
pajamos iš teigiamo valiutų pokyčio, palyginti su 2011 metų 
pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo nuo 4 iki 1,8 mln. litų. Dėl aukščiau 
išvardintų priežasčių 2012 metų pirmąjį ketvirtį bendrovės grynasis 
nuostolis siekė apie 1 mln. litų, o tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais 
bendrovė uždirbo 1,3 mln. litų pelno. 

 

 

 

 

 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -12,0% -13,1% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -18,5% -20,0% 

D/E 49,2% 47,6% 

   Informacija apie darbuotojus 2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 349 337 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 5 4 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 10 160 9 700 

 
 

 

 
 

Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 56,7 proc. 

Swedbank AS Estonia 5,7 proc. 

DFDS TOR LINE A/S 5,5 proc. 

Kiti akcininkai 32,1 proc. 

 
Vadovybė   

Generalinis direktorius Aleksandr Lisitskiy Mics 

Stebėtojų tarybos pirmininkas Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 

Stebėtojų tarybos nariai  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. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 17 884 18 071 

Pardavimo savikaina 18 867 19 229 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -983 -1 157 

Veiklos sąnaudos 1 159 1 170 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 39 42 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -2 103 -2 285 

EBITDA 5 082 1 696 

Finansinė ir investicinė veikla 3 428 1 267 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 1 325 -1 019 

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas 1 325 -1 019 

Grynojo pelno marža 7,4% -5,6% 

 
Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 207 252 206 424 

Trumpalaikis turtas 6 602 8 231 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 81 

Turto iš viso 213 854 214 654 

Nuosavas kapitalas 135 441 134 422 

Dotacijos, subsidijos 0 0 

Įsipareigojimai 78 414 80 232 

Finansiniai įsipareigojimai 66 603 63 973 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 213 854 214 654 
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Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

www.vilnius-airport.lt 

 
Bendroji informacija 

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo įsteigtas 1991 metais. 
Įmonės vykdomą aviacinę veiklą apima oro uosto eksploatavimas, o 
neaviacinę – komercinės paskirties patalpų nuoma, reklamos ir kitos 
paslaugos. Rinkoje įmonė konkuruoja su Kauno, Rygos ir Talino oro 
uostais, o įmonės klientai skrydžius vykdo į Vakarų ir Vidurio 
Europos, Skandinavijos regionus, taip pat Rusiją bei Ukrainą. 

Veiklos rezultatai 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį Vilniaus oro uosto keleivių skaičius buvo 
net 63,7 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir siekė 392 tūkst. 
Pagal keleivių skaičiaus augimą Vilniaus oro uostas buvo trečias iš 
Europos šalių oro uostų, o jį lenkė tik Arado ir Burgos oro uostai. 
Sparčiausiai keleivių skaičius išaugo vasario mėnesį – net 70 proc., iki 
121 tūkst. keleivių. Daugiausia keleivių – 142 tūkst. – aptarnauta 
kovo mėnesį. Pirmąjį 2012 metų ketvirtį pirmą kartą nuo 2005 metų 
iš Vilniaus oro uosto vykdyti tiesioginiai skrydžiai į Sankt Peterburgą. 

Aptarnautų skrydžių skaičius, palyginti su praėjusių metų 
atitinkamu laikotarpiu, augo nuosaikiau - 14,8 proc. - ir siekė 6 527, 
tad lėktuvų užimtumas didėjo. Pergabentų krovinių kiekis per 
pirmuosius tris 2012 metų mėnesius sumažėjo nuo 1 407 iki 1 379 
tonų.  

Vilniaus oro uosto pardavimo pajamos siekė 10,7 mln. litų ir buvo 
12,2 proc. didesnės nei atitinkamą praėjusių metų ketvirtį. Išaugo ir 
aviacinės (nuo 5,6 iki 6,3 mln. litų), ir neaviacinės veiklos pajamos 
(nuo 3,9 iki 4,4 mln. litų). Aviacinių pajamų augimą lėmė 728 tūkst. 
litų didėjusios uosto rinkliavos, o neaviacinės veiklos pajamos augo 
dėl 659 tūkst. litų didėjusių turto nuomos pajamų. Įmonės veiklos 
sąnaudos ir pardavimo savikaina, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
pernai, beveik nepasikeitė ir siekė 13 mln. litų. Dėl išaugusių pajamų 
Vilniaus oro uosto grynasis nuostolis pirmąjį 2012 metų ketvirtį buvo 
871 tūkst. litų mažesnis nei 2011 metų pirmąjį ketvirtį ir siekė 2,5 
mln. litų. 

 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,5% -0,3% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,7% -0,4% 

D/E 15,7% 15,3% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 322 309 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 6 6 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 7 222 9 500 

 

  

 
Vadovybė   

Generalinis direktorius Tomas Vaišvila 

Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Mindaugas Zobiela (Susisiekimo ministerija) 
 Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija) 
 Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija) 
  Tomas Vaišvila  

 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. litų) 2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 9 580 10 745 

Pardavimo savikaina 9 675 10 522 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -95 223 

Veiklos sąnaudos 3 178 2 514 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 132 42 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -3 142 -2 249 

EBITDA 80 1 271 

Finansinė ir investicinė veikla -214 -235 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -3 355 -2 484 

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas -3 355 -2 484 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei -3 355 -2 484 

Grynojo pelno (eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei) marža  -35,0% -23,1% 

 
Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 317 864 314 004 

Trumpalaikis turtas 16 443 14 622 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 912 3 982 

Turto iš viso 334 307 328 626 

Nuosavas kapitalas 243 026 240 542 

Dotacijos, subsidijos 44 558 43 648 

Įsipareigojimai 46 723 44 436 

Finansiniai įsipareigojimai 38 182 36 818 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 334 307 328 626 
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„Kauno aerouostas“ 

www.kaunas-airport.lt 

 
Bendroji informacija 

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

Veiklos rezultatai 

Keleivių skaičius Kauno oro uoste, palyginti su pirmuoju 2011 metų 
ketvirčiu, sumažėjo 7 proc. ir siekė 206 tūkst. Sparčiausiai keleivių 
skaičius mažėjo vasario mėnesį (7,8 proc.), o daugiausiai keleivių - 73 
tūkst. – buvo aptarnauta kovo mėnesį. Kauno oro uosto užimama 
Lietuvos keleivių rinkos dalis pirmąjį 2012 metų ketvirtį sudarė 33 
proc. ir palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu sumažėjo 
12,5 procentinio punkto. Sumažėjusį aptarnautų keleivių skaičių ir 
sumenkusią įmonės rinkos dalį lėmė padidėjusi tiesioginė 
konkurencija su Vilniaus oro uostu pigių skrydžių segmente. 

Skrydžių skaičius Kauno oro uoste pirmąjį 2012 metų ketvirtį siekė 
2 250 ir buvo 1,7 proc. didesnis nei atitinkamu laikotarpiu pernai, 
tačiau aptarnautų keleivių skaičius ir lėktuvų užimtumas sumažėjo. 
Pergabentų pašto siuntų kiekis Kauno oro uoste pirmąjį 2012 metų 
ketvirtį siekė 393 tonas, t.y. 7,7 proc. daugiau nei atitinkamu 
laikotarpiu pernai. Ataskaitiniu laikotarpiu aviacinių krovinių Kauno 
oro uoste nebuvo gabenta. 

2012 metų pirmąjį ketvirtį aviacinės Kauno oro uosto pajamos, 
palyginti su pirmuoju 2011 metų ketvirčiu, sumažėjo 72,7 tūkst. 
litų, iki 680 tūkst. litų. Neaviacinės veiklos pajamos padidėjo net 2,5 
karto ir siekė 2,7 mln. litų. Tai lėmė įmonės sėkmingai įgyvendinti 
komercinės veiklos projektai, dėl kurių didėjo reklamos, patalpų 
nuomos, kavinių ir parduotuvių bei žemės nuomos pajamos.  

Kauno oro uosto pardavimo savikaina pakito nežymiai ir pirmąjį 
2012 metų ketvirtį siekė 1,85 mln. litų. Veiklos sąnaudos buvo 8,3 
proc. mažesnės ir siekė beveik 620 tūkst. litų. Išaugusios neaviacinės 
veiklos pajamos lėmė teigiamą grynojo pelno rezultatą – 2012 metų 
pirmąjį ketvirtį buvo uždirbta 1,2 mln. litų. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,1% 1,0% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,6% 4,5% 

D/E 9,6% 7,3% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 136 133 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 2 2 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 7 000 5 167 

 

  

 
Vadovybė   

Generalinis direktorius Arijandas Šliupas 

Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija) 
 Rimantas Mikaitis (Susisiekimo ministerija) 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 1 822 3 387 

Pardavimo savikaina 1 880 1 853 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -58 1 534 

Veiklos sąnaudos 676 620 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 70 269 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -664 1 183 

EBITDA -304 1 550 

Finansinė ir investicinė veikla -28 -27 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -692 1 156 

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas -692 1 156 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei -590 1 258 

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) marža  -32,4% 37,1% 

 

Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 162 993 161 508 

Trumpalaikis turtas 2 708 3 444 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 260 132 

Turto iš viso 165 701 164 952 

Nuosavas kapitalas 35 441 36 596 

Dotacijos, subsidijos 121 849 120 660 

Įsipareigojimai 8 411 7 696 

Finansiniai įsipareigojimai 3 386 2 676 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 165 701 164 952 
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Tarptautinis Palangos oro uostas 

www.palanga-airport.lt 

 
Bendroji informacija 

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

Veiklos rezultatai 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį Palangos oro uoste buvo pervežta 27,4 
tūkst. keleivių ir 23 tonos krovinių. Palyginti su pirmuoju 2011 metų 
ketvirčiu, keleivių buvo pervežta 19 proc. daugiau, o pergabentų 
krovinių kiekis padidėjo 21 tona. Be to, Palangos oro uoste 
aptarnautų orlaivių skaičius išaugo 5 proc., iki 593. Tai lėmė 
aviakompanijos SAS pradėti reguliarūs skrydžiai į Oslą.  

2012 metų pirmąjį ketvirtį Palangos oro uoste didžiąją dalį – 88 
proc. – skrydžių sudarė reguliarieji skrydžiai. Dominuojančią padėtį 
Palangos oro uoste užėmė aviakompanija SAS, kuri įvykdė 61 proc. 
visų skrydžių ir skraidino 65 proc. visų keleivių. Aviakompanijos 
„Norwegian Air Shuttle“ ir „airBaltic“ pervežė atitinkamai 15 ir 19 
proc. visų keleivių. 

Aviacinės veiklos pajamos 2012 metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su 
atitinkamu laikotarpiu pernai, padidėjo 35 proc. ir siekė 1 mln. litų. 
Tai daugiausia lėmė 185 tūkst. litų (iki 965 tūkst. litų) išaugusios 
pajamos iš oro uosto rinkliavų. Neaviacinės veiklos pajamos Palangos 
oro uoste sumažėjo 7,4 proc. ir siekė 169 tūkst. litų.  

Įmonės aviacinės veiklos sąnaudos, palyginti su 2011 metų 
pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 9,1 proc. iki 1,36 mln. litų. Neaviacinei 
veiklai teikti Palangos oro uostas išleido 74,5 tūkst. litų (1,75 karto 
daugiau nei atitinkamą praėjusių metų laikotarpį). Sąnaudos 
neaviacinei veiklai išaugo dėl darbuotojų darbo funkcijų perskirstymo 
tarp aviacinės ir neaviacinės veiklos, tačiau bendras darbuotojų 
skaičius nebuvo didinamas. Spartesnis už sąnaudas pajamų augimas 
lėmė nuo 328 iki 203 tūkst. litų sumažėjusį oro uosto grynąjį nuostolį. 

 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,2% 0,3% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,3% 0,5% 

D/E 0,0% 0,0% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 71 71 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 3 3 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 5 889 6 333 

 

  

 
Vadovybė   

Generalinis direktorius Jolanta Jucevičiūtė 

Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija) 
 Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija) 

 
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 780 1 055 

Pardavimo savikaina 826 855 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -46 200 

Veiklos sąnaudos 428 509 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 140 94 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -334 -215 

EBITDA -121 25 

Finansinė ir investicinė veikla 6 12 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -328 -203 

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas -328 -203 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei -127 8 

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) marža  -16,3% 0,7% 

 
 

Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 137 370 136 791 

Trumpalaikis turtas 4 677 5 052 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 779 488 

Turto iš viso 142 047 141 843 

Nuosavas kapitalas 93 164 92 960 

Dotacijos, subsidijos 48 501 48 144 

Įsipareigojimai 382 739 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 142 047 141 843 

 

 

  

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-2

-1

0

1

2010 m. 3 mėn.2011 m. 3 mėn.2012 m. 3 mėn.

mln. litų 

Pajamos

Grynojo pelno (eliminavus netipinius mokesčius
valstybei) marža

Nuosavas kapitalas

Dotacijos

Įsipareigojimai

Turtas 

0,14 

mlrd. litų 



 

Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-kovas.| 22 

Kelių įmonės 

www.lra.lt 

 
Bendroji informacija  

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

Veiklos rezultatai 

Eismo įvykių skaičius šalies keliuose pirmąjį 2012 metų ketvirtį, 
palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, padidėjo 35 proc. 
ir siekė 672. Sužeistų žmonių skaičius išaugo nuo 595 iki 785, o 
žuvusiųjų – nuo 54 iki 62. 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį buvo pradėti rekonstrukcijos darbai 
Vilniaus-Lydos kelio ruože tarp Jasiūnų ir Šalčininkų. Projekto vertė 
– 30,3 mln. litų, o 80 proc. sutarties vertės bus finansuojama ES 
Sanglaudos fondo lėšomis. Planuojama darbų pabaiga – 2012 metų 
gruodis. Be to, pirmąjį 2012 metų ketvirtį Lietuvos kelių direkcijoje su 
Hitachi atstovais aptartas VAE reaktoriaus gaubto transportavimo 
klausimas. Parengti maršrutą tokiam kroviniui Lietuvai gali kainuoti 
apie 250 mln. litų: tiltų rekonstravimas ir statyba atsieis apie 55 proc. 
visos sumos, naujų kelio ruožų tiesimas, kelio ruožų su žvyro danga 
asfaltavimas, sankryžų ir posūkių platinimas įvertinant žemės 
paėmimą visuomenės poreikiams – likusius 45 proc. 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį kelių įmonių veiklos pajamos siekė 58 
mln. litų ir buvo 4 mln. litų mažesnės nei prieš metus. Labiausiai - 
15,7 proc., iki 7,3 mln. litų - sumažėjo įmonės „Automagistralė“ 
pajamos. Įmonės pajamų smuktelėjimui daugiausia įtakos turėjo 
rangovinės veiklos pajamų mažėjimas. Kelių įmonių pardavimo 
savikaina sumažėjo 15 proc., nuo 56 iki 52 mln. litų, o veiklos 
sąnaudos padidėjo 3,2 proc., nuo 4,9 iki 5 mln. litų. Iš valstybės 
valdomų kelių įmonių aptariamuoju laikotarpiu veiklos sąnaudas 
sumažino „Telšių regiono keliai“ (9,8 proc.), „Šiaulių regiono keliai“ 
(7,3 proc.) ir „Marijampolės regiono keliai“ (6,8 proc.). Pirmąjį 2012 
metų ketvirtį kelių įmonės uždirbo  543 tūkst. litų pelno – tai 2,4 
karto mažiau nei atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Beveik du 
kartus veiklos rezultatą pagerino „Panevėžio regiono keliai“ ir „Telšių 
regiono keliai“, uždirbę atitinkamai 137 ir 47 mln. litų grynojo pelno. 

   Informacija apie darbuotojus 
2011 m. 3 

mėn. 
2012 m. 3 

mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 2 874 2 813 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 47 47 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 7 033 7 699 

 

 
 

 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 61 736 57 734 

Pardavimo savikaina 55 956 52 427 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 780 5 307 

Veiklos sąnaudos 4 876 5 031 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 221 199 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 125 475 

EBITDA 9 290 8 744 

Finansinė ir investicinė veikla 169 69 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 1 294 544 

Pelno mokestis 0 0 

Grynasis pelnas 1 294 544 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei 1 814 1 112 

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) marža  2,9% 1,9% 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 351 168 339 066 

Trumpalaikis turtas 92 802 101 374 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 427 35 549 

Turto iš viso 443 971 440 441 

Nuosavas kapitalas 420 406 416 133 

Dotacijos, subsidijos 0 0 

Įsipareigojimai 23 564 24 308 

Finansiniai įsipareigojimai 587 187 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 443 971 440 441 

 
Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,4% 0,3% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,4% 0,3% 

D/E 0,1% 0,0% 
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„Klaipėdos nafta“ 

www.oil.lt 

 
Bendroji informacija 

AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais, kuomet perėmė nuo 1959 
m. veikusio naftos terminalo funkcijas. Pagrindinė „Klaipėdos naftos“ 
veikla – eksportuojamos naftos ir naftos produktų perpylimas iš 
geležinkelių cisternų į laivus. „Klaipėdos naftos“ pagrindinis 
konkurentas – Ventspilio uosto naftos terminalas. Vyriausybė 2010 
m. liepos 21 d. įpareigojo bendrovę rengti suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalo projektą, kurio veiklos pradžia numatyta 2014 metų 
pabaiga.  

Veiklos rezultatai  

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį „Klaipėdos nafta“ į terminalo talpyklas 
perkrovė 1,96 mln. tonų naftos produktų, t.y. 3 proc. daugiau nei 
pernai atitinkamu laikotarpiu. Veiklos rezultatams įtakos turėjo 
naftos produktų krovinių persiskirstymas Baltijos jūros rytinės 
pakrantės regione: dėl 2011 metais veiklą pradėjusio Ust Luga 
krovinių terminalo Rusijoje bendrovė perkrovė mažiau tranzitinių 
naftos produktų krovinių iš Rusijos, tačiau padaugėjo iš Baltarusijos 
gabenamų tranzitinių naftos produktų krovinių. Naftos produktus 
eksportuojanti AB „Orlen Lietuva“ ir „Klaipėdos nafta“ yra 
sudariusios ilgalaikę naftos produktų krovos sutartį, kuria „Klaipėdos 
naftai“ bus užtikrinami pagrindiniai mazuto, benzino ir dyzelino 
krovos srautai iki 2024 metų pabaigos. 

„Klaipėdos naftos“ pardavimo pajamos pirmąjį 2012 metų ketvirtį 
siekė 37,4 mln. litų, t.y. 13,3 proc. daugiau nei pirmąjį 2011 metų 
ketvirtį. Bendrovės pajamų augimui įtakos turėjo gautos 2,35 mln. 
litų pajamos už naftos produktų likučių tvarkymą. Pardavimo 
savikaina smuktelėjo 0,6 proc. Į savikainą įtrauktos sąnaudos dujoms 
išaugo 26,1 proc., iki 6,8 mln. litų, tačiau išlaidos geležinkelio 
paslaugoms sumažėjo 34,6 proc., iki 2,1 mln. litų. Bendrovės veiklos 
sąnaudos dėl pasikeitusios atostogų rezervo apskaitos buvo 31 proc. 
didesnės nei pernai tuo pat metu ir siekė 2,18 mln. litų. Tačiau dėl 
padidėjusių pajamų grynasis bendrovės pelnas ūgtelėjo nuo 8 iki 11,7 
mln. litų. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 9,1% 9,6% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 9,5% 10,0% 

D/E 0,0% 0,0% 

   Informacija apie darbuotojus 
2011 m. 3 

mėn. 
2012 m. 3 

mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 316 311 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 7 6 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 22 905 26 722 

 

 

 
 

 
Vadovybė   

Generalinis direktorius Rokas Masiulis 

Stebėtojų tarybos pirmininkas Valentinas Pranas Milaknis (UAB „Alna“) 

Stebėtojų tarybos nariai  Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba) 

 
Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“) 

 
Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 70,6 proc. 

UAB koncernas "Achemos grupė" 10 proc. 

Kiti akcininkai 19,4 proc. 

 
Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 33 010 37 410 

Pardavimo savikaina 22 301 22 167 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 10 709 15 243 

Veiklos sąnaudos 1 660 2 178 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 11 4 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 9 060 13 069 

EBITDA 14 821 18 723 

Finansinė ir investicinė veikla 272 735 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 9 332 13 804 

Pelno mokestis 1 293 2 123 

Grynasis pelnas 8 039 11 681 

Grynojo pelno marža 24,4% 31,2% 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 390 151 386 153 

Trumpalaikis turtas 129 207 148 098 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 983 29 899 

Turto iš viso 519 358 534 251 

Nuosavas kapitalas 500 269 511 950 

Dotacijos, subsidijos 0 0 

Įsipareigojimai 19 089 22 301 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 519 358 534 251 
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„Visagino atominė elektrinė“ 

www.vae.lt 

 
Bendroji informacija 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ (VAE) vysto naujosios Visagino 
atominės elektrinės statybos projektą, taip pat valdo elektros 
energijos gamybos, skirstymo ir perdavimo veiklas vykdančių 
bendrovių „Lietuvos energija“, LESTO ir „Litgrid“ kontrolinius akcijų 
paketus. Įgyvendinant ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, 
šių metų rudenį nuo VAE grupės bus atskirtas elektros perdavimo 
sistemos operatorius „Litgrid“.  

Veiklos rezultatai 

2012 metų birželio viduryje Seimas priėmė Branduolinės 
(atominės) elektrinės įstatymą ir pritarė Koncesijos sutarčiai. 
Suteikus koncesiją, sudarytos sąlygos pradėti atominės elektrinės 
projektavimo darbus, o priėmus galutinį investavimo sprendimą 
2015 metais - pradėti Visagino AE statybas.  

VAE grupės pardavimo pajamos, palyginti su pirmuoju 2011 metų 
ketvirčiu, išaugo 3,9 proc. ir sudarė 696,8 mln. litų. Pajamų augimą 
lėmė dėl didesnio elektros suvartojimo išaugusios grupės įmonių 
LESTO, „Litgrid“, „Lietuvos energija“ pajamos. Taip pat ūgtelėjo VAE 
grupės elektros ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos – nuo 382,7 
iki 405,6 mln. litų. Likusios veiklos sąnaudos padidėjo 7,2 proc., 
daugiausia dėl VAE bendrovės apskaitytų 14,3 mln. litų didesnių 
konsultacinių paslaugų sąnaudų. Sąnaudų padidėjimas pirmąjį 2012 
metų ketvirtį lėmė mažesnį pelną nei atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus – veiklos pelnas buvo 58,3 proc. mažesnis ir siekė 10,9 mln. 
litų, o grynasis pelnas, sumažėjęs 41,9 proc., siekė beveik 8,6 mln. 
litų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,9% -1,0% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -1,4% -1,5% 

D/E 14,3% 14,0% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 5 518 5 342 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 67 74 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 13 431 12 550 

 

 
 

 
Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 100 proc. 

 

Vadovybė   

Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus 

Valdybos pirmininkas Arvydas Darulis (Energetikos ministerija) 

Valdybos nariai  Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija) 
 Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba) 

 Mantas Zalatorius (Swedish Trade Council) 
  Rimantas Vaitkus 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 670 322 696 776 

Pardavimo savikaina 382 698 405 629 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 287 624 291 147 

Veiklos sąnaudos 261 422 280 215 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 26 202 10 932 

EBITDA 187 699 162 644 

Finansinė ir investicinė veikla -1 499 -2 337 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 24 703 8 595 

Pelno mokestis 9 979 44 

Grynasis pelnas 14 724 8 551 

Grynojo pelno marža 2,2% 1,2% 

Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 

-61 -282 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 10 561 355 10 537 990 

Trumpalaikis turtas 1 049 475 1 090 334 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 157 044 196 167 

Turto iš viso 11 610 830 11 628 324 

Nuosavas kapitalas 7 630 430 7 639 276 

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo 
dalis 792 426 792 166 

Dotacijos, subsidijos 1 214 937 1 257 061 

Įsipareigojimai 2 765 463 2 731 987 

Finansiniai įsipareigojimai 1 087 797 1 072 063 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 11 610 830 11 628 324 
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„Lietuvos energija“ 

www.le.lt 

 
Bendroji informacija 

Reorganizuota „Lietuvos energija“ veiklą pradėjo 2011 metų 
rugpjūčio 1 dieną, sujungus dvi bendroves – AB „Lietuvos energija“ ir 
AB Lietuvos elektrinė. „Lietuvos energija“ yra didžiausia elektros 
gamintoja Lietuvoje, vienijanti visus valstybės valdomus elektros 
gamybos pajėgumus – Lietuvos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę 
elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. Be to, „Lietuvos energija“ vykdo 
elektros energijos tiekimo, importo bei eksporto ir prekybos elektra 
veiklą. 

Veiklos rezultatai  

Per pirmuosius tris 2012 metų mėnesius „Lietuvos energija“ 
pagamino 480 mln. kWh elektros energijos, tai 18 proc. daugiau nei 
praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Pagamintos energijos kiekis išaugo 
dėl šaltos žiemos ir išaugusio elektros energijos poreikio. Vykdydama 
įsipareigojimus reguliuojamiems vartotojams patiekti visą Lietuvoje 
pagamintą remtiną elektros energiją, „Lietuvos energija“ pirmąjį 
ketvirtį supirko 119 mln. kWh vėjo energijos, tai 16 proc. daugiau nei 
prieš metus. 

Dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo „Lietuvos energijos“ 
grupės elektros energijos pardavimas laisvoje rinkoje išaugo net 63 
proc., iki 513 mln. kWh, – pardavimo mastą didino „Lietuvos 
energijos“ grupei priklausantis „Energijos tiekimas“. Tačiau 
parduotos elektros energijos kiekis LESTO smuko 27 proc., iki 654 
mln. kWh.  

Dėl intensyvesnės gamybos 2012 metų pirmąjį ketvirtį „Lietuvos 
energijos“ grupės pardavimo pajamos išaugo 3,7 proc., iki 329 mln. 
litų. „Lietuvos energijos“ grupė taip pat gavo 23,8 mln. litų, t.y. 15,3 
mln. litų daugiau kitos veiklos (remonto, IT paslaugų) pajamų. 

Grupės reguliuojamos veiklos – remtinos elektros energijos 
gamybos, šilumos gamybos, ir galios rezervavimo paslaugų – 
pajamos sudarė 40 proc. visų grupės pajamų, tačiau dėl smarkiau už 
pajamas išaugusių sąnaudų šios veiklos pelnas prieš mokesčius 
pirmąjį ketvirtį siekė tik 3,9 mln. litų (64 proc. mažiau nei prieš 
metus). „Lietuvos energijos“ pelnas prieš mokesčius iš komercinės 
veiklos siekė 14,2 mln. litų - dukart mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 
prieš metus. Visos grupės grynasis pelnas siekė 16,6 mln. litų. 
Prastesnius pelningumo rodiklius lėmė dėl didesnio gamybos masto 
Lietuvos elektrinėje 81,2 proc., iki 332,6 mln. litų, išaugusios dujų 
pirkimo sąnaudos ir padidėjusi konkurencija mažmeninėje rinkoje. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,0% -0,4% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,1% -0,8% 

D/E 38,5% 37,9% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 649 504 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 8 11 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 14 633 11 091 

 

  

 
Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 96,1 proc. 

Kiti akcininkai 3,9 proc. 

 

Vadovybė   

Generalinis direktorius Dalius Misiūnas 

Valdybos pirmininkas Kęstutis Žilėnas (Energetikos ministerija) 

Valdybos nariai  Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija) 
 Rimantas Vaitkus (UAB „Visagino atominė 

elektrinė“) 
 Sonata Matulevičienė („Baxter“) 
  Dalius Misiūnas 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 325 823 352 786 

Pardavimo savikaina 0 0 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 325 823 352 786 

Veiklos sąnaudos 283 702 332 557 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 42 121 20 229 

EBITDA 58 965 38 827 

Finansinė ir investicinė veikla -1 431 -605 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 40 690 19 624 

Pelno mokestis 8 261 3 011 

Grynasis pelnas 32 429 16 613 

Grynojo pelno marža 10,0% 4,7% 

Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 

1 255 643 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 3 316 868 3 341 890 

Trumpalaikis turtas 403 573 406 223 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27 907 65 531 

Turto iš viso 3 720 441 3 748 113 

Nuosavas kapitalas 1 671 101 1 687 813 

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo 
dalis 39 951 40 386 

Dotacijos, subsidijos 1 008 569 1 023 474 

Įsipareigojimai 1 040 771 1 036 826 

Finansiniai įsipareigojimai 643 069 639 144 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 3 720 441 3 748 113 
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LESTO 

www.lesto.lt 

 
Bendroji informacija 

Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius LESTO pradėjo veiklą 
2011 metų sausio 1 dieną, reorganizavus dvi iki tol veikusias 
skirstomųjų tinklų bendroves. Pagrindinės LESTO funkcijos yra 
elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, šių 
tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra. Taip pat LESTO 
vykdo visuomeninio elektros energijos tiekėjo funkciją. Pagrindinę 
LESTO veiklą reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija (VKEKK). 

Veiklos rezultatai 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį LESTO prie skirstomųjų tinklų prijungė 3 
794 naujus vartotojų objektus – tai 67 proc. daugiau nei pernai. 
Bendrovė per ketvirtį persiuntė 2 215 mln. kWh elektros energijos, 
tai 5,4 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. 48 proc. 
šio energijos kiekio buvo parduota, o likusiems vartotojams LESTO 
teikė tik persiuntimo paslaugą.  

Per pirmuosius tris 2012 metų mėnesius LESTO investavo 53,7 mln. 
litų į elektros tinklo plėtrą ir palaikymą – tai 1,8 karto daugiau nei 
atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Bendrovė nutiesė 172 
kilometrus naujų kabelinių linijų, už 71 tūkst. litų išpirko 12 sodų 
bendrijų elektros tinklų (iš viso iki 2012 metų kovo 31 d. išpirkta 894, 
t.y. 92,6 proc. sodų bendrijų elektros tinklų).  

LESTO grupės pajamos pirmąjį 2012 metų ketvirtį sudarė 625,8 mln. 
litų, tai 1,6 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. 
Didesnes pajamas lėmė daugiau nei tikėtasi išaugęs elektros 
energijos suvartojimas. Didžiausią dalį grupės pajamų (67 proc.) 
sudarė elektros energijos persiuntimo pajamos, 22 proc. – 
visuomeninio tiekimo pajamos, 7 proc. – garantinio tiekimo pajamos, 
pajamos už naujų vartotojų elektros įrenginių pajungimą, su elektros 
energija susijusių paslaugų pardavimą ir kitas paslaugas sudarė 4 
proc. 

Dėl didesnių grupės pajamų grupės konsoliduotas pelnas prieš 
palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją bei vertės 
sumažėjimą buvo 2,2 proc. didesnis nei pirmąjį 2011 metų ketvirtį ir 
sudarė 99,9 mln. litų. Grynasis nuostolis buvo 18,3 proc. mažesnis 
nei pirmąjį 2011 metų ketvirtį ir siekė 6,45 mln. litų. LESTO grupės 
nuostolius lemia tai, kad nustatant elektros energijos skirstymo 
tarifus rinkos reguliuotojo leistinos nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos yra daug mažesnės nei sąnaudos, apskaitomos finansinėje 
atskaitomybėje. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -1,1% -1,1% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -1,7% -1,6% 

D/E 12,2% 12,0% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 3 602 3 488 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 16 24 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 16 354 11 857 

 

 

 

Akcininkai   

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“) 
 Žygimantas Vaičiūnas (Energetikos ministerija) 
 Paulius Martinkus (VšĮ „Investuok Lietuvoje“) 
  Arvydas Tarasevičius 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 615 848 625 783 

Pardavimo savikaina 452 355 454 389 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 163 493 171 394 

Veiklos sąnaudos 174 857 178 619 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -11 364 -7 225 

EBITDA 97 718 99 853 

Finansinė ir investicinė veikla -85 -2 171 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -11 449 -9 396 

Pelno mokestis -3 563 -2 950 

Grynasis pelnas -7 886 -6 446 

Grynojo pelno marža -1,3% -1,0% 

Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 

392 -611 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 4 996 193 4 949 273 

Trumpalaikis turtas 287 352 292 275 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 708 26 397 

Turto iš viso 5 283 545 5 241 548 

Nuosavas kapitalas 3 643 342 3 640 749 

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo 
dalis 127 380 130 669 

Dotacijos, subsidijos 46 370 47 189 

Įsipareigojimai 1 593 833 1 553 610 

Finansiniai įsipareigojimai 444 728 438 140 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 5 283 545 5 241 548 
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„Litgrid“ 

www.litgrid.eu 

 
Bendroji informacija 

„Litgrid“ – elektros perdavimo sistemos operatorius, kuris valdo 
elektros energijos srautus ir palaiko stabilų šalies elektros 
energetikos sistemos darbą. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros 
perdavimo tinklo infrastruktūrą ir jo sujungimą su Šiaurės ir Vakarų 
Europos elektros energetikos infrastruktūra – strateginius elektros 
jungčių su Švedija ir Lenkija projektus, Lietuvos elektros rinkos 
vystymą ir integraciją į bendrą Europos elektros rinką ir šalies 
elektros energetikos sistemos pasiruošimą dirbti sinchroniškai 
žemyninės Europos elektros perdavimo sistemoje. AB „Litgrid“ 
įsteigta 2010 metų lapkritį.  

Veiklos rezultatai 

Per pirmus tris šių metų mėnesius „Litgrid“ aukštos įtampos 
elektros įrenginiais perdavė 2,47 mlrd. kWh elektros energijos, tai 
0,2 proc. daugiau nei prieš metus. Skirstomųjų tinklų operatoriui 
LESTO perduota 2,29 mlrd. kWh, t.y. 3,1 proc. daugiau elektros 
energijos nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Kitiems vartotojams 
perduota 25,6 proc. mažiau elektros energijos – 0,19 mlrd. kWh.  

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį „Litgrid“ investavo 31,8 mln. litų. Didžioji 
investicijų dalis, 78 proc., skirta strateginių projektų įgyvendinimui, 
likusios lėšos investuotos į šalies perdavimo tinklo rekonstrukciją ir 
plėtrą. 

„Litgrid“ grupės pajamos pirmąjį 2012 metų ketvirtį sudarė 124,5 
mln. litų – tai 14,7 proc. daugiau nei prieš metus. Pajamos už 
elektros energijos perdavimą, sudarančios 48,3 proc. grupės pajamų, 
ūgtelėjo 8,8 proc., iki 60,1 mln. litų. Net 18,9 proc. (2,9 mln. litų) 
išaugo galios rezervavimo paslaugų teikimo pajamos, sudarančios 
14,6 proc. visų pajamų, o balansavimo elektros energijos pajamos, 
sudarančios 22,6 proc. visų pajamų, padidėjo 18 proc. (4,3 mln. litų). 
VIAP teikimo pajamos padidėjo nuo 1,2 iki 3,1 mln. litų. 

„Litgrid“ grupės sąnaudos, palyginti su pirmuoju 2011 metų 
ketvirčiu, sumažėjo 1,5 proc., iki 107,7 mln. litų. Daugiau nei pusę 
grupės sąnaudų sudarančios elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimo sąnaudos išaugo 4,2 proc., iki 54,8 mln. litų. Likusios 
sąnaudos (nusidėvėjimo ir amortizacijos, remonto ir priežiūros, 
telekomunikacijų ir IT sistemų, kitos sąnaudos) sumažėjo 6,8 proc. 
„Litgrid“ grupės EBITDA išaugo net 48 proc. „Litgrid“ grynasis pelnas 
pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 15,3 mln. litų, o atitinkamu laikotarpiu 
prieš metus patirta 5 mln. litų nuostolio. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,7% 0,1% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,9% 0,2% 

D/E 0,0% 0,0% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 617 625 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 15 16 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 12 556 12 604 

 

  

 

Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 97,5 proc. 

Kiti akcininkai 2,5 proc. 

 

Vadovybė   

Generalinis direktorius Virgilijus Poderys 

Valdybos pirmininkas Arvydas Darulis (Energetikos ministerija) 

Valdybos nariai  Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija) 
 Valentinas Pranas Milaknis (UAB „Alna“) 
 Viktorija Sankauskaitė (Energetikos ministerija) 
 Virgilijus Poderys 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 108 481 124 475 

Veiklos sąnaudos 109 352 107 660 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 

Veiklos pelnas (nuostoliai) -871 16 815 

EBITDA 32 611 48 320 

Finansinė ir investicinė veikla 1 164 1 411 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 293 18 226 

Pelno mokestis 5 340 2 877 

Grynasis pelnas -5 047 15 349 

Grynojo pelno marža -4,7% 12,3% 

Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 

-14 -332 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 2 101 160 2 101 403 

Trumpalaikis turtas 401 558 450 768 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 635 106 541 

Turto iš viso 2 502 718 2 552 171 

Nuosavas kapitalas 1 899 541 1 914 891 

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo 
dalis 4 253 3 922 

Dotacijos, subsidijos 182 359 208 389 

Įsipareigojimai 420 818 428 891 

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 2 502 718 2 552 171 
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Generalinė miškų urėdija 

www.gmu.lt 

 
Bendroji informacija 

Generalinė miškų urėdija (GMU) – valstybės biudžetinė įstaiga, 
koordinuojanti visų miškų urėdijų veiklą. Per jas GMU organizuoja 
valstybinių miškų atkūrimo, priežiūros ir apsaugos darbus, 
kontroliuoja miško išteklių naudojimą. Lietuvos teritorijoje veikia 42 
miškų urėdijos. Jos prižiūri miškus, vykdo kirtimo darbus ir prekiauja 
apvaliąja mediena. Bendras urėdijų valdomas miškų plotas sudaro 
apie 1 mln. hektarų, tai – beveik pusė visų Lietuvos miškų. 

Veiklos rezultatai 

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį 42 VĮ miškų urėdijos pardavė 858,5 
tūkst. kubinių metrų apvaliosios medienos, 9,9 proc. mažiau nei 
atitinkamą 2011 metų ketvirtį. Vidutinė parduotos medienos kaina 
siekė 137,4 lito už kubinį metrą medienos, o prieš metus ji sudarė 
136,4 lito. 2012 metų pradžioje įvyko pirmieji miškų urėdijų 
pagamintos apvaliosios medienos pardavimai naudojant elektroninę 
medienos prekybos sistemą (AMEPS). 

Miškų urėdijų pardavimo pajamos pirmąjį 2012 metų ketvirtį 
sudarė 129,2 mln. litų, tai 8,4 proc. mažiau nei prieš metus. Didžiąją 
pajamų dalį sudarančios apvaliosios medienos pardavimo pajamos 
sumažėjo 9,3 proc., iki 118 mln. litų. Pardavimo savikaina sumažėjo 
8,4 proc., iki 46,7 mln. litų, tačiau veiklos sąnaudos ūgtelėjo 5,5 
proc., iki 55,8 mln. litų. Sąnaudų augimą daugiausia lėmė miško ir 
laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos, dėl 
didesnės miškų atkūrimo ir želdinių priežiūros apimties paaugusios 
22,7 proc., iki 21,2 mln. litų, taip pat dėl didesnės parduodamos 
medienos dalies, kurią vidiniais pervežimais miškų urėdijos turi tiekti 
į pirkėjui privažiuojamus medienos sandėlius, 13,5 proc. išaugusios 
pardavimų sąnaudos, siekusios 3,5 mln. litų. Dėl sumažėjusių pajamų 
ir išaugusių sąnaudų grynasis miškų urėdijų pelnas, eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei, siekė 38,8 mln. litų, tai 20,6 proc. 
mažiau nei prieš metus. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 2,6% 2,3% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,7% 2,4% 

D/E 0,1% 0,1% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 3 590 3 964 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 120 120 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 5 371 5 683 

 

  

Vadovybė   

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas 

Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojai  

Gintaras Visalga 
Petras Kanapienis 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 141 032 129 170 

Pardavimo savikaina 51 014 46 717 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 018 82 454 

Veiklos sąnaudos 52 848 55 779 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 342 589 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 37 512 27 264 

EBITDA 45 743 37 403 

Finansinė ir investicinė veikla 347 349 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 37 858 27 613 

Pelno mokestis 5 807 4 178 

Grynasis pelnas 32 051 23 435 

Grynasis pelnas eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei 48 925 38 831 

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) marža  34,7% 30,1% 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 3 568 921 3 563 104 

Trumpalaikis turtas 239 524 279 093 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 129 108 966 

Turto iš viso 3 808 445 3 842 196 

Nuosavas kapitalas 3 733 891 3 756 607 

Dotacijos, subsidijos 27 756 27 101 

Įsipareigojimai 46 799 58 489 

Finansiniai įsipareigojimai 3 060 2 589 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 3 808 445 3 842 196 
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Lietuvos radijo ir televizijos centras 

www.telecentras.lt 

 
Bendroji informacija 

Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentras) veiklos pradžia 
laikomi 1926 metai, kai siųstuvais buvo pradėtos siųsti lietuviškos 
radijo programos. Bendrovės pagrindinė veikla apima radijo ir 
televizijos programų siuntimo paslaugų teikimą, transliuotojų ir 
telekomunikacijos sistemų operatorių įrangos bendrovės objektuose 
talpinimą, telefonijos, belaidžių technologijų interneto „Erdvės“, 
mobiliojo 4G interneto MEZON, duomenų perdavimo ir kitų paslaugų 
teikimą. Pagrindiniai konkurentai: TEO LT, „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, 
„Tele 2“ ir „Balticum TV“. Pagrindiniai klientai: VšĮ „Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija“, UAB „LNK, UAB „Tele 3“, UAB 
„Baltijos TV“, UAB „M-1“, UAB „Radijo centras“ ir kt.  

Veiklos rezultatai  

Besirengdamas analoginės antžeminės televizijos išjungimui 2012 
metų spalio 29 dieną Telecentras didina skaitmeninės antžeminės 
televizijos siuntimo stočių galias. Pirmąjį 2012 metų ketvirtį 
galingesni siųstuvai įrengti Šalčininkuose ir Šilutės rajone. 

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, elektroninių ryšių 
rinka 2011 metais traukėsi (pagal pajamas ji sumažėjo 7 proc.), 
tačiau Telecentro rinkos dalis per 2011 metus padėjo 0,4 proc. – iki 
2,3 proc. Telecentro pozicija stiprėjo interneto paslaugų rinkoje.  

2012 metais įmonė planuoja investuoti 15,5 mln. litų, kurių 8 mln. 
bus finansuojama skolintomis lėšomis. Didžiausia investicijų dalis 
bus skiriama antžeminės skaitmeninės televizijos ir bevielio 
plačiajuosčio ryšio projektams. Pirmąjį ketvirtį buvo suplanuota 
investuoti 2,2 mln. litų, tačiau dėl užsitęsusių įrangos testavimo 
procedūrų faktiniai įsigijimai siekė tik 1,6 mln. litų.  

Pirmąjį 2012 metų ketvirtį Telecentro pardavimo pajamos buvo 5,6 
proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir siekė 18,4 
mln. litų. Pardavimo savikaina padidėjo 8,2 proc., iki 13,0 mln. litų, o 
veiklos sąnaudos ūgtelėjo 4,5 proc., iki 4,6 mln. litų. Bendrovės 
sąnaudos išaugo dėl vykdytos mobiliojo 4G interneto MEZON 
paslaugų bei skaitmeninės televizijos projekto plėtros. Per 
pirmuosius tris 2012 metų mėnesius Telecentras uždirbo 0,7 mln. litų 
pelno, t.y. 22,2 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. 

Rodikliai 2011-12-31 2012-03-31 

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 1,3% 1,2% 

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,0% 1,8% 

D/E 37,6% 34,8% 

   
Informacija apie darbuotojus 

2011 m. 3 
mėn. 

2012 m. 3 
mėn. 

Darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 386 398 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 
(laikotarpio pabaigoje) 5 5 

Vidutinis vieno vadovaujančio 
darbuotojo mėnesio atlyginimas 
(bruto), litais 8 944 9 698 

 

  

 

Akcininkai   

Valstybei priklausanti dalis 100 proc. 

 

Vadovybė   

Generalinis direktorius Gediminas Stirbys 

Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai  Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija) 
 Vidas Ramanavičius (Susisiekimo ministerija) 
 Mindaugas Zobiela (Susisiekimo ministerija) 
  Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija) 

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. 
litų) 

2011 m. 3 mėn. 2012 m. 3 mėn. 

Pardavimo pajamos 17 441 18 409 

Pardavimo savikaina 12 044 13 035 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 397 5 374 

Veiklos sąnaudos 4 408 4 604 

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 263 218 

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 252 988 

EBITDA 6 146 5 966 

Finansinė ir investicinė veikla -210 -187 

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 1 042 800 

Pelno mokestis 94 63 

Grynasis pelnas 948 737 

Grynojo pelno marža 5,4% 4,0% 

   Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-03-31 

Ilgalaikis turtas 123 293 120 728 

Trumpalaikis turtas 21 845 25 900 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 983 4 185 

Turto iš viso 145 138 146 629 

Nuosavas kapitalas 100 911 101 649 

Dotacijos, subsidijos 0 0 

Įsipareigojimai 44 227 44 980 

Finansiniai įsipareigojimai 37 915 35 367 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso 145 138 146 629 
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Vertinimo metodika  

Analizuojant VVĮ portfelio rodiklius, buvo vertinami suminiai 

finansiniai duomenys, pateikti įmonių tarpinėse neaudituotose 

finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ konsoliduotųjų arba 

jungtinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius 

finansinės atskaitomybės standartus. Dėl duomenų trūkumo nebuvo 

eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Į VVĮ portfelio turto vertę 

neįskaičiuota valstybės nekilnojamojo turto, kuris nėra valdomas VVĮ 

ir neįtrauktas į jų balansus, vertė. 

Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji UAB „Visagino 

atominės elektrinė“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Generalinės miškų 

urėdijos konsoliduotieji miškų urėdijų finansiniai rezultatai. 

Bendrovės „Lietuvos dujos“, kurios valstybė valdo mažesnę negu 50 

proc. dalį, rezultatai, remiantis 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 bendrovės 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 

(kovo 31 dieną); 

 įmonių, kurių akcijų nėra biržos prekybos sąrašuose, vertė 

nustatyta pagal buhalterinę nuosavo kapitalo vertę (darant 

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, 

atsižvelgiant 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, ir daroma prielaida, 

kad 2012 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje miškų vertė 

išliko nepakitusi; 

 iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių turto ir 

nuosavo kapitalo verčių atimta šių kelių apskaitinė vertė – 

7 mlrd. litų. Ji parodo investuotų biudžeto lėšų kiekį, tačiau 

kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta nuliui, 

nes keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių 

priežiūros įmonėms; 

 VVĮ rinkos vertė apskaičiuota vertinant tik valstybės 

valdomą šių įmonių dalį (t. y. atėmus mažumos dalį). 

Ataskaitoje nurodomi veiklos pelno prieš nusidėvėjimą ir 

amortizaciją (EBITDA) rodikliai apskaičiuoti prie veiklos pelno arba 

nuostolių (apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezultatą) 

pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Šiuo būdu 

apskaičiuotas EBITDA nurodomas ir portfelio, ir atskirų įmonių 

finansinėse apžvalgose ir gali skirtis nuo įmonių finansinėse ar 

veiklos ataskaitose nurodomo EBITDA.  

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai valstybės 

įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo 

teise (turto mokestis) ir miškų urėdijų mokami privalomieji 

atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo 

pajamų (žaliavos mokestis). Šie mokestiniai įsipareigojimai atneša 

papildomų pajamų į valstybės biudžetą ir yra taikomi tik pirmiau 

minėtoms įmonėms, tad, vertinant šių įmonių pelningumą ir grąžą 

valstybei, tikslinga netipinius mokesčius valstybei atimti iš veiklos 

sąnaudų. Todėl ataskaitoje papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir 

atskirų valstybės įmonių grynasis pelnas eliminavus netipinius 

mokesčius valstybei, kuris apskaičiuojamas grynąjį pelną padidinus 

netipinių mokesčių valstybei suma, sumažinta pelno mokesčio (15 

proc.) dalimi. Šis koregavimas pateikiamas tik informaciniais tikslais, 

o jo įtaka balansinėms vertėms ataskaitoje nenurodoma. 

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių 

dvylikos mėnesių pelną dalijant atitinkamai iš kapitalo arba turto 

vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir 

pabaigoje. Kitaip tariant, skaičiuojant kapitalo grąžos rodiklį 2012 

metų kovo 31 dieną, imamas pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2011 

metų balandžio 1 dienos iki 2012 metų kovo 31 dienos (skaičiuojant 

pelną, iš veiklos sąnaudų atimamas valstybės įmonės turto mokestis 

ir žaliavos mokestis). Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 

2011 metų balandžio 1 dieną ir 2012 metų kovo 31 dieną vidurkiai. 

Rengiant šią ataskaitą, naudotasi išoriniais informacijos šaltiniais: 

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 pateikta 

informacija ir duomenimis. Ataskaitoje pateikiamos informacijos 

netikrino nepriklausomi auditoriai. 
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VVĮ sąrašas  
 

Nr. Įmonės pavadinimas 
Valstybei 
priklausanti 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius 

Pardavimo 
pajamos 2012 
m. 3 mėn., 
tūkst. litų 

Turtas 
2012-03-31, 
tūkst. litų 

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 696 776 11 628 324 

1a AB „Lietuvos energija“ 96,1% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 352 786 3 748 113 

1b AB LESTO 82,6% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 625 783 5 241 548 

1c AB LITGRID 97,5% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 124 475 2 552 171 

2 AB „Klaipėdos nafta“ 70,6% Energetikos ministerija Energetika 37 410 534 251 

3 AB „Lietuvos dujos“1 17,7% Energetikos ministerija Energetika 699 224 2 673 050 

4 UAB „Visagino energetikos remontas“2 100,0% Energetikos ministerija Energetika n.d. n.d. 

5 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 0 3 507 

6 VĮ Ignalinos atominė elektrinė3 - Energetikos ministerija Energetika 132 1 816 753 

7 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra - Energetikos ministerija Energetika 5 1 569 

8 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 37 328 211 387 

9 UAB „Geoterma“ 76,6% VĮ Valstybės turto fondas Energetika 4 158 48 152 

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 429 353 4 912 619 

11 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Transportas 18 071 214 654 

12 AB Lietuvos paštas 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 46 186 223 247 

13 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Transportas 2 373 40 762 

14 VĮ „Automagistralė“ - Susisiekimo ministerija Transportas 7 270 1 061 290 

15 VĮ „Alytaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 3 408 392 116 

16 VĮ „Kauno regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 7 421 910 500 

17 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 4 373 584 469 

18 VĮ „Marijampolės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 3 502 526 709 

19 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 5 400 453 975 

20 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 7 417 851 289 

21 VĮ „Tauragės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 3 460 276 602 

22 VĮ „Telšių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 3 519 352 475 

23 VĮ „Utenos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 5 406 591 104 

24 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 6 559 961 855 

25 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Transportas 3 387 164 952 

26 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Transportas 18 638 167 108 

27 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 38 459 1 572 816 

28 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 1 055 141 843 

29 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 10 745 328 626 

30 VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas - Susisiekimo ministerija Transportas 1 674 15 362 

31 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 1 230 80 458 

32 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 1 134 7 855 

33 UAB „Eismo sauga“ 100,0% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 254 2 058 

34 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 1 262 4 325 

35 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 822 11 143 

36 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 304 13 925 

37 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 594 13 025 

38 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 668 8 484 

39 
VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų 
urėdija 

- Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 852 20 543 

40 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 645 8 010 

41 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 409 10 818 

42 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 242 10 534 

43 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 830 22 654 

44 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 064 16 423 

45 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 779 13 452 

46 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 250 12 417 

47 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 563 22 393 

48 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 089 26 459 
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Nr. Įmonės pavadinimas 
Valstybei 
priklausanti 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius 

Pardavimo 
pajamos 2012 
m. 3 mėn., 
tūkst. litų 

Turtas 
2012-03-31, 
tūkst. litų 

49 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 746 4 636 

50 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 898 17 226 

51 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 784 7 389 

52 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 541 10 483 

53 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 764 10 285 

54 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 992 8 356 

55 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 833 24 444 

56 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 744 15 930 

57 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 684 14 405 

58 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 866 10 956 

59 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 419 10 583 

60 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 534 8 243 

61 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 645 13 072 

62 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 920 15 319 

63 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 373 14 057 

64 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 581 15 195 

65 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 535 17 937 

66 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 560 24 666 

67 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 786 16 133 

68 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 222 8 807 

69 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 445 18 802 

70 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 867 20 807 

71 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 649 5 906 

72 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 550 13 984 

73 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 382 14 910 

74 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 046 10 294 

75 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 942 19 893 

76 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1 753 6 201 

77 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 267 3 849 

78 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras - Aplinkos ministerija Kita 699 3 650 

79 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra - Energetikos ministerija Kita 1 446** 392 237 

80 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 2 348 130 389 

81 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita 227 386 451 

82 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 321 12 109 

83 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 1 318 324 981 

84 VĮ prie Alytaus pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 1 018 4 630 

85 VĮ prie Marijampolės pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 893 13 381 

86 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 5 237 13 232 

87 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 157 3 917 

88 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 123 252 457 

89 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo departamentas Kita 3 145 3 289 

90 UAB Respublikinė mokomoji sportinė bazė 100,0% 
Kūno kultūros ir sporto 
departamentas 

Kita 4 537 

91 
UAB Sportininkų testavimo ir reabilitacijos 
centras 

100,0% 
Kūno kultūros ir sporto 
departamentas 

Kita 84 1 592 

92 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 907 22 543 

93 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kita 886 12 147 

94 AB Informacinio verslo paslaugų įmonė 51,7% Lietuvos statistikos departamentas Kita 661 5 104 

95 
VĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos 
centras „Gis-centras“ 

- Nacionalinė žemės tarnyba Kita 349 7 903 

96 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų departamentas Kita 616 8 041 

97 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 961 7 385 

98 
UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo 
centras 

54,2% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 533 3 164 
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Nr. Įmonės pavadinimas 
Valstybei 
priklausanti 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius 

Pardavimo 
pajamos 2012 
m. 3 mėn., 
tūkst. litų 

Turtas 
2012-03-31, 
tūkst. litų 

99 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 298 14 291 

100 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 634 5 354 

101 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1 500 25 238 

102 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 18 409 146 629 

103 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos ministerija Kita 2 699 4 930 

104 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 222 2 184 

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

Kita 0 18 156 

106 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 23 016 75 029 

107 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Ūkio ministerija Kita 4 049 63 297 

108 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 1 782 46 736 

109 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 681 135 278 

110 
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 
„LITEXPO“ 

98,8% Ūkio ministerija Kita 3 560 50 097 

111 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ - Ūkio ministerija Kita 111 4 085 

112 VĮ „Visagino statybininkai“4 - Ūkio ministerija Kita 215 9 760 

113 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita 1 023 10 488 

114 UAB Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė 100,0% 
Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba 

Kita 15 22 

115 AB Klaipėdos metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 423 2 947 

116 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 250 1 658 

117 AB Vilniaus metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1 205 10 578 

118 VĮ Kauno metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 548 3 442 

119 VĮ Panevėžio metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 316 1 412 

120 UAB „Palangos žvorūnė“ 100,0% 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba 

Kita 142 14 546 

121 UAB „Senevita“ 100,0% 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba 

Kita 1 148 3 572 

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

Kita 1 225 7 645 

123 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 8 332 21 966 

124 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 17 745 51 231 

125 UAB žurnalas „Sveikata“2 100,0% Vilniaus teritorinė ligonių kasa Kita 10 380 

126 
UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos 
mokymo centras 

99,7% VĮ Valstybės turto fondas Kita 185 718 

127 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1 922 18 966 

128 AB „Lietuvos veislininkystė“ 97,3% Žemės ūkio ministerija Kita 551 3 923 

129 UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 644** 3 894 

130 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2** 777 

131 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 76 1 596 

132 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 637 3 886 

133 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 391** 2 941 

134 
UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ 

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 117 597 

135 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 214 7 869 

136 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1 423** 5 878 

137 
UAB Klaipėdos žuvininkystės produktų 
aukcionas 

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 151 3 837 

138 UAB Nemuno žirgynas4 90,1% Žemės ūkio ministerija Kita 252** 4 761 

139 UAB Sartų žirgynas4 85,3% Žemės ūkio ministerija Kita 15 1 595 

140 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1 571** 7 861 

141 UAB Vilniaus žirgynas4 87,6% Žemės ūkio ministerija Kita 130** 2 045 

142 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 498 156 798 

143 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 3 334 21 181 
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Nr. Įmonės pavadinimas 
Valstybei 
priklausanti 
dalis* 

Atskaitomybė Sektorius 

Pardavimo 
pajamos 2012 
m. 3 mėn., 
tūkst. litų 

Turtas 
2012-03-31, 
tūkst. litų 

144 
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūra 

- Žemės ūkio ministerija Kita 364 20 100 

145 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 4 125 12 382 

146 
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras 

- Žemės ūkio ministerija Kita 550 12 938 

 

* Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei. 

** Prie įmonių pardavimo pajamų pridėtos šių įmonių gautos dotacijos, susijusios su pajamomis. 
1 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios 
įmonės valstybės nuosavybės dalis ir valstybei išmokėti dividendai. 
2 Likviduojamos ir bankrutuojančios įmonės. 
3 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.). 
4 Restruktūrizuojamos ir reorganizuojamos įmonės. 
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Santrumpos ir apibrėžimai 
 

AB Akcinė bendrovė 

D/E Skolos ir nuosavybės santykis 

EBITDA Veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją. Rodiklis apskaičiuotas prie veiklos pelno arba nuostolių (apimančių 
ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezultatą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. 

EBITDA marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant EBITDA (veiklos pelną prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją) iš įmonės grynosios 
apyvartos 

ES Europos Sąjunga 

Frachtas Mokestis transporto priemonės savininkui už krovinių arba keleivių gabenimą 

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 

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

LE AB „Lietuvos energija“ 

LJL AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 

mln. Milijonas (-ai) 

Netipiniai mokesčiai 
valstybei  

Turto mokestis ir žaliavos mokestis 

Nuosavybės gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintas Valstybės turtinių ir neturtinių 
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas 

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

RRT Ryšių reguliavimo tarnyba 

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

Specialusis įpareigojimas VVĮ vykdoma funkcija, kuri nėra komerciškai pagrįsta, bet yra būtina valstybei siekiant šalies strateginių tikslų, 
ekonominio saugumo, kokybiškos infrastruktūros, valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo 

Turto mokestis Valstybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 

UAB Uždaroji akcinė bendrovė 

UPP Universaliosios pašto paslaugos 

VAE UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

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

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos 

VĮ Valstybės įmonė 

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

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

Wh Energijos matavimo vienetas, naudojamas elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai skaičiuoti 
(kilovatvalandė = 10

3
Wh, teravatvalandė = 10

12
Wh) 

Žaliavos mokestis Miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų 
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Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius; tel. 8 706 64 742. 

www.vvi.ukmin.lt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


