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Vadovaujantis 2012 metų birželio mėnesį Vy-
riausybės patvirtintu Valstybės turtinių ir ne-
turtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdo-
mose įmonėse tvarkos aprašu (Nuosavybės 
gairėmis), VĮ Valstybės turto fonde įsteigtas 
Valstybės valdomų įmonių valdymo koor-
dinavimo skyrius – Valdymo koordinavimo 
centras (VKC).

VKC sieks užtikrinti, kad Vyriausybė kaip vals-
tybės valdomų įmonių (VVĮ) akcininkas ir savi-
ninkas turėtų visą reikiamą informaciją spren-
dimams priimti. 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 tei-
ses ir toliau turės atitinkami šakiniai ministrai. 

VKC nevaldys jokių įmonių, o jo tikslas bus už-
tikrinti vienodai aukštą gero valdymo standar-
tą VVĮ. Iki šiol tokia koordinavimo ir informa-
vimo funkcija buvo pavesta Ūkio ministerijai. 

Įsteigtas Valdymo 
koordinavimo 
centras 

Ūkio ministras 
Valstybės 
valdomų įmonių 
pertvarką pristatė 
JAV ir Švedijos 
universitetuose

Valstybės valdomų įmonių 
pertvarkos naujienos

Ūkio ministras Rimantas Žylius vizitų JAV ir 
Švedijoje metu skaitė paskaitas apie Valsty-
bės valdomų įmonių pertvarką prestižinėse 
mokslo įstaigose: Bostono Harvardo Ken-
nedy aukštojoje mokykloje, Harvardo verslo 
mokykloje, Čikagos DePaul universitete ir Šve-
dijos aukštojoje ekonomikos mokykloje. Šiose 
politikos ir verslo elito kalvėmis vadinamose 
aukštosiose mokyklose ministras buvo pa-
kviestas pasidalinti unikalia Lietuvos patirtimi, 
kaip pertvarkant, o ne parduodant VVĮ, galima 
sulaukti didesnės grąžos į valstybės biudžetą. 
Paskaitų metu ministras pristatė Lietuvos paš-
to ir „Lietuvos geležinkelių“, įpareigotų vykdyti 
socialines funkcijas, pavyzdžius, aptarė es-

minius VVĮ pertvarkos Lietuvoje principus bei 
kitų šalių VVĮ valdymo patirtį. Diskusija apie 
šią pertvarką sudomino ir studentus, ir akade-
minę bendruomenę, nagrinėjančią geriausias 
įmonių valdysenos (angl. corporate governan-
ce) praktikas.

„ VKC tikslas bus užtikrinti 
vienodai aukštą gero 
valdymo standartą VVĮ.“

„
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Svarbiausios VVĮ naujienos 

 » Įgyvendinant Europos parlamento Trečiojo 
energetikos paketo direktyvą VAE, kuri valdo 
gamybos veiklą vykdančią  „Lietuvos ener-
giją“ ir skirstymo veiklą vykdančią LESTO, 
akcijos patikėjimo teise rugsėjo 27 d. perduo-

tos Ūkio ministerijai, o VAE valdomo elektros 
perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ ak-
cijos – naujai įsteigtai bendrovei „EPSO-G“, kuri 
yra pavaldi Energetikos ministerijai. Tokiu būdu 
Ūkio ministerija tampa atsakinga už ūkinę – ko-
mercinę elektros energetikos sritį, o Energetikos 
ministerija – už strateginių elektros energetikos 
uždavinių vykdymą. Šios pertvarkos užtikrino 
elektros perdavimo veiklos atskyrimą nuo elek-
tros energijos gamybos ir tiekimo veiklų bei šias 
veiklas vykdančių ar kontroliuojančių įmonių 
komercinių interesų.

 » Birželio 27 d. „Litgrid“ ir Lietuvos verslo 
paramos agentūra (LVPA) pasirašė sutartį dėl 
15 mln. litų Europos Sąjungos (ES) lėšų sky-
rimo dviem projektams, tiesiogiai susijusiems 
su elektros jungtimis į Lenkiją ir Švediją, kurių 
bendra vertė siekia apie 40 mln. litų. Bus rekons-
truojamos transformatorių pastotės Alytuje ir 

 » Birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
pritarė koncesijos suteikimui Visagino ato-
minės elektrinės (VAE) projekto bendrovei 
ir strateginio investuotojo „Hitachi“ atrin-
kimui. Po koncesijos suteikimo, projektą įgy-
vendinanti bendrovė gali pasirašyti generalinės 
rangos sutartį su „Hitachi-GE“, vykdyti projek-
tavimo darbus, o priėmus galutinį investavimo 
sprendimą 2015 metais - pradėti VAE statybas. 
Skaičiuojama, kad VAE Lietuvos BVP padidins 
daugiau nei 700 mln. litų per metus, suteiks 
vietos verslui galimybę atlikti apie 5,2 mlrd. litų 
vertės darbus, statybos laikotarpiu bus sukurta 
apie 6000 naujų darbo vietų ir užtikrinta bazi-
nės konkurencingos elektros energijos gamyba 
Lietuvai ir regionui mažiausiai 60 – čiai metų. 
Nauja atominė elektrinė leis Lietuvai išlipti iš 
„energetinės duobės“, kurioje šalis atsidūrė 
uždariusi Ignalinos atominę elektrinę ir tapusi 
labiausiai nuo elektros energijos importo pri-
klausoma valstybe Europos sąjungoje. Europos 
Komisija, atlikusi nepriklausomą vertinimą, 
pateikė teigiamą nuomonę dėl VAE projekto 
pareikšdama, kad šiuo projektu prisidedama 
prie energijos tiekimo Baltijos regione saugumo 
ir visapusiškos Baltijos valstybių integracijos į 
Europos energijos vidaus rinką. 

 » Rugsėjo 21 d. akcininkų susirinkimas pri-
ėmė sprendimą iš „Visagino atominės 
elektrinės“(VAE) lėšų į valstybės biudžetą iš-
mokėti 275 mln. litų dividendų. VAE jau yra ga-
vusi 181 mln. litų dividendų iš elektros perdavi-
mo sistemos operatoriaus „Litgrid“ ir dar 140,7 
mln. litų iš elektros skirstomųjų tinklų operato-
riaus LESTO.
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Klaipėdoje, kur jau 2013 metais prasidės elek-
tros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ statybos. 

 » Vadovaujantis 2012 metų balandžio 27 d. 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 
„Klaipėdos nafta“ išplatino naują 38,6 mln. 
litų nominalios vertės emisiją (akcijos nomi-
nalas – 1 litas) ir padidino savo įstatinį kapitalą 
iki 380,6 mln. litų. Energetikos ministerija už šias 
naujai išplatintas akcijas „Klaipėdos naftai“ 
apmokėjo nepiniginiu įnašu, perduodama ilga-
laikį materialųjį  turtą, esantį Subačiaus kuro 
bazėje, kuris patikėjimo teise iki tol buvo val-
domas Lietuvos naftos produktų agentūros. Iš-
platinus emisiją, valstybės valdoma „Klaipėdos 
naftos“ akcijų dalis padidėjo nuo 70,63 iki 72,32 
proc. Tarp „Klaipėdos naftos“ ir Lietuvos naftos 
produktų agentūros buvo pasirašyta dešimties 
metų trukmės Subačiaus kuro bazės nuomos 
sutartis.

 » Europos Komisija „Lietuvos geležinke-
liams“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fon-
do skirs apie 190 mln. litų paramą rekons-
truoti Vilniaus geležinkelio aplinkkelį ir greta 
įrengti papildomą naują kelią. Šio projekto vertė 
– beveik 217 mln. litų, tai bus pats brangiausias 
„Lietuvos geležinkelių“ investicinis projek-
tas per visą šalies Nepriklausomybės istoriją. 
Aplinkkelis daugiausia bus naudojamas krovi-
niams, vežamiems Baltarusijos kryptimi ir leis 
sumažinti krovininių traukinių srautą per Vil-
niaus miestą.

 » Birželio 27 dieną po modernizacijos ati-
daryta Vilniaus kuro bazė - viena iš seniau-
sių „Lietuvos geležinkeliams“ priklausančių 

kuro bazių. Ši bazė dėl prasčiausios materiali-
nės būklės buvo modernizuota pirmoji, o tam 
skirta beveik 9 mln. litų. Atsižvelgus į tai, kad 
pastaraisiais metais smarkiai sumažėjo degalų, 
alyvų ir tepalų poreikis, po rekonstrukcijos Vil-
niaus kuro bazės pajėgumai tapo mažesni. Dėl 
naujai sumontuotų naftos produktų saugojimo 
ir išdavimo sistemų, elektros sąnaudos Vilniaus 
kuro bazėje buvo sumažintos iki 80 proc.

 » Birželio mėnesį Lietuvos paštas pirmą 
kartą savo istorijoje valstybei išmokėjo 589 
tūkst. litų dividendų iš 2011 metais uždirbto 
736 tūkst. litų pelno. Praėjusiais metais padidi-
nus bendrovės pajamas, šiemet Lietuvos paštas 
investuos 1 mln. litų Ukmergės, Raseinių, Nau-
josios Akmenės ir Rokiškio pašto skyriams reno-
vuoti.

 » Apvaliosios medienos elektroninę parda-
vimų sistemą (AMEPS) įdiegusios miškų urė-
dijos 2012 metų antro pusmečio medienos par-
davimo aukcionuose pateikė 800 tūkst. kubinių 
metrų apvaliosios medienos bei daugiau nei 85 
tūkst. kubinių metrų kirtimo atliekų pusmeti-
nėms sutartims sudaryti ir daugiau nei 90 tūkst. 
kubinių metrų apvaliosios medienos bei 3,5 
tūkst. kubinių metrų kirtimo atliekų ilgalaikėms 
sutartims sudaryti. Aukcione buvo nupirkta 59,2 
proc. visos siūlytos medienos. Nuolatiniais me-
dienos pirkėjais ilgalaikėms sutartims sudaryti 
buvo paskelbtos 322 įmonės.
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Portfelio
rezultatų
apžvalga
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Apžvelgiant VVĮ portfelio 2012 metų šešių mėnesių finansinius rezultatus, pirmiausia 
įvardijama, kiek įmonių sudaro portfelį, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikia-
ma analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertę, nuosavą kapitalą, finansines skolas, 
dotacijas ir subsidijas, pardavimo pajamas, veiklos pelną, pelningumą (nuosavo kapita-
lo grąžą), darbuotojus ir veiklos efektyvumą.

2012 metų birželio 30 d. VVĮ skaičius siekė 145. Iš jų 3 įmonės – „Visagino energetikos 
remontas“ (iškelta bankroto byla), žurnalas „Sveikata“ (likviduojama) ir Lietuvos ty-
rimų centras – nevykdė veiklos, todėl jų duomenys į bendrą VVĮ portfelį neįtraukti. Dvi 
įmonės – „Palangos žvorūnė“ (parduota už 6,72 mln. litų) ir „Eismo sauga“ (parduota 
už 517 tūkst. litų) – 2012 metų vasarą buvo privatizuotos, o pastaroji įmonė nebepatei-
kė duomenų apie pirmojo pusmečio finansinius rezultatus. „Lietuvos veislininkystė“, 
pertvarkius iki tol veikusias veislininkystės bendroves, įsteigta 2012 metų sausio 2 d., tad 
nėra šios įmonės ankstesnio laikotarpio palyginamųjų finansinių duomenų.

Iš 145 įmonių dėl duomenų trūkumo į bendrą VVĮ portfelį įtraukti 140 VVĮ duomenys. Į šį 
skaičių įeina trijų žirgynų (Nemuno, Vilniaus ir Sartų), kurie nuo 2012 metų birželio 5 d. 
sujungti į vieną įmonę „Lietuvos žirgynas“, finansiniai rezultatai. Į portfelio rezultatus 
taip pat įtraukti „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupės konsoliduotieji 
finansiniai duomenys, o šiai grupei priklausiusių didžiausių energetikos įmonių „Lietu-
vos energija“, LESTO ir „Litgrid“ veikla apžvelgiama atskirai. Atkreiptinas dėmesys, 
kad įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavi-
mo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, VAE grupei priklausiusios 
„Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai vals-
tybės valdomai bendrovei „EPSO-G“.

Portfelio 
rezultatų
apžvalga

Pelno (nuostolių) ataskaita 
(tūkst. litų)

2011 m. II 
ketv.

2012 m. II 
ketv.

2011 m. 6 
mėn.

2012 m. 6 
mėn.

Pardavimo pajamos 1 629 987 1 623 967 3 268 934 3 290 593
Pardavimo savikaina 1 016 141 1 053 097 2 057 954 2 124 238
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 613 846 570 870 1 210 980 1 166 355
Veiklos sąnaudos 523 376 527 442 997 809 1 029 038
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 12 088 12 248 18 491 19 867
Veiklos pelnas (nuostoliai) 102 558 55 676 231 662 157 184
Veiklos pelno marža 6,3% 3,4% 7,1% 4,8%
EBITDA 410 525 363 804 851 602 769 807
EBITDA marža 25,2% 22,4% 26,1% 23,4%
Finansinė ir investicinė veikla 19 064 4 816 22 901 1 208
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 121 622 60 492 254 562 158 392
Pelno mokestis 19 624 6 588 36 975 19 054
Grynasis pelnas 101 998 53 903 217 587 139 338
Grynojo pelno marža 6,3% 3,3% 6,7% 4,2%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 1 071 -2 597 3 415 -306
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 135 298 80 599 269 147 182 858
Grynojo pelno (eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei) marža 8,3% 5,0% 8,2% 5,6%

„Lietuvos dujos“ nėra laikoma VVĮ, nes valstybė valdo tik 17,7 proc. šios įmonės akci-
jų, tačiau į VVĮ portfelio finansinius rezultatus įtraukta valstybei priklausančių „Lietuvos 
dujų“ akcijų ir valstybei nuo metų pradžios iki birželio 30 d. išmokėtų dividendų vertė.

Visos įmonės skirstomos į keturis sektorius: transporto, energetikos, miškininkystės ir 
kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų pir-
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mųjų sektorių. Energetikos sektoriui priskirtos 8 įmonės, kurių pardavimo pajamos pir-
mąjį 2012 metų pusmetį sudarė 44,7 proc. viso portfelio pardavimo pajamų. Transporto 
sektoriuje yra 23 įmonės, generavusios 39,3 proc. portfelio apyvartos, o miškininkystės 
sektoriuje – 43 miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas (7,7 proc. portfelio 
pardavimo pajamų). Kitų įmonių sektoriui priskirta beveik pusė portfelio įmonių – 67 
įmonės, tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos sudarė tik 8,3 proc. VVĮ portfelio apy-
vartos.

Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-06-30

Nematerialus turtas 399 126 370 274
Materialus turtas 19 866 755 19 861 445
Finansinis turtas 1 125 223 481 991
Kitas ilgalaikis turtas 325 052 405 400
Biologinis turtas 3 259 955 3 259 971
Ilgalaikis turtas 24 976 111 24 379 081
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 740 218 1 073 947
Per vienerius metus gautinos sumos 1 503 675 1 798 042
Kitas trumpalaikis turtas 1 227 496 885 681
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 655 070 996 938
Trumpalaikis turtas 5 126 460 4 754 608
Turto iš viso 30 102 570 29 133 689
Nuosavas kapitalas 18 882 064 18 747 571
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 008 512 967 982
Dotacijos, subsidijos 4 754 249 5 073 240
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 398 654 2 699 483
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 067 604 2 613 394
Įsipareigojimai 6 466 258 5 312 878
Finansiniai įsipareigojimai* 5 064 821 4 373 325
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 102 570 29 133 689

*Įskaičiuojant beprocentę paskolą, Finansų ministerijos suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimui“. 2011 
metų pabaigoje šios paskolos likutis sudarė 2 979 mln. litų, o 2012 metų pirmojo pusmečio pabaigoje – 2 252 
mln. litų.

Rodikliai 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,2% -0,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,4% -0,1%
D/E 26,8% 23,3%
D/E* 11,0% 11,3%

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

VVĮ portfelio rinkos vertė 

VVĮ portfelio rinkos vertė antrojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje siekė 14,3 mlrd. litų – tai 
5,6 proc. daugiau nei 2011 metų pabaigoje. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė, kuri pri-
lyginama rinkos vertei, per pusmetį padidėjo 6,2 proc., iki 7,8 mlrd. litų. Tai lėmė į ener-
getikos sektoriaus apskaitinę vertę įtrauktos VAE bendrovės nuosavo kapitalo vertės 
padidėjimas dėl sukaupto nepaskirstyto pelno, išaugusio bendrovei gavus iš dukterinių 
įmonių LESTO ir „Litgrid“ atitinkamai 140,7 mln. ir 181 mln. litų dividendų. Be to, į ener-
getikos sektoriaus nuosavo kapitalo apskaitinę vertę įskaičiuotas „Klaipėdos naftos“ 
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įstatinio kapitalo padidėjimas (virš 38 mln. litų) dėl Subačiaus kuro bazės perdavimo, o 
kitų įmonių sektoriui priskirtos Lietuvos naftos produktų agentūros nuosavo kapitalo 
apskaitinė vertė sumažėjo atitinkama suma.

Miškininkystės sektoriaus įmonių rinkos vertę sudaro jų nuosavo kapitalo apskaitinės 
vertės ir pinigų srautų metodu apskaičiuota miško vertė, kuri, remiantis 2011 metų pa-
baigoje atliktu vertinimu, siekė 3 253 mln. litų.

2012-03-31 turto vertinimas, 
tūkst. Litų

Rinkos 
vertė akcijų 

biržoje

Pinigų 
srautų 

metodas

Apskaitinė 
vertė

Rinkos 
vertė iš viso

Energetika 3 239 215 0 1 183 807 4 423 022
Pokytis nuo 2011-12-31 10,5% 84,0% 23,7%
Transportas 11 005 0 5 131 385 5 142 390
Pokytis nuo 2011-12-31 -22,2% -0,7% -0,7%

Miškininkystė 0 3 253 000 474 807 3 727 807
Pokytis nuo 2011-12-31 0,0% -2,0% -0,3%
Kita 0 0 1 001 941 1 001 941
Pokytis nuo 2011-12-31 -4,3% -4,3%
Viso 3 250 220 3 253 000 7 791 941 14 295 161
Pokytis nuo 2011-12-31 10,3% 0,0% 6,2% 5,6%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje

Valstybė turi šešių į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą įtrauktų bendrovių 
akcijų, penkiose jų valdo kontrolinį akcijų paketą. VVĮ, kurių akcijomis prekiaujama ak-
cijų biržoje, valstybės nuosavybės dalies rinkos vertė pirmąjį 2012 metų ketvirtį išaugo 
10,3 proc., iki 3 250 mln. litų.

2012-06-30 Akcijų 
vertė

(tūkst. Lt)

Valstybės 
dalis

Valstybės dalies vertė 
2012-06-30

Akcijų 
vertės 

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

visos vertės

LESTO 1 201 133 82,63 % 992 470 30,5 % +2,9%
„Litgrid“ 914 212 97,50 % 891 380 27,4 % +30,3%
„Lietuvos energija“ 903 440 96,13  % 868 491 26,7 % +10,5%
„Klaipėdos nafta“ 464 077 70,63  % 327 763 10,1 % +0,8%
„Lietuvos dujos“ 898 877 17,70 % 159 111 4,9 % -7,3%
Lietuvos jūrų laivininkystė 19 423 56,66 % 11 005 0,3 % -22,2%
VVĮ: 4 401 162 - 3 250 220 100 % +10,3 %

Didžiausią dalį (30,5 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 2012 metų pirmojo 
pusmečio pabaigoje sudarė LESTO (992,5 mln. litų), mažiausią (0,3 proc.) – Lietuvos 
jūrų laivininkystė (11 mln. litų). VVĮ valstybei priklausančių akcijų bendrą vertę labiau-
siai didino „Litgrid“ valstybės akcijų dalies vertė, nuo metų pradžios paaugusi 207,1 
mln. litų. Reikšmingą poveikį turėjo ir 82,2 mln. litų padidėjusi „Lietuvos energijos“ 
valstybės akcijų dalies vertė. 

Vadovaujantis 2012 metų balandžio 27 d. „Klaipėdos naftos“ visuotinio akcininkų su-
sirinkimo sprendimu didinti įstatinį bendrovės kapitalą, esamiems bendrovės akcinin-
kams buvo išplatinta nauja 38 606 tūkst. litų nominalios vertės bendrovės akcijų emisija. 

„VVĮ portelio rin-
kos vertė pirmąjį 
2012 metų pus-
metį išaugo iki 
14,3 mlrd. litų.“

„
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Išplatinus emisiją valstybei priklausančių „Klaipėdos naftos“ akcijų dalis 
padidėjo nuo 70,63 proc. iki 72,32 proc. Tačiau emisijos akcijomis biržoje 
pradėta prekiauti tik liepos 10 d., todėl skaičiuojant valstybės dalies akcijų 
vertę biržoje birželio 30 d. į įstatinio kapitalo didinimą nebuvo atsižvelgta.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržo-
je kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2012 metų 
pradžios. VVĮ indekso pokyčiams per pirmuosius šešis 2012 metų mėne-
sius daugiausia įtakos turėjo 30,3 proc. išaugusi „Litgrid“ akcijų vertė ir 
10,5 proc. padidėjusi „Lietuvos energijos“ akcijų vertė. 

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

Lietuvos jūrų laivininkystės akcijos pigo 22,2 proc. dėl neaiškių sausa-
krūvių laivų rinkos perspektyvų ir suprastėjusių bendrovės finansinių re-
zultatų.

VVĮ akcijų vertės augimui įtakos turėjo laikinai pagerėjusi situacija pasauli-
nėse rinkose. 2012 metų pirmąjį pusmetį visų „NASDAQ OMX Vilnius“ akci-
jų indeksas augo 13,8 proc.

Apskaitinė turto vertė

Pirmąjį 2012 metų pusmetį, palyginti su 2011 metų pabaiga, VVĮ 
apskaitinė turto vertė smuktelėjo 3,2 proc. ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 29,1 mlrd. litų. Labiausiai – 38,1 proc. – sumažėjo kitų įmonių sek-
toriaus apskaitinė turto vertė, laikotarpio pabaigoje siekusi 2,3 mlrd. litų. 
Tai lėmė „Indėlių ir investicijų draudimo“ finansinio turto ir išankstinių 
apmokėjimų sumažėjimas, siekęs 1,4 mlrd. litų. Įmonės finansinis turtas 
sumažėjo 576 mln. litų (91,9 proc.) dėl parduotų vertybinių popierių, o 
įmonės išankstiniai apmokėjimai smuktelėjo 648 mln. litų (83,5 proc.) dėl 
banko „Snoras“ indėlininkų atsiimtų draudimo išmokų. 

Energetikos sektoriaus turto vertė padidėjo 178 mln. litų (1,2 proc.). Tai 
lėmė daugiausia dėl 139 mln. litų išaugusių trumpalaikių investicijų, ter-
minuotų indėlių ir kito finansinio turto padidėjusi VAE grupės apskaitinė 
turto vertė. Be to, 49,2 mln. litų (2,8 proc.) padidėjo Ignalinos atominės 
elektrinės turto vertė, o tai lėmė padidėjusi gautinų dotacijų vertė. 

Transporto sektoriaus įmonių turto vertė padidėjo 303 mln. litų (3,7 proc.) 
daugiausia dėl 10,7 proc., iki 1,6 mlrd. litų, padidėjusios Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto direkcijos turto vertės. Ši vertė didėjo labiausiai dėl 
104 mln. litų padidėjusių gautinų sumų, kurių didžiąją dalį sudaro gauti-
nos dotacijos, skirtos uosto laivybos kanalo gilinimui ir platinimui bei kelių 
į multimodalinius krovinių terminalus sutvarkymui. Be to, 42,5 mln. litų 
(26,3 proc.) padidėjo uosto nebaigtų statybų vertė.

Miškininkystės sektoriaus įmonių turtas smuktelėjo nežymiai – 6,8 mln. 
litų (0,2 proc.).
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Turtas (mlrd. litų)

Nuosavas kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė per pirmąjį 2012 metų pusmetį sumažėjo 134,5 
mln. litų (0,7 proc.) ir laikotarpio pabaigoje siekė 18,7 mlrd. litų. Nuosavo kapita-
lo vertė daugiausia dėl mažesnio įmonių pelno nežymiai sumažėjo miškininkystės (9,6 
mln. litų, 0,3 proc.), energetikos (34,9 mln. litų, 0,4 proc.) ir transporto (37,9 mln. litų, 
0,7 proc.) sektoriuose.

„Klaipėdos naftos“ nuosavo kapitalo vertė išaugo 3,3 proc., iki 517 mln. litų, nes ben-
drovės įstatinis kapitalas buvo padidintas išplatinus naują 38 606 tūkst. litų nominalios 
vertės akcijų emisiją esamiems akcininkams. Valstybei priklausančios naujos akcijos 
buvo apmokėtos nepiniginiu turtiniu įnašu – perduodant Subačiaus kuro bazės ilgalaikį 
materialųjį turtą.

Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo vertė turėjo daugiausia įtakos VVĮ portfelio 
nuosavo kapitalo pokyčiui ir smuko 4,9 proc., iki 1 mlrd. litų. Šiam pokyčiui didžiausios 
įtakos turėjo 38,9 mln. litų sumažėjusi Lietuvos naftos produktų agentūros nuosavo 
kapitalo vertė dėl Subačiaus kuro bazės perdavimo „Klaipėdos naftai“.

8,8 8,7 

5,3 5,3 

3,7 3,7 
1,1 1,0 

 
    

18,9 18,7 -0,7% 

  
Energetika  Transportas  Miškininkystė  Kita  

Nuosavas kapitalas 
(mlrd. litų)

2011-12-31 2012-06-30

VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 13,7 proc., iki 4,4 mlrd. litų. Tai lėmė 
727 mln. litų siekusi „Indėlių ir investicijų draudimo“ Vyriausybei grąžintos beprocen-
tės paskolos dalis. Nevertinant šios paskolos sumažėjimo, portfelio finansiniai įsipa-
reigojimai, palyginti su 2011 metų pabaiga, ūgtelėjo 1,7 proc. ir siekė 2,1 mlrd. litų. 
Energetikos sektoriaus finansiniai įsipareigojimai išaugo 9,8 proc., iki 1,2 mlrd. litų – tai 

„VVĮ portfelio turto 
apskaitinė vertė su-
mažėjo 3,2 proc., 
iki 29,1 mlrd. litų.“

„
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lėmė 114 mln. litų (10,5 proc.) padidėję VAE grupės finansiniai įsipareigojimai. Trans-
porto sektoriuje finansinės skolos mažėjo 3,4 proc., iki 675,7 mln. litų, miškininkystės 
– 27,9 proc., iki 2,2 mln. litų. Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigojimai, neverti-
nant „Indėlių ir investicijų draudimo“ valstybei grąžintos paskolos dalies, sumažėjo 
17,6 proc., iki 226,3 mln. litų. Tam didžiausią įtaką turėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo agentūros grąžintos 32,1 mln. litų finansinės skolos. Tur-
to bankas finansinius įsipareigojimus sumažino 7,9 mln. litų, Lietuvos radijo ir televi-
zijos centras – 5 mln. litų. 

Finansiniai 
įsipareigojimai  
(mlrd. litų)

1,1 1,2
0,7 0,7 0,0 0,0 0,3 0,2 

3,0 2,3 

5,1 
4,4 -13,7% 

Kita (Vyriausybės paskola „Indėlių ir investicijų draudimui“)

  
Energetika  Transportas  Miškininkystė  Kita  

2011-12-31 2012-06-30

Dotacijos ir subsidijos

VVĮ suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė pirmojo 2012 metų pusmečio pabaigoje sie-
kė 5,1 mlrd. litų ir buvo 6,7 proc. didesnė nei 2011 metų pabaigoje. Dotacijų ir subsi-
dijų vertė daugiausia padidėjo transporto (10,9 proc., 174,3 mln. litų) ir energetikos (6,3 
proc., 167,7 mln. litų) sektoriuose, o miškininkystės ir kitų įmonių sektoriuose sumažėjo 
atitinkamai 3,5 proc. (1 mln. litų) ir 4,8 proc. (22 mln. litų). 

Energetikos sektoriuje Ignalinos atominei elektrinei suteiktų dotacijų vertė per pirmąjį 
2012 metų pusmetį padidėjo 80 mln. litų dėl skirtų papildomų lėšų Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo sąnaudų finansavimui, kitiems su elektrinės eksploatavimu bei už-
darymu susijusiems projektams. „Lietuvos energijos“ nuo 2012 metų pradžios gautos 
dotacijos siekė 57 mln. litų, iš jų 14,8 mln. litų sudarė aplinkos taršos leidimų dotacija, o 
42,2 mln. litų (25,7 mln. litų dotacija iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eks-
ploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir 16,5 mln. litų VIAP lėšų), skirta Lietuvos elektri-
nės kombinuoto  ciklo dujų turbinos bloko statybai. „Litgrid“ nuo 2012 metų pradžios 
gavo 50,6 mln. litų dotacijų (iš jų 42,5 mln. litų – VIAP lėšos), kurių dauguma skirta elek-
tros jungčių su Švedija ir Lenkija projektų įgyvendinimui. 

Transporto sektoriaus dotacijų ir subsidijų vertės padidėjimą daugiausia lėmė 104 mln. 
litų padidėjusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dotacijų vertė dėl apskaity-
tų gautinų dotacijų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimui ir platini-
mui (83,8 mln. litų), privažiavimo kelių sutvarkymui į multimodalinių krovinių termina-
lus (21,3 mln. litų) ir kitiems projektams. „Lietuvos geležinkeliams“ nuo metų pradžios 
įvairių investicinių programų finansavimui skirta 79,8 mln. litų dotacijų.

„VVĮ portfelio sko-
los ir nuosavybės 
santykis siekė 
11,3 proc.“

„
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Pardavimo pajamos 

Pusmetis

VVĮ portfelio pardavimo pajamos per pirmuosius šešis 2012 metų mėnesius siekė 
3,29 mlrd. litų ir, palyginti su atitinkamu 2011 metų laikotarpiu, išaugo 22 mln. litų 
(0,7 proc.). Labiausiai išaugo energetikos ir transporto sektorių pajamos, kurios ūgtelė-
jo atitinkamai 3,9 proc. (nuo 1 415 mln. iki 1 471 mln. litų) ir 3,7 proc. (nuo 1 248 mln. iki 
1 294 mln. litų). 

Energetikos sektoriaus pardavimo pajamas didino VAE grupės pajamų augimas nuo 
1 288 mln. iki 1 350 mln. litų (4,8 proc.). Dėl didesnio elektros energijos suvartojimo ūg-
telėjo VAE dukterinių įmonių LESTO, „Lietuvos energijos“ pajamos. „Litgrid“ pajamas 
labiausiai padidino išaugusi faktinė elektros energijos perdavimo kaina, taip pat  ūgtelė-
jo balansavimo – reguliavimo elektros energijos ir galios rezervavimo pajamos. „Klaipė-
dos naftos“ pajamos dėl menkesnio krovinių iš Rusijos srauto ir „Orlen Lietuva“ vykdyto 
planuoto remonto smuktelėjo 14,6 proc. (11,7 mln. litų).

Transporto sektoriaus pajamų augimą lėmė „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės 
pajamų padidėjimas 5,3 proc. (43,8 mln. litų) dėl bendrovės vykdytų papildomų veiklų: 
prekinių vagonų nuomos ir tarpininkavimo pervežant NATO krovinius. Lietuvos paš-
to pajamos padidėjo 4,2 mln. litų (4,8 proc.), nepaisant to, kad bendras suteiktų pašto 
paslaugų skaičius smuktelėjo net 16,4 proc. Bendrą pajamų didėjimą lėmė 10,1 proc. 
išaugusios ir daugiau nei pusę visų bendrovės pajamų sudariusios universaliųjų pašto 
paslaugų pajamos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pajamos dėl mažesnės 
krovos smuktelėjo 5,7 proc. (4,8 mln. litų).

Miškininkystės sektoriaus įmonių pajamos sumažėjo 44,4 mln. litų (iki 253 mln. litų). Pa-
jamų sumažėjimą lėmė smuktelėjusi miškų urėdijų parduodamos medienos paklausa: 
parduota 13,6 proc. mažiau kubinių metrų apvaliosios medienos, o vidutinė jos kaina 
smuktelėjo 3,6 proc., iki 132,8 lito už kubinį metrą. 

Kitų įmonių sektoriaus bendrosios pajamos smuktelėjo 11,5 proc. (35,5 mln. litų). Tai 
lėmė 21,6 mln. litų sumažėjusios Lietuvos naftos produktų agentūros pajamos dėl 
„Klaipėdos naftai“ perduotos Subačiaus kuro bazės ir 22 mln. litų mažesnės Lietuvos 
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos agentūros pajamos. Kitų įmonių sektoriuje „In-
fostruktūros“ pajamos, įmonei padidinus teikiamų paslaugų mastą ir sudarius naujų 
sutarčių, išaugo labiausiai – iki 15,6 mln. litų, t.y. beveik du kartus daugiau nei tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus.

„ Pirmąjį 2012 
metų pusmetį VVĮ 
portfelio pardavi-
mo pajamos siekė 
3,29 mlrd. litų.“

„
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Antrasis ketvirtis

Portfelio pardavimo pajamos antrąjį 2012 metų ketvirtį, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 0,4 proc. – iki 1 624 mln. litų. Šį pokytį lėmė 
mažėjusios miškininkystės ir kitų įmonių sektorių pajamos, smuktelėjusios atitinkamai 
21,2 proc. (33 mln. litų) ir 14 proc. (23 mln. litų). Miškininkystės sektoriaus pajamų 
mažėjimą lėmė 17,2 proc. smukęs parduotos apvaliosios medienos kiekis ir 8 proc. su-
mažėjusi kaina. Kitų įmonių sektoriaus bendrosios pajamos sumažėjo daugiausia dėl 
Lietuvos naftos produktų agentūros mažesnių pajamų.

Energetikos sektoriaus įmonių bendrosios pajamos padidėjo 21 mln. litų (iki 695 mln. 
litų). VAE grupės pajamos padidėjo 36 mln. litų dėl atitinkamai 1,7 proc. ir 9,6 proc. 
išaugusių LESTO ir „Litgrid“ pajamų. „Klaipėdos naftos“ pajamos antrąjį 2012 metų 
ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 34,4 proc. – iki 
30,6 mln. litų, o tam daugiausia įtakos turėjo sumažėjusi naftos produktų krova dėl 
„Orlen Lietuva“ remonto.

Transporto sektoriaus pajamos padidėjo 29 mln. litų (iki 664 mln. litų). Teikdama papil-
domas paslaugas įmonių grupė „Lietuvos geležinkeliai“ padidino pardavimo pajamas 
6,5 proc. – iki 446 mln. litų. Lietuvos paštas, daugiausia dėl didesnių pajamų iš univer-
saliųjų pašto paslaugų teikimo kilstelėjo savo pardavimo pajamas 3,8 proc. – iki 46 mln. 
litų. Dėl išaugusių trumpalaikių sutarčių frachto pajamų Lietuvos jūrų laivininkystės 
pajamos išaugo 7,4 proc. ir siekė 19,5 mln. litų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direk-
cijos pajamos sumažėjus krovai antrąjį ketvirtį siekė 40,7 mln. litų – 4,1 proc. mažiau nei 
tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Pardavimo 
pajamos
(mln. litų)

674 634 

155 166 

695 664 

122 143 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

  

2011 m. II ketv. 

2012 m. II ketv. 

+3,1% +4,6% 

-21,2% -14,0% 

 „ Antrąjį ketvirtį 
labiausiai – 21,2 
proc. – smuktelėjo 
miškininkystės sek-
toriaus pajamos dėl 
sumažėjusios me-
dienos paklausos.“

„
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Veiklos pelnas

Pusmetis

VVĮ veiklos pelnas pirmąjį 2012 metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
pernai, sumažėjo 32,1 proc. – nuo 231,7 mln. iki 157,2 mln. litų. Energetikos sekto-
riaus įmonių veiklos pelnas sumažėjo 39,1 proc., iki 20,2 mln. litų, transporto – 23,5 proc., 
iki 125 mln. litų,  miškininkystės – net 70,6 proc., iki 14 mln. litų. Kitų įmonių sektoriaus 
veiklos nuostoliai sumažėjo 10,6 mln. litų ir pirmąjį šių metų pusmetį siekė 2 mln. litų. 

Energetikos sektoriuje beveik 1,9 mln. litų sudariusius VAE grupės veiklos nuostolius 
lėmė 27,5 mln. litų (5,2 proc.) siekęs veiklos sąnaudų padidėjimas dėl „Lietuvos energi-
jos“ aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių nuostolingai sutarčiai atstatymo 
sąnaudų ir išaugusių VAE bendrovės darbo užmokesčio, konsultacinių paslaugų ir vie-
šųjų ryšių sąnaudų. „Klaipėdos naftos“ veiklos pelnas dėl mažesnių pajamų smuktelė-
jo 22,9 proc., iki 24,2 mln. litų. Ignalinos atominė elektrinė dėl daugiau nei perpus su-
mažėjusių veiklos sąnaudų ir išaugusios kitos veiklos pelno veiklos nuostolius sumažino 
nuo 12 mln. iki 3,7 mln. litų.

Transporto sektoriuje labiausiai smuktelėjo „Lietuvos geležinkelių“ veiklos pelnas – 30 
proc., iki 88,1 mln. litų. Tai lėmė ūgtelėjusios darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, remonto 
darbų sąnaudos, dėl kurių įmonių grupės pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos kartu 
išaugo 11,4 proc. (81,5 mln. litų). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 
pelnas sumažėjo nuo 48 mln. iki 41,8 mln. litų, dėl 8,3 proc. sumažėjusios krovos ir 4 
proc. ūgtelėjusių įmonės veiklos sąnaudų, kurios padidėjo vykdžius uosto akvatorijos 
valymo darbus.

Veiklos rezultatus pastebimai pagerino oro uostai. Tarptautinis Vilniaus oro uostas, 
35,7 proc. išaugus keleivių skaičiui ir sumenkus veiklos sąnaudoms, sumažino veiklos 
nuostolius nuo 2,6 iki 0,6 mln. litų. Kauno oro uostas, didindamas neaviacinės veiklos 
pajamas ir mažindamas veiklos sąnaudas, praėjusių metų pirmąjį pusmetį 0,8 mln. litų 
siekusius veiklos nuostolius pakeitė 1,2 mln. litų veiklos pelnu. Tarptautinio Palangos 
oro uosto veiklos nuostoliai sumažėjo nuo 342 tūkst. iki 121 tūkst. litų.

Miškininkystės sektoriaus veiklos pelnas sumažėjo 33,6 mln. litų dėl net 15,4 proc. su-
mažėjusių miškų urėdijų pardavimo pajamų. Sektoriaus įmonių pardavimo savikaina 
smuktelėjo 8,1 proc., o veiklos sąnaudos sumažėjus pardavimo mastui beveik nepakito, 
nes 6,3 mln. litų išaugo miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnau-
dos, taip pat didėjo miškų urėdijų bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Kitų įmonių sektoriuje nuostolingiausia įmone išliko „Būsto paskolų draudimas“, kurio 
veiklos nuostoliai dėl draudimo išmokų sąnaudų siekė 11 mln. litų, tačiau buvo perpus 
mažesni nei prieš metus. 

Veiklos pelnas
(mln. litų)

33 

164 

48 

-13 

20 
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14 

-2 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

2011 m. 6 mėn. 

2012 m. 6 mėn. 

„VVĮ portfelio vei-
klos pelnas pirmąjį 
pusmetį siekė 
157,2 mln. litų. 

Tai 32,1 proc. ma-
žiau nei tuo pačiu 
laikotarpiu prieš 
metus.“

„
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Antrasis ketvirtis

Antrąjį 2012 metų ketvirtį VVĮ veiklos pelnas buvo 46,9 mln. litų mažesnis nei atitin-
kamą praėjusių metų ketvirtį ir siekė 55,7 mln. litų. Visų sektorių, išskyrus transporto,  
veiklos rezultatas antrąjį ketvirtį buvo neigiamas.

Energetikos sektoriaus įmonių veiklos nuostoliai antrąjį 2012 metų ketvirtį buvo 3,8 mln. 
litų didesni nei atitinkamą praėjusių metų ketvirtį ir siekė 7,9 mln. litų. Šiam rezultatui 
didžiausią neigiamą įtaką turėjo  dėl mažesnių gautų pajamų 50,2 proc., iki 11,2 mln. 
litų, smuktelėjęs „Klaipėdos naftos“ veiklos pelnas. Dėl sparčiau už sąnaudas augusių 
pajamų VAE grupės veiklos nuostoliai sumažėjo nuo 14,5 mln. iki 12,8 mln. litų, o iš di-
džiausių grupės įmonių veiklos rezultatą labiausiai pagerino LESTO, veiklos nuostolius 
sumažinusi 12,2 mln. litų. 

Transporto sektoriaus įmonių veiklos pelnas smuktelėjo nuo 94 mln. iki 78 mln. litų. Tam 
įtakos turėjo nuo 70,7 mln. iki 58,2 mln. litų sumažėjęs „Lietuvos geležinkelių“ veiklos 
pelnas ir nuo 22,4 mln. iki 19,6 mln. litų smuktelėjęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos veiklos pelnas dėl sumažėjusių krovinių srautų ir padidėjusių sąnaudų. Lietu-
vos pašto veiklos nuostoliai išaugo 2,2 mln. litų, iki 2,5 mln. litų, daugiausia dėl didesnių 
sąnaudų turto remontui ir priežiūrai. Iš transporto sektoriaus įmonių antrąjį 2012 metų 
ketvirtį veiklos rezultatus labiausiai pagerino Tarptautinis Vilniaus oro uostas (nuo 552 
tūkst. iki 1,6 mln. litų veiklos pelno). 

Miškininkystės sektoriaus įmonės, 2011 metų antrąjį ketvirtį uždirbusios 10,1 mln. litų 
veiklos pelno, šiemet tuo pačiu laikotarpiu patyrė 13,3 mln. litų veiklos nuostolio. Tai 
lėmė 21,7 proc., iki 121,2 mln. litų, sumažėjusios miškų urėdijų pardavimo pajamos.

Kitų įmonių sektoriaus veiklos rezultatas suprastėjo nuo 2,4 mln. litų veiklos pelno antrąjį 
2011 metų ketvirtį iki beveik 1,4 mln. litų veiklos nuostolių tuo pačiu laikotarpiu 2012 me-
tais. Dėl sumažėjusių pajamų iš transporto priemonių registravimo 46 proc., iki 1,7 mln. 
litų, smuktelėjo „Regitros“ veiklos pelnas. „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ vei-
klos rezultatą pablogino 773 tūkst. litų, „Būsto paskolų draudimas“ – 730 tūkst. litų. 
Padidinęs pajamas 13,7 proc. ir 20 proc. sumažinęs veiklos sąnaudas, Lietuvos parodų 
ir kongresų centras „LITEXPO“ veiklos pelną padidino net 64,7 proc., iki 2,4 mln. litų.

Veiklos pelnas
(mln. litų)
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Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

2011 m. II ketv. 

2012 m. II ketv. 

10

Pelningumas
Paskutinių dvylikos mėnesių portfelio nuosavo kapitalo grąža pirmojo 2012 metų 
pusmečio pabaigoje, palyginti su 2011 metų pabaiga, sumažėjo nuo 0,4 iki -0,1 proc.

Energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos rodiklis beveik nepakito ir siekė -2 proc. 
VAE grupės nuosavo kapitalo grąžos rodiklis nesikeitė ir išliko -1,4 proc. Dėl blogesnių 
pirmojo pusmečio veiklos rezultatų „Klaipėdos naftos“ paskutinių dvylikos mėnesių 
nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 1,7 procentinio punkto – iki 7,8 proc.

Antrąjį 2012 metų 
ketvirtį tik transpor-
to sektorius uždirbo 
veiklos pelno, sieku-
sio 78 mln. litų.“

„
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Transporto sektoriaus įmonių nuosavybės grąža sumažėjo nuo 3,9 proc. iki 3,0 proc. Di-
džiausios transporto sektoriaus įmonės – „Lietuvos geležinkelių“ – nuosavo kapitalo 
grąža sumažėjo nuo 5,6 proc. iki 4,5 proc., o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkci-
jos– smuktelėjo nuo 5,6 proc. iki 4,4 proc. Pastaraisiais metais nuostolingai dirbęs Kauno 
oro uostas 2012 metų pirmąjį pusmetį nuosavo kapitalo grąžą padidino nuo -0,6 proc. 
iki 4,9 proc., o Tarptautinis Vilniaus oro uostas dėl padidėjusių keleivių srautų grąžos 
rodiklį pagerino nuo -0,7 iki 0,1 proc. Lietuvos paštas toliau gerindamas veiklos rezul-
tatus padidino paskutinių dvylikos mėnesių kapitalo grąžos rodiklį nuo 0,6 proc. iki 1,6 
proc. 

Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo grąža, kuri skaičiuojama iš veiklos sąnau-
dų atėmus netipinius turto ir žaliavos mokesčius valstybei ir į nuosavo kapitalo vertę 
įtraukus pinigų srautų metodu apskaičiuotą miškų vertę, 2012 metų antrąjį ketvirtį, pa-
lyginti su 2011 metų pabaiga, sumažėjo nuo 2,7 iki 1,7 proc. dėl smarkiau už sąnaudas 
sumažėjusių medienos pardavimo pajamų.

Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąža padidėjo 0,8 procentinio punkto, bet vis 
tiek išliko neigiama ir siekė -5,5 proc. „Regitros“ grąžos rodiklis dėl mažesnių pajamų 
suprastėjo nuo -7,6 proc. iki -11 proc., o Registrų centro nuosavo kapitalo grąža page-
rėjo nuo -14,8 proc. iki -13,5 proc. (rodikliai neigiami dėl finansinės veiklos nuostolių po 
banko „Snoras“ bankroto 2011 metais). Pagerinęs pirmojo pusmečio rezultatus Lietu-
vos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ nuosavo kapitalo grąžos rodiklį padidino 
nuo -0,6 proc. iki 4,0 proc. 

-1,9% 

3,9% 
2,7% 

-6,3% 

-2,0% 

3,0% 1,7% 

-5,5% 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

 

2011-12-31 
2012-06-30 

Nuosavo kapitalo grąža 
(paskutinių 12 mėnesių) 

Darbuotojai

Antrojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 42 635 darbuotojai – 211 
darbuotojų mažiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Daugiau nei pusė 
(56 proc.) darbuotojų dirbo transporto sektoriuje, o didžiausi trys darbdaviai – „Lietu-
vos geležinkeliai“, „Lietuvos paštas“ ir VAE grupė – kartu įdarbino 57 proc. visų VVĮ 
darbuotojų. 

Darbuotojų skaičius, palyginti su antrojo 2011 metų ketvirčio pabaiga, išaugo tik miš-
kininkystės sektoriuje (2,2 proc.) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 4 513 darbuotojų. Ener-
getikos sektoriaus įmonės darbuotojų skaičių sumažino labiausiai – 177 darbuotojais 
(2,2 proc.). VAE grupės darbuotojų skaičius dėl vykdytos įmonių grupės pertvarkos 2011 
metais sumažėjo 3,8 proc., t.y. 210 darbuotojų. Transporto sektoriuje darbuotojų skaičių 
labiausiai sumažino „Lietuvos paštas“ – nuo 6 874 iki 6 628 darbuotojų. „Lietuvos ge-
ležinkelių“ darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusių metų antrojo ketvirčio pabaiga, 
padidėjo 381 darbuotoju (3,1 proc.). Kitų įmonių sektoriaus darbuotojų skaičius suma-
žėjo nežymiai (0,7 proc.) ir sudarė 6 384 tūkst. darbuotojų.
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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. 6 mėn. 84,0 183,6 58,6 73,7 52,4
2012 m. 6 mėn. 84,6 193,6 61,0 59,1 46,9

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

2011 m. 6 mėn. 7,5 4,4 8,2 23,2 -1,5
2012 m. 6 mėn. 5,4 2,8 6,4 12,1 0,1

VVĮ portfelio pajamos, tenkančios vienam VVĮ darbuotojui, pirmąjį 2012 metų pusmetį, 
palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2011 metais, išaugo vos 0,7 proc. – nuo 84,0 tūkst. 
iki 84,6, tūkst. litų. Labiausiai šis rodiklis padidėjo energetikos ir transporto sektoriuo-
se – atitinkamai 5,4 proc. (iki 193,6 tūkst. litų) ir 4,1 proc. (iki 61 tūkst. litų). Tačiau miš-
kininkystės sektoriaus pajamos vienam darbuotojui, tiek dėl sumažėjusių pardavimo 
pajamų, tiek dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus, smuktelėjo net 19,8 proc. (iki 59,1 
tūkst. litų). Kitų įmonių sektoriaus  rodiklis smuktelėjo 10,6 proc., iki 46,9 tūkst. litų dar-
buotojų, daugiausia dėl mažesnių įmonių pajamų.

VVĮ portfelio veiklos pelnas vienam darbuotojui, eliminavus netipinius mokesčius vals-
tybei, pirmąjį 2012 metų pusmetį buvo 28,7 proc. mažesnis nei atitinkamu praėjusių 
metų laikotarpiu ir siekė 5,4 tūkst. litų. Dėl daugiau už pajamas išaugusių sąnaudų šis 
rodiklis smarkiai mažėjo energetikos (37,2 proc.), transporto (21,8 proc.), miškininkys-
tės (47,8 proc.) sektoriuose. Kitų įmonių sektoriaus rodiklis pagerėjo nuo 1,5 tūkst. litų 
veiklos nuostolių  vienam darbuotojui iki 100 litų veiklos pelno, įskaičiuojant valstybei 
sumokėtus netipinius mokesčius. Tam daugiausia įtakos turėjo geresni „Būsto paskolų 
draudimo“ veiklos rezultatai.

Nors „Lietuvos geležinkeliai“ pirmąjį 2012 metų pusmetį pervežė 10,3 proc. mažiau 
krovinių, dėl vykdytos papildomos veiklos bendrovės krovinių vežimo direkcijos parda-
vimo pajamos, tenkančios vienai pervežtai krovinio tonai, padidėjo nuo 31,2 iki 35,7 lito. 
Tiek pat (14,3 proc.) ūgtelėjo vienai krovinio tonai tenkanti pardavimo savikaina, o krovi-
nių vežimo direkcijos veiklos sąnaudos ūgtelėjo mažiau - 8,9 proc. Todėl grynasis pelnas, 
gautas už pervežtą krovinio toną, išaugo nuo 2,8 iki 4,8 lito.

„VVĮ portfelio vei-
klos pelnas vienam 
darbuotojui pirmąjį 
2012 metų pusmetį 
siekė 5,4 tūkst. litų – 
28,7 proc. mažiau 
nei tuo pačiu laiko-
tarpiu prieš metus.“

„
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2011 metų I pusmetis 2012 metų I pusmetis

Pajamos perveržtai tonai Savikaina pervežtai tonai Grynasis pelnas pervežtai tonai

„Lietuvos geležinkelių“ krovinių 
vežimo veiklos rodikliai, litais

Pirmojo 2012 metų pusmečio pabaigoje Lietuvos pašto visų suteiktų paslaugų kiekis su-
mažėjo 16,4 proc. iki 86,9 mln. vnt. Tačiau universaliųjų pašto paslaugų suteikta 5,4 proc. 
daugiau (24,5 mln. vienetų), o pajamos iš šių paslaugų teikimo išaugo 10,1 proc. Todėl 
vienam suteiktam paslaugos vienetui tenkančios Lietuvos pašto pardavimo pajamos 
pirmąjį 2012 metų pusmetį padidėjo nuo 0,85 lito iki 1,06 lito.

Sąnaudos vienam paslaugos vienetui išaugo 24,7 proc. dėl padidėjusių komunalinių pas-
laugų sąnaudų ir vienkartinių turto ir remonto sąnaudų. Tačiau Lietuvos paštas pirmąjį 
2012 metų pusmetį toliau vykdė griežtą sąnaudų kontrolę – 8,2 proc. sumenko ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo sąnaudos, o kompiuterizuojant paštus ir optimizuojant procesus, 
1,2 proc. sumažėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Todėl bendrovės 
grynieji nuostoliai toliau mažėjo – iki 0,03 lito vienam paslaugos vienetui.

2010 metų I pusmetis 2011 metų I pusmetis 2012 metų I pusmetis

Sąnaudos paslaugos vienetui

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

Grynasis pelnas (nuostoliai) paslaugos vienetui
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Dėl smuktelėjusios vidutinės medienos kainos, miškų urėdijų apvaliosios medienos pa-
jamos už vieną kubinį metrą parduotos medienos, smuktelėjo 3,6 proc., iki 132,8 litų. 
Apvaliosios medienos pardavimo savikaina dėl padidėjusių perkamų medienos ruošos 
paslaugų, degalų ir remonto kainų ūgtelėjo 15,3 proc., iki 46,8 litų už parduotą kubinį 
metrą, tad bendrasis apvaliosios medienos pardavimo pelnas sumažėjo 11,5 proc. – nuo 
97,2 iki 86 litų už parduotą kubinį metrą apvaliosios medienos.

2011 metų I pusmetis 2012 metų I pusmetis

Apvaliosios medienos pardavimo pajamos už kub. metrą

Miškų urėdijų apvaliosios medienos pardavimo pajamos, savikaina ir 
pelnas už parduotą kubinį metrą apvaliosios medienos, litais
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„Lietuvos geležinkeliai“ 

Lietuvos paštas 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Lietuvos jūrų laivininkystė

Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

„Kauno aerouostas“

Tarptautinis Palangos oro uostas 

Kelių įmonės 

„Klaipėdos nafta“ 

„Visagino atominė elektrinė“ 

„Lietuvos energija“ 

LESTO 

„Litgrid“ 

Miškų urėdijos 

Lietuvos radijo ir televizijos centras 



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-birželis. |  23

„Lietuvos geležinkeliai“

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
2012 metų pirmąjį pusmetį „Lietuvos geležinkeliai“ per-
vežė 23,5 mln. tonų krovinių – 10,3 proc. mažiau nei tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus. Pagrindinių bendrovės klien-
tų Lietuvoje vežimų mastas smuktelėjo 14,1 proc. labiausiai 
dėl 2012 metų antrąjį ketvirtį vykdyto bendrovės „Orlen Lie-
tuva“ remonto ir sumažėjusių naftos pervežimų. Be to, paste-
bimai sumažėjo Rusijos krovinių, ypač naftos ir cheminių bei 
mineralinių trąšų, tranzitas per Klaipėdos uostą. 
Keleivių vežimo mastas ūgtelėjo 4,8 proc., iki 2,3 mln. ke-
leivių. Keleivių vietiniais maršrutais pervežta 2,5 proc. dau-
giau (1,8 mln. keleivių). Tam įtakos turėjo atnaujintas riedme-
nų parkas ir lojalumo programa. Tarptautiniai vežimai išaugo 
net 15 proc., iki beveik 476 tūkst. keleivių per pusmetį. 
Bendrovės pajamos už krovinių pervežimus smuktelėjo 0,4 
proc. ir sudarė 705,4 mln. litų, tačiau visos „Lietuvos geležin-
kelių“ įmonių grupės pardavimo pajamos padidėjo 5,3 proc., 
iki 875,7 mln. litų. Pajamas padidinti padėjo bendrovės vyk-
dyta papildoma veikla: prekinių vagonų nuoma, tarpininkavi-
mas pervežant NATO krovinius.
Įmonių grupės pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos 
pirmąjį 2012 metų pusmetį sudarė 797,6 mln. litų – 11,4 
proc. daugiau nei prieš metus. Labiausiai padidėjo „Lietu-
vos geležinkelių“ remonto darbų, nusidėvėjimo, darbo užmo-
kesčio sąnaudos. Dėl smarkiau už pajamas išaugusių sąnau-
dų įmonių grupės grynasis pelnas pirmąjį 2012 metų pusmetį 
siekė 69,5 mln. litų  - tai 30 proc. mažiau nei prieš metus.  

Antrasis ketvirtis
Antrąjį ketvirtį „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės re-
zultatai kiek pagerėjo, tačiau taip pat buvo prastesni nei 
atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Nors pardavimo paja-
mos išaugo 6,5 proc. (iki 446,4 mln. litų), pardavimo savikaina 
ir veiklos sąnaudos ūgtelėjo dar smarkiau –atitinkamai 11,3 
proc. (iki 354,6 mln. litų) ir 12,7 proc. (iki 40,9 mln. litų). Tai 
daugiausia lėmė išaugusios išlaidos darbo užmokesčiui bei 
padidėjusios nusidėvėjimo sąnaudos. Dėl kitos veiklos pelno 
ir geresnio finansinės ir investicinės veiklos rezultato, „Lietu-
vos geležinkelių“ įmonių grupės grynasis pelnas, palyginti su 
antruoju praėjusių metų ketvirčiu, smuktelėjo tik 0,5 proc. ir 
siekė 48,6 mln. litų. 

www.litrail.lt

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)
Ričardas Čapas (Newsec/Re&Solution)

Stasys Dailydka

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

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,05
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

679 832 876

8,3%

11,9%

7,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 419 304 446 395 831 998 875 748
Pardavimo savikaina 318 615 354 570 640 487 710 564
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 100 689 91 825 191 511 165 184
Veiklos sąnaudos 36 280 40 870 75 634 87 078
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 6 266 7 259 9 918 10 012
Veiklos pelnas (nuostoliai) 70 676 58 214 125 795 88 118
EBITDA 155 631 148 516 295 173 268 143
Finansinė ir investicinė veikla -2 879 -1 614 -7 611 -5 330
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

67 797 56 600 118 184 82 788

Pelno mokestis 18 934 7 994 18 938 13 329
Grynasis pelnas 48 863 48 605 99 246 69 458
Grynojo pelno marža 11,7% 10,9% 11,9% 7,9%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 4 434 800 4 509 207
Trumpalaikis turtas 449 955 538 075
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 637 139 215
Turto iš viso 4 884 755 5 047 282
Nuosavas kapitalas 2 719 020 2 665 810
Dotacijos, subsidijos 1 319 647 1 393 712
Įsipareigojimai 846 088 987 760
Finansiniai įsipareigojimai 456 885 437 911
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 884 755 5 047 282

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

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. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 12 111 12 492
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

10 963 12 591
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Lietuvos paštas

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Lietuvos pašto pardavimo pajamos siekė 92,4 mln. litų, 
tai 4,8 proc. daugiau nei praeitų metų pirmąjį pusmetį. 
Per šį laikotarpį buvo suteikta 86,9 mln. vnt. paslaugų, o tai 
net 16,4 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu. Tačiau uni-
versaliųjų pašto paslaugų (UPP) apimtys augo 5,4 proc., o 
pajamos iš šių paslaugų augo 10,1 proc., iki 46,4 mln. litų, ir 
nulėmė bendrą pajamų augimą. Pusmečio veiklos sąnaudos 
buvo 4,2 proc. didesnės nei tuo pat laikotarpiu prieš metus ir 
siekė 95,7 mln. litų. Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaity-
mų su užsienio paštais sąnaudos buvo 6,4 proc. mažesnės ir 
siekė 7,8 mln. litų. Reikšmingai didėjo komunalinių paslaugų 
sąnaudos – jos išaugo 18,2 proc., iki 4,5 mln. litų. EBITDA pir-
mąjį 2012 metų pusmetį siekė 1,3 mln. litų ir buvo 255 tūkst. 
didesnis nei prieš metus. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pa-
tirta 2,7 mln. litų grynųjų nuostolių, tačiau jie buvo 27,8 proc. 
mažesni nei 2011 metų pirmąjį pusmetį.

Antrasis ketvirtis
Bendrovė antrąjį metų ketvirtį uždirbo 46,2 mln. litų par-
davimo pajamų, t.y. 3,8 proc. daugiau nei 2011 metų an-
trąjį ketvirtį. Veiklos sąnaudos sudarė 49,3 mln. litų ir buvo 
8,7 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. 
Veiklos sąnaudų augimui daugiausia įtakos turėjo didesnės 
sąnaudos turto remontui ir priežiūrai – šį ketvirtį jos siekė 1,3 
mln. litų, kai pernai tuo pat metu siekė 0,3 mln. litų. Ketvirčio 
grynasis nuostolis buvo šiek tiek daugiau nei dukart didesnis 
nei pernai tuo pat metu ir siekė 3,1 mln. litų.
Gegužę siekdamas įtvirtinti savo pozicijas rinkoje, Lietuvos 
paštas įsigijo siuntų savitarnos terminalus SIUNTOS24 val-
dančią bendrovę „Baltic Post“, be to, atnaujino leidinių pre-
numeravimo sistemą elektroninėje erdvėje.

www.post.lt

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,3% 0,8%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,6% 1,6%
D/E 19,3% 24,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 6 874 6 628
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 7

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

6 923 8 498

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)
Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)

Linas Sasnauskas (nepriklausomas konsultantas)

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 44 520 46 229 88 174 92 415
Veiklos sąnaudos 45 377 49 317 91 833 95 731
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 608 623 1 136 1 340
Veiklos pelnas (nuostoliai) -249 -2 465 -2 523 -1 976
EBITDA 1 514 -839 1 051 1 306
Finansinė ir investicinė veikla -437 -192 -740 -358
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-686 -2 657 -3 262 -2 334

Pelno mokestis 821 440 467 359
Grynasis pelnas -1 507 -3 098 -3 729 -2 693
Grynojo pelno marža -3,4% -6,7% -4,2% -2,9%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 172 730 164 316
Trumpalaikis turtas 52 359 55 765
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 871 11 238
Turto iš viso 225 090 220 082
Nuosavas kapitalas 113 811 110 529
Dotacijos, subsidijos 0 1
Įsipareigojimai 111 279 109 552
Finansiniai įsipareigojimai 21 912 27 038
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 225 090 220 082

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

-8,4% -4,2%
-2,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

84 88 92

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,22

Turtas

mlrd.Lt
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
2012 m. sausio-birželio mėn. krova Klaipėdos uoste suda-
rė 16,9 mln. tonų, tai 8,3 proc. mažiau nei pernai tuo pat 
metu. 11,7 proc., iki 5 mln. tonų, sumažėjo skystųjų krovinių 
krova. Naftos ir naftos produktų krovos sumažėjimui dau-
giausia įtakos turėjo krovos srautų persiskirstymas regione 
dėl vis didesnės naujojo Ust-Luga krovinių terminalo įtakos. 
Biriųjų ir suverstinių krovinių perkrauta 6,5 mln. tonų, t.y. 8,3 
proc. mažiau – labiausiai sumenko natūralių ir cheminių trą-
šų krova (iki 4 mln. tonų, o tai net 18 proc. mažiau nei pirmąjį 
2011 metų pusmetį). Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų 
bendra krova pirmąjį pusmetį sudarė 173,7 mln. tonų ir buvo 
5,1 proc. didesnė nei prieš metus. Augimui daugiausia įtakos 
turėjo anglies (+4 mln. tonų), žalios naftos (+3,3 mln. tonų) ir 
konteinerizuotų krovinių (+1,3 mln. tonų) augimas.  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pardavimo 
pajamos pirmąjį 2012 metų pusmetį buvo 5,7 proc. ma-
žesnės nei praeitų metų pirmąjį pusmetį ir siekė 79,2 mln. 
litų. Pajamos iš rinkliavų sumenko apie 7 proc., iki 68,4 mln. 
litų. Žemės nuomos pajamų dydis, palyginti su atitinkamu 
laikotarpiu pernai, beveik nepakito ir siekė 10,4 mln. litų. Dėl 
2,8 mln. litų vertės uosto akvatorijos valymo darbų įmonės 
veiklos sąnaudos aptariamuoju laikotarpiu buvo 4 proc. di-
desnės nei prieš metus ir siekė 37,4 mln. litų. Pusmečio gry-
nasis pelnas sumenko 32,4 proc. ir sudarė 35 mln. litų. Laiko-
tarpio EBITDA sudarė 60 mln. litų ir buvo 8,1 proc. mažesnis 
nei pernai tuo pat metu (į šį rodiklį įskaičiuotos Klaipėdos 
miesto savivaldybei perduotos lėšos 5,1 mln. litų ir 1,4 mln. 
litų vertės neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka).

Antrasis ketvirtis
Antrąjį ketvirtį uosto direkcijos pardavimo pajamos siekė 
40,7 mln. litų, t.y. 4,1 proc. mažiau nei atitinkamu laiko-
tarpiu prieš metus. Veiklos sąnaudos sudarė 21,2 mln. litų ir 
buvo 5,4 proc. didesnės nei pernai tuo pat metu. Įmonė an-
trąjį ketvirtį uždirbo 15 mln. litų grynojo pelno – tai 33,7 proc. 
mažiau nei tuo pat metu 2011 metais. Laikotarpio EBITDA 
buvo 8 proc. mažesnis ir siekė 28,7 mln. litų. 

www.portofklaipeda.lt

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. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 42 464 40 730 83 958 79 190
Veiklos sąnaudos 20 076 21 155 35 998 37 433
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 6 0 6
Veiklos pelnas (nuostoliai) 22 388 19 582 47 961 41 764
EBITDA 31 199 28 719 65 305 60 011
Finansinė ir investicinė veikla 941 -4 575 3 819 -6 785
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

23 329 15 006 51 779 34 979

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas 23 329 15 006 51 779 34 979
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

24 797 16 442 53 247 36 415

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) 
marža 

58,4% 40,4% 63,4% 46,0%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 1 362 880 1 404 886
Trumpalaikis turtas 81 545 194 285
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 484 60 143
Turto iš viso 1 444 425 1 599 171
Nuosavas kapitalas 1 287 253 1 320 358
Dotacijos, subsidijos 37 871 142 193
Įsipareigojimai 119 300 136 621
Finansiniai įsipareigojimai 89 507 81 040
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 444 425 1 599 171

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 5,0% 3,7%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 5,6% 4,4%
D/E 7,0% 6,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 274 254
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

10 233 10 138

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

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

1,60
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

72 84 79

27,6%

63,4%

46%

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

Veiklos rezultatai 
Pusmetis

Bendrovės pardavimo pajamos dėl išaugusių pajamų iš 
trumpalaikių sutarčių pirmąjį 2012 metų pusmetį sudarė 
37,6 mln. litų ir buvo 4,3 proc. didesnės nei atitinkamu lai-
kotarpiu prieš metus. Pardavimo savikaina buvo 2,1 proc. 
didesnė ir siekė 40,2 mln. litų. Įgulos sąnaudos, palyginti su 
2011 metų pirmuoju pusmečiu, augo 19,4 proc., iki 10,2 mln. 
litų, nes nuo 2012 metų pradžios įsigaliojo nauja jūrininkų 
vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka. Dėl įmonės 
sprendimo didesnę dalį laivų įdarbinti pagal trumpalaikes 
sutartis (pagal jas dirbo 8 iš 11 laivų) ir smarkiai išaugusių 
kuro kainų bendrovės kuro sąnaudos buvo 67 proc. didesnės 
nei prieš metus ir sudarė 7,3 mln. litų. Pardavimo savikainą 
didino ir augusios draudimo (+0,3 mln. litų), laivų avarinio 
remonto (+1,1 mln. litų) bei kitos sąnaudos. Tačiau pakeitus 
laivų nusidėvėjimo terminus, perskaičiavus likvidacines lai-
vų vertes, nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 35,3 proc., iki 
9,6 mln. litų. Bendrovės veiklos sąnaudos beveik nekito ir 
siekė 2,2 mln. litų. Bendrovė dėl neigiamo valiutų kursų po-
kyčio pirmąjį 2012 m. pusmetį patyrė 2,5 mln. litų nuostolių. 
Pirmąjį pusmetį bendrovės EBITDA siekė 5 mln. litų ir buvo 
47,3 proc. mažesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. 
Grynieji nuostoliai siekė 8,3 mln. litų ir buvo 5,6 karto didesni 
nei pernai.

Antrasis ketvirtis
Ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 19,5 mln. litų, t.y. 
7,4 proc. daugiau nei 2011 metų antrąjį ketvirtį. Pardavi-
mo savikaina buvo 2,2 proc. didesnė ir sudarė 20,9 mln. litų. 
Veiklos sąnaudos siekė 1,1 mln. litų ir buvo 2,5 proc. mažes-
nės nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Ataskaitinio laikotar-
pio EBITDA, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, 
smuko 25,3 proc., iki 3,3 mln. litų. Grynieji nuostoliai buvo 2,8 
karto didesni ir siekė 7,2 mln. litų. 

www.ljl.lt

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -12,0% -15,4%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -18,5% -23,7%
D/E 49,2% 50,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 349 358
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

5 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 566 10 150

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Audronis Lubys
Valdybos pirmininkas Arūnas Štaras (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija)

Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija)
Mindaugas Utkevičius („AS LHV Capital“)

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

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

Evalas 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. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 18 178 19 529 36 061 37 600
Pardavimo savikaina 20 474 20 926 39 341 40 154
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -2 297 -1 397 -3 280 -2 554
Veiklos sąnaudos 1 087 1 059 2 246 2 229
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 23 63 63 105
Veiklos pelnas (nuostoliai) -3 360 -2 393 -5 463 -4 678
EBITDA 4 468 3 338 9 550 5 033
Finansinė ir investicinė veikla 781 -4 842 4 209 -3 576
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-2 579 -7 236 -1 253 -8 254

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas -2 579 -7 236 -1 253 -8 254
Grynojo pelno marža -14,2% -37,1% -3,5% -22,0%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 207 252 206 233
Trumpalaikis turtas 6 602 5 643
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 793 162
Turto iš viso 213 854 211 877
Nuosavas kapitalas 135 440 130 328
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 78 414 81 549
Finansiniai įsipareigojimai 66 603 65 929
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 213 854 211 877

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.

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,21

Turtas

mlrd.Lt

-148,3%

-3,5%

-22%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

25 36 38
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Tarptautinis Vilniaus oro uostas

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Įmonės pardavimo pajamos pirmąjį 2012 metų pusmetį 
siekė 23,9 mln. litų ir buvo 6,1 proc. didesnės nei pernai 
tuo pat metu. Aviacinės veiklos pajamos ūgtelėjo 3,7 proc., 
iki 14,9 mln. litų, nes 7 proc., iki 13,6 mln. litų, augo pajamos 
iš rinkliavų. Neaviacinės veiklos pajamos augo 10,3 proc., iki 
9 mln. litų, daugiausia dėl to, kad uždirbta 1,1 mln. litų inves-
ticinio turto nuomos pajamų, t.y. 4,4 karto daugiau nei atitin-
kamu laikotarpiu pernai. 
Per pirmąjį 2012 metų pusmetį oro uoste aptarnauta 970,8 
tūkst. keleivių (35,7 proc. daugiau nei per tą patį laikotar-
pį 2011 metais) bei 14,5 tūkst. orlaivių (11,9 proc. daugiau). 
Skrydžių ir keleivių skaičius augo daugiausia dėl didžiausią 
keleivių skaičių oro uoste aptarnaujančių pigių skrydžių oro 
linijų bendrovių – „Wizz Air“ ir „Ryanair“ – veiklos plėtros oro 
uoste. 
Oro uosto pardavimo savikaina ūgtelėjo 2,7 proc., iki 19,2 
mln. litų. Veiklos sąnaudos smuktelėjo 17,8 proc. ir siekė 5,4 
mln. litų. Didžiausios įtakos tam turėjo ilgalaikio turto eksplo-
atacijos, turto nuomos, nematerialaus turto amortizacijos, 
techninės priežiūros paslaugų, oro uosto civilinės atsako-
mybės draudimo, civilinės aviacijos administracijos mokes-
čio, reklamos, viešųjų ryšių, spaudos sąnaudų sumažėjimas. 
EBITDA ataskaitiniu laikotarpiu buvo 61,9 proc. didesnis ir 
siekė 6,3 mln. litų. Įmonė per pirmuosius šešis 2012 metų 
mėnesius patyrė 1,1 mln. litų nuostolių (2011 metų pirmąjį 
pusmetį patirta 3 mln. litų nuostolių).

Antrasis ketvirtis
Pardavimo pajamos antrąjį ketvirtį siekė 13,1 mln. litų ir 
buvo 1,6 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus. Pardavimo savikaina smuktelėjo 3,9 proc., iki 8,6 mln. 
litų. Veiklos sąnaudos sudarė 2,9 mln. litų (14,8 proc. mažiau 
nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus). Didžiausios įtakos 
tam turėjo ilgalaikio turto eksploatacijos, nematerialaus tur-
to amortizacijos, techninės priežiūros paslaugų, transporto, 
mažaverčio inventoriaus, civilinės aviacijos administracijos 
mokesčio, viešųjų ryšių, spaudos sąnaudų sumažėjimas. 
EBITDA per ketvirtį augo 32,2 proc., iki 5,1 mln. litų. Per antrąjį 
ketvirtį įmonė uždirbo 1,4 mln. litų grynojo pelno.

www.vilnius-airport.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,5% 0,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,7% 0,1%
D/E 15,7% 14,7

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 333 327
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 769 8 923

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Tomas Vaišvila
Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Jūratė Savickienė  (Susisiekimo ministerija)

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

Tomas Vaišvila

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 317 864 309 865
Trumpalaikis turtas 16 443 17 424
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 912 5 563
Turto iš viso 334 307 327 290
Nuosavas kapitalas 243 026 241 966
Dotacijos, subsidijos 44 558 42 738
Įsipareigojimai 46 723 42 586
Finansiniai įsipareigojimai 38 182 35 455
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 334 307 327 290

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 12 916 13 121 22 496 23 867
Pardavimo savikaina 8 988 8 637 18 662 19 160
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 929 4 484 3 834 4 707
Veiklos sąnaudos 3 396 2 893 6 575 5 407
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 20 23 151 64
Veiklos pelnas (nuostoliai) 552 1 614 -2 590 -636
EBITDA 3 841 5 078 3 921 6 349
Finansinė ir investicinė veikla -236 -189 -450 -423
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 316 1 425 -3 040 -1 059

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas 316 1 425 -3 040 -1 059
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 316 1 425 -3 040 -1 059

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 2,4% 10,9% -13,5% -4,4%

2012 m. 6 mėn.

-19,7%
-13,5%

-4,4%

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

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn.

20 22 24

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,33
Turtas

mlrd.Lt
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„Kauno aerouostas“

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Sėkmingai įgyvendinti komerciniai projektai leido įmonei 
uždirbti 4,2 mln. litų neaviacinių pajamų (labiausiai išaugo 
reklamos, patalpų nuomos, kavinių ir parduotuvių apyvartos 
bei žemės nuomos pajamos), t.y. 87 proc. daugiau nei ati-
tinkamu laikotarpiu prieš metus. Aviacinių pajamų uždirbta 
12,2 proc. mažiau, t.y. 1,4 mln. litų. Šių pajamų pokyčius lėmė 
aptarnautų krovinių kiekio mažėjimas. Aviakompanijai „Jade 
Cargo“ 2012 metų vasarį paskelbus bankrotą, sustabdyta kro-
vinių pervežimo iš Šanchajaus programa. Ši programa Kauno 
oro uoste buvo sėkmingai vykdoma 2011 metais. 
Iš viso uždirbta 5,6 mln. litų pardavimo pajamų, 45,9 
proc. daugiau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį. Per šį laiko-
tarpį aptarnauta 448,6 tūkst. keleivių, t.y. 2 proc. daugiau nei 
pernai tuo pačiu metu. Pardavimo savikaina ūgtelėjo vos 0,4 
proc., iki 3,5 mln. litų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 7,1 proc., 
iki 1,3 mln. litų. Dėl efektyvesnės įmonės veiklos EBITDA siekė 
1,9 mln. litų, kai tuo pačiu metu 2011 metais sudarė -80 tūkst. 
litų. Per 2012 metų pirmąjį pusmetį uždirbta 1,1 mln. litų gry-
nojo pelno, kai pernai tuo pat metu buvo patirta 0,9 mln. litų 
grynųjų nuostolių.

Antrasis ketvirtis
Ketvirčio pardavimo pajamos buvo 9,9 proc. didesnės nei 
atitinkamu laikotarpiu 2011 metais ir sudarė 2,2 mln. litų. 
Pardavimo savikaina sudarė 1,7 mln. litų, t.y. 2,4 proc. dau-
giau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį. Veiklos sąnaudos suma-
žėjo 5,8 proc., iki 0,6 mln. litų. Laikotarpio EBITDA siekė 361 
tūkst. litų, kai pernai tuo pat metu sudarė 224 tūkst. litų. Gry-
nieji laikotarpio nuostoliai sudarė 28 tūkst. litų, kai tuo pačiu 
laikotarpiu prieš metus buvo patirta 166 tūkst. litų nuostolių.

www.kaunas-airport.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,1% 1,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,6% 4,9%
D/E 9,6% 11,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 136 133
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

2 2

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 500 6 083

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Arijandas Šliupas
Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

Rimantas Mikaitis (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 162 993 160 211
Trumpalaikis turtas 2 708 3 786
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 260 394
Turto iš viso 165 701 163 997
Nuosavas kapitalas 35 441 36 568
Dotacijos, subsidijos 121 849 119 469
Įsipareigojimai 8 411 7 960
Finansiniai įsipareigojimai 3 386 4 057
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 165 701 163 997

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 2 017 2 216 3 839 5 603
Pardavimo savikaina 1 639 1 679 3 519 3 532
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 378 537 320 2 071
Veiklos sąnaudos 670 631 1 346 1 251
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 156 87 226 356
Veiklos pelnas (nuostoliai) -136 -7 -800 1 176
EBITDA 224 361 -80 1 911
Finansinė ir investicinė veikla -30 -21 -58 -48
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-166 -28 -858 1 128

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas -166 -28 -858 1 128
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

-63 74 -653 1 332

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 

-3,1% 3,3% -17,0% 23,8%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,16
Turtas

mlrd.Lt

2012 m. 6 mėn.
-38,8%

-17%

23,8%

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

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn.

2
4

 6
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Tarptautinis Palangos oro uostas

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Per pirmąjį pusmetį oro uostas aptarnavo 62 tūkst. kelei-
vių (23,6 proc. daugiau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį), 
buvo registruoti 1521 lėktuvų skrydžiai (10,5 proc. dau-
giau). Skrydžių skaičius augo, nes aviakompanija SAS pradė-
jo reguliarius skrydžius į Oslą. Pirmąjį pusmetį įmonė uždirbo 
2,3 mln. litų pajamų, t.y. 27,4 proc. daugiau nei pernai tuo pat 
metu. Tai lėmė išaugęs keleivių ir aptarnautų orlaivių skai-
čius. Kitos veiklos pajamos sumažėjo 1 proc., iki 339 tūkst. 
litų, nes VĮ „Oro navigacija“ atsisakė nemažos dalies iš oro 
uosto pirktų paslaugų. Pardavimo savikaina išaugo 11,4 proc. 
ir siekė 1,6 mln. litų. Veiklos sąnaudos ūgtelėjo 4,4 proc., iki 
1 mln. litų. Savikainos ir sąnaudų augimą lėmė 13 proc. au-
gusios energijos ir šilumos sąnaudos, 4 kartus didesnės są-
naudos pastatų remontui. Personalo išlaikymo sąnaudos 
padidėjo 7 proc. dėl darbuotojams išmokėtų kompensacijų 
už nepanaudotas atostogas ir išeitinių išmokų. Dėl smarkiai 
augusių pajamų įmonės pusmečio EBITDA buvo 4,5 karto di-
desnis nei pernai ir sudarė 376 tūkst. litų, grynieji nuostoliai 
sumažėjo 28 proc., iki 95 tūkst. litų.

Antrasis ketvirtis
Antrąjį ketvirtį įmonė gavo 1,3 mln. litų pajamų, tai 21,5 
proc. daugiau nei 2011 metų antrąjį ketvirtį. Pardavimo 
savikaina augo 21,6 proc., iki 0,8 mln. litų, o veiklos sąnaudos 
smuktelėjo 7,5 proc., iki 0,5 mln. litų. Todėl EBITDA išaugo 
71,2 proc., iki 351 tūkst. litų. Dėl prastesnio finansinės ir in-
vesticinės veiklos rezultato, grynojo pelno įmonė uždirbo 108 
tūkst. litų, t.y. 44,9 proc. mažiau nei 2011 metų antrąjį ketvirtį.

www.palanga-airport.lt

Mažos ir vidutinės klasės orlaiviams pritaikytos oro uosto 
infrastruktūros eksploatavimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,2% 0,2%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,3% 0,4%
D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

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

3 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

6 333 6 611

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Jolanta Jucevičiūtė
Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Rolandas Bražinskas (Susisiekimo ministerija)

Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 137 370 136 747
Trumpalaikis turtas 4 677 4 424
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 779 480
Turto iš viso 142 047 141 171
Nuosavas kapitalas 93 164 92 506
Dotacijos, subsidijos 48 501 47 802
Įsipareigojimai 382 863
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 142 047 141 171

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 1 031 1 253 1 811 2 308
Pardavimo savikaina 633 770 1 459 1 625
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 398 483 352 683
Veiklos sąnaudos 521 482 949 991
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 115 93 255 187
Veiklos pelnas (nuostoliai) -8 94 -342 -121
EBITDA 205 351 84 376
Finansinė ir investicinė veikla 204 14 210 26
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 196 108 -132 -95

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas 196 108 -132 -95
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 196 108 68 114

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 19,0% 8,6% 3,7% 4,9%

2012 m. 6 mėn.
-10,4%

3,7% 4,9%

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

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn.

1,8 1,8
 

2,3

0,14
Turtas

mlrd.Lt

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos
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Kelių įmonės

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Dešimt regioninių kelių priežiūros įmonių ir VĮ „Automa-
gistralė“ per pirmuosius šešis 2012 metų mėnesius uždir-
bo 119,9 mln. litų pajamų, t.y. 3,7 proc. mažiau nei atitin-
kamu laikotarpiu prieš metus. Bendrą pajamų smukimą 
lėmė labiausiai atitinkamai 1,9 mln. ir 1,2 mln. litų sumažėju-
sios „Automagistralės“ ir „Vilniaus regiono kelių“ įmonių pa-
jamos. Įmonių pardavimo savikaina smuko kiek labiau – 4,5 
proc., iki 108,7 mln. litų, o veiklos sąnaudos išaugo 4,8 proc. 
iki 10,4 mln. litų. Laikotarpio įmonių EBITDA buvo 0,2 proc. 
mažesnis nei pernai ir siekė 18 mln. litų. Grynojo pelno įmo-
nės uždirbo 1,7 mln. litų, tai yra 22,5 proc. mažiau nei 2012 
metų pirmąjį pusmetį. Labiausiai smuktelėjo „Panevėžio re-
giono kelių“ (353 tūkst. litų, 56,2 proc.) grynasis pelnas dėl 
mažesnių pajamų iš kelių priežiūros ir „Šiaulių regiono kelių“ 
(117 tūkst. litų, 16,5 proc.) grynasis pelnas dėl mažesnių kitos 
veiklos (medžiagų pardavimo) pajamų.
2012 metais Lietuvos keliams prižiūrėti, tiesti ir moderni-
zuoti numatyta skirti apie 1,2 mlrd. litų, kurių 0,9 mlrd. litų 
sudarys lėšos iš valstybės biudžeto, o likusi dalis bus finan-
suojama ES paramos lėšomis. 
Birželio mėnesį Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos 
siūlymui apjungti 11 valstybinių kelius prižiūrinčių įmonių į 
6. Valstybinės reikšmės kelių valdymas patikėjimo teise iš 11 
kelius prižiūrinčių įmonių bus perduotas Lietuvos automobi-
lių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

Antrasis ketvirtis
Įmonių ketvirčio rezultatai, palyginti su 2012 metų an-
truoju ketvirčiu, buvo geresni. Nors pardavimo paja-
mos smuktelėjo 1 proc., iki 62,2 mln. litų, dėl 2,8 proc., iki 
56,3 mln. litų, sumažėjusios pardavimo savikainos buvo už-
dirbta 31 proc. daugiau grynojo pelno nei 2012 metų antrąjį 
ketvirtį – 1,1 mln. litų. Ketvirčio EBITDA siekė 9,3 mln. litų ir 
buvo 5,8 proc. didesnis nei pernai tuo pat metu.

www.lra.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 2,3% 2,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,4% 2,3%
D/E 0,1% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 034 2 860
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

47 47

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 250 7 476

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 351 168 333 133
Trumpalaikis turtas 92 803 110 791
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 428 38 081
Turto iš viso 443 971 443 924
Nuosavas kapitalas 420 406 414 686
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 23 565 29 238
Finansiniai įsipareigojimai 587 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 443 971 443 924

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 62 813 62 160 124 548 119 894
Pardavimo savikaina 57 904 56 280 113 859 108 707
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 909 5 880 10 689 11 187
Veiklos sąnaudos 5 057 5 382 9 933 10 414
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 807 531 1 028 730
Veiklos pelnas (nuostoliai) 660 1 029 1 784 1 504
EBITDA 8 763 9 273 18 053 18 018
Finansinė ir investicinė veikla 197 94 366 163
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

857 1 123 2 151 1 667

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas 857 1 123 2 151 1 667
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

5 452 5 635 7 266 6 747

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 

8,7% 9,1% 5,8% 5,6%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,44

Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

105

125

 

120
7,5%

5,8%
5,6%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)
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„Klaipėdos nafta“

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Bendrovės pardavimo pajamos per šešis 2012 metų mė-
nesius smuko 14,6 proc., iki 68,1 mln. litų. Pajamos už 
naftos produktų perkrovimo paslaugas sudarė 57,7 mln. litų 
ir buvo 15,8 proc. mažesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2011 
metais. Tam įtakos turėjo 16,6 proc., iki 3,3 mln. tonų, suma-
žėjusi naftos produktų krova dėl AB „Orlen Lietuva“ vykdyto 
planuoto kapitalinio remonto ir naftos produktų tranzitinio 
srauto sumažėjimo iš Rusijos. Pardavimo savikaina sumažėjo 
10,2 proc., iki 40,3 mln. litų, nes pirmąjį 2011 metų pusmetį 
buvo apskaityta 3 mln. litų parduotų atsargų savikaina. Taip 
pat 33,8 proc., iki 3,2 mln. litų, sumažėjo geležinkelio pas-
laugų sąnaudos. Pardavimo savikainą didino 12,3 proc., iki 
11,1 mln. litų, išaugusios dujų pirkimo sąnaudos. Veiklos są-
naudos, sudarančios nedidelę dalį visų bendrovės sąnaudų, 
palyginti su praeitų metų pirmuoju pusmečiu, ūgtelėjo 2,3 
proc., iki 3,7 mln. litų. Bendrovės EBITDA smuko 17,7 proc., iki 
35,3 mln. litų, o grynasis pelnas – 22,9 proc., iki 21,5 mln. litų.
Birželio mėnesį bendrovės įstatinis kapitalas buvo padi-
dintas iki 380,6 mln. litų išplatinus naują 38,6 mln. akcijų 
emisiją (akcijos nominalas – 1 litas). Energetikos ministerija 
akcijas apmokėjo nepiniginiu įnašu, perduodama Bendrovei 
ilgalaikį materialųjį turtą, esantį Subačiaus kuro bazėje, o jos 
valdoma akcijų dalis padidėjo nuo 70,63 iki 72,32 proc. 
Birželio mėnesį Seimas priėmė Suskystintųjų gamtinių dujų 
terminalo įstatymą, kuriuo buvo užtikrintas SGD terminalo 
projekto, vykdomo „Klaipėdos naftos“, teisinis pagrindas ir 
finansinės sąlygos sėkmingam projekto įgyvendinimui.

Antrasis ketvirtis
Antrojo ketvirčio pardavimo pajamos dėl aukščiau minėtų 
krovą mažinusių priežasčių buvo 34,4 proc. mažesnės ir 
sudarė 30,7 mln. litų. Pardavimo savikaina sumažėjo 19,6 
proc., iki 18,1 mln. litų. Veiklos sąnaudos siekė 1,5 mln. litų 
ir buvo 22,4 proc. mažesnės, nes 2011 metais atlikti reorga-
nizacijos pakeitimai. Ketvirčio EBITDA siekė 16,6 mln. litų ir 
buvo 40,9 proc. mažesnis nei atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus. Bendrovė uždirbo 9,8 mln. litų pelno, o tai yra 50,6 
proc. mažiau nei antrąjį 2011 metų ketvirtį.

www.oil.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 9,1% 7,5%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 9,5% 7,8%
D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 316 317
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

23 500 25 444

AKCININKAI

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

VADOVYBĖ

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

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

Rokas Masiulis
Stebėtojų tarybos nariai Valentinas Pranas Milaknis (UAB „Alna“)

Kęstutis Škiudas (Ministro Pirmininko tarnyba)
Eimantas Kiudulas (UAB „Klaipėdos LEZ“)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 390 151 433 757
Trumpalaikis turtas 129 207 103 243
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 983 67 760
Turto iš viso 519 358 537 000
Nuosavas kapitalas 500 269 516 905
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 19 089 20 095
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 519 358 537 000

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 46 762 30 695 79 772 68 105
Pardavimo savikaina 22 525 18 107 44 826 40 274
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 24 237 12 588 34 946 27 831
Veiklos sąnaudos 1 943 1 508 3 603 3 686
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 20 13 24
Veiklos pelnas (nuostoliai) 22 296 11 100 31 356 24 169
EBITDA 28 130 16 615 42 951 35 338
Finansinė ir investicinė veikla 446 502 718 1 237
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

22 742 11 602 32 074 25 406

Pelno mokestis 2 880 1 784 4 173 3 907
Grynasis pelnas 19 862 9 818 27 901 21 499
Grynojo pelno marža 42,5% 32,0% 35,0% 31,6%

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

63

80

 

68

35%

26,6%
31,6%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,54

Turtas

mlrd.Lt
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„Visagino atominė elektrinė“

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Konsoliduotos VAE grupės pajamos per šešis 2012 metų 
mėnesius sudarė 1 349,9 mln. litų ir buvo 4,8 proc. dides-
nės nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Pardavimo pa-
jamas didino LESTO, „Litgrid“ ir „Lietuvos energijos“ grupės 
įmonių pajamų augimas. Pardavimo savikaina buvo 6,5 proc. 
didesnė ir siekė 794,8 mln. litų. Ją didino elektros ar susijusių 
paslaugų pirkimo sąnaudos bei „Lietuvos energijos“ dujų ir 
mazuto pirkimo sąnaudų augimas. Veiklos sąnaudos augo 
5,2 proc., iki 556,9 mln. litų, dėl „Lietuvos energijos“ aplinkos 
taršos leidimų perkainojimo bei atidėjinių nuostolingai sutar-
čiai atstatymų. Taip pat grupės veiklos sąnaudas didino VAE 
bendrovės veiklos sąnaudų augimas 31,3 proc., iki 25,8 mln. 
litų, kurį lėmė padidėjus darbuotojų skaičiui išaugusios ben-
drovės darbo užmokesčio sąnaudos, taip pat dėl intensyvaus 
prieškoncesinių darbų ir derybų grafiko išaugusios konsul-
tacinių paslaugų ir viešųjų ryšių sąnaudos. Per šį laikotarpį 
grupės EBITDA sumažėjo 9,2 proc., iki 303,3 mln. litų. Per še-
šis mėnesius buvo patirta 1,1 mln. litų grynųjų nuostolių, kai 
atitinkamu laikotarpiu 2011 metais buvo gauta 1,5 mln. litų 
pelno. 
Vyriausybė balandžio mėnesį pritarė atnaujintai Nacio-
nalinei energetinės nepriklausomybės strategijai, kuri nu-
stato pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus iki 
2020 metų ir nubrėžia energetikos sektoriaus viziją iki 2050 
metų. Strategija numato regioninės branduolinės (atominės) 
elektrinės Visagine statybą. Birželio mėnesio pabaigoje Sei-
mas pritarė Visagino atominės elektrinės koncesijos sutar-
čiai. 
VAE už pirmąjį 2012 metų pusmetį paskyrė ir iki spalio 21 die-
nos į valstybės biudžetą sumokės 275 mln. litų dividendų.

Antrasis ketvirtis
Ketvirčio pardavimo pajamos buvo 5,8 proc. didesnės ir 
siekė 653,1 mln. litų. Pardavimo savikaina per antrąjį 2012 
metų ketvirtį sudarė 389,2 mln. litų ir buvo 7 proc. didesnė nei 
2011 metų antrąjį ketvirtį. Veiklos sąnaudos augo 3,3 proc., iki 
276,7 mln. litų. Ketvirčio EBITDA siekė 140,6 mln. litų ir buvo 
3,9 proc. didesnis nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Grynųjų 
nuostolių per šį laikotarpį buvo patirta 27 proc. mažiau, t.y. 
9,6 mln. litų.

www.vae.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,9% -1,0%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -1,4% -1,4%

D/E 14,2% 15,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 5 544 5 334
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 64 72

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 13 576 12 902

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

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 10 561 355 10 527 847
Trumpalaikis turtas 1 049 475 1 221 315
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 161 944 258 577
Turto iš viso 11 610 830 11 749 162
Nuosavas kapitalas 7 630 430 7 591 185
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 792 426 751 264
Dotacijos, subsidijos 1 214 937 1 309 627
Įsipareigojimai 2 765 463 2 848 350
Finansiniai įsipareigojimai 1 086 894 1 200 905
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 11 610 830 11 749 162

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 617 324 653 119 1 287 646 1 349 895
Pardavimo savikaina 363 837 389 209 746 535 794 838
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 253 487 263 910 541 111 555 057
Veiklos sąnaudos 267 972 276 699 529 394 556 914
Veiklos pelnas (nuostoliai) -14 485 -12 789 11 717 -1 857
EBITDA 146 375 140 608 334 074 303 252
Finansinė ir investicinė veikla -4 769 392 -6 268 -1 945
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -19 254 -12 397 5 449 -3 802

Pelno mokestis -6 078 -2 775 3 901 -2 731
Grynasis pelnas -13 176 -9 622 1 548 -1 071
Grynojo pelno marža -2,1% -1,5% 0,1% -0,1%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis -3 411 -1 583 -3 472 -1 865

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

1 467
1 288

 

1 350

0,1%
2%

-0,1%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

11,75
Turtas

mlrd.Lt
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LESTO

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
LESTO grupės pardavimo pajamos, palyginti su 2011 metų 
pirmuoju pusmečiu, ūgtelėjo 1,6 proc., iki 1 156,4 mln. 
litų. Grupės veiklos sąnaudos reikšmingai nekito – sudarė        
1 170,8 mln. litų ir buvo 0,2 proc. didesnės nei pernai atitinka-
mu laikotarpiu. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 7,4 proc., 
iki 201,8 mln. litų. Per pirmuosius šešis 2012 metų mėnesius 
įmonių grupė patyrė 14,3 mln. litų grynųjų nuostolių, 45 proc. 
mažiau nei per 2011 metų pirmąjį pusmetį (26 mln. litų). Šio 
pusmečio grupės EBITDA buvo 0,1 proc. didesnis nei 2011 
metų pirmąjį pusmetį ir sudarė 187,3 mln. litų.
LESTO per šešis 2012 metų mėnesius klientams persiuntė 
4,079 TWh elektros energijos, t. y. 3,9 proc. daugiau nei 
atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Tai lėmė išaugęs naujų 
vartotojų skaičius ir pagerėjusi ekonominė padėtis Lietuvo-
je. Iš šio elektros energijos kiekio 46,3 proc. sudarė elektros 
energijos pardavimas, likusiems vartotojams LESTO teikė tik 
persiuntimo paslaugą. Bendrovės elektros energijos pardavi-
mo apimtys dėl vartotojų pasirinkimo naudotis nepriklauso-
mų tiekėjų paslaugomis, palyginti su 2011 m. pirmuoju pus-
mečiu, sumažėjo 14,9 proc., iki 1,887 TWh. 
Per šešis 2012 metų mėnesius LESTO į naujų vartotojų įren-
ginių prijungimą investavo 83,5 mln. litų, t. y. 42,8 proc. dau-
giau nei pirmąjį pusmetį 2011 metais. Buvo prijungti 7 997 
nauji vartotojų objektai, t. y. 25 proc. daugiau nei 2011 metų 
pirmąjį pusmetį.

Antrasis ketvirtis
LESTO grupės ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 530,6 
mln. litų ir, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2011 me-
tais, buvo 1,7 proc. didesnės. Veiklos sąnaudos sumažėjo 
0,6 proc., iki 537,8 mln. litų. Antrojo ketvirčio grupės EBITDA 
buvo 5,2 proc. didesnis ir sudarė 94 mln. litų. Per šį ketvirtį 
grupė patyrė 7,8 mln. litų grynųjų nuostolių, t.y. 2,3 karto ma-
žiau nei 2011 metų antrąjį ketvirtį, kai nuostoliai siekė 18,1 
mln. litų.

www.lesto.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -1,1% -0,9%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -1,7% -1,4%
D/E 12,2% 16,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 626 3 416
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 16 24

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 15 344 12 005

AKCININKAI

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

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

VADOVYBĖ

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

Žygimantas Vaičiūnas (Energetikos ministerija)
Paulius Martinkus (VĮ Valstybės turto fondas)

Arvydas Tarasevičius

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 4 996 193 4 927 714
Trumpalaikis turtas 287 352 235 225
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 708 21 184
Turto iš viso 5 283 545 5 162 939
Nuosavas kapitalas 3 643 342 3 462 350
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 127 380 131 344
Dotacijos, subsidijos 46 370 46 820
Įsipareigojimai 1 593 833 1 653 769
Finansiniai įsipareigojimai 444 728 571 395
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 283 545 5 162 939

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 521 771 530 601 1 137 619 1 156 384
Veiklos sąnaudos 541 182 537 837 1 168 394 1 170 845
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -19 411 -7 236 -30 775 -14 461
EBITDA 89 335 93 984 187 053 187 293
Finansinė ir investicinė veikla -1 509 -2 002 -1 594 -4 173
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -20 920 -9 238 -32 369 -18 634

Pelno mokestis -2 799 -1 391 -6 362 -4 341
Grynasis pelnas -18 121 -7 847 -26 007 -14 293
Grynojo pelno marža -3,5% -1,5% -2,3% -1,2%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 24 913 415 302

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,16
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

1 256
1 138

 

1 156

-2,3%-1,7% -1,2%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
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„Lietuvos energija“

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
„Lietuvos energijos“ grupės pusmečio pajamos, palyginti 
su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, buvo 4,7 proc. di-
desnės ir siekė 664,9 mln. litų. Pajamos didėjo dėl daugiau 
nei dvigubai didesnio UAB „Energijos tiekimas“ pardavimo 
masto (164,5 mln. litų) ir nuo 2012 metų konsoliduojamų 
dukterinės įmonės UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 
rezultatų. „Lietuvos energijos“ įmonės pardavimo pajamos 
sumenko 15,1 proc., iki 517,5 litų. Tai lėmė rinkos liberaliza-
vimas: elektros energijos pardavimo mastas visuomeniniam 
tiekėjui LESTO sumenko 20 proc., iki 1,443 TWh, tačiau dėl tos 
pačios priežasties „Energijos tiekimas“ pardavė 48 proc. dau-
giau elektros energijos (0,96 TWh). Grupės veiklos sąnaudos 
buvo 12,4 proc. didesnės ir sudarė 634,4 mln. litų. Jas didino 
21,2 proc. didesnės dujų pirkimo sąnaudos, kurios išaugo iki 
181,7 mln. litų. Per 2012 metų šešis mėnesius įmonės EBIT-
DA sudarė 66,7 mln. litų, t. y. 34,4 proc. mažiau nei tuo pačiu 
metu pernai. Grynasis pelnas siekė 26,2 mln. litų, t. y. 52,6 
proc. mažiau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį.

Iš viso per 2012 metų šešis mėnesius grupės valdomos 
elektrinės pagamino 0,879 TWh elektros energijos, t. y. 
1,7 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus 
(Lietuvos elektrinė pagamino 0,46 TWh (+26 proc.), Kruonio 
HAE – 0,23 TWh (-6 proc.), Kauno HE – 0,19 TWh (26 proc. ma-
žiau nei per tą patį laikotarpį 2011 metais dėl nukritusio Ne-
muno vandens lygio) elektros energijos. Darbuotojų skaičius 
išaugo 32,5 proc., iki 1 178 darbuotojų. Tai lėmė 2011 metų 
rugpjūtį įvykusi įmonių grupės reorganizacija - buvo sujung-
tos „Lietuvos energija“ ir Lietuvos elektrinė.

Antrasis ketvirtis
Per antrąjį ketvirtį „Lietuvos energija“ uždirbo 315,8 mln. 
litų pajamų, t. y. 3,4 proc. mažiau nei 2011 metų antrąjį 
ketvirtį. Veiklos sąnaudos augo 7,5 proc., iki 301,9 mln. litų, 
daugiausia dėl to, kad buvo perkainoti aplinkos taršos leidi-
mai. EBITDA buvo 47,7 proc. mažesnis ir sudarė 31,6 mln. litų. 
Ketvirčio grynasis pelnas siekė 13,3 mln. litų, t. y. 67,1 proc. 
mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais.

www.le.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,0% -0,7%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,1% -1,6%
D/E 38,5% 37,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 889 1 178
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 18 26

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 13 454 13 712

AKCININKAI

UAB „Visagino atominė elektrinė“
(Netiesiogiai 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

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 3 316 868 3 359 227
Trumpalaikis turtas 403 573 429 740
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27 907 88 164
Turto iš viso 3 720 441 3 788 967
Nuosavas kapitalas 1 671 101 1 698 267
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 39 951 40 683
Dotacijos, subsidijos 1 008 569 1 052 282
Įsipareigojimai 1 040 771 1 038 418
Finansiniai įsipareigojimai 643 069 627 865
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 720 441 3 788 967

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 327 028 315 806 635 172 664 869
Veiklos sąnaudos 280 952 301 883 564 653 634 440
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) 46 076 13 923 70 519 30 429
EBITDA 60 453 31 603 101 740 66 707
Finansinė ir investicinė veikla 742 -27 -689 -632
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 46 818 13 896 69 830 29 797

Pelno mokestis 6 375 608 14 635 3 619
Grynasis pelnas 40 443 13 288 55 195 26 178
Grynojo pelno marža 12,4% 4,2% 8,7% 3,9%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 0 435 0 732

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

461

635
 

6658,7%

10,9%

3,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,79
Turtas

mlrd.Lt
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„Litgrid“ 

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Per pirmąjį 2012 metų pusmetį „Litgrid“ uždirbo 234,8 
mln. litų pajamų, t. y. 12,3 proc. daugiau nei atitinkamu 
laikotarpiu prieš metus. Bendrovės pajamos daugiausiai 
augo dėl 6,8 proc., iki 109,4 mln. litų, išaugusių elektros 
energijos perdavimo pajamų (šios pajamos padidėjo išaugus 
faktinei elektros energijos perdavimo kainai), 27,4 proc., iki 
50 mln. litų, padidėjusių balansavimo – reguliavimo elektros 
energijos pajamų, 16,1 proc., iki 32,8 mln. litų augusių galios 
rezervavimo pajamų. Veiklos sąnaudos išaugo 3,5 proc., iki 
223,3 mln. litų, nes elektros energijos ir susijusių paslau-
gų pirkimo sąnaudos ūgtelėjo 10,1 proc., iki 106,4 mln. litų, 
balansavimo – reguliavimo elektros energijos sąnaudos pa-
didėjo 20,6 proc., iki 36,9 mln. litų. Reikšmingą įtaką veiklos 
sąnaudoms taip pat turėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudų sumažėjimas 5,8 proc., iki 63,1 mln. litų. 2012 metų 
šešių mėnesių EBITDA siekė 74,6 mln. litų, t. y. 23,8 proc. dau-
giau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį. Grynojo pelno gauta 11,3 
mln. litų, kai tuo pačiu metu pernai buvo patirta 4,1 mln. litų 
grynųjų nuostolių.
2012 metų pirmąjį pusmetį „Litgrid“ aukštos įtampos 
elektros tinklais šalies poreikiams perdavė 1,4 proc. ma-
žiau, t.y. 4,555 TWh elektros energijos: 4,182 TWh perduota 
LESTO (2,5 proc. daugiau), 0,373 TWh – kitiems vartotojams 
(30,7 proc. mažiau dėl „Orlen Lietuva“ remonto).

Antrasis ketvirtis
Bendrovės ketvirčio pajamos buvo 9,6 proc. didesnės nei 
atitinkamu laikotarpiu prieš metus ir siekė 110,4 mln. 
litų. Veiklos sąnaudos išaugo iki 115,7 mln. litų ir buvo 8,6 
proc. didesnės nei 2011 metų antrąjį ketvirtį. Laikotarpio 
EBITDA buvo 5 proc. mažesnis nei antrąjį ketvirtį 2011 metais 
ir sudarė 26,3 mln. litų. Per antrąjį ketvirtį patirta 4,1 mln. litų 
grynųjų nuostolių, t. y. beveik tiek pat, kiek ir 2011 metų an-
trąjį ketvirtį (4,2 mln. litų).

www.litgrid.eu

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,7% -0,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,9% -0,1%
D/E 0,0% 0,2%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 621 692
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 14 15

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 14 286 13 611

AKCININKAI

UAB „Visagino atominė elektrinė“
(Netiesiogiai 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

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 2 101 160 2 089 654
Trumpalaikis turtas 401 558 322 753
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 185 88 235
Turto iš viso 2 502 718 2 412 407
Nuosavas kapitalas 1 899 541 1 519 938
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 4 253 3 728
Dotacijos, subsidijos 182 359 232 085
Įsipareigojimai 420 818 660 384
Finansiniai įsipareigojimai 0 2 285
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 502 718 2 412 407

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 100 661 110 369 209 142 234 844
Veiklos sąnaudos 106 480 115 680 215 832 223 340
Veiklos pelnas (nuostoliai) -5 819 -5 311 -6 690 11 504
EBITDA 27 648 26 257 60 259 74 577
Finansinė ir investicinė veikla 917 571 2 081 1 982
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -4 902 -4 740 -4 609 13 486

Pelno mokestis -720 -645 -521 2 232
Grynasis pelnas -4 182 -4 095 -4 088 11 254
Grynojo pelno marža -4,2% -3,7% -2,0% 4,8%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 14 -193 0 -525

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

2,41
Turtas

mlrd.Lt

2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

209

 

235

4,8%

-2%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
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Miškų urėdijos

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Pirmąjį 2012 metų pusmetį 42 VĮ miškų urėdijų pardavi-
mo pajamos siekė 250,3 mln. litų, 15,4 proc. mažiau nei 
prieš metus. Šį kritimą lėmė 16,8 proc., iki 222,7 mln. litų, 
sumažėjusios apvaliosios medienos pardavimo pajamos. 
Dėl mažesnės medienos paklausos tiek užsienio, tiek vidaus 
rinkoje parduotas apvaliosios medienos kiekis sudarė 1 676,7 
tūkst. kubinių metrų (13,6 proc. mažiau), o vidutinė kaina 
sumažėjo 3,6 proc., iki 132,8 lito už kubinį metrą medienos.
Bendra įmonių pardavimo savikaina sumažėjo 9,1 proc. iki 
101,3 mln. litų. Didžiąją jos dalį sudaranti apvaliosios medi-
enos savikaina sumažėjo vos 0,4 proc. iki 78,4 mln. litų, tačiau 
skaičiuojant per vieną parduotą kubinį metrą medienos 
– išaugo 15,3 proc., iki 46,8 lito, dėl padidėjusių perkamų 
medienos ruošos paslaugų, degalų ir remonto kainų. Veiklos 
sąnaudos per metus sumažėjo 0,6 proc., iki 136,5 mln. litų. 
Dėl mažesnio medienos pardavimo 8,1 mln. litų sudariusį 
veiklos mokesčių sąnaudų sumažėjimą atsvėrė 6,3 mln. litų 
padidėjusios miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo ir 
gausinimo sąnaudos, taip pat išaugusios pardavimo bei ben-
drosios ir administracinės sąnaudos.
Miškų urėdijų 2012 metų pirmojo pusmečio grynasis pelnas, 
eliminavus netipinius mokesčius valstybei, sudarė 44,8 mln. 
litų, tai 44,3 proc. mažiau nei prieš metus.

Antrasis ketvirtis
2012 metų antrojo ketvirčio pardavimo pajamos, palygin-
ti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, sumažėjo 21,7 
proc. iki 121,2 mln. litų, dėl mažesnių apvaliosios medienos 
pardavimo pajamų. Parduotas apvaliosios medienos kiekis 
sumažėjo 17,2 proc. iki 818,2 tūkst. kubinių metrų, kaina 
mažėjo 8 proc. iki 128 litų už kubinį metrą medienos. Nors 
miškų urėdijų pardavimo savikaina mažėjo 9,6 proc., iki 54,5 
mln. litų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 4,4 proc., iki 80,7 mln. 
litų, miškų urėdijų grynieji nuostoliai, eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei, per antrąjį metų ketvirtį sudarė 10,8 
mln. litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus šis rodiklis 
siekė 9,2 mln. litų pelno.

www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 2,6% 1,6%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,7% 1,7%

D/E 0,1% 0,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 4 291 4 388
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pa-
baigoje)

120 120

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 584 5 671

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas
Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas

Gintaras Visalga

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 3 568 921 3 567 451
Trumpalaikis turtas 239 764 235 188
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 129 90 033
Turto iš viso 3 808 685 3 802 640
Nuosavas kapitalas 3 733 891 3 724 409
Dotacijos, subsidijos 27 756 26 780
Įsipareigojimai 47 039 51 451
Finansiniai įsipareigojimai 3 060 2 208
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 808 685 3 802 640

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 154 715 121 158 295 747 250 328
Pardavimo savikaina 60 339 54 535 111 353 101 252
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 94 376 66 623 184 394 149 077
Veiklos sąnaudos 84 439 80 683 137 287 136 462
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 177 781 519 1 369
Veiklos pelnas (nuostoliai) 10 115 -13 279 47 627 13 984
EBITDA 18 342 -3 745 64 085 33 659
Finansinė ir investicinė veikla 617 582 964 931
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 10 732 -12 698 48 590 14 915

Pelno mokestis 1 554 -1 873 7 361 2 305
Grynasis pelnas 9 177 -10 824 41 229 12 610
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 31 418 5 955 80 343 44 787

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 20,3% 4,9% 27,2% 17,9%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,80
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

204 296
 

250

27,2%

16,9%
17,9%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei)
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Lietuvos radijo ir televizijos centras

Veiklos rezultatai 
Pusmetis
Lietuvos radijo ir televizijos centro pardavimo pajamos 
per pirmuosius 2012 metų šešis mėnesius paaugo 4,2 
proc., iki 37,3 mln. litų. Pajamos iš telekomunikacijų pas-
laugų teikimo augo 4 proc., iki 36,3 mln. litų, o pajamos iš 
kavinės–baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV 
bokšte paslaugų augo 13,6 proc., iki 1 mln. litų. Bendrovės 
pardavimo savikaina, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 
prieš metus, buvo 7,2 proc. didesnė  ir sudarė 25,8 mln. litų. 
Savikaina augo dėl tolimesnės mobiliojo interneto  paslau-
gų „MEZON“ plėtros (augo darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, 
telekomunikacinių, klientų skatinimo, pristatymo, pardavi-
mo plotų nuomos, interneto, duomenų perdavimo įrangos 
pardavimo sąnaudos), nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo dėl 
skaitmeninės televizijos projekto plėtros, dėl padidėjusio vi-
dutinio mėnesinio darbo užmokesčio 9,1 proc. paaugo per-
sonalo išlaikymo sąnaudos. Sumažėjus išlaidoms reklamai ir 
atidėjimams abejotinoms skoloms veiklos sąnaudos suma-
žėjo 2 proc. ir siekė 10 mln. litų. Laikotarpio EBITDA buvo 0,9 
proc. didesnis nei 2011 metų pirmąjį pusmetį ir sudarė 11,9 
mln. litų. Bendrovė uždirbo 1,4 mln. litų grynojo pelno, t. y. 
2,7 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai.
Birželio mėnesį Lietuvos radijo ir televizijos centras kar-
tu su AB TEO LT buvo pripažinti viešojo konkurso suteikti 
teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės ant-
žeminės televizijos tinkluose laimėtojais. Bendrovės galės 
diegti antžeminės skaitmeninės televizijos tinklus naudoda-
mos 470 – 862 MHz radijo dažnius (kanalus). 

Antrasis ketvirtis
Ketvirčio pardavimo pajamos buvo 3 proc. didesnės nei 
2011 metų antrąjį ketvirtį ir sudarė 18,9 mln. litų. Parda-
vimo savikaina dėl aukščiau minėtų priežasčių buvo 6,2 proc. 
didesnė ir siekė 12,7 mln. litų. Veiklos sąnaudos dėl mažesnių 
išlaidų reklamai buvo 6,9 proc. mažesnės ir sudarė 5,4 mln. 
litų. 2012 metų antrąjį ketvirtį bendrovės pelningumas buvo 
didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – buvo uždirb-
ta 0,6 mln. litų, o EBITDA siekė 5,9 mln. litų.

www.telecentras.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 1,3% 1,4%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,0% 2,0%

D/E 37,6% 32,2%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 401 398
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 8 995 8 842

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Gediminas Stirbys
Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Paulius Jankauskas (Susisiekimo ministerija)

Viktorija Trimbel („Quantum Capital“)
Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-06-30

Ilgalaikis turtas 123 293 118 577
Trumpalaikis turtas 21 845 23 467
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 983 889
Turto iš viso 145 138 142 044
Nuosavas kapitalas 100 911 102 266
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 44 227 39 779
Finansiniai įsipareigojimai 37 915 32 921
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 145 138 142 044
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 502 718 2 412 407

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TŪKST. LITŲ)

2011 m. 
II ketv.

2012 m. 
II ketv.

2011 m. 
6 mėn.

2012 m. 
6 mėn.

Pardavimo pajamos 18 372 18 916 35 813 37 324
Pardavimo savikaina 12 000 12 739 24 043 25 773
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 373 6 177 11 769 11 551
Veiklos sąnaudos 5 816 5 412 10 224 10 016
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 221 192 484 411
Veiklos pelnas (nuostoliai) 778 958 2 030 1 945
EBITDA 5 644 5 928 11 790 11 894
Finansinė ir investicinė veikla -189 -205 -399 -392
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

589 753 1 631 1 553

Pelno mokestis 145 136 239 199
Grynasis pelnas 444 617 1 392 1 354
Grynojo pelno marža 2,4% 3,3% 3,9% 3,6%

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

2010 m. 6 mėn. 2011 m. 6 mėn. 2012 m. 6 mėn.

33
36 37

3,9%3,9% 3,6%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,14

Turtas

mlrd.Lt
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Analizuojant VVĮ portfelio rodiklius, buvo vertinami suminiai fi-
nansiniai duomenys, pateikti įmonių tarpinėse neaudituotose 
finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ konsoliduotųjų 
arba jungtinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptauti-
nius finansinės atskaitomybės standartus. Dėl duomenų trū-
kumo nebuvo eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Į VVĮ portfelio 
turto vertę neįskaičiuota valstybės nekilnojamojo turto, kuris 
nėra valdomas VVĮ ir neįtrauktas į jų balansus, vertė.

Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji UAB „Visagino 
atominė elektrinė“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Generalinės 
miškų urėdijos konsoliduotieji miškų urėdijų finansiniai rezul-
tatai. Bendrovės „Lietuvos dujos“, kurios valstybė valdo mažes-
nę negu 50 proc. dalį, rezultatai, remiantis Tarptautiniais finan-
sinės 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 divi-
dendai 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 
(birželio 30 dieną);

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

• miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta 
miškų verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų 
srautų metodą. 2011 metais miškai buvo pervertinti, atsi-
žvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, kad 
miškų vertė dėl medienos kainų augimo ūgtelėjo 4,9 proc., 
nuo 3,1 mlrd. iki 3,253 mlrd. litų, ir daroma prielaida, kad 
2012 metų antrojo 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, ta-
čiau kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta nu-
liui, nes keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių 
priežiūros įmonėms;

Vertinimo 
metodika

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

Ataskaitoje nurodomi veiklos pelno prieš nusidėvėjimą ir amor-
tizaciją (EBITDA) rodikliai apskaičiuoti prie veiklos pelno arba 
nuostolių (apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezulta-
tą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Šiuo būdu 
apskaičiuotas EBITDA 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 vals-
tybės įmonių mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą 
patikėjimo teise (turto mokestis) ir miškų urėdijų mokami pri-
valomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto 
miško pardavimo pajamų (žaliavos mokestis). Šie mokestiniai 
įsipareigojimai atneša papildomų pajamų į valstybės biudžetą 
ir yra taikomi tik pirmiau minėtoms įmonėms, tad, vertinant 
šių įmonių pelningumą ir grąžą valstybei, tikslinga netipinius 
mokesčius valstybei atimti iš veiklos sąnaudų. Todėl ataskai-
toje papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir atskirų valstybės 
įmonių grynasis pelnas eliminavus netipinius mokesčius vals-
tybei, 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 pa-
skutinių dvylikos mėnesių pelną dalijant atitinkamai iš kapitalo 
arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotar-
pio pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, skaičiuojant kapitalo 
grąžos rodiklį 2012 metų birželio 30 dieną, imamas pelnas, kurį 
įmonė uždirbo nuo 2011 metų liepos 1 dienos iki 2012 metų 
birželio 30 dienos (skaičiuojant pelną, iš veiklos sąnaudų ati-
mamas valstybės įmonės turto mokestis ir žaliavos mokestis). 
Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 2011 metų liepos 
1 dieną ir 2012 metų birželio 30 dieną vidurkiai.

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

priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

6 mėn., tūkst. litų

Turtas 
2012-06-30, 

tūkst. litų

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“1 100,0% Ūkio ministerija Energetika 1 349 895 11 749 162
1a AB „Lietuvos energija“ 96,1% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 664 869 3 788 967
1b AB LESTO 82,6% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 1 156 384 5 162 939
2 UAB „EPSO-G“2 100,0% Energetikos ministerija Energetika n.d. n.d.
2a AB „Litgrid“3 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika 234 844 2 412 407
3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 68 105 537 000
4 AB „Lietuvos dujos“4 17,7% Energetikos ministerija Energetika 999 106 2 511 712
5 UAB „Visagino energetikos 

remontas“5
100,0% Energetikos ministerija Energetika n.d. n.d.

6 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 0 3 522
7 VĮ Ignalinos atominė elektrinė6 - Energetikos ministerija Energetika 239 1 819 898
8 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

agentūra
- Energetikos ministerija Energetika 35 1 423

9 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 44 576 195 604
10 UAB „Geoterma“ 76,6% VĮ Valstybės turto fondas Energetika 7 978 47 431
11 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 875 748** 5 047 282
12 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Transportas 37 600 211 877
13 AB Lietuvos paštas 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 92 415 220 082
14 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Transportas 5 824 39 769
15 VĮ „Automagistralė“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 514 48 846
16 VĮ „Alytaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 6 966 28 757
17 VĮ „Kauno regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 685 54 458
18 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 9 540 31 986
19 VĮ „Marijampolės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 6 925 30 547
20 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 12 533 46 389
21 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 17 059 63 016
22 VĮ „Tauragės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 7 493 28 607
23 VĮ „Telšių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 6 394 31 701
24 VĮ „Utenos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 10 948 37 011
25 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 12 837 42 607
26 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Transportas 40 932 167 354
27 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija
- Susisiekimo ministerija Transportas 79 190 1 599 171

28 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Transportas 5 603 163 997
29 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 2 308 141 171
30 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 23 867 327 290
31 VĮ Transporto ir kelių tyrimo 

institutas
- Susisiekimo ministerija Transportas 3 695 15 057

32 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 4 419 81 688
33 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 2 355 10 642
34 UAB „Eismo sauga“7 100,0% VĮ Valstybės turto fondas Transportas n.d. n.d.
35 VĮ Valstybinis miškotvarkos 

institutas
- Aplinkos ministerija Miškininkystė 2 579 4 129

36 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 506 10 732
37 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 543 12 849
38 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 491 11 826
39 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 398 8 567
40 VĮ Dubravos eksperimentinė-

mokomoji miškų urėdija
- Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 874 18 216

41 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 634 7 681
42 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 358 9 652
43 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 569 10 434
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

6 mėn., tūkst. litų

Turtas 
2012-06-30, 

tūkst. litų

44 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 885 21 579
45 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 207 14 725
46 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 849 12 114
47 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų 

urėdija
- Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 921 11 351

48 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 632 20 245
49 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 569 25 499
50 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 882 4 230
51 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 864 16 436
52 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 092 6 772
53 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 955 10 277
54 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 695 10 343
55 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 363 7 683
56 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 566 23 678
57 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 542 14 134
58 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 583 13 110
59 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 205 10 483
60 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 658 9 904
61 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 301 7 871
62 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 664 11 825
63 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 160 14 530
64 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 828 13 134
65 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 020 14 460
66 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 327 17 490
67 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 965 22 798
68 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 358 15 712
69 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 377 8 459
70 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 367 16 882
71 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 053 17 308
72 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 2 910 5 307
73 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 562 13 620
74 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 443 13 148
75 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 041 9 448
76 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 021 19 309
77 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 3 092 5 822
78 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 731 3 674
79 VĮ Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras
- Aplinkos ministerija Kita 1 540 3 654

80 VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra

- Energetikos ministerija Kita 3 232** 350 132

81 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 3 960 119 080
82 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita 475 192 949
83 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 760 12 108
84 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 3 420 318 031
85 VĮ prie Alytaus pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 2 153 4 707
86 VĮ prie Marijampolės pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 2 231 13 410
87 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos 

namų
- Kalėjimų departamentas Kita 8 916 12 505

88 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 341 3 874
89 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 315 256 436
90 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo departamentas Kita 10 627 5 440
91 UAB Respublikinė mokomoji 

sportinė bazė
100,0% Kūno kultūros ir sporto departa-

mentas
Kita 30 528

92 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras

100,0% Kūno kultūros ir sporto departa-
mentas

Kita 155 1 585

93 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 4 132 21 785
94 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kita 1 695 12 050
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

6 mėn., tūkst. litų

Turtas 
2012-06-30, 

tūkst. litų

95 AB Informacinio verslo paslaugų 
įmonė

51,7% Lietuvos statistikos departamen-
tas

Kita 1 260 3 513

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

- Nacionalinė žemės tarnyba Kita 498 7 525

97 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų departamentas Kita 1 258 7 932
98 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 2 130 7 077
99 UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos 

mokymo centras
54,2% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 884 2 944

100 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 2 391 14 042
101 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1 275 5 350
102 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 4 275 23 860
103 AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centras
100,0% Susisiekimo ministerija Kita 37 324 142 044

104 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos ministerija Kita 5 243 4 890
105 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 428 2 171
106 UAB Lietuvos tyrimų centras 100,0% Švietimo ir mokslo ministeri-

ja (70,51%), Ūkio ministerija 
(29,49%)

Kita n.d. n.d.

107 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 45 722 73 113
108 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Ūkio ministerija Kita 7 405 63 870
109 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 3 481 45 575
110 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1 627 135 065
111 UAB Lietuvos parodų ir kongresų 

centras „LITEXPO“
98,8% Ūkio ministerija Kita 8 958 48 211

112 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ - Ūkio ministerija Kita 206 2 217
113 VĮ „Visagino statybininkai“8 - Ūkio ministerija Kita 720 9 584
114 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita 2 567 8 320
115 AB Klaipėdos metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 905 2 954
116 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 519 1 608
117 AB Vilniaus metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 2 745 10 242
118 VĮ Kauno metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1 164 3 472
119 VĮ Panevėžio metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 672 1 388
120 UAB „Palangos žvorūnė“7 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba
Kita 376 14 457

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

Kita 2 329 3 622

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

Kita 2 725 7 690

123 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 15 642 20 765
124 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 37 617 51 995
125 UAB žurnalas „Sveikata“5 100,0% Vilniaus teritorinė ligonių kasa Kita 10 5
126 UAB Kauno Naujamiesčio darbo 

rinkos mokymo centras
78,5% VĮ Valstybės turto fondas Kita 341 701

127 UAB Vilniaus veterinarijos klinikinė 
ligoninė9

100,0% VĮ Valstybės turto fondas Kita 31 21

128 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 3 190 17 335
129 AB „Lietuvos veislininkystė“10 97,3% Žemės ūkio ministerija Kita 1 395 4 120
130 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1** 745
131 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 547** 2 939
132 UAB „Gyvulių produktyvumo 

kontrolė“
100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 5 282** 3 638

133 UAB „Lietuvos žirgynas“11 88,6% Žemės ūkio ministerija Kita n.d. n.d.
133a UAB „Nemuno žirgynas“ 90,1% Žemės ūkio ministerija Kita 526** 3 629
133b UAB „Sartų žirgynas“ 85,3% Žemės ūkio ministerija Kita 249** 1 250
133c UAB „Vilniaus žirgynas“ 87,6% Žemės ūkio ministerija Kita 488** 2 059
134 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 103 1 818
135 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 3 305 4 933
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

6 mėn., tūkst. litų

Turtas 
2012-06-30, 

tūkst. litų

136 UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 232 534

137 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 218 7 469
138 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 171** 6 444
139 UAB Klaipėdos žuvininkystės 

produktų aukcionas
100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 312 3 755

140 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 515** 7 726
141 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 

fondas
100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1 144 148 666

142 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 6 997 20 695
143 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 479 9 543

144 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 6 575 29 452
145 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centras
- Žemės ūkio ministerija Kita 1 244 13 669

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

** Prie įmonių pardavimo pajamų pridėtos šių įmonių gautos dotacijos, su-
sijusios su pajamomis.

1 Vykdant Europos Parlamento Trečiojo energetikos paketo direktyvą,  2012 
m. rugsėjo 27 d. Ūkio ministerijai perduotos iki šiol Energetikos ministerijos 
patikėjimo teise valdytos UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos. Šioje 
ataskaitoje pateikiami konsoliduoti UAB „Visagino atominė elektrinė“ įmo-
nių grupės, kuriai iki 2012 m. rugsėjo 27 d. priklausė ir AB „Litgrid“, duome-
nys.

2 UAB „EPSO-G“ įkurta 2012 m. liepos 25 d.

3 AB „Litgrid“ akcijos, iki tol priklausiusios UAB „Visagino atominė elektrinė“, 
2012 m. rugsėjo 27 d. atlygintinai perduotos UAB „EPSO-G“.

4 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, 
tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės vals-
tybės nuosavybės dalis ir valstybei išmokėti dividendai.

5 Likviduojamos ir bankrutuojančios įmonės.

6 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 
2009 m. gruodžio 31 d.).

 7 Nuo 2012 m. pradžios privatizuotos įmonės.

 8 Restruktūrizuojama įmonė.

9 UAB Vilniaus veterinarijos klinikinės ligoninės akcijos, iki tol patikėjimo teise val-
dytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, 2012 m. rugpjūčio mėn. perduo-
tos VĮ Valstybės turto fondui.

10 AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorga-
nizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislinin-
kystė“.

11 UAB „Lietuvos žirgynas“ įsteigta 2012 m. birželio 6 d., jungimo būdu reorganiza-
vus UAB „Nemuno žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Vilniaus žirgynas“.
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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

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

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

UPP Universaliosios pašto paslaugos

VAE UAB „Visagino atominė elektrinė“

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

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VĮ Valstybės įmonė

VKEKK Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

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

Wh Energijos matavimo vienetas, naudojamas elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai skaičiuoti 
(kilovatvalandė = 103Wh, teravatvalandė = 1012Wh)

Žaliavos mokestis Miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

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


