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Valdymo koordinavimo centras kviečia tap-
ti nepriklausomais valstybės valdomų įmo-
nių (VVĮ) valdybų nariais ir registruotis į ne-
priklausomų valdybos narių duomenų bazę. 
Naujais VVĮ valdybų nariais kviečiami tapti ne-
priekaištingą reputaciją turintys aukščiausio 
lygio vadovai.  

Nepriklausomų valdybų narių duomenų bazė 
kuriama siekiant efektyviai organizuoti VVĮ 
nepriklausomų valdybų narių atranką bei užti-
krinti atrankos proceso skaidrumą. Ši duome-
nų bazė taps pagrindiniu nepriklausomų narių 
šaltiniu renkant kandidatus į VVĮ valdybas.

Atsiradus laisvai valdybos nario vietai, Valdy-
mo koordinavimo centras atrinks Nuosavybės 
gairėse ir ministerijų nustatytus kriterijus ati-
tinkančius potencialius kandidatus, o jų są-
rašą teiks ministerijoms. Nuosavybės gairėse 
taip pat numatyta, jog kandidatus į didžiųjų 
VVĮ valdybas nominuos ne atskiros ministeri-
jos, o atrankos komitetas, susidedantis iš ūkio, 

finansų ir šakinio ministrų, taip užtikrinant 
objektyvumą.

Stiprinti VVĮ valdybas – vienas iš esminių VVĮ 
pertvarkos siekių. Siekiama, jog VVĮ valdybose 
dirbtų profesionalūs nariai, kurie turėtų finan-
sų, strateginio planavimo ir ūkio šakos kompe-
tencijas ir užtikrintų strategijos įgyvendinimo 
priežiūrą bei verslo rizikos kontrolę.

Kuriama 
nepriklausomų 
valdybų narių 
duomenų bazė

Valstybės valdomų įmonių 
pertvarkos naujienos

„Profesionalūs ir 
nepriklausomi VVĮ valdybų 
nariai – vienas iš esminių 
VVĮ pertvarkos siekių.“

„

VVĮ nustatyti 
siektini pelningumo 
rodikliai

Įgyvendindama Nuosavybės gairių nuosta-
tas, gruodžio 12 d. Vyriausybė priėmė nuta-
rimą, kuriuo nustatė verslo vertės augimo 
siekiančioms (Nuosavybės gairėse priskir-
toms 1A ir 1B grupėms)  VVĮ ne mažesnį nei 5 
proc. siektiną ateinančių trejų metų viduti-
nės nuosavo kapitalo grąžos rodiklį, o miškų 
urėdijoms – siektiną bendrąjį grynojo pelno 
(iš veiklos sąnaudų atėmus žaliavos ir turto 
mokesčius valstybei) rodiklį – ne mažiau nei 
97 mln. litų. Nustačius siektinus VVĮ rodiklius, 
žengtas dar vienas žingsnis įgyvendinant vie-
ną svarbiausių Nuosavybės gairių principų – 
aiškių akcininko tikslų nustatymą. Tikimasi, 
kad VVĮ nustatyti siektini finansiniai rodikliai 
paskatins įmones būti labiau atskaitingas 
akcininkui, t.y. valstybei ir jos piliečiams, bei 
siekti pelningesnės veiklos, kuri savo ruožtu 
virs dar svaresniu indėliu į valstybės biudžetą. 

2011 metais 1A ir 1B grupių VVĮ portfelio nuo-
savo kapitalo grąžos rodiklis (neįskaičiuojant 
turto nuvertėjimo požymių turinčios „Visagino 
atominės elektrinės“ įmonių grupės rezultato  
ir atėmus nuostolius dėl banko „Snoras“ ban-
kroto) siekė 3,8 proc.

„5 proc. – Vyriausybės 
nustatyta minimali 
siektina VVĮ nuosavo 
kapitalo grąža 2013-2015 
metais.“

„
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Valdymo 
koordinavimo 
centro ataskaitos 
pristatytos 
Vyriausybei

Įgyvendindamas Nuosavybės gairių reikala-
vimus, Valdymo koordinavimo centras lap-
kričio pabaigoje pateikė Vyriausybei atas-
kaitas dėl VVĮ valdybų sudėčių ir valstybės 
dalyvavimo VVĮ tikslų. 

Ataskaitoje dėl VVĮ valdybų sudėčių nustatyta, 
kad į VVĮ valdybas yra paskirta nepakankamai 
nepriklausomų valdybų narių. Taip pat paste-
bėta, kad 17 valdybų neužtikrinama viena ar 
kelios iš ūkio šakos, strateginio planavimo ir 
finansų srities kompetencijų. Siekiant spręsti 
šias problemas, ataskaitoje rekomenduojama 
performuoti tokias VVĮ valdybas.

Be to, ataskaitoje rekomenduojama nustaty-
ti, kad asmenys, kurių dalyvavimas valdybo-
se yra nepagrindinės pareigos, galėtų būti ne 
daugiau nei 4 įmonių valdymo organų nariais,  
kad darbui kiekvienoje valdyboje jie skirtų pa-
kankamai dėmesio ir įsigilintų į įmonės veiklą. 
Šiuo metu daugumoje transporto ir miškinin-
kystės sektorių įmonių tie patys asmenys daly-
vauja net 18-21 įmonių valdybose. 

VVĮ valdybose taip pat svarbi funkcijų neat-
skyrimo problema – net 49 įmonėse vienas 
ar daugiau valdybų narių vykdo ūkio šakos, 
kurioje veikia įmonė, politikos formavimo ar 
jos įgyvendinimo koordinavimo funkcijas. 
Ataskaitoje rekomenduojama, kad ne mažiau 

nei pusė visų VVĮ valdybų narių tokių funkcijų 
nevykdytų, o iki 2013 metų pabaigos visos VVĮ 
atitiktų Nuosavybės gairėse nustatytus politi-
kos formavimo ir įmonių valdymo atskyrimo 
reikalavimus.

Kitos Vyriausybei pateiktos ataskaitos tiks-
las – apibendrinti institucijų pateiktą in-
formaciją apie valstybės dalyvavimo VVĮ 
tikslus ir VVĮ teisinės formos tinkamumą. 
Ataskaitoje apibendrinta, jog daugumą VVĮ 
valstybei valdyti yra tikslinga, tačiau didžio-
ji dalis įmonių į savo įstatus nėra įtraukusios 
Nuosavybės gairėse iškeltų bendrųjų valsty-
bės kaip akcininko tikslų. Vyriausybė, apsvars-
čiusi pateiktą ataskaitą, pritarė, kad VVĮ įsta-
tuose turėtų numatyti šiuos tikslus ir tiksliai 
apibrėžti veiklos sritis.

2012 metų gruodžio 2 d. Vyriausybės nu-
tarimu pakeistas Valstybės valdomų įmo-
nių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 
aprašas (Skaidrumo gairės). Vadovaujantis 
pakeistomis Skaidrumo gairėmis, finansines 
ataskaitas iš valstybei atstovaujančių institu-
cijų rinks ir metines bei tarpines apibendri-
nančias ataskaitas apie VVĮ rengs Valdymo ko-
ordinavimo centras, o Ūkio ministerija, iki šiol 
vykdžiusi šią funkciją, išlieka koordinuojančia 

institucija, atsakinga už valstybės įmonių, ak-
cinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 
kurių akcininkė yra valstybė, gero valdymo 
politikos formavimą ir įgyvendinimo koordi-
navimą. Skaidrumo gairių pakeitimai inicijuoti 
siekiant suderinti jų reikalavimus su Nuosa-
vybės gairių nuostatomis ir užtikrinti, kad visi 
duomenys apie VVĮ būtų nuosekliai kaupiami 
ir tvarkomi vienoje institucijoje.

Pakeistos 
Skaidrumo gairės

„Nuosavybės gairėse 
iškelti valstybės kaip 
akcininko tikslai turėtų 
būti įtraukti į VVĮ įstatus.“

„

VVĮ papildė 
valstybės biudžetą 
puse milijardo litų 
dividendų ir pelno 
įmokų

VVĮ paskyrė į valstybės biudžetą sumokėti 
524,1 mln. litų dividendų ir pelno įmokų. 
Iš šios sumos 275  mln. litų paskyrė „Visagino 
atominė elektrinė“, 122,7 mln. litų – „Lietuvos 
geležinkeliai“, 40,2 mln. litų – „Klaipėdos naf-
ta“. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 
paskyrė 34,2 mln. litų, miškų urėdijos – 21,1 

mln. litų pelno įmokų. Iki gruodžio 21 d. į vals-
tybės biudžetą sumokėta 504 mln. litų dividen-
dų ir pelno įmokų. Iki metų pabaigos paskuti-
nę 17,5 mln. litų sudarančią dividendų dalį turi 
sumokėti „Lietuvos geležinkeliai“, o Lietuvos 
radijo ir televizijos centras paskirtus 2,6 mln. 
litų dividendus išmokės 2013 metų pradžioje.
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Svarbiausios VVĮ naujienos 

struktūra yra tinkama įrengti požeminę gam-
tinių dujų saugyklą. Tokia saugykla, talpinanti 
iki 1 mlrd. kubinių metrų dujų, leistų sumažinti 
dujotiekių sistemos apkrovą, o joje sukauptos 
atsargos padėtų Lietuvai išvengti staigių dujų 
kainos sezoninių svyravimų. Pagrindinės dujų 
saugyklos tyrimų projekto vykdytojos – Lenki-
jos kompanija „Diament“ ir Lietuvos bendrovė 
„Minijos nafta”, darbų kaina sieks 17,3 mln. litų. 
Projektas finansuojamas iš ES, Lietuvos valsty-
bės biudžeto ir „Lietuvos energijos“ lėšų.

 » Spalio 23 d. „Lietuvos energija“ oficia-
liai atidarė naująjį kombinuoto ciklo blo-
ką Elektrėnuose. Dėl įdiegtų pažangių tech-
nologijų naujasis 455 MW galios blokas tam 
pačiam elektros energijos kiekiui pagamin-
ti sunaudoja net 30 proc. mažiau gamtinių 
dujų nei senieji Elektrėnų komplekso blokai. 
Planuojama, kad naujasis kombinuoto ciklo 
blokas 2013 metais pagamins 1 374 GWh elek-
tros energijos –  apie 14 proc. šalies poreikio. 

 » Kombinuoto ciklo bloko statyba kainavo 
1,3 mlrd. litų. Projekto finansavimui 168,2 mln. 
eurų (apie 581 mln. litų) dotaciją skyrė Tarptau-
tinis Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 
paramos fondas, 71 mln. eurų (245 mln. litų) pa-
skolą suteikė Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas, taip pat komerciniai bankai. Dalį lėšų 
projektui skyrė ir „Lietuvos energija“.

 » Lietuvos paštas lapkričio pradžioje už 
3,1 mln. litų įsigijo banko „Snoras“ valdytą 
mažųjų bankų tinklą. Buvusios banko „Sno-
ras“ paslaugų teikimo vietos taps „Pay Post“ 

 » Klaipėdos jūrų uoste liepos pabaigoje 
oficialiai pradėtas statyti naujas keleivių ir 
krovinių terminalas. Planuojama, jog staty-
bos truks apie metus ir terminalas veikti pra-
dės 2013 metų vasarą. Naujasis terminalas 
bus pajėgus per metus aptarnauti 1 mln. ke-
leivių, pervežti apie 0,5 mln. automobilių ir 5 
mln. tonų krovinių. Terminalas statomas iš ES 
paramos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos ir „Achemos grupės“ lėšų. Antže-
minė terminalo dalis kainuos apie 73 mln. litų.

 » Rugsėjo viduryje Pietų Korėjos bendrovė 
„Hyundai Heavy Industries“ pradėjo Lietuvos 
suskystintų gamtinių dujų terminalo-laivo 
statybos darbus. Pirmasis statybų etapas – 
plieno pjovimo darbai – turėtų būti užbaigtas iki 
2013 metų kovo, o pastatytas laivas Klaipėdos 
uostą turėtų pasiekti antrąjį 2014 metų pusme-
tį. Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą 
įgyvendinanti „Klaipėdos nafta“ taip pat jau 
paskelbė kvietimą dalyvauti suskystintųjų gam-
tinių dujų tiekimo viešajame pirkime ir sulaukė 
net 16 kompanijų pasiūlymų. Pasirinkti suskys-
tintų gamtinių dujų tiekėją ir sudaryti sutartį 
planuojama iki 2013 metų vidurio. Numatoma, 
kad naujojo terminalo suskystintų gamtinių 
dujų prekybą vykdys naujai įsteigta „Klaipėdos 
naftos“ dukterinė bendrovė „Dujų tiekimas“. 

 » Siekiant Lietuvoje pastatyti gamtinių dujų 
saugyklą, rugsėjo pabaigoje Syderiuose pra-
dėtas gręžti pirmasis iš dviejų numatytų ti-
riamųjų gręžinių. Gręžinių tyrimai, kuriuos nu-
matoma atlikti iki 2013 metų gegužės pabaigos, 
padės tiksliau įvertinti, ar Syderių geologinė 



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-rugsėjis. |  7

mini bankais, kuriuose numatoma tiekti šiuo 
metu paštuose siūlomas finansines paslaugas: 
įmokų ir mokesčių surinkimo, perlaidų siuntimo 
ir gavimo, pinigų išgryninimo, vartojimo kreditų 
išdavimo ir kitas susijusias paslaugas. Planuo-
jama, kad pirmieji mini bankai pradės veikti jau 
2012 metų pabaigoje, juose numatoma įdarbin-
ti apie 100 naujų darbuotojų.

 » Registrų centras toliau didina teikiamų 
elektroninių paslaugų skaičių ir lapkritį pa-
siūlė klientams virtualaus adreso paslaugą. 
Tai galimybė naudotis specialia elektroninio 
pašto dėžute, kurios adresą sudaro asmens val-
domo pastato ar patalpos adresas, o prie jos 
prisijungti galima tik pasinaudojus saugiomis 
identifikavimo priemonėmis (elektroniniu pa-
rašu ar bankininkyste). Ši paslauga pritaikyta 
oficialiam susirašinėjimui su verslo subjektais 
ir institucijomis ir leidžia užtikrinti saugų elek-
troninių dokumentų siuntimą. Spalį Registrų 
centras elektroninių paslaugų krepšelį papildė 
galimybe internetu steigti ir registruoti mažą-
sias bendrijas, o nuo rugpjūčio Registrų centro 
internetiniame tinklalapyje prieinami Europos 
verslo registro duomenys apie daugiau nei 20 
mln. Europoje veikiančių įmonių ir organizacijų.

 » Lapkričio 7 d „Lietuvos geležinkeliai“ su 
bendrovėmis „Eurovia Lietuva“, Eurovia 
CS bei UAB „Fima“ pasirašė rangos darbų 
sutartį dėl geležinkelio ruožo Naujoji Vilnia-
Kena elektrifikavimo. Šio ruožo elektrifikacija 
yra sudėtinė bendro Lietuvos ir Baltarusijos 
projekto, skirto gerinti keleivių susisiekimą 
tarp Vilniaus ir Minsko, dalis. Jį įgyvendinus 

bei tarp Vilniaus ir Minsko pradėjus kursuoti 
elektriniams traukiniams, kelionė tarp šių dviejų 
sostinių tetruks 2 valandas. Be to, elektrifikuota 
geležinkelio jungtis su Baltarusija užtikrins 
Lietuvos geležinkeliams, o kartu ir Klaipėdos 
jūrų uostui bei steigiamiems Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos viešiesiems logistikos centrams 
pranašumų konkuruojant dėl tranzitinių 
krovinių srautų. Sutartimi numatytų įgyvendinti 
darbų vertė – 99,8 mln. litų be PVM. 
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Portfelio
rezultatų
apžvalga
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Apžvelgiant VVĮ portfelio 2012 metų devynių mėnesių finansinius rezultatus, pirmiausia 
įvardijama, kiek įmonių sudaro portfelį, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateiki-
ama analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertę, nuosavą kapitalą, finansines skolas, 
dotacijas ir subsidijas, pardavimo pajamas, veiklos pelną, pelningumą (nuosavo kapi-
talo grąžą), darbuotojus ir veiklos efektyvumą.

2012 metų rugsėjo 30 d. VVĮ skaičius siekė 139. Į šį skaičių neįtrauktos trys veik-
los nebevykdančios įmonės – „Visagino energetikos remontas“ (iškelta bankroto 
byla), žurnalas „Sveikata“ ir „Pajūrio vėtrungė“ (likviduojamos). Dar dvi į šį skaičių 
nebepatenkančios įmonės 2012 metų vasarą buvo privatizuotos: „Palangos žvorūnė“ 
parduota už 6,72 mln. litų, o „Eismo sauga“  – už 517 tūkst. litų. 

VVĮ skaičius nuo 2012 metų pradžios sumažėjo dėl įvykusių įmonių susijungimų: 2012 
metų sausio 2 d. įsteigta „Lietuvos veislininkystė“, pertvarkius iki tol veikusias ben-
droves „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir „Šiaulių regiono veislininkystė“. Nuo 
2012 metų birželio 5 d. į vieną įmonę „Lietuvos žirgynas“ sujungti Nemuno, Vilniaus 
ir Sartų žirgynai. Dėl palyginamųjų duomenų trūkumo šių naujai įsteigtų bendrovių fi-
nansiniai rezultatai į VVĮ portfelio apžvalgą neįtraukti. Taip pat dėl duomenų trūkumo 
į VVĮ portfelį neįskaičiuoti Lietuvos tyrimų centro, Universiteto vaistinės ir gruodžio 
mėnesį privatizuotos Vilniaus veterinarijos klinikinės ligoninės rezultatai.

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

Iš viso į šioje ataskaitoje apžvelgiamą VVĮ portfelį įtraukti 134 VVĮ ir „Lietuvos dujų“ fi-
nansiniai rezultatai. „Lietuvos dujos“ nėra laikoma VVĮ, nes valstybė valdo tik 17,7 proc. 
šios įmonės akcijų, tačiau į VVĮ portfelio finansinius rezultatus įtraukta valstybei 
priklausančių „Lietuvos dujų“ akcijų ir valstybei nuo metų pradžios iki rugsėjo 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 
pirmųjų sektorių. Energetikos sektoriui priskirtos 9 įmonės, kurių pardavimo pajamos 
pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius sudarė 43,3 proc. viso portfelio pardavimo 
pajamų. Transporto sektoriuje yra 23 įmonės, uždirbusios 39,9 proc. portfelio apyvar-
tos, o miškininkystės sektoriuje – 42 miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas 
(7,4 proc. portfelio pardavimo pajamų). Kitų įmonių sektoriui priskirta net 60 įmonių, 
tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos sudarė tik 9,4 proc. VVĮ portfelio apyvartos.

Toliau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija.

Portfelio 
rezultatų
apžvalga
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Balansas (tūkst. litų) 2011-12-31 2012-09-30

Nematerialus turtas 399 126 364 994
Materialus turtas 19 853 943 19 990 450
Finansinis turtas 1 126 549 583 627
Kitas ilgalaikis turtas 315 133 363 418
Biologinis turtas 3 255 244 3 255 448
Ilgalaikis turtas 24 949 995 24 557 936
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 758 125 1 089 878
Per vienerius metus gautinos sumos 1 488 377 1 838 532
Kitas trumpalaikis turtas 1 222 022 1 145 503
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 654 241 914 597
Trumpalaikis turtas 5 122 765 4 988 510
Turto iš viso 30 072 760 29 546 446
Nuosavas kapitalas 18 856 761 18 641 812
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 009 135 973 181
Dotacijos, subsidijos 4 712 547 5 259 765
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 438 607 2 847 563
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 064 846 2 797 306
Įsipareigojimai 6 503 453 5 644 868
Finansiniai įsipareigojimai* 5 071 477 4 451 946
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 072 760 29 546 446

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

Rodikliai 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,2% 0,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,4% 0,2%
D/E 26,9% 23,9%
D/E* 11,1% 11,8%

*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 
trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje – 2 252 mln. litų.

Pelno (nuostolių) ataskaita 
(tūkst. litų)

2011 m. III 
ketv.

2012 m. III 
ketv.

2011 m. 9 
mėn.

2012 m. 9 
mėn.

Pardavimo pajamos 1 708 941 1 734 078 4 969 921 5 017 553

Pardavimo savikaina 1 109 062 1 100 115 3 162 348 3 219 982

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 599 879 633 963 1 807 573 1 797 570

Veiklos sąnaudos 479 576 472 220 1 473 469 1 496 115

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 15 198 17 296 33 691 37 157

Veiklos pelnas (nuostoliai) 135 501 179 039 367 795 338 612

Veiklos pelno marža 7,9% 10,3% 7,4% 6,7%

EBITDA 440 723 480 045 1 292 558 1 251 894

EBITDA marža 25,8% 27,7% 26,0% 25,0%

Finansinė ir investicinė veikla -15 247 -424 7 654 815

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

120 254 178 615 375 449 339 427

Pelno mokestis 4 635 14 265 41 610 33 297

Grynasis pelnas (nuostoliai) 115 618 164 350 333 839 306 130

Grynojo pelno marža 6,8% 9,5% 6,7% 6,1%

Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis

-2 981 2 753 482 2 676

Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

133 914 180 795 403 993 366 440

Grynojo pelno (eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei) marža 7,8% 10,4% 8,1% 7,3%
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VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė 

VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje siekė 14,1 
mlrd. litų – tai 4,1 proc. daugiau nei 2011 metų pabaigoje. Nuosavo kapitalo apskaitinė 
vertė, kuri prilyginama rinkos vertei, padidėjo 3,9 proc., iki 7,6 mlrd. litų. Tai lėmė į en-
ergetikos sektoriaus apskaitinę vertę įtrauktos VAE bendrovės nuosavo kapitalo vertės 
padidėjimas dėl iš dukterinių įmonių LESTO ir „Litgrid“ gautų dividendų: LESTO VAE 
bendrovei paskyrė 140,7 mln. litų dividendų, „Litgrid“ – 381,1 mln. litų. Tačiau VAE 
bendrovė 2012 metų rugsėjo mėnesį į valstybės biudžetą paskyrė sumokėti 275 mln. litų 
dividendų, tad bendras VAE apskaitinės nuosavo kapitalo vertės pokytis buvo mažesnis. 

Transporto sektoriaus apskaitinės vertės padidėjimą daugiausiai lėmė šio sektoriaus 
didžiausių įmonių sukauptas pelnas. 

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

2012-09-30 turto vertinimas, 
tūkst. litų

Rinkos 
vertė akcijų 

biržoje

Pinigų 
srautų 

metodas

Apskaitinė 
vertė

Iš viso

Energetika 3 209 843 0 864 602 4 074 445
Pokytis nuo 2011-12-31 9,5% 34,2% 13,9%
Transportas 11 398 0 5 236 341 5 247 739
Pokytis nuo 2011-12-31 -19,4% 1,4% 1,3%

Miškininkystė 0 3 253 000 482 237 3 735 237
Pokytis nuo 2011-12-31 0,0% -0,4% -0,1%
Kita 0 0 1 025 969 1 025 969
Pokytis nuo 2011-12-31 -0,6% -0,6%
Viso 3 221 241 3 253 000 7 609 150 14 083 390
Pokytis nuo 2011-12-31 9,3% 0,0% 3,9% 4,1%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje

Valstybė turi šešių į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą įtrauktų bendrovių 
akcijų, penkiose jų valdo kontrolinį akcijų paketą. VVĮ, kurių akcijomis prekiaujama 
akcijų biržoje, valstybės nuosavybės dalies rinkos vertė per pirmuosius devynis 2012 
metų mėnesius išaugo 9,3 proc., iki 3 221 mln. litų.

2012-09-30 Akcijų 
vertė

(tūkst. Lt)

Valstybės 
dalis

Valstybės dalies vertė 
2012-09-30

Valstybės 
dalies 
vertės 

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

visos vertės

LESTO 1 219 900 82,63% 1 007 977 31,3% +4,5%
„Litgrid“ 870 678 97,50% 848 933 26,4% +24,1%
„Lietuvos energija“ 866 163 96,13% 832 655 25,8% +5,9%
„Klaipėdos nafta“ 491 495 72,32% 355 432 11,0% +9,3%
„Lietuvos dujos“ 931 269 17,70% 164 845 5,1% -4,0%
Lietuvos jūrų laivininkystė 20 116 56,66% 11 398 0,4% -19,4%
VVĮ: 4 399 621 - 3 221 241 100% +9,3%

„VVĮ portfelio apskai-
čiuota rinkos vertė 
išaugo 4,1 proc., iki 
14,1 mlrd. litų.“

„
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Didžiausią dalį (31,3 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 
2012 metų pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė LESTO (1 008 mln. litų), 
mažiausią (0,4 proc.) – Lietuvos jūrų laivininkystė (11,4 mln. litų). VVĮ 
valstybei priklausančių akcijų bendrą vertę labiausiai didino „Litgrid“ 
valstybės akcijų dalies vertė, nuo metų pradžios išaugusi 168,9 mln. litų. 
Taip pat 52,1 mln. litų padidėjo LESTO, 48,2 mln. litų – „Lietuvos energi-
jos“ valstybei priklausančių akcijų vertė. 

Padidinus „Klaipėdos naftos“ įstatinį kapitalą, esamiems bendrovės ak-
cininkams išplatinant naują 38 606 tūkst. litų nominalios vertės bendrovės 
akcijų emisiją, valstybei priklausančių „Klaipėdos naftos“ akcijų dalis 
padidėjo nuo 70,63 proc. iki 72,32 proc. Dėl šios priežasties „Klaipėdos 
naftos“ valstybės akcijų dalies vertė išaugo 9,3 proc. ir trečiojo 2012 metų 
ketvirčio pabaigoje sudarė 355,4 mln. litų.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje 
kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2012 metų 
pradžios. VVĮ indeksas nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos pakilo 
16,9 proc. VVĮ indekso pokyčiams per pirmuosius devynis 2012 metų 
mėnesius daugiausia įtakos turėjo 24,1 proc. išaugusi „Litgrid“ akcijų 
vertė ir 4,5 proc. padidėjusi LESTO akcijų vertė. 

Energetikos sektoriaus įmonių akcijų vertės svyravimus balandžio ir 
gegužės 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 19,4 proc. dėl neaiškių 
sausakrūvių laivų rinkos perspektyvų ir nuostolingos bendrovės veik-
los. Taip pat 4,1 proc. smuktelėjo „Klaipėdos naftos“ akcijų vertė dėl 
bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir suprastėjusių veiklos rezultatų.

Per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius visų „NASDAQ OMX Vilnius“ 
akcijų indeksas paaugo 15,1 proc. Akcijų vertės augimui įtakos turėjo 
pagerėjusi situacija pasaulinėse rinkose ir geresni bendrovių finansiniai 
rezultatai.

Apskaitinė turto vertė

Trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje VVĮ bendroji apskaitinė turto 
vertė siekė 29,5 mlrd. litų – 1,8 proc. mažiau nei 2011 metų pabaigoje. 
Energetikos sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė ūgtelėjo 1,8 proc. ir 
sudarė beveik pusę viso turto vertės – 14,6 mlrd. litų. Transporto sektoriaus 
turto vertė išaugo 7,1 proc., iki 8,8 mlrd. litų. Miškininkystės įmonių turto 
vertė beveik nepakito ir sudarė 3,8 mlrd. litų, o kitų įmonių – sumažėjo 
36,5 proc., iki 2,4 mlrd. litų.

Energetikos sektoriuje labiausiai – 7,3 proc. – padidėjo „Klaipėdos naf-
tos“ apskaitinė turto vertė, sudariusi 557,1  mln. litų. Ji išaugo dėl birželio 
mėnesį vykusio bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ir 45,5 mln. litų 
vertės Subačiaus kuro bazės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo. Ig-
nalinos atominės elektrinės turto vertė, daugiausia dėl didesnių gautinų 
dotacijų, ūgtelėjo 41,8 mln. litų (2,4 proc.). 

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ 
akcijų biržoje
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Transporto sektoriaus įmonių bendrąją apskaitinę turto vertę labiausiai didino 7,4 proc. 
(360 mln. litų) išaugusi įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitinė turto 
vertė. Daugiausia dėl įgyvendinamų investicinių projektų grupės ilgalaikio turto vertė 
išaugo 205,2 mln. litų (4,6 proc.), o dėl didesnių gautinų sumų, atsargų bei pinigų ir 
pinigų ekvivalentų grupės trumpalaikio turto vertė ūgtelėjo 154,5 mln. litų (34,5 proc.). 
Įgyvendinant investicinius projektus, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turto 
vertė išaugo 227,3 mln. litų (15,7 proc.): 54,5 mln. litų padidėjo įmonės materialiojo turto 
vertė, o trumpalaikio turto vertės padidėjimui didžiausios įtakos turėjo iki 143,7 mln. litų 
išaugusi gautinų dotacijų vertė.

Kitų įmonių sektoriaus apskaitinės turto vertės smukimui didžiausią įtaką turėjo „Indėlių 
ir investicijų draudimo“ finansinio turto ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas, siekęs 
1 241,9 mln. litų. Įmonės finansinis turtas sumažėjo 545,8 mln. litų (87 proc.), nes 2012 
metų pradžioje parduota didelė dalis turėtų vertybinių popierių, o įmonės išankstiniai 
apmokėjimai smuktelėjo 696,1 mln. litų (89,7 proc.) dėl banko „Snoras“ indėlininkų 
atsiimtų draudimo išmokų. „Būsto paskolų draudimo“ turto vertė sumažėjo 32,7 mln. 
litų, tai lėmė finansinių investicijų vertės sumažėjimas. Be to, 29,5 mln. litų (17,5 proc.) 
smuktelėjo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo turto vertė dėl finansinio turto vertės 
sumažėjimo.

14,3 14,6 

8,2 8,8 

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

  
Energetika  Transportas  Miškininkystė  Kita  

-1,8%
   

2011-12-31 2012-09-30

Turtas (mlrd. litų)
30,1 29,5

Nuosavas kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius 
sumažėjo 214,9 mln. litų (1,1 proc.) ir laikotarpio pabaigoje siekė 18,6 mlrd. litų. Nu-
osavo kapitalo vertė labiausiai sumažėjo energetikos sektoriuje – 3,2 proc., iki 8,5 mlrd. 
litų. Transporto sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo vertė dėl pelningos veiklos ūgtelėjo 
1,2 proc., iki 5,4 mlrd. litų. Miškininkystės ir kitų įmonių sektorių nuosavo kapitalo vertės 
beveik nepakito ir sudarė atitinkamai 3,7 mlrd. litų (kartu su miškų verte) ir 1 mlrd. litų. 

Energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo vertės sumažėjimą lėmė tai, kad VAE bendrovė 
2012 metų rugsėjį į valstybės biudžetą paskyrė sumokėti 275 mln. litų dividendų, todėl 
sumažėjo elektros energetikos įmonių konsoliduota nuosavo kapitalo vertė. „Klaipėdos 
naftos“ nuosavo kapitalo vertė išaugo 5,2 proc., iki 526,4 mln. litų. Tam daugiausia 
įtakos turėjo liepą padidintas bendrovės įstatinis kapitalas išplatinus naują 38 606 tūkst. 
litų nominalios vertės akcijų emisiją esamiems akcininkams.

Transporto sektoriuje labiausiai – 58,1 mln. litų, 4,5 proc., – išaugo Klaipėdos valsty-
binio jūrų uosto direkcijos nuosavo kapitalo vertė dėl sukaupto ataskaitinio laikotar-
pio pelno. Taip pat dėl sukaupto pelno (didesnių rezervų) 15,2 mln. litų padidėjo įmonių 
grupės „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavo kapitalo vertė.

Kitų įmonių sektoriuje reikšmingai pakito „Būsto paskolų draudimo“ nuosavo kapitalo 
vertė, sumažėjusi nuo 35 mln. iki 19,5 mln. litų dėl sukauptų nuostolių, patirtų išaugus 
draudimo išmokų sąnaudoms.

„VVĮ portfelio turto 
apskaitinė vertė su-
mažėjo 1,8 proc., 
iki 29,5 mlrd. litų.“

„
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VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 12,2 proc., iki 4,5 mlrd. litų. Tai 
lėmė 727,4 mln. litų siekusi „Indėlių ir investicijų draudimo“ Vyriausybei grąžintos 
beprocentės paskolos dalis. Nevertinant šios paskolos sumažėjimo, portfelio finan-
siniai įsipareigojimai, palyginti su 2011 metų pabaiga, ūgtelėjo 5,2 proc. ir siekė 
2,2 mlrd. litų. 

Energetikos sektoriaus finansiniai įsipareigojimai išaugo 12,3 proc., iki 1,2 mlrd. litų – 
konsoliduotos VAE grupės ir „Litgrid“ finansinės skolos padidėjo 138,2 mln. litų. 

Transporto sektoriuje finansiniai įsipareigojimai padidėjo 1,3 proc., iki 707,5 mln. litų. 
19,5 mln. litų (4,3 proc.) išaugo įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ finansinės sko-
los, Lietuvos paštas įsiskolino 11,1 mln. litų (50,8 proc.) daugiau. Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 12,5 mln. litų (13,9 proc.). 

Miškininkystės sektoriaus įmonių finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 26,8 proc., nuo 
3,1 iki 2,2 mln. litų. Šio sektoriaus finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo (su miškų 
verte) santykis išliko mažiausias iš visų sektorių ir siekė vos 0,1 proc. 

Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigojimai, nevertinant „Indėlių ir investicijų 
draudimo“ valstybei grąžintos paskolos dalies, sumažėjo 13,5 proc., iki 241,9 mln. litų. 
Tam didžiausią įtaką turėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos regulia-
vimo agentūros grąžintos 32,1 mln. litų finansinės skolos. Lietuvos radijo ir televizijos 
centras finansinius įsipareigojimus sumažino 7,2 mln. litų (19,1 proc.).
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Dotacijos ir subsidijos

VVĮ suteiktų dotacijų ir subsidijų vertė trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje siekė 
5,3 mlrd. litų ir buvo 11,6 proc. didesnė nei 2011 metų pabaigoje. Dotacijų ir subsidijų 
vertė didėjo visuose sektoriuose: energetikos – 7,1 proc., 189,3 mln. litų, transporto – 
20,2 proc., 321,2 mln. litų, miškininkystės – 10,6 proc., 3 mln. litų, kitų įmonių – 8,1 proc., 
33,8 mln. litų. 

Ignalinos atominės elektrinės apskaitoma dotacijų vertė išaugo 68,6 mln. litų, iki 
1 403,2 mln. litų. Šios dotacijos skirtos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo sąnaudų 
finansavimui ir kitiems su elektrinės eksploatavimu bei uždarymu susijusiems projek-
tams ir yra teikiamos Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutrau-
kimo rėmimo fondo, ES Komiteto ir Lietuvos Vyriausybės. 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės dotacijos išaugo 53,5 mln. litų, iki 1 062,1 mln. 
litų. Per devynis 2012 metų mėnesius bendrovė „Lietuvos energija“ gavo 37,4 mln. litų 
Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo ir 
22 mln. litų VIAP lėšų Lietuvos elektrinės Kombinuoto ciklo bloko statybai. „Litgrid“ 
apskaitytos dotacijos nuo 2012 metų pradžios padidėjo 74,9 mln. litų (41,1 proc.). Per 
devynis šių metų mėnesius bendrovė gavo 63,8 mln. litų VIAP lėšų tarpsisteminės jung-
ties su Švedija projekto įgyvendinimui. 

Transporto sektoriuje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dotacijų vertė 
padidėjo 165,9 mln. litų, daugiausia dėl apskaitytų gautinų dotacijų Klaipėdos val-
stybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimui ir platinimui (83,8 mln. litų), keleivinių ir 
krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimui (61,8 mln. litų), privažiavimo kelių 
sutvarkymui į multimodalinių krovinių terminalus (21,3 mln. litų) ir kitiems projektams. 
Įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ dotacijų suma išaugo 12,3 proc. (162,5 mln. 
litų) dėl gautų dotacijų įvairių investicinių programų finansavimui.

Kitų įmonių sektoriuje labiausiai – nuo 2,4 mln. iki 18,9 mln. litų – išaugo Valstybės 
žemės fondo dotacijų vertė, nes įmonė 2012 metais sudarė sutartis Lietuvos kaimo 
plėtros programos projektams įgyvendinti. Šiems projektams skirtų dotacijų likutis 
trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje siekė 16,3 mln. litų. 
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Pardavimo pajamos 

Devyni mėnesiai

VVĮ portfelio pardavimo pajamos per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius siekė 
5 mlrd. litų ir, palyginti su atitinkamu 2011 metų laikotarpiu, padidėjo 47,6 mln. litų 
(1 proc.). Transporto sektoriaus įmonių pajamos išaugo 5,8 proc., iki 2 002,2 mln. litų, 
miškininkystės sektoriaus – sumažėjo 13,5 proc., iki 373,2 mln. litų, o energetikos ir kitų 
įmonių sektorių – beveik nepakito ir sudarė atitinkamai 2 172,1 mln. ir 470,1 mln. litų.

„ Labiausiai – 
20,2 proc. – pa-
didėjo transporto 
sektoriaus įmonių 
apskaitytų dotacijų 
vertė.“

„
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Energetikos sektoriaus įmonių pardavimo pajamoms didžiausios neigiamos įtakos 
turėjo 9,1 mln. litų (8,4 proc.) smuktelėjusios „Klaipėdos naftos“ pajamos dėl menkesn-
io krovinių iš Rusijos srauto ir „Orlen Lietuva“ vykdyto planuoto remonto. Dėl išaugusių 
pajamų iš šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo „Visagino energijos“ pajamos 
padidėjo 3,6 mln. litų (7,9 proc.), o „Geotermos“ – 3,5 mln. litų. Elektros energetikos 
įmonių (VAE grupės ir „Litgrid“ konsoliduotos) pajamos buvo vos 0,1 proc. didesnės ir 
sudarė 2 011,2 mln. litų. 

Transporto sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad įmonių grupės „Lietuvos 
geležinkeliai“ pajamos ūgtelėjo iki 1 354,2 mln. litų (8,5 proc.) dėl vykdytų papildomų 
veiklų: prekinių vagonų nuomos ir tarpininkavimo pervežant NATO krovinius. Lietuvos 
jūrų laivininkystė dėl išaugusių pajamų iš trumpalaikių sutarčių padidino pardavimo 
pajamas 6,1 proc., iki 60,3 mln. litų. Lietuvos pašto pajamos, padidėjus universaliųjų 
pašto paslaugų teikimo mastui ir pajamoms, išaugo iki 136,4 mln. litų (4,7 proc.). 
Regioninių kelių priežiūros įmonių bendrosios pajamos sumažėjo iki 186,7 mln. litų 
(4 proc.) daugiausia dėl mažesnio rangovinės veiklos masto. Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos pajamos dėl 5,5 proc. mažesnės krovos smuktelėjo 2,5 proc., iki 122 
mln. litų.

Miškų urėdijų bendrosios pajamos sumažėjo 59,8 mln. litų (14 proc.). Pajamų 
sumažėjimą lėmė smuktelėjusi parduodamos medienos paklausa: parduota 7,5 proc. 
mažiau kubinių metrų apvaliosios medienos, o vidutinė jos kaina smuktelėjo 7,9 proc., 
iki 128 litų už kubinį metrą. 

Iš kitų įmonių labiausiai sumažėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 
reguliavimo agentūros pajamos – nuo 22,5 mln. iki 0,6 mln. litų. Šį pokytį lėmė tai, kad 
2011 metais įmonė gavo 20,2 mln. litų intervencinių miežių pardavimo pajamų, o 2012 
metais grūdų nesupirkta ir neparduota. Lietuvos monetų kalyklos pajamos sumažėjo 
kiek daugiau nei perpus, iki 8,9 mln. litų, nes bendrovė 2012 metų sausio - rugsėjo 
mėnesiais nekaldino apyvartinių monetų, o iš jų kaldinimo tuo pačiu laikotarpiu prieš 
metus gauta 9,4 mln. litų pajamų. Kitų įmonių sektoriuje labiausiai – 59,5 proc., iki 
22,8 mln. litų – išaugo „Infostruktūros“ pajamos, įmonei padidinus teikiamų paslaugų 
mastą ir sudarius naujų sutarčių. Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos ūgtelėjo 
5,7 proc., iki 57,4  mln. litų, Registrų centro – 5,6 proc., iki 67,2 mln. litų.
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Trečiasis ketvirtis

Portfelio pardavimo pajamos trečiąjį 2012 metų ketvirtį, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 1,5 proc. – iki 1,7 mlrd. litų. Energetikos ir 
miškininkystės sektorių įmonių pajamos smuktelėjo atitinkamai 7,5 proc. (56,5 mln. litų) 
ir 10,3 proc. (13,8 mln. litų). Transporto sektoriaus įmonių pajamos padidėjo 10 proc. ir 
sudarė 708,3 mln. litų, o kitų įmonių sektoriaus – išaugo 17,9 proc., iki 204,2 mln. litų.

 „ Per pirmuosius 
devynis 2012 metų 
mėnesius VVĮ 
portfelio pajamos 
išaugo 1 proc. ir 
siekė 5 mlrd. litų.“

„



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-rugsėjis. |  17

Energetikos sektoriaus įmonių pajamos trečiąjį ketvirtį buvo mažesnės dėl VAE grupės 
ir „Litgrid“ įmonių VIAP tarpusavio sandorių, kurie konsoliduojant šių įmonių rezul-
tatus yra eliminuojami. Dėl išaugusios remtinos elektros energijos gamybos trečiąjį 
2012 metų ketvirtį eliminuota žymiai didesnė VIAP tarpusavio sandorių pajamų suma 
nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Tai turėjo didžiausios įtakos VAE grupės ir 
„Litgrid“ konsoliduotų pajamų sumažėjimui, siekusiam 60,6 mln. litų (8,4 proc.). 
„Klaipėdos naftai“ trečiasis ketvirtis buvo sėkmingesnis nei prieš metus – bendrovės 
pajamos padidėjo 9,2 proc., iki 30,9 mln. litų, daugiausia dėl 3,2 mln. litų siekusių vien-
kartinio naftos produktų pardavimo pajamų. 

Transporto sektoriaus bendrosioms pajamoms didžiausią įtaką turėjo įmonių grupės 
„Lietuvos geležinkeliai“ pardavimo pajamų padidėjimas iki 478,5 mln. litų (14,8 proc.) 
dėl išaugusių pajamų už krovinių pervežimus bei naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra 
ir didesnių papildomų paslaugų pajamų. Lietuvos jūrų laivininkystės pardavimo pa-
jamos, daugiausia dėl didesnių laivų nuomos ir trumpalaikių sutarčių pajamų, išaugo 
9,4 proc., iki 22,7 mln. litų. Lietuvos pašto pajamos ūgtelėjo 4,5 proc., iki 44 mln. litų, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos – 4,1 proc., iki 42,8 mln. litų. Regioninių 
kelių priežiūros įmonių bendrosios pajamos, sumažėjus rangovinės veiklos mastui, 
smuktelėjo 4,6 proc., iki 66,8 mln. litų. 

Miškų urėdijos trečiąjį ketvirtį uždirbo 118,7 mln. litų pajamų – 10,8 proc. mažiau nei 
prieš metus. Šį pokytį lėmė 15,8 proc. sumažėjusi apvaliosios medienos kaina, tačiau 
medienos parduota 6 proc. daugiau.

Kitų įmonių sektoriaus bendrosios pajamos ūgtelėjo daugiausia dėl to, kad trečiąjį 
ketvirtį 26,1 mln. litų išaugo Lietuvos naftos produktų agentūros pajamos, įmonei 
pardavus perteklines valstybės mazuto atsargas. Lietuvos radijo ir televizijos centras, 
plėtodamas veiklą, trečiąjį ketvirtį padidino pajamas 8,5 proc., iki 20 mln. litų.
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Veiklos pelnas

Devyni mėnesiai

VVĮ veiklos pelnas per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 7,9 proc. – nuo 367,8 mln. iki 338,6 mln. litų. En-
ergetikos sektoriaus įmonių veiklos pelnas sumažėjo 35,4 proc., iki 25,5 mln. litų, trans-
porto – 7,8 proc., iki 245,6 mln. litų, miškininkystės – net 68,2 proc., iki 21,8 mln. litų. Kitų 
įmonių sektoriaus veiklos pelnas sudarė 45,8 mln. litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš 
metus veiklos nuostoliai siekė 6,4 mln. litų. 

Konsoliduoti VAE grupės ir „Litgrid“ veiklos nuostoliai siekė 3,5 mln. litų, kai tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus jų konsoliduotas veiklos pelnas sudarė 10,7 mln. litų. 
Prastesniam veiklos rezultatui įtakos turėjo 55,1 mln. litų (17,6 proc.) išaugusios VAE 

„Miškininkystės sek-
toriaus pajamos 
dėl smuktelėju-
sios miškų urėdijų 
parduodamos 
medienos paklau-
sos mažėjo trečią 
ketvirtį iš eilės ir 
buvo 10,3 proc. 
mažesnės nei tuo 
pačiu laikotarpiu 
prieš metus.“

„
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grupės dujų ir mazuto pirkimo sąnaudos ir 30,4 mln. siekęs atidėjinių aplinkos taršos 
leidimams sąnaudų pokytis. Taip pat dėl intensyvių Visagino atominės elektrinės pro-
jekto parengiamųjų darbų išaugo VAE bendrovės konsultacinių paslaugų ir viešųjų ryšių 
sąnaudos. „Klaipėdos naftos“ veiklos pelnas dėl 8,4 proc. mažesnių pajamų smuktelėjo 
15 proc., iki 35 mln. litų. Ignalinos atominė elektrinė dėl 40,7 proc. sumažėjusių veiklos 
sąnaudų veiklos nuostolius sumažino nuo 10,1 mln. iki 3,5 mln. litų.

Transporto sektoriuje reikšmingiausiai smuktelėjo įmonių grupės „Lietuvos 
geležinkeliai“ veiklos pelnas – 14,3 proc., iki 168,2 mln. litų. Tai lėmė ūgtelėjusios 
užsienio šalių geležinkelių paslaugų, remonto darbų, nusidėvėjimo, darbo užmokesčio 
ir socialinio draudimo sąnaudos, dėl kurių įmonių grupės sąnaudos išaugo 12,6 proc. 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos pelnas sumažėjo 3,1 mln. litų 
(4,3 proc.) dėl 2,5 proc. mažesnių pajamų. Lietuvos jūrų laivininkystė, didindama paja-
mas iš trumpalaikių sutarčių ir mažindama veiklos sąnaudas, sumažino veiklos nuosto-
lius nuo 11,3 mln. iki 4 mln. litų. 

Miškų urėdijų bendrasis veiklos pelnas sumažėjo 46,8 mln. litų (68,3 proc.) dėl net 
14 proc. sumažėjusių pardavimo pajamų. Šių įmonių pardavimo savikaina sumažėjo 
4,8 proc., o veiklos sąnaudos smuktelėjo 1,6 proc. Smarkiau veiklos sąnaudoms 
sumažėti sukliudė beveik 7 mln. litų didesnės išlaidos miško ir laukinės gyvūnijos išteklių 
atkūrimui ir gausinimui.

Kitų įmonių sektoriuje Lietuvos naftos produktų agentūra, iš valstybės mazuto atsargų 
pardavimo gavusi 34,4 mln. litų pelno, visą savo veiklos pelną padidino iki 34,7 mln. 
litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus patirta 1,9 mln. litų veiklos nuostolių. „Būsto 
paskolų draudimas“ dėl draudimo išmokų sąnaudų patyrė 15,4 mln. litų veiklos 
nuostolių, tačiau tai yra 51,7 proc. mažiau nei prieš metus. Lietuvos radijo ir tele-
vizijos centras dėl mažesnių veiklos sąnaudų ir didesnių pajamų padidino veiklos pelną 
20,6 proc., iki 3,4 mln. litų. 
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Trečiasis ketvirtis

Trečiąjį 2012 metų ketvirtį VVĮ veiklos pelnas buvo 32,1 proc. didesnis nei 
atitinkamą praėjusių metų ketvirtį ir siekė 179 mln. litų. Šiam pokyčiui didžiausios 
įtakos turėjo transporto sektoriaus įmonių veiklos pelno padidėjimas 17,8 mln. litų 
(17,4 proc.) ir 39,8 mln. litų didesnis kitų įmonių sektoriaus veiklos pelnas. Energetikos 
ir miškininkystės sektorių įmonių veiklos pelnas trečiąjį ketvirtį sumažėjo atitinkamai 
15,7 proc., iki 5,3 mln. litų, ir 62,8 proc., iki 7,8 mln. litų. 

Energetikos sektoriuje labiausiai sumažėjo Ignalinos atominės elektrinės veiklos pel-
nas – nuo 1,9 mln. iki 0,2 mln. litų. Konsoliduotas VAE grupės ir „Litgrid“ veiklos pelnas 
sumažėjo 0,6 mln. litų. „Klaipėdos nafta“ padidino veiklos pelną 10,4 proc., iki 10,9 mln. 
litų, tačiau tai lėmė vienkartinis iš lijalinių vandenų išvalytų naftos produktų pardavimas, 
iš kurio gauta 3,2 mln. litų pajamų.

VVĮ portfelio veiklos 
pelnas per devynis 
2012 metų mėnesius 
siekė 338,6 mln. 
litų - 7,9 proc. ma-
žiau nei tuo pačiu 
laikotarpiu prieš 
metus.“

„
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Trečiasis ketvirtis buvo sėkmingesnis „Lietuvos geležinkeliams“ ir Klaipėdos valsty-
binio jūrų uosto direkcijai. Dėl išaugusių pajamų ir mažesnių veiklos sąnaudų šios 
įmonės padidino veiklos pelną atitinkamai 13,6 proc., iki 80,1 mln. litų, ir 13,7 proc., iki 
26,1 mln. litų. Lietuvos jūrų laivininkystė uždirbo 0,7 mln. litų veiklos pelno, kai trečiąjį 
ketvirtį 2011 metais bendrovė patyrė 5,8 mln. litų veiklos nuostolių. 

Miškininkystės sektoriuje miškų urėdijų veiklos pelnas trečiąjį ketvirtį sumažėjo 
62,9 proc. (13,1 mln. litų), daugiausia dėl 10,8 proc. (14,4 mln. litų) smuktelėjusių parda-
vimo pajamų. 

Kitų įmonių sektoriaus veiklos rezultatui didžiausios įtakos turėjo Lietuvos naftos 
produktų agentūros 34,4 mln. litų veiklos pelnas dėl valstybės mazuto atsargų parda-
vimo. Be to, 5,1 mln. litų sumažėjo „Būsto paskolų draudimo“ veiklos nuostoliai, kurie 
trečiąjį 2012 metų ketvirtį sudarė 4,4 mln. litų. Lietuvos radijo ir televizijos centro veik-
los pelnas išaugo 1,8 karto, nuo 0,8 mln. iki 1,4 mln. litų. 
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Pelningumas
Paskutinių dvylikos mėnesių portfelio nuosavo kapitalo grąža trečiąjį 2012 metų 
ketvirtį, palyginti su 2011 metų pabaiga, sumažėjo nuo 0,4 iki 0,2 proc. Visų sektorių, 
išskyrus kitų įmonių sektorių, nuosavo kapitalo grąžos rodikliai buvo prastesni nei 2011 
metais. 

Energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąžos rodiklis smuktelėjo nuo -1,9 proc. 
iki -2,1 proc. Šiame sektoriuje dėl prastesnių veiklos rezultatų ir įstatinio kapitalo didini-
mo reikšmingiausiai pakito „Klaipėdos naftos“ nuosavo kapitalo grąža, kuri sumažėjo  
1,6 procentinio punkto – iki 7,9 proc.

Transporto sektoriaus įmonių nuosavybės grąža sumažėjo nuo 3,9 proc. iki 3,5 proc. 
Didžiausios transporto sektoriaus įmonės – „Lietuvos geležinkelių“ – nuosavo kapitalo 
grąža sumažėjo nuo 5,6 proc. iki 4,8 proc., o Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direk-
cijos– smuktelėjo nuo 5,6 proc. iki 5 proc. Lietuvos paštas, toliau gerindamas veiklos 
rezultatus, padidino paskutinių dvylikos mėnesių kapitalo grąžos rodiklį nuo 0,6 proc. 
iki 2,7 proc. 

Miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo grąža 2012 metų trečiąjį ketvirtį, palyginti 
su 2011 metų pabaiga, sumažėjo nuo 2,7 proc. iki 1,4 proc. dėl smarkiau už sąnaudas 
sumažėjusių medienos pardavimo pajamų. Šio sektoriaus nuosavo kapitalo grąža 
apskaičiuojama prie įmonių buhalterinės nuosavo kapitalo vertės pridedant pinigų 
srautų metodu apskaičiuotą miškų vertę, o prie grynojo pelno – turto ir žaliavos 
mokesčius valstybei, sumažintus pelno mokesčio dalimi. 

Trečiąjį ketvirtį 
32,1 proc. didesnį 
VVĮ veiklos pelną 
lėmė geresni trans-
porto sektoriaus 
įmonių veiklos re-
zultatai ir netipinis 
Lietuvos naftos 
produktų agentūros 
pelnas.“

„
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Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąža pakito nuo -6,4 proc. iki -1,7 proc. Ro-
diklio pagerėjimui įtakos turėjo Lietuvos naftos produktų agentūros uždirbtas 
pelnas, dėl kurio įmonės grąžos rodiklis pakito nuo -2,6 proc. iki 7,1 proc. 
Taip pat rodiklį teigiamai paveikė perpus sumažėję „Būsto paskolų draudi-
mo“ grynieji nuostoliai. Lietuvos radijo ir televizijos centro nuosavo kapitalo 
grąža, išaugus bendrovės pajamoms, pakilo 0,6 procentinio punkto, iki 2,6 proc.

-1,9% 

3,9% 
2,7% 

-6,4% 

-2,1% 

3,5% 1,4% 

 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

 

2011-12-31 
2012-09-30 

Nuosavo kapitalo grąža 
(paskutinių 12 mėnesių) 

-1,7%

Darbuotojai

Trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 41 259 darbuotojai – 279 
darbuotojais mažiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Daugiau nei pusė 
(56,4 proc.) darbuotojų dirbo transporto sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – „Lietu-
vos geležinkeliai“, „Lietuvos paštas“ ir VAE grupė – kartu įdarbino 56,7 proc. visų VVĮ 
darbuotojų. 

Darbuotojų skaičius, palyginti su trečiojo 2011 metų ketvirčio pabaiga, labiausiai 
sumažėjo transporto (232 darbuotojais, 1 proc.) ir kitų įmonių (112 darbuotojais, 1,8 proc.) 
sektoriuose. Labiausiai darbuotojų skaičių (4,9 proc., 325 darbuotojais) sumažino Lietu-
vos paštas, be to, 166 darbuotojais (5,6 proc.) mažiau įdarbinta kelių įmonėse. Labiau-
siai darbuotojų skaičius padidėjo įmonių grupėje „Lietuvos geležinkeliai“ – nuo 12 120 
iki 12 442 darbuotojų. 

Energetikos sektoriuje, smarkiausiai ūgtelėjo „Klaipėdos naftos“ darbuotojų skaičius 
(13,6 proc., 42 darbuotojais), o miškų urėdijose darbuotojų buvo beveik tiek pat, kiek 
tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. 

Kitų įmonių sektoriuje daugiausiai darbuotojų – 1559 – turėjo Registrų centras. Šios 
įmonės darbuotojų skaičius sumažėjo 1,4 proc. (22 darbuotojais).

Darbuotojai (tūkst.)

7,4 

 

4,3 6,37,5 

23,3 

4,3 6,1 

Energetika Transportas Miškininkystė Kita 

 

2011-09-30 

2012-09-30 

  

  

  

+0,8% 

-1%  

+0,1% -1,8%
23,5

VVĮ portfelio paskuti-
nių 12 mėnesių nuo-
savo kapitalo grąža 
siekė 0,2 proc.“

„



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2012 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis-rugsėjis. |  21

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. 9 mėn. 127,6 284,4 88,1 104,7 82,7
2012 m. 9 mėn. 128,7 283,5 94,0 86,5 82,4

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

2011 m. 9 mėn. 11,5 5,3 13,0 32,4 -0,5
2012 m. 9 mėn. 10,5 3,5 12,1 17,9 8,4

VVĮ portfelio pajamos, tenkančios vienam VVĮ darbuotojui, per pirmuosius devynis 2012 
metų mėnesius, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2011 metais, išaugo 0,9 proc. – nuo 
127,6 tūkst. iki 128,7, tūkst. litų. Rodiklio pagerėjimą lėmė net 6,7 proc. išaugusios 
transporto sektoriaus pajamos vienam darbuotojui, tačiau kituose sektoriuose šis ro-
diklis suprastėjo. Miškininkystės sektoriuje jis sumenko net 17,3 proc. dėl smarkiai 
sumažėjusių miškų urėdijų pajamų. 

VVĮ veiklos pelnas vienam darbuotojui, eliminavus netipinius mokesčius valstybei, pir-
muosius devynis 2012 metų mėnesius buvo 9,1 proc. mažesnis nei atitinkamu praėjusių 
metų laikotarpiu ir siekė 10,5 tūkst. litų. Dėl prastesnių didžiausių VVĮ veiklos rezultatų šis 
rodiklis smarkiai mažėjo energetikos (-34,3 proc.), transporto (-6,9 proc.), miškininkystės 
(-44,8 proc.) sektoriuose. Kitų įmonių sektoriaus rodiklis pagerėjo nuo 0,5 tūkst. litų 
veiklos nuostolių  vienam darbuotojui iki 8,4 tūkst. litų veiklos pelno, įskaičiuojant val-
stybei sumokėtus netipinius mokesčius. Tam daugiausia įtakos turėjo Lietuvos naftos 
produktų agentūros ir „Būsto paskolų draudimo“ veiklos rezultatai.

Nors „Lietuvos geležinkeliai“ per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius pervežė 
7,7 proc. mažiau krovinių, dėl vykdytos papildomos veiklos bendrovės krovinių vežimo 
direkcijos pardavimo pajamos, tenkančios vienai pervežtai krovinio tonai, padidėjo nuo 
30,6 iki 35 litų. Tiek pat (14,1 proc.) ūgtelėjo vienai krovinio tonai tenkanti pardavimo 
savikaina, o krovinių vežimo direkcijos veiklos sąnaudos ūgtelėjo mažiau – 8,5 proc. 
Todėl grynasis pelnas, gautas už pervežtą krovinio toną, išaugo 68,4 proc., nuo beveik 
3 iki 5 litų.

Pajamos perveržtai tonai Savikaina pervežtai tonai Grynasis pelnas pervežtai tonai

„Lietuvos geležinkelių“ krovinių 
vežimo veiklos rodikliai, litais

30,6
26,7

3

5

35 28,9

2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

VVĮ portfelio vei-
klos pelnas vienam 
darbuotojui per 
pirmuosius devynis 
2012 metų mėnesius 
siekė 10,5 tūkst. litų 
– 9,1 proc. mažiau 
nei tuo pačiu laiko-
tarpiu prieš metus.“

„
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Per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius Lietuvos paštas suteikė 14,7 proc. mažiau 
paslaugų nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – 132,2 mln. vienetų. Tačiau universaliųjų 
pašto paslaugų suteikta 3,6 proc. daugiau, o pajamos iš šių paslaugų teikimo išaugo 
9,5 proc. Todėl vienam suteiktam paslaugos vienetui tenkančios Lietuvos pašto parda-
vimo pajamos padidėjo 22,7 proc., nuo 0,84 lito iki 1,03 lito.

Sąnaudos vienam paslaugos vienetui išaugo 21,6 proc. dėl padidėjusių tarptautinio 
pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paštais, komunalinių paslaugų, turto remonto 
ir priežiūros sąnaudų. Tačiau smarkiau už sąnaudas ūgtelėjusios pajamos leido Lietu-
vos paštui toliau mažinti grynuosius nuostolius – iki 0,01 lito vienam paslaugos vienetui.

2010 metų 9 mėn. 2011 metų 9 mėn. 2012 metų 9 mėn.

Sąnaudos paslaugos vienetui

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

Grynasis pelnas (nuostoliai) paslaugos vienetui

-0,08 -0,02 -0,01

0,86 0,84 0,86
1,03 1,05

0,95

Dėl smuktelėjusios vidutinės medienos kainos, miškų urėdijų apvaliosios medienos 
pajamos už vieną kubinį metrą parduotos medienos smuktelėjo 7,9 proc., iki 128 litų. 
Apvaliosios medienos pardavimo savikaina dėl padidėjusių perkamų medienos ruošos 
paslaugų, degalų ir remonto kainų ūgtelėjo 15,3 proc., iki 47,1 lito už parduotą kubinį 
metrą, tad bendrasis apvaliosios medienos pardavimo pelnas sumažėjo 17,6 proc. – nuo 
98,2 iki 80,9 lito už parduotą kubinį metrą apvaliosios medienos.

2011 metų 9 mėn. 2012 metų 9 mėn.

Apvaliosios medienos pardavimo pajamos už kub. metrą

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

98,2
80,9

139

40,8

128

47,1
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„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė 

Lietuvos paštas 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Lietuvos jūrų laivininkystė

Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

„Kauno aerouostas“

Tarptautinis Palangos oro uostas 

Kelių įmonės 

„Klaipėdos nafta“ 

„Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupė

„Lietuvos energija“ įmonių grupė

LESTO įmonių grupė 

„Litgrid“  įmonių grupė

Miškų urėdijos 

Lietuvos radijo ir televizijos centras 
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Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius „Lietuvos 
geležinkeliai“ pervežė 36,7 mln. tonų krovinių – 7,7 proc. 
mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Dėl rinkos 
pokyčių ir sulėtėjusio ekonomikos augimo Lietuvoje ir kaimy-
ninėse šalyse smuktelėjo tiek vidaus, tiek tarptautinių krovinių 
vežimo mastas. Pagrindiniai bendrovės klientai Lietuvoje per-
vežė 9,4 proc. mažiau krovinių. Tai lėmė bendrovės „Orlen Lie-
tuva“ remontas ir sumažėję naftos pervežimai. Dėl sumažėjusio 
tranzito krovinių iš Rusijos pervežta 2,5 mln. tonų (17,6 proc.) 
mažiau. Keleivių pervežta 4 proc. daugiau – 3 641 tūkst. kelei-
vių. 

Nepaisant mažesnio pervežtų krovinių kiekio, „Lietuvos 
geležinkeliai“ įmonių grupės pajamos išaugo 8,5 proc., iki 
1 354,2 mln. litų. Pajamas padidinti padėjo vykdyta papildo-
ma veikla: prekinių vagonų nuoma, tarpininkavimas pervežant 
NATO krovinius, sėkminga dukterinių įmonių veikla. Grupės 
sąnaudos (pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos) sudarė 
1 206,5 mln. litų – 12,6 proc. daugiau nei prieš metus. Dėl eks-
pedijavimo veiklos išaugo „Lietuvos geležinkelių“ bendrovės 
išlaidos užsienio šalių geležinkelių paslaugoms (49,4 proc., iki 
134,6 mln. litų), taip pat padidėjo remonto darbų (73,4 proc., iki 
64,9 mln. litų), nusidėvėjimo (7,5 proc., iki 266,1 mln. litų), darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo (5,7 proc., iki 364,8 mln. litų) 
sąnaudos. 

Dėl smarkiau už pajamas išaugusių sąnaudų grupės gry-
nasis pelnas siekė 137,8 mln. litų – tai 12,5 proc. mažiau nei 
tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Veiklos pelnas prieš nusidė-
vėjimą ir amortizaciją (EBITDA) buvo 2,5 proc. mažesnis ir suda-
rė 435,7 mln. litų.

Daugiausia dėl įgyvendinamų investicinių projektų grupės ilga-
laikio turto vertė išaugo 205,2 mln. litų (4,6 proc.), dotacijos ir 
subsidijos – 162,5 mln. litų (12,3 proc.).

Trečiasis ketvirtis
Trečiąjį ketvirtį grupės pardavimo pajamos sudarė 
478,5 mln. litų – 14,8 proc. daugiau nei tuo pačiu laiko-
tarpiu prieš metus. Grupės sąnaudos ūgtelėjo beveik tiek 
pat –15 proc., iki 408,8 mln. litų. Tai daugiausia lėmė išau-
gusios išlaidos darbo užmokesčiui bei padidėjusios nusidė-
vėjimo sąnaudos. Grupės grynasis pelnas siekė 68,4 mln. litų 
– 17,1 proc. daugiau nei trečiąjį ketvirtį prieš metus, EBITDA 
– 167,6 mln. litų (10,6 proc. daugiau). 

„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

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

5,24
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

1 028 1 249 1 354

10,8%

12,6%

10,2%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 416 718 478 498 1 248 716 1 354 246
Pardavimo savikaina 315 717 375 109 956 204 1 085 673
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 101 001 103 389 292 512 268 573
Veiklos sąnaudos 39 908 33 722 115 542 120 801
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 9 419 10 453 19 337 20 465
Veiklos pelnas (nuostoliai) 70 512 80 120 196 307 168 237
EBITDA 151 497 167 565 446 670 435 708
Finansinė ir investicinė veikla -2 885 -2 746 -10 496 -8 076
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

67 627 77 374 185 811 160 161

Pelno mokestis 9 243 8 984 28 181 22 313
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 384 68 390 157 630 137 848
Grynojo pelno marža 14,0% 10,9% 12,6% 10,2%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 4 434 800 4 640 017
Trumpalaikis turtas 449 955 604 288
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 637 169 916
Turto iš viso 4 884 755 5 244 305
Nuosavas kapitalas 2 719 020 2 734 200
Dotacijos, subsidijos 1 319 647 1 482 195
Įsipareigojimai 846 088 1 027 910
Finansiniai įsipareigojimai 456 885 476 355
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 884 755 5 244 305

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 3,2% 2,5%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 5,6% 4,8%
D/E 16,8% 17,4%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 12 120 12 442
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

13 915 13 688
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Lietuvos paštas

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius Lietuvos 
pašto pardavimo pajamos siekė 136,4 mln. litų, tai 4,7 
proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Buvo 
suteikta 132,2 mln. vienetų paslaugų, o tai net 14,7 proc. 
mažiau nei pernai tuo pat metu. Tačiau universaliųjų pašto 
paslaugų (UPP) suteikta 3,6 proc. daugiau, o pajamos iš šių 
paslaugų augo 9,5 proc., iki 68,1 mln. litų, ir nulėmė bendrą 
pajamų augimą. Veiklos sąnaudos buvo 3,8 proc. didesnės 
nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir siekė 138,5 mln. litų. 
Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio paš-
tais sąnaudos buvo 3,9 proc. didesnės ir siekė 12,4 mln. litų. 
Reikšmingai didėjo turto remonto ir priežiūros sąnaudos – 
jos išaugo 49,3 proc., iki 4,3 mln. litų. EBITDA per pirmuosius 
2012 metų devynis mėnesius siekė 4,8 mln. litų ir buvo 19,2 
proc. didesnis nei prieš metus. Per ataskaitinį laikotarpį buvo 
patirta 1,1 mln. litų grynųjų nuostolių, tačiau jie buvo tris kar-
tus mažesni nei per pirmuosius devynis 2011 metų mėnesius.

Trečiasis ketvirtis
Bendrovė trečiąjį metų ketvirtį uždirbo 44 mln. litų par-
davimo pajamų, t.y. 4,5 proc. daugiau nei 2011 metų tre-
čiąjį ketvirtį. Veiklos sąnaudos sudarė 42,8 mln. litų ir buvo 
2,8 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. 
Veiklos sąnaudų augimui daugiausia įtakos turėjo didesnės 
sąnaudos tarptautiniam pašto vežimui ir atsiskaitymams su 
užsienio paštais – šį ketvirtį jos siekė 4,6 mln. litų, kai pernai 
tuo pat metu siekė 3,6 mln. litų. Ketvirčio grynasis pelnas 
buvo 1,6 mln. litų, o tai net 3,5 karto daugiau nei pernai tuo 
pat metu.
Lietuvos paštas lapkričio pradžioje už 3,1 mln. litų įsigijo 
banko „Snoras“ valdytą mažųjų bankų tinklą. Buvusios 
banko „Snoras“ paslaugų teikimo vietos taps „Pay Post“ mini 
bankais, kuriuose numatoma tiekti šiuo metu paštuose siū-
lomas finansines paslaugas: įmokų ir mokesčių surinkimo, 
perlaidų siuntimo ir gavimo, pinigų išgryninimo, vartojimo 
kreditų išdavimo ir kitas susijusias paslaugas.

www.post.lt

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,3% 1,3%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,6% 2,7%
D/E 19,3% 29,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 6 661 6 336
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

7 7

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

8 253 8 778

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.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 42 115 44 025 130 289 136 440
Veiklos sąnaudos 41 591 42 759 133 423 138 489
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 715 670 1 851 2 009
Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 240 1 936 -1 283 -40
EBITDA 2 997 3 518 4 048 4 823
Finansinė ir investicinė veikla -362 -151 -1 102 -509
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

878 1 785 -2 385 -549

Pelno mokestis 421 158 888 517
Grynasis pelnas (nuostoliai) 456 1 628 -3 273 -1 065
Grynojo pelno marža 1,1% 3,7% -2,5% -0,8%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 172 730 166 294
Trumpalaikis turtas 52 359 61 564
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 871 11 530
Turto iš viso 225 090 227 858
Nuosavas kapitalas 113 811 112 156
Dotacijos, subsidijos 1 4
Įsipareigojimai 111 278 115 698
Finansiniai įsipareigojimai 21 912 33 049
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 225 090 227 858

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

-9%
-2,5% -0,8%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

125 130 136

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,23

Turtas

mlrd.Lt
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Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai

Per devynis 2012 metų mėnesius direkcija uždirbo 121,9 
mln. litų pajamų, t. y. 2,5 proc. mažiau nei atitinkamu 
laikotarpiu 2011 metais. Klaipėdos uoste per šį laikotarpį 
buvo perkrauta 25,9 mln. tonų krovinių, t. y. 5,5 proc. ma-
žiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Krova mažėjo 
dėl 16 proc., iki 7,6 mln. tonų smukusio trąšų krovos kiekio, 
10,5 proc., iki 6,1 mln. tonų, sumažėjusios naftos produktų 
krovos. Teigiamos įtakos krovos rodikliams turėjo rekordinis 
grūdų derlius Lietuvoje, dėl kurio žemės ūkio produktų krova 
išaugo 23,6 proc., iki 1,3 mln. tonų. 

Direkcijoje laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius sie-
kė 250, t. y. 7,4 proc. mažiau nei 2011 metų trečiojo ketvir-
čio pabaigoje, tačiau darbo užmokesčio ir su juo susijusios 
sąnaudos ūgtelėjo 1,8 proc., iki 10,2 mln. litų. Veiklos sąnau-
das didino akvatorijos valymo darbai, kuriems buvo skirta 4,5 
mln. litų, t. y. 3,2 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Są-
naudų krantinėms remontuoti patirta 1,2 mln. litų mažiau. Iš 
viso veiklos sąnaudų įmonė patyrė beveik tiek pat, kiek per-
nai tuo pat metu – 54,1 mln. litų. EBITDA buvo 2,4 proc. ma-
žesnis ir sudarė 95,3 mln. litų, o grynasis pelnas (atskaičius 
netipinius mokesčius valstybei) sumažėjo 13,2 proc., iki 62,2 
mln. litų. Pelną mažino didesnės finansinės ir investicinės 
veiklos sąnaudos, kurių patirta 7,3 mln. litų, iš jų 6,7 mln. litų 
skirta Klaipėdos miesto savivaldybei keliams tvarkyti. Pelnin-
ga veikla ir intensyvi plėtra (uosto gilinimas, krantinių statyba 
ir rekonstrukcija, geležinkelio kelių statyba ir remontas) lėmė 
tai, kad įmonės apskaitinio turto vertė išaugo net 15,7 proc., 
iki 1 671,7 mln. litų. 

Trečiasis ketvirtis

Direkcijos rezultatai trečiąjį 2012 metų ketvirtį buvo ge-
resni nei prieš metus. Pardavimo pajamos buvo 4,1 proc. di-
desnės ir siekė 42,8 mln. litų. Veiklos sąnaudos buvo 8,1 proc. 
mažesnės ir sudarė 16,6 mln. litų: mažėjo krantinių remonto 
(-1 mln. litų), laivų remonto (-0,5 mln. litų), didėjo akvatori-
jos valymo (+1,1 mln. litų) sąnaudos. Todėl EBITDA buvo 9,2 
proc. didesnis ir siekė 35,3 mln. litų, o grynasis pelnas (elimi-
navus netipinius mokesčius valstybei) išaugo net 41,8 proc., 
iki 25,8 mln. litų. Pastarojo augimui įtakos turėjo mažesnės 
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

www.portofklaipeda.lt

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius

Laikinai einanti generalinio 
direktoriaus pareigas

Eugenijus Gentvilas (iki 2012 m. lapkričio 15 d.)

Roma Mušeckienė

Valdybos pirmininkas Arūnas Štaras (Susisiekimo ministerija)
Valdybos nariai Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija)

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

Eugenijus Gentvilas (iki 2012 m. lapkričio 15 d.) 
Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija, nuo 2012 m. 

lapkričio 16 d.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 41 079 42 760 125 037 121 950
Veiklos sąnaudos 18 106 16 648 54 104 54 080
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 2 0 9
Veiklos pelnas (nuostoliai) 22 973 26 115 70 933 67 878
EBITDA 32 304 35 287 97 609 95 298
Finansinė ir investicinė veikla -4 776 -563 -957 -7 347
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

18 197 25 552 69 976 60 531

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 197 25 552 69 976 60 531
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

18 197 25 806 71 703 62 221

Grynojo pelno (eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei) 
marža 

44,3% 60,4% 57,3% 51,0%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 1 362 880 1 416 669
Trumpalaikis turtas 81 545 255 072
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37 484 89 738
Turto iš viso 1 444 425 1 671 740
Nuosavas kapitalas 1 287 253 1 345 401
Dotacijos, subsidijos 37 871 203 768
Įsipareigojimai 119 300 122 571
Finansiniai įsipareigojimai 89 507 77 022
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 444 425 1 671 740

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

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

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 270 250
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

9 832 10 612

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

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

1,67
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

108 125 122

39,8%

57,3%

51%

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

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai

Bendrovės pardavimo pajamos per devynis 2012 metų 
mėnesius sudarė 60,3 mln. litų ir buvo 6,1 proc. dides-
nės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Pardavimo 
savikaina sumažėjo 5,2 proc., iki 61,3 mln. litų. Į ją įskaičiuo-
tos kuro sąnaudos dėl didesnio skaičiaus laivų darbo pagal 
trumpalaikes sutartis išaugo net 47,1 proc., iki 12,1 mln. litų. 
Taip pat padidėjo ir įgulos sąnaudos: palyginti su 2011 metų 
devynių mėnesių laikotarpiu, jos buvo 16,4 proc. didesnės ir 
siekė 14,9 mln. litų (nuo 2012 metų pradžios įsigaliojo nauja 
jūrininkų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka). 
Pardavimo savikainos sumažėjimą lėmė reikšmingai suma-
žintos nusidėvėjimo sąnaudos: jų apskaityta 14,5 mln. litų, t. 
y. 36,3 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu. Tam įtakos turė-
jo pakeisti laivų nusidėvėjimo terminai, perskaičiuotos laivų 
likvidacinės vertės ir laivų verčių korekcijos.

Per devynis mėnesius bendrovė patyrė 3,1 mln. litų vei-
klos sąnaudų, t. y. 7,9 proc. mažiau nei tuo pat metu 
pernai. Nuo 38 iki 31 sumažėjus kranto darbuotojų skaičiui, 
6,9 proc., iki 2,2 mln. litų, sumažėjo darbuotojų išlaikymo są-
naudos. Dėl sumažėjusių nusidėvėjimo sąnaudų, bendrovės 
grynieji nuostoliai siekė 6,3 mln. litų (per pirmuosius devynis 
2011 metų mėnesius grynieji nuostoliai siekė 11,1 mln. litų).  
Tačiau bendrovės EBITDA buvo 9 proc. mažesnis ir sudarė 
10,6 mln. litų.

Trečiasis ketvirtis
Bendrovė trečiąjį ketvirtį  po ilgos pertraukos apskaitė 
teigiamą grynąjį rezultatą – uždirbta 1,9 mln. litų grynojo 
pelno. Pardavimo pajamos buvo 9,4 proc. didesnės ir siekė 
22,7 mln. litų. Pardavimo savikaina sudarė 21,2 mln. litų, o 
tai šeštadaliu mažiau nei pernai tuo pat metu (38 proc., iki 
4,9 mln. litų sumažintos nusidėvėjimo sąnaudos). Dėl suma-
žėjusio administracijos darbuotojų skaičiaus, įmonės veiklos 
sąnaudos per trečiąjį ketvirtį sumažėjo 21,7 proc., iki 0,9 mln. 
litų. Laikotarpio EBITDA sudarė 5,6 mln. litų, t.y. 2,6 karto 
daugiau nei pernai tuo pat metu.

www.ljl.lt

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -11,9% -10,2%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -18,3% -16,1%
D/E 48,1% 46,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 357 346
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

5 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

8 512 9 381

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.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 20 745 22 697 56 807 60 297
Pardavimo savikaina 25 393 21 182 64 735 61 336
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -4 648 1 515 -7 928 -1 039
Veiklos sąnaudos 1 159 907 3 405 3 137
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 11 76 73 181
Veiklos pelnas (nuostoliai) -5 797 683 -11 260 -3 995
EBITDA 2 141 5 600 11 692 10 634
Finansinė ir investicinė veikla -4 063 1 225 146 -2 351
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

-9 860 1 909 -11 113 -6 345

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) -9 860 1 909 -11 113 -6 345
Grynojo pelno marža -47,5% 8,4% -19,6% -10,5%

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 210 394 202 913
Trumpalaikis turtas 6 602 11 460
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 793 52
Turto iš viso 216 996 214 373
Nuosavas kapitalas 138 582 132 236
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 78 414 82 137
Finansiniai įsipareigojimai 66 603 61 273
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 216 996 214 373

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

-80,2%

-19,6% -10,5%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

43 57 60
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Tarptautinis Vilniaus oro uostas

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai

Įmonės pardavimo pajamos pirmuosius devynis 2012 
metų mėnesius siekė 38,2 mln. litų ir buvo 5,1 proc. 
didesnės nei pernai tuo pat metu. Aviacinės veiklos 
pajamos ūgtelėjo 2,4 proc., iki 24,3 mln. litų, nes 6,3 proc., iki 
22,2 mln. litų, augo pajamos iš rinkliavų. Neaviacinės veiklos 
pajamos augo 10,2 proc., iki 13,9 mln. litų, daugiausia dėl to, 
kad uždirbta 1,5 mln. litų investicinio turto nuomos pajamų, 
t.y. 3 kartus daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. 

Per devynis 2012 metų mėnesius oro uoste aptarnauta 1,7 
mln. keleivių (29,9 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 
2011 metais) bei 22,6 tūkst. orlaivių (8,8 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 bei naujų oro linijų bendrovių atėjimo. 
Oro uosto pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos beveik 
nepasikeitė ir sudarė atitinkamai  27,2 mln. ir 9,7 mln. litų. 
Kitos veiklos pelnas sumažėjo 44,1 proc., iki 114,6 tūkst. 
litų dėl mažesnių pajamų iš įmonės turto pardavimo. Dėl 
išaugusių pajamų EBITDA ataskaitiniu laikotarpiu buvo 21,5 
proc. didesnis ir siekė 11,8 mln. litų. Per pirmuosius devynis 
2012 metų mėnesius oro uostas uždirbo 1,1 mln. litų grynojo 
pelno, atskaičius netipinius mokesčius valstybei (atitinkamu 
laikotarpiu 2011 metais patirta 0,4 mln. litų nuostolių).

Trečiasis ketvirtis

Pardavimo pajamos trečiąjį ketvirtį siekė 14,3 mln. litų ir 
buvo 3,5 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus. Pardavimo savikaina smuktelėjo 5,6 proc., iki 8,1 
mln. litų. Veiklos sąnaudos sudarė 4,3 mln. litų (37,5 proc. 
daugiau nei palyginamu laikotarpiu prieš metus). Didžiausios 
įtakos tam turėjo aplinkosaugos, aerodromo eksploatacijos, 
transporto, draudimo, ryšių, energijos ir komunalinių 
paslaugų bei personalo išlaikymo sąnaudų padidėjimas. 
EBITDA per ketvirtį sumažėjo 5,8 proc., iki 5,5 mln. litų. Per 
trečiąjį ketvirtį įmonė uždirbo 2,2 mln. litų grynojo pelno 
(eliminavus netipinius mokesčius valstybei).

www.vilnius-airport.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

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

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 328 326
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 446 9 132

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 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 317 864 304 365
Trumpalaikis turtas 16 443 22 717
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 912 9 821
Turto iš viso 334 307 327 082
Nuosavas kapitalas 243 026 243 865
Dotacijos, subsidijos 44 558 41 828
Įsipareigojimai 46 723 41 389
Finansiniai įsipareigojimai 38 182 34 091
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 334 307 327 082

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 13 832 14 319 36 328 38 185
Pardavimo savikaina 8 543 8 068 27 206 27 228
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 289 6 251 9 123 10 958
Veiklos sąnaudos 3 092 4 252 9 667 9 659
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 54 50 205 115
Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 251 2 049 -339 1 413
EBITDA 5 821 5 482 9 742 11 832
Finansinė ir investicinė veikla -253 -150 -703 -574
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 1 998 1 899 -1 042 839

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 998 1 899 -1 042 839
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 2 623 2 166 -417 1 107

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 19,0% 15,1% -1,1% 2,9%

2012 m. 9 mėn.

-9,1%

-1,1% 2,9%

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

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

31 36 38

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,33
Turtas

mlrd.Lt
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„Kauno aerouostas“

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Sėkmingai įgyvendinti komerciniai projektai leido įmonei 
uždirbti 5,5 mln. litų neaviacinių pajamų, tai 45 proc. dau-
giau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Labiausiai 
išaugo reklamos, patalpų nuomos, kavinių ir parduotuvių 
apyvartos bei žemės nuomos pajamos. Aviacinių pajamų su-
mažėjo 11 proc., kadangi 53 proc. sumažėjo krovininių avia-
kompanijų aptarnavimo rinkliavų, 63 proc. – kitų orlaivių pa-
jamos. 2011 metais kitų orlaivių pajamų augimui įtaką darė 
rugsėjį Lietuvoje vykęs Europos krepšinio čempionatas.
Per devynis 2012 metų mėnesius iš viso uždirbta 7,8 mln. 
litų pardavimo pajamų, 22,9 proc. daugiau nei atitinkamu 
laikotarpiu prieš metus. Per ataskaitinį laikotarpį aptarnau-
ta 702,4 tūkst. keleivių, t.y. 5,6 proc. daugiau nei pernai tuo 
pačiu metu. Pardavimo savikaina smuktelėjo 1,5 proc., iki 5,2 
mln. litų, o veiklos sąnaudos sumažėjo 2,1 proc., iki 1,9 mln. 
litų. Dėl efektyvesnės įmonės veiklos EBITDA siekė 2,3 mln. 
litų, kai tuo pačiu metu 2011 metais sudarė 491 tūkst. litų. Per 
2012 metų devynis mėnesius uždirbta 1,4 mln. litų grynojo 
pelno (eliminavus netipinius mokesčius valstybei), kai pernai 
tuo pat metu buvo patirta 403 tūkst. litų grynųjų nuostolių.

Trečiasis ketvirtis
Trečiąjį ketvirtį pardavimo pajamos buvo 12,4 proc. ma-
žesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais ir sudarė 
2,2 mln. litų. Šių pajamų pokyčius lėmė kitų orlaivių rinklia-
vų (67 proc.), reklamos pajamų (9 proc.) ir infrastruktūros 
pajamų (92 proc.) sumažėjimas. Pardavimo savikaina sudarė 
1,7 mln. litų, t.y. 5,3 proc. mažiau nei 2011 metų trečiąjį ke-
tvirtį, kadangi patirta mažiau energijos ir komunalinių bei 
transporto sąnaudų. Veiklos sąnaudos padidėjo 9,4 proc. (55 
tūkst. litų). Šių sąnaudų augimui įtakos turėjo vadovaujančių 
darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas, kurio pokyčiai 
priklauso nuo įmonės pasiektų veiklos rodiklių. Dėl mažesnių 
pardavimo pajamų ir nežymiai išaugusių veiklos sąnaudų, 
laikotarpio EBITDA sumažėjo 31,2 proc., iki 393 tūkst. litų, kai 
pernai tuo pat metu sudarė 571 tūkst. litų. Grynasis pelnas, 
eliminavus netipinius mokesčius valstybei, sudarė 79 tūkst. 
litų, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus šis rodiklis siekė 
250 tūkst. litų.

www.kaunas-airport.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,1% 1,0%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,6% 4,3%
D/E 9,6% 10,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 132 134
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

2 2

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 500 6 722

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius
Arijandas Šliupas (iki 2012 m. rugpjūčio)

Povilas Ugianskis (nuo 2012 m. lapkričio 12 d.)
Laikinai einanti generalinio 
direktoriaus pareigas Jūratė Baltrušaitytė (2012 m. rugpjūtis - lapkritis)

Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas (Susisiekimo ministerija)

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

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas
162 993 158 770

Trumpalaikis turtas 2 708 3 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 260 1 306
Turto iš viso 165 701 161 873
Nuosavas kapitalas 35 441 38 187
Dotacijos, subsidijos 121 849 116 661
Įsipareigojimai 8 411 7 025
Finansiniai įsipareigojimai 3 386 4 036
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 165 701 161 873

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 2 502 2 193 6 342 7 796
Pardavimo savikaina 1 785 1 690 5 304 5 222
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 717 503 1 038 2 574
Veiklos sąnaudos 585 640 1 931 1 891
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 64 135 289 491
Veiklos pelnas (nuostoliai) 196 -2 -604 1 174
EBITDA 571 393 491 2 304
Finansinė ir investicinė veikla -48 -22 -106 -70
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

148 -24 -710 1 104

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 148 -24 -710 1 104
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

250 79 -403 1 411

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 

10,0% 3,6% -6,4% 18,1%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

0,16
Turtas

mlrd.Lt

2012 m. 9 mėn.
-36,9%

-6,4%

18,1%

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

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.

3
6

 8
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Tarptautinis Palangos oro uostas

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Per devynis 2012 metų mėnesius oro uostas aptarnavo 
100,3 tūkst. keleivių (20 proc. daugiau nei per atitinka-
mą laikotarpį prieš metus), buvo registruoti 2400 lėktuvų 
skrydžiai (5 proc. daugiau). Bendrosios aviacijos skrydžių 
didėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažintos antžeminio ap-
tarnavimo kainos. Per šį laikotarpį įmonė uždirbo 3,6 mln. litų 
pajamų, t.y. 22,6 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Tai 
lėmė išaugęs keleivių ir aptarnautų orlaivių skaičius. Kitos 
veiklos pajamos padidėjo 2 proc., iki 517 tūkst. litų, nes išau-
go pajamos iš valstybės turto nuomos. 
Pardavimo savikaina išaugo 11,8 proc. ir siekė 2,4 mln. 
litų. Veiklos sąnaudos ūgtelėjo 7,0 proc., iki 1,5 mln. 
litų. Savikainos ir sąnaudų augimą lėmė 13 proc. augusios 
elektros energijos ir šilumos sąnaudos, 4,5 karto didesnės 
sąnaudos pastatų remontui. Personalo išlaikymo sąnaudos 
padidėjo 5 proc. dėl darbuotojams išmokėtų kompensacijų 
už nepanaudotas atostogas ir išeitinių išmokų. Sąnaudos rin-
kotyrai išaugo daugiau nei 10 kartų dėl už 63 tūkst. litų įsigy-
tų Palangos oro uosto rinkos tyrimo ir kainodaros sistemos 
pigių kaštų aviakompanijos pritraukimui sukūrimo paslaugų. 
Dėl smarkiau už sąnaudas išaugusių pajamų įmonės ataskai-
tinio laikotarpio EBITDA buvo 79,9 proc. didesnis nei pernai ir 
sudarė 831 tūkst. litų. Grynasis pelnas, eliminavus netipinius 
mokesčius valstybei, padidėjo 16,2 proc., iki 361 tūkst. litų.

Trečiasis ketvirtis
Trečiąjį ketvirtį įmonė gavo 1,3 mln. litų pajamų, tai 14,9 
proc. daugiau nei 2011 metų trečiąjį ketvirtį. Pardavimo 
savikaina augo 12,8 proc., iki 0,7 mln. litų, o veiklos sąnaudos 
padidėjo 12,5 proc., iki 0,5 mln. litų. Dėl padidėjusių pajamų 
EBITDA išaugo 20,4 proc., iki 455 tūkst. litų. Dėl prastesnio 
finansinės ir investicinės veiklos rezultato grynojo pelno 
įmonė uždirbo vos 1,6 proc. daugiau nei 2011 metų trečiąjį 
ketvirtį, t.y. 247 tūkst. litų.

www.palanga-airport.lt

Mažos ir vidutinės klasės orlaiviams pritaikytos oro uosto 
infrastruktūros eksploatavimas

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

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. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

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

3 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 6 519 8 852

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 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 137 370 137 633
Trumpalaikis turtas 4 677 5 256
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 779 497
Turto iš viso 142 047 142 889
Nuosavas kapitalas 93 163 92 752
Dotacijos, subsidijos 48 501 48 284
Įsipareigojimai 383 1 853
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 142 047 142 889

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 1 145 1 316 2 956 3 624
Pardavimo savikaina 656 740 2 115 2 365
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 489 576 841 1 259
Veiklos sąnaudos 441 496 1 390 1 487
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 112 114 367 301
Veiklos pelnas (nuostoliai) 160 194 -182 73
EBITDA 378 455 462 831
Finansinė ir investicinė veikla 83 53 293 79
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 243 247 111 152

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 243 247 111 152
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 243 247 311 361

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 21,2% 18,8% 10,5% 10,0%

2012 m. 9 mėn.

10,7% 10,5% 10%

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

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn.
3 3

 
3,6

0,14
Turtas

mlrd.Lt

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos
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Kelių įmonės

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Dešimties regioninių kelių priežiūros įmonių ir VĮ „Au-
tomagistralė“ devynių mėnesių bendrosios pardavimo 
pajamos buvo 4 proc. mažesnės nei tuo pat metu 2011 
metais ir sudarė 186,7 mln. litų. Dėl menkesnio rangovi-
nės veiklos masto pajamos labiausiai sumažėjo VĮ „Šiaulių 
regiono keliai“ ir VĮ „Automagistralė“, atitinkamai 10,1 proc., 
iki 26,7 mln. litų, ir 12,3 proc., iki 22,2 mln. litų. Dėl tų pačių 
įmonių  pardavimo savikainos smuktelėjimo atitinkamai 10,5 
proc., iki 24,2 mln. litų, ir 15 proc., iki 20,2 mln. litų, visų regio-
ninius kelius prižiūrinčių įmonių pardavimo savikaina smuko 
4,9 proc., iki 170,3 mln. litų. Veiklos sąnaudų patirta 15,5 mln. 
litų, t. y. 4,5 proc. daugiau nei per devynis 2011 metų mė-
nesius. Nominaliai didžiausią įtaką sąnaudų augimui turėjo 
„Automagistralės“ veiklos sąnaudų augimas 29 proc., iki 1,6 
mln. litų. Panevėžio ir Šiaulių regiono kelius prižiūrinčių įmo-
nių veiklos sąnaudos išaugo apie 5 proc. Dėl sumažėjusių iš-
laidų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir mažesnės 
atsargų savikainos „Telšių regiono keliai“ veiklos sąnaudas 
sumažino 11,5 proc., iki 1,1 mln. litų. 
Kelių priežiūros įmonių EBITDA aptariamu laikotarpiu 
sudarė 27,3 mln. litų ir buvo 1,3 proc. didesnis nei palygi-
namuoju laikotarpiu pernai. Grynojo pelno (atskaičius netipi-
nius mokesčius valstybei) uždirbta 4 proc. mažiau – 8,7 mln. 
litų. Nominaliai didžiausias grynojo pelno mažėjimas užfik-
suotas Panevėžio ir Šiaulių regionų kelių įmonėse: atitinka-
mai 14,4 proc., iki 1,1 mln. litų, ir 19,6 proc., iki 1,5 mln. litų.

Trečiasis ketvirtis
Per ketvirtį buvo uždirbta 2 mln. litų grynojo pelno, t. 
y. 8,7 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Per trečiąjį 
2012 metų ketvirtį kelių įmonės gavo 66,8 mln. litų pardavi-
mo pajamų, tai 4,6 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 
2011 metais. Pardavimo savikaina buvo 5,5 proc. mažesnė ir 
sudarė 61,6 mln. litų. Veiklos sąnaudos augo 3,8 proc., iki 5,1 
mln. litų.

www.lra.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

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

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 2 950 2 784
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

46 47

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

7 343 7 555

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 351 165 329 015
Trumpalaikis turtas 92 803 117 536
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 428 31 041
Turto iš viso 443 968 446 551
Nuosavas kapitalas 420 402 415 942
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 23 566 30 609
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 443 968 446 551

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 70 032 66 826 194 580 186 719
Pardavimo savikaina 65 109 61 554 178 968 170 261
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 923 5 271 15 612 16 459
Veiklos sąnaudos 4 870 5 054 14 803 15 468
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 814 949 1 843 1 679
Veiklos pelnas (nuostoliai) 868 1 166 2 652 2 670
EBITDA 8 850 9 234 26 902 27 252
Finansinė ir investicinė veikla 184 95 550 258
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

1 052 1 261 3 203 2 928

Pelno mokestis 0 0 0 0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 052 1 261 3 203 2 928
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei

1 819 1 977 9 085 8 724

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 

2,6% 3,0% 4,7% 4,7%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,45

Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

160
195

 

187

4,7%
4,7% 4,7%

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

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
2012 metų devynių mėnesių „Klaipėdos naftos“ pardavi-
mo pajamos siekė 99 mln. litų, 8,4 proc. mažiau nei ati-
tinkamu laikotarpiu pernai. Pajamos už naftos produktų 
perkrovimo paslaugas sudarė 92,3 mln. litų, t. y. 7 proc. mažiau 
nei pernai tuo pat metu. Tam daugiausia įtakos turėjo sumažė-
jusi „Orlen Lietuva“ naftos produktų krova dėl vykdyto planuoto 
kapitalinio remonto bei sezoniškai sumažėjusi naftos produktų 
krova iš Rusijos. Valymo įrenginiuose surinktų tamsiųjų naftos 
produktų (1 800 tonų) pardavimo pajamos mažėjo iki 3,2 mln. 
litų, kai pernai tuo pat metu buvo gauta 5,7 mln. litų (3 800 
tonų). Pardavimo savikaina smuktelėjo 5,9 proc., iki 58,4 mln. 
litų. Jos sumažėjimą lėmė 26,6 proc. mažesnės išlaidos geležin-
kelio paslaugoms (4,4 mln. litų). Savikainos mažėjimą stabdė 
tai, kad įmonės išlaidos dujoms augo 7,6 proc., iki 13,7 mln. litų. 
Veiklos sąnaudos išaugo šeštadaliu, iki 5,7 mln. litų, dėl sufor-
muoto didesnio nei 2011 metais atostogų rezervo. Bendrovės 
EBITDA sumažėjo 11,6 proc., iki 51,7 mln. litų, o grynasis pelnas 
- 14,2 proc., iki 31 mln. litų.
Rugpjūčio 30 d. „Klaipėdos nafta“ ir Litasco S.A. (Lukoil 
grupės įmonė) sudarė tamsiųjų naftos produktų krovos 
sutartį, pagal kurią bendrovė iki 2014 metų antrosios pusės 
perkraus apie 4 mln. tonų tamsiųjų naftos produktų (tai sudaro 
apie 25 proc. viso bendrovės valdomo terminalo pajėgumų).
Birželio mėnesį bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 
38,6 mln. litų ir bendrovei perduotas Subačiaus kuro bazėje 
esantis 45,5 mln. litų vertės ilgalaikis turtas, todėl bendrovės 
ilgalaikio turto apskaitinė vertė išaugo 13,4 proc., iki 442,3 mln. 
litų. 

Trečiasis ketvirtis
Per trečiąjį ketvirtį bendrovė uždirbo 30,9 mln. litų, t. y. 
9,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. 
Pajamos daugiausia augo dėl vienkartinio iš lijalinių vandenų 
išvalytų naftos produktų pardavimo (+3,2 mln. litų). Pardavimo 
savikaina išaugo 5 proc., iki 18,1 mln. litų, nes apskaityta par-
duotų atsargų savikaina (1,5 mln. litų). Bendrovė patyrė beveik 
2 mln. litų veiklos sąnaudų, kurios yra 58,4 proc. didesnės nei 
atitinkamu laikotarpiu 2011 metais. Sąnaudos padidėjo, nes 
restruktūrizacijos metu iš gamybos į administracijos departa-
mentą perkelta naftos produktų apskaitos grupė. Bendrovės 
EBITDA augo 5,3 proc., iki 16,4 mln. litų, o grynojo pelno buvo 
uždirbta 15,8 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, t. y. 9,5 
mln. litų.

www.oil.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

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

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 308 350
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje)

6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

18 939 19 324

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 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 390 151 442 324
Trumpalaikis turtas 129 207 114 745
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 983 24 604
Turto iš viso 519 358 557 069
Nuosavas kapitalas 500 269 526 360
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 19 089 30 709
Finansiniai įsipareigojimai 0 0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 519 358 557 069

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 28 291 30 886 108 063 98 992
Pardavimo savikaina 17 199 18 079 62 039 58 354
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 11 092 12 807 46 024 40 638
Veiklos sąnaudos 1 251 1 970 4 846 5 655
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 25 15 49
Veiklos pelnas (nuostoliai) 9 843 10 862 41 193 35 032
EBITDA 15 582 16 403 58 533 51 741
Finansinė ir investicinė veikla 559 277 1 283 1 513
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

10 402 11 139 42 476 36 545

Pelno mokestis 2 240 1 684 6 413 5 591
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 162 9 455 36 063 30 954
Grynojo pelno marža 28,9% 30,6% 33,4% 31,3%

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.
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Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai0,56
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„Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Rugsėjo pabaigoje įgyvendinant Europos parlamento 
Trečiojo energetikos paketo nuostatas, VAE valdytos ele-
ktros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijos 
rinkos verte parduotos naujai įsteigtai uždarajai akci-
nei bendrovei „EPSO-G“. Šis įvykis turėjo reikšmingos įtakos 
VAE įmonių grupės tarpiniams devynių mėnesių ir trečiojo 
ketvirčio finansiniams rezultatams. Dėl VAE grupės investicijų 
į dukterines bendroves vertės sumažėjimo 2012 metų devynių 
mėnesių pelno (nuostolių) ataskaitoje VAE grupė apskaitė 
752,6 mln. litų nutraukiamos veiklos pardavimo nuostolius. Šie 
nuostoliai susidarė dėl skirtumo tarp VAE grupės konsolidu-
otose finansinėse ataskaitose apskaitytos „Litgrid“ 97,5 proc. 
akcininkų nuosavybės buhalterinės vertės, kuri buvo lygi 1 486 
mln. litų, ir nepriklausomų vertintojų nustatytos šių akcijų 
rinkos vertės sandorio dieną – 750 mln. litų. Atitinkamai, 2012 
metų rugsėjo 30 d. finansinės padėties ataskaitoje reikšmingai 
sumažėjo VAE grupės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 
vertės. Dėl šios priežasties VAE grupės balanso 2011 metų 
pabaigos ir 2012 metų devynių mėnesių pabaigos duomenys 
yra nepalyginami, o pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiami 
rezultatai iš tęsiamos ir nutrauktos veiklos.
VAE grupės tęsiamos veiklos pajamos siekė 2 028,3 mln. 
litų, t.y. beveik tiek pat, kiek tuo pačiu laikotarpiu 
prieš metus. Grupės sąnaudos ūgtelėjo beveik 2 proc., iki 
2 050,3 mln. litų. Tai lėmė 55,1 mln. litų (17,6 proc.) išaugusios 
dujų ir mazuto pirkimo sąnaudos bei 30,4 mln. siekęs atidėjinių 
nuostolingai sutarčiai sąnaudų pokytis. Taip pat 15,2 mln. 
litų (14,2 proc.) padidėjo kitos sąnaudos. Tam įtakos turėjo 
VAE grupės komercinių veiklų plėtra bei intensyvūs Visagino 
AE projekto darbai. Teigiamos įtakos veiklos rezultatui turėjo 
reikšmingai sumažėjusios elektros ir susijusių paslaugų pir-
kimo (-43,5 mln. litų, 4,3 proc.) ir nusidėvėjimo ir amortizacijos 
(-19,6 mln. litų, 5,1 proc.) sąnaudos. 
Dėl didesnių sąnaudų VAE grupės EBITDA sumažėjo 
6,4 proc., iki 357,5 mln. litų. Grynieji nuostoliai iš tęsiamos 
veiklos sudarė 20,3 mln. litų, o tuo pačiu laikotarpiu prieš metus 
apskaityta 15,9 mln. litų pelno.
Dėl duomenų nepalyginamumo VAE grupės trečiojo 
ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita šioje apžvalgoje nėra 
pateikiama.

www.vae.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31* 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) n.d. n.d.
ROE (paskutinių 12 mėnesių) n.d. n.d.

D/E 14,2% 18,6%
*Apskaičiuota kartu su „Litgrid“ įmonių grupės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 
vertėmis.

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn.* 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 5 462 4 621
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 73 56

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 12 277 13 269

*Kartu su „Litgrid“ įmonių grupės darbuotojais.

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus
Valdybos pirmininkas Adomas Ąžuolas Audickas (Ūkio 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* 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 10 561 355 9 201 561
Trumpalaikis turtas 1 049 475 1 305 966
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 161 944 92 223
Turto iš viso 11 610 830 10 507 527
Nuosavas kapitalas 7 630 430 6 559 477
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 792 426 710 044
Dotacijos, subsidijos 1 214 937 1 087 306
Įsipareigojimai 2 765 463 2 860 744
Finansiniai įsipareigojimai 1 087 213 1 220 856
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 11 610 830 10 507 527
*Konsoliduota kartu su „Litgrid“ įmonių grupės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertėmis.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TūKST. LITŲ) 2011 m. 9 mėn.  2012 m. 9 mėn.

Tęsiama veikla
Pardavimo pajamos 2 025 949 2 028 349
Veiklos sąnaudos 2 011 109 2 050 276
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) 14 840 -21 927
EBITDA 381 798 357 469
Finansinė ir investicinė veikla -7 077 -4 026
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 7 763 -25 953
Pelno mokestis -8 126 -5 613
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 889 -20 327
Grynojo pelno marža 0,8% -1,0%
Nutraukiama veikla*
Nutraukiamos veiklos pardavimo nuostoliai 0 -752 645
Nutraukiamos veiklos grynasis pelnas (nuostoliai) -11 496 16 518
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 4 393 -756 454
Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis -5 307 -3 693
*Dėl „Litgrid“ įmonių grupės atskyrimo nutraukiama veikla.

2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.
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Nuosavas kapitalas
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„Lietuvos energija“ įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Per devynis 2012 metų mėnesius įmonių grupės „Lietuvos 
energija“ valdomos elektrinės pagamino 1,77 TWh elek-
tros energijos, t.y. 20 proc. daugiau nei per praėjusių metų 
atitinkamą laikotarpį. Tai lėmė 52 proc., iki 1,19 TWh, išaugęs 
Lietuvos elektrinės pagamintas elektros energijos kiekis dėl iš-
augusio elektros poreikio ir vykdytų naujojo kombinuoto ciklo 
bloko bandymų. 

Grupės pajamos, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš 
metus, išaugo 4,1 proc., iki 1 079 mln. litų. 41,4 proc. visų 
grupės pajamų sudarė ir 11,8 proc. ūgtelėjo pajamos iš regu-
liuojamos veiklos: remtinos elektros energijos gamybos Elek-
trėnuose, šilumos gamybos, Elektrėnų ir Kruonio elektrinių 
teikiamos galios rezervavimo paslaugų. Dėl elektros energijos 
rinkos liberalizavimo pajamos iš bendrovės „Lietuvos energi-
ja“ komercinės veiklos sumažėjo 28,5 proc., iki 424,8 mln. litų, 
tačiau įmonių grupės bendrovė „Energijos tiekimas“, kuri pre-
kiauja elektros energija laisvoje rinkoje, padidino pajamas nuo 
143,3 mln. iki 243,7 mln. litų.

Grupės veiklos sąnaudos siekė 1 039 mln. litų – 5,9 proc. 
daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Elektros ir 
susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos smuktelėjo 29,5 mln. litų 
(5,7 proc.), tačiau dujų ir mazuto sąnaudos ūgtelėjo 54,5 mln. 
litų (17,4 proc.), ir lėmė bendrą sąnaudų padidėjimą.

Per devynis 2012 metų mėnesius grupės EBITDA (veiklos pelnas 
prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją) sudarė 94,6 mln. litų, t. y. 5,7 
proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grynasis pelnas 
sumažėjo 16,3 proc. ir siekė 36,1 mln. litų.

Trečiasis ketvirtis
Per trečiąjį ketvirtį grupė uždirbo 414,3 mln. litų pajamų, 
t. y. 3,3 proc. daugiau nei 2011 metų trečiąjį ketvirtį. Vei-
klos sąnaudos sumažėjo 2,9 proc., iki 404,8 mln. litų, daugiausia 
dėl 26,9 mln. litų sumažėjusių atidėjinių nuostolingai sutarčiai 
sąnaudų. Grupės EBITDA siekė 27,9 mln. litų, o grynasis pelnas 
– 9,9 mln. litų. Tuo pačiu laikotarpiu prieš metus EBITDA rodiklis 
buvo neigiamas ir sudarė -1,4 mln. litų, grynieji nuostoliai siekė 
12,1 mln. litų.

www.le.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 0,0% -0,1%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,1% -0,3%
D/E 38,5% 36,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 815 1 187
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 20 27

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 11 405 13 485

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 Raimundas Petrauskas (UAB „Schmitz Cargobull Baltic“)

Laurentina Garbauskienė (Ūkio ministerija)
Sonata Matulevičienė („Baxter“)

Dalius Misiūnas

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 3 316 868 3 359 621
Trumpalaikis turtas 403 573 475 008
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27 907 44 933
Turto iš viso 3 720 441 3 834 629
Nuosavas kapitalas 1 671 101 1 706 770
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 39 951 41 222
Dotacijos, subsidijos 1 008 569 1 062 070
Įsipareigojimai 1 040 771 1 065 789
Finansiniai įsipareigojimai 643 069 614 302
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 720 441 3 834 629

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 401 289 414 341 1 036 461 1 079 210
Veiklos sąnaudos 416 817 404 836 981 470 1 039 276
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -15 528 9 505 54 991 39 934
EBITDA -1 403 27 911 100 337 94 618
Finansinė ir investicinė veikla -787 377 -1 476 -255
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -16 315 9 882 53 515 39 679

Pelno mokestis -4 241 -37 10 394 3 582
Grynasis pelnas (nuostoliai) -12 074 9 919 43 121 36 097
Grynojo pelno marža -3,0% 2,4% 4,2% 3,3%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 0 539 0 1 271

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.
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LESTO įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
LESTO per devynis 2012 metų mėnesius klientams per-
siuntė 5 962 GWh elektros energijos, t. y. 3,3 proc. dau-
giau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Tai lėmė išau-
gęs naujų vartotojų skaičius ir pagerėjusi ekonominė padėtis 
Lietuvoje. Iš šio elektros energijos kiekio 44,8 proc. sudarė 
elektros energijos pardavimas, likusiems vartotojams LES-
TO teikė tik persiuntimo paslaugą. Dėl vartotojų pasirinkimo 
naudotis nepriklausomų tiekėjų paslaugomis, LESTO parda-
vė 14 proc. mažiau elektros energijos - 2 672 GWh. 
LESTO įmonių grupės pardavimo pajamos ūgtelėjo 1,5 
proc., iki 1 678 mln. litų. Grupės patirtos sąnaudos sudarė 
1 701 mln. litų ir buvo 0,4 proc. didesnės nei atitinkamu laiko-
tarpiu pernai. Tai lėmė 21,4 mln. litų (1,9 proc.) padidėjusios 
elektros energijos pirkimo sąnaudos. Nusidėvėjimo ir amorti-
zacijos sąnaudos sumažėjo 6,8 proc., iki 303,6 mln. litų. Gru-
pės EBITDA siekė 299,3 mln. litų – 5,2 proc. daugiau nei tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus. Grynieji nuostoliai sudarė 24,9 
mln. litų (tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais – 37,2 mln. litų). 
Grynųjų nuostolių susidarymą lemia tai, kad rinkos reguliuo-
tojas, nustatydamas tarifus, nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudas apskaičiuoja nuo nustatytos reguliacinės turto 
bazės, kuri yra mažesnė nei LESTO finansinėse ataskaitose 
apskaitoma turto vertė.
LESTO investicijos į elektros tinklo plėtrą, modernizavimą 
bei palaikymą siekė 215,2 mln. litų – tai 11,4 proc. dau-
giau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Investicijos di-
dėjo dėl poreikio prijungti daugiau naujų vartotojų objektų ir 
užtikrinti didesnį elektros energijos tiekimo patikimumą.

Trečiasis ketvirtis
LESTO grupės pardavimo pajamos trečiąjį ketvirtį sudarė 
521,2 mln. litų, t.y. 1,2 proc. daugiau nei atitinkamu lai-
kotarpiu 2011 metais. Grupės sąnaudos padidėjo 1 proc., 
iki 530,5 mln. litų, labiausiai dėl 15,7 mln. litų (4,6 proc.) di-
desnių elektros energijos pirkimo sąnaudų. Grupės EBITDA 
padidėjo 0,8 proc., iki 98,2 mln. litų. Trečiąjį ketvirtį grupė pa-
tyrė 10,6 mln. litų grynųjų nuostolių, tai šiek tiek mažiau nei 
trečiąjį ketvirtį 2011 metais.

www.lesto.lt

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

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -1,1% -0,9%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -1,7% -1,4%
D/E 12,2% 17,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 3 607 3 382
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 22 24

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 11 079 11 955

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 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 4 996 193 4 907 072
Trumpalaikis turtas 287 352 248 841
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 708 29 178
Turto iš viso 5 283 545 5 155 913
Nuosavas kapitalas 3 643 342 3 451 736
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 127 380 132 492
Dotacijos, subsidijos 46 370 46 472
Įsipareigojimai 1 593 833 1 657 705
Finansiniai įsipareigojimai 444 728 598 638
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 283 545 5 155 913

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 514 969 521 228 1 652 588 1 677 612
Veiklos sąnaudos 525 394 530 476 1 693 788 1 701 321
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Veiklos pelnas (nuostoliai) -10 425 -9 248 -41 200 -23 709
EBITDA 97 464 98 228 284 517 299 292
Finansinė ir investicinė veikla -2 775 -1 118 -4 369 -5 291
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -13 200 -10 366 -45 569 -29 000

Pelno mokestis -1 984 -248 -8 346 -4 093
Grynasis pelnas (nuostoliai) -11 216 -10 614 -37 223 -24 907
Grynojo pelno marža -2,2% -2,0% -2,3% -1,5%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 909 1 148 1 324 1 450

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

5,16
Turtas
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„Litgrid“ įmonių grupė

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Per pirmuosius devynis 2012 metų mėnesius „Litgrid“ 
aukštos įtampos elektros įrenginiais šalies poreikiams 
perdavė 6,77 TWh elektros energijos, t.y. 1,1 proc. mažiau 
nei atitinkamą laikotarpį prieš metus. Tai lėmė sumažėjęs 
stambiųjų pramonės įmonių elektros poreikis dėl nuosavos 
elektros energijos gamybos ir gamyklos „Orlen Lietuva“ re-
monto. 
Per devynis 2012 metų mėnesius „Litgrid“ įmonių grupė 
uždirbo 359,8 mln. litų pajamų, t. y. 15 proc. daugiau nei 
atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Perdavimo veiklos pa-
jamos ūgtelėjo 6,5 proc. ir siekė 183,2 mln. litų, pajamos iš 
prekybos balansavimo-reguliavimo elektros energija padidė-
jo 28,2 proc., iki 81,6 mln. litų, iš galios rezervavimo paslaugų 
teikimo – 16,1 proc., iki 47,2 mln. litų.
Grupės sąnaudos padidėjo 4,2 proc., iki 342,4 mln. litų. 
Tai lėmė 13,1 mln. litų (iki 161,5 mln. litų) išaugusios elektros 
energijos pirkimo ir susijusių paslaugų sąnaudos. Nusidėvėji-
mo ir amortizacijos sąnaudos, sudariusios 27,6 proc. grupės 
sąnaudų, sumažėjo 6 proc. (6,1 mln. litų). Likusios sąnaudos 
buvo 8,3 proc. didesnės ir sudarė 86,5 mln. litų. Dėl sparčiau 
už sąnaudas išaugusių pajamų grupės EBITDA (veiklos pelnas 
prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją) ūgtelėjo net 31,5 proc. ir 
siekė 111,8 mln. litų. Grynojo pelno gauta 16,3 mln. litų, kai 
tuo pačiu laikotarpiu prieš metus grupė patyrė 12 mln. litų 
grynųjų nuostolių. 
Rugsėjo 27 dieną UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdytos 
„Litgrid“ akcijos perduotos naujai įsteigtai UAB „EPSO-G“. 
Šios bendrovės akcijas valdo Energetikos ministerija. 

Trečiasis ketvirtis
Grupės pajamos trečiąjį ketvirtį buvo 20 proc. didesnės 
nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus ir siekė 125 mln. 
litų. Sąnaudos padidėjo 5,5 proc. ir sudarė 119,1 mln. litų. 
Labiausiai (3,5 mln. litų, 6,7 proc.) padidėjo elektros energi-
jos pirkimo ir susijusių paslaugų sąnaudos, o nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudos labiausiai sumažėjo (2,2 mln. litų, 
6,6 proc.). Grupės EBITDA siekė 37,3 mln. litų – 50 proc. dau-
giau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Grynasis pelnas 
sudarė 5 mln. litų, kai trečiąjį ketvirtį prieš metus grynieji 
nuostoliai siekė 6 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 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,7% 0,5%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,9% 0,7%
D/E 0,0% 0,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 623 695
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 15 15

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 13 126 13 615

AKCININKAI

UAB „EPSO-G“ (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 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 2 101 160 2 113 234
Trumpalaikis turtas 401 558 357 685
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 185 119 402
Turto iš viso 2 502 718 2 470 919
Nuosavas kapitalas 1 899 541 1 525 052
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 4 253 4 092
Dotacijos, subsidijos 182 359 257 227
Įsipareigojimai 420 818 688 640
Finansiniai įsipareigojimai 0 4 596
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 502 718 2 470 919

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 104 099 124 996 313 241 359 840
Veiklos sąnaudos 112 877 119 097 328 709 342 437
Veiklos pelnas (nuostoliai) -8 778 5 899 -15 468 17 403
EBITDA 24 777 37 253 85 036 111 830
Finansinė ir investicinė veikla 895 319 2 976 2 301
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą -7 883 6 218 -12 492 19 704

Pelno mokestis 1 856 1 186 -540 3 418
Grynasis pelnas (nuostoliai) -6 027 5 032 -11 952 16 286
Grynojo pelno marža -5,8% 4,0% -3,8% 4,5%
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
dalis 130 331 130 -194

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

2,47
Turtas

mlrd.Lt

2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

313

 

360

4,5%

-3,8%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 
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Miškų urėdijos

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Per devynis 2012 metų mėnesius 42 VĮ miškų urėdijų par-
davimo pajamos siekė 369,1 mln. litų, tai 14 proc. mažiau 
nei prieš metus. Šį pokytį lėmė 14,9 proc., iki 333,3 mln. 
litų, sumažėjusios apvaliosios medienos pardavimo paja-
mos: mažesnė medienos paklausa vidaus ir užsienio rinkose 
lėmė 7,5 proc. mažesnį parduotą apvaliosios medienos kiekį 
(2 604,4 tūkst. kubinių metrų) ir 7,9 proc., iki 128 litų už kubinį 
metrą, smuktelėjusią vidutinę medienos kainą.
Bendroji pardavimo savikaina sumažėjo 4,8 proc., iki 
152,9 mln. litų, nors didžiąją jos dalį sudaranti apvaliosios 
medienos savikaina išaugo 6,6 proc., iki 122,7 mln. litų, o 
skaičiuojant per vieną parduotą kubinį metrą medienos ji 
padidėjo 15,3 proc., iki 47,1 lito. Savikainos didėjimą lėmė 
išaugusios perkamų medienos ruošos paslaugų, degalų ir 
remonto kainos. Veiklos sąnaudos, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 1,6 proc., iki 197,5 
mln. litų: dėl mažesnio medienos pardavimo 9,8 mln. litų 
sumažėjusias veiklos mokesčių sąnaudas atsvėrė beveik 
7 mln. litų padidėjusios miško ir laukinės gyvūnijos išteklių 
atkūrimo ir gausinimo sąnaudos.
Miškų urėdijų grynasis pelnas per pirmuosius devynis 2012 
metų mėnesius, eliminavus netipinius mokesčius valstybei, 
sudarė 66,7 mln. litų, tai 41,7 proc. mažiau nei prieš metus.

Trečiasis ketvirtis
Trečiąjį 2012 metų ketvirtį miškų urėdijų pardavimo pa-
jamos, palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, 
sumažėjo 10,8 proc., iki 118,7 mln. litų, dėl mažesnių 
apvaliosios medienos pardavimo pajamų, siekusių 
110,6 mln. litų (10,8 proc. sumažėjimas). Nors parduotas 
apvaliosios medienos kiekis išaugo 6 proc., iki 927,7 tūkst. 
kubinių metrų, kaina sumažėjo 15,8 proc., iki 119,3 litų už 
kubinį metrą medienos. Miškų urėdijų pardavimo savikai-
na padidėjo 4,7 proc., iki 51,6 mln. litų, o veiklos sąnaudos 
sumažėjo 3,7 proc., iki 61 mln. litų. Miškų urėdijų grynasis pel-
nas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei, trečiąjį 2012 
metų ketvirtį sudarė beveik 22 mln. litų (35,8 proc. mažiau nei 
prieš metus).

www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

RODIKLIAI 2011-12-31 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių)* 2,6% 1,3%
ROE (paskutinių 12 mėnesių)* 2,7% 1,3%

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

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 4 174 4 179
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pa-
baigoje)

120 120

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais

5 820 5 871

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas
Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas

Gintaras Visalga

Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas

Petras Kanapienis

BALANSAS (TūKST. LITŲ) 2011-12-31 2012-09-30

Ilgalaikis turtas* 3 568 921 3 572 326
Trumpalaikis turtas 239 524 240 991
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 90 129 83 924
Turto iš viso 3 808 445 3 813 317
Nuosavas kapitalas* 3 733 891 3 731 810
Dotacijos, subsidijos 27 756 30 710
Įsipareigojimai 46 799 50 797
Finansiniai įsipareigojimai 3 054 2 234
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 808 445 3 813 317
* Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės vertės padi-
dintos pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, kuri, remiantis 2011 metų pabaigoje 
atliktu vertinimu, sudarė 3 253 mln. litų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 133 160 118 739 428 907 369 068
Pardavimo savikaina 49 326 51 650 160 678 152 902
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 83 835 67 090 268 229 216 166
Veiklos sąnaudos 63 373 61 008 200 660 197 470
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 428 1 670 947 3 039
Veiklos pelnas (nuostoliai) 20 889 7 751 68 516 21 736
EBITDA 29 457 18 038 93 542 51 697
Finansinė ir investicinė veikla 415 577 1 378 1 508
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 21 304 8 329 69 894 23 244

Pelno mokestis 3 255 1 210 10 617 3 515
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 049 7 119 59 278 19 729
Grynasis pelnas eliminavus 
netipinius mokesčius valstybei 34 224 21 957 114 567 66 743

Grynojo pelno (eliminavus netipin-
ius mokesčius valstybei) marža 25,7% 18,5% 26,7% 18,1%

Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai
Dotacijos

3,81
Turtas

mlrd.Lt

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

307

429
 369

26,7%

19,5%
18,1%

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

Veiklos rezultatai 
Devyni mėnesiai
Lietuvos radijo ir televizijos centro pardavimo pajamos 
per pirmuosius 2012 metų devynis mėnesius paaugo 5,7 
proc., iki 57,4 mln. litų. Pajamos iš telekomunikacijų paslau-
gų teikimo išaugo 4,9 proc., iki 55,2 mln. litų, o pajamos iš ka-
vinės–baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte 
paslaugų padidėjo 12,1 proc. iki 1,8 mln. litų. Bendrovės parda-
vimo savikaina, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, 
buvo 8,5 proc. didesnė ir sudarė 39,7 mln. litų. Bendrovės są-
naudų pokytį nulėmė nemažai faktorių: duomenų perdavimo 
interneto paslaugos „MEZON“ tolimesnė plėtra (8 proc. dides-
nės personalo išlaikymo sąnaudos), nusidėvėjimo, telekomu-
nikacinių, pardavimo plotų nuomos, interneto, duomenų per-
davimo įrangos pardavimo, pašto paslaugų, transporto (kuro) 
sąnaudų augimas. Skaitmeninės televizijos transliavimo koky-
bės pagerinimas ir plėtra padidino įrangos nusidėvėjimo, elek-
tros energijos ir kitas sąnaudas. Veiklos sąnaudos sumažėjo 6,1 
proc. ir siekė 14,6 mln. litų dėl sumažėjusių išlaidų reklamai ir 
atidėjimų abejotinoms skoloms. Laikotarpio EBITDA buvo 5,1 
proc. didesnis nei pirmuosius 2011 metų devynis mėnesius ir 
sudarė 18,3 mln. litų. Bendrovė uždirbo 2,5 mln. litų grynojo 
pelno, t.y. net 31,9 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai.
Rugsėjo mėnesį Lietuvos radijo ir televizijos centras sė-
kmingai įgyvendino „Naujų elektroninių paslaugų, vei-
kiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, 
kūrimo“ projektą. Pasinaudojus projekto rezultatais, būtų 
galima sukurti naujų komerciškai sėkmingų paslaugų teikimo 
sistemą, naudojančią 4G WiMAX ryšio tinklą.  

Trečiasis ketvirtis
Ketvirčio pardavimo pajamos buvo 8,5 proc. didesnės nei 
2011 metų trečiąjį ketvirtį ir sudarė 20,0 mln. litų. Pardavi-
mo savikaina dėl aukščiau minėtų priežasčių buvo 10,9 proc. 
didesnė ir siekė 13,9 mln. litų. Veiklos sąnaudos dėl sumažė-
jusių išlaidų reklamai buvo 13,8 proc. mažesnės ir sudarė 4,6 
mln. litų. 2012 metų trečiąjį ketvirtį bendrovės pelningumas 
buvo didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – buvo 
uždirbta 1,1 mln. litų, o EBITDA siekė 6,4 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 2012-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 1,3% 1,8%
ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,0% 2,6%

D/E 37,6% 29,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 394 390
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio 
pabaigoje) 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto), litais 9 042 9 308

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 2012-09-30

Ilgalaikis turtas 123 293 117 288
Trumpalaikis turtas 21 845 23 461
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 983 869
Turto iš viso 145 138 140 749
Nuosavas kapitalas 100 911 103 393
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 44 227 37 356
Finansiniai įsipareigojimai 37 915 30 679
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 145 138 140 749

PELNO (NUOSTOLIŲ) 
ATASKAITA (TūKST. LITŲ)

2011 m.      
III ketv.

2012 m. 
III ketv.

2011 m. 
9 mėn.

2012 m. 
9 mėn.

Pardavimo pajamos 18 471 20 047 54 284 57 371
Pardavimo savikaina 12 528 13 895 36 571 39 669
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 943 6 152 17 712 17 703
Veiklos sąnaudos 5 350 4 610 15 573 14 627
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 186 -99 670 312
Veiklos pelnas (nuostoliai) 778 1 442 2 809 3 388
EBITDA 5 659 6 438 17 449 18 332
Finansinė ir investicinė veikla -173 -211 -572 -603
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą

605 1 231 2 237 2 785

Pelno mokestis 115 104 355 303
Grynasis pelnas (nuostoliai) 490 1 128 1 882 2 482
Grynojo pelno marža 2,7% 5,6% 3,5% 4,3%

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

2010 m. 9 mėn. 2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn.

50
54 57

3,5%
4,3%

Pardavimo pajamos, mln. litų
Grynojo pelno marža 

5,0%

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 
atominės elektrinė“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Generalinės 
miškų urėdijos konsoliduotieji miškų urėdijų finansiniai rezul-
tatai. „Visagino atominės elektrinės“ įmonių grupės rezultatai 
konsoliduoti taip, tarsi laikotarpio pabaigoje grupei dar būtų 
priklausiusi AB „Litgrid“. AB „Lietuvos dujos“, kurios valstybė 
valdo mažesnę negu 50 proc. dalį, rezultatai, remiantis Tarp-
tautiniais finansinės atskaitomybės standartais, buvo agreguo-
ti naudojant nuosavybės metodą. Vadovaujantis šiuo metodu, 
valstybės valdoma bendrovės nuosavybės dalis buvo įtraukta į 
portfelio finansinį turtą ir nuosavą kapitalą, o iš bendrovės gau-
ti dividendai įtraukti į portfelio finansines pajamas.

Nustatant VVĮ vertę rinkoje, remtasi šiomis prielaidomis:

• įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, 
vertė pagrįsta jų akcijų kaina biržoje laikotarpio pabaigoje 
(rugsėjo 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 
trečiojo 2012 metų ketvirčio pabaigoje miškų vertė išliko 
nepakitusi;

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

Vertinimo 
metodika

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

Ataskaitoje nurodomi veiklos pelno prieš nusidėvėjimą ir amor-
tizaciją (EBITDA) rodikliai apskaičiuoti prie veiklos pelno arba 
nuostolių (apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezulta-
tą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Šiuo būdu 
apskaičiuotas EBITDA 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 mo-
kesčius valstybei atimti iš veiklos sąnaudų. Todėl ataskaitoje 
papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir atskirų valstybės įmonių 
grynasis pelnas (nuostoliai) eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei, kuris apskaičiuojamas grynąjį pelną padidinus (gry-
nuosius nuostolius sumažinus) netipinių mokesčių valstybei 
suma, sumažinta pelno mokesčio (15 proc.) dalimi. Šis korega-
vimas pateikiamas tik informaciniais tikslais, o jo įtaka balansi-
nėms vertėms ataskaitoje nenurodoma.

Kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti 
paskutinių dvylikos mėnesių pelną (nuostolius) dalijant ati-
tinkamai iš kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių 
rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, 
skaičiuojant kapitalo grąžos rodiklį 2012 metų rugsėjo 30 die-
ną, imamas pelnas (nuostoliai), kurį įmonė uždirbo nuo 2011 
metų spalio 1 dienos iki 2012 metų rugsėjo 30 dienos (skaičiuo-
jant pelną (nuostolius), iš veiklos sąnaudų atimamas valstybės 
įmonės turto mokestis ir žaliavos mokestis). Atitinkamai ima-
mi apskaitinio kapitalo verčių 2011 metų spalio 1 dieną ir 2012 
metų rugsėjo 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. 

9 mėn., tūkst. litų

Turtas 
2012-09-30, 

tūkst. litų

1 UAB „Visagino atominė elektrinė“1 100,0% Ūkio ministerija Energetika 2 011 170 10 507 527
1a AB „Lietuvos energija“ 96,1% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 1 079 210 3 834 629
1b AB LESTO 82,6% UAB „Visagino atominė elektrinė“ Energetika 1 677 612 5 155 913
2 UAB „EPSO-G“2 100,0% Energetikos ministerija Energetika 0 2 470 953
2a AB LITGRID3 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika 359 840 2 470 919
3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 98 992 557 069
4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 0 3 605
5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė4 - Energetikos ministerija Energetika 351 1 812 466

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūra - Energetikos ministerija Energetika 61 1 778

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 48 797 196 039
8 UAB „Geoterma“ 76,6% VĮ Valstybės turto fondas Energetika 12 756 47 874
9 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 1 354 246** 5 244 305
10 AB Lietuvos jūrų laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Transportas 60 297 214 373
11 AB Lietuvos paštas 100,0% Susisiekimo ministerija Transportas 136 440 227 858
12 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Transportas 11 238 40 144
13 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Transportas 65 121 171 373

14 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 121 950 1 671 740

15 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Transportas 7 796 161 873
16 VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 3 624 142 889
17 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas - Susisiekimo ministerija Transportas 38 185 327 082

18 VĮ Transporto ir kelių tyrimo 
institutas - Susisiekimo ministerija Transportas 5 367 12 614

19 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Transportas 7 913 82 576
20 VĮ „Automagistralė“ - Susisiekimo ministerija Transportas 22 163 1 062 005
21 VĮ „Alytaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 11 148 392 569
22 VĮ „Kauno regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 22 828 910 471
23 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 14 943 584 569
24 VĮ „Marijampolės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 10 652 526 719
25 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 20 384 455 788
26 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 26 651 851 864
27 VĮ „Tauragės regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 11 503 276 978
28 VĮ „Telšių regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 9 961 353 033
29 VĮ „Utenos regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 16 449 591 144
30 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ - Susisiekimo ministerija Transportas 20 037 964 100
31 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Transportas 3 271 10 063

32 VĮ Valstybinis miškotvarkos 
institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 4 136 4 256

33 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 608 10 827
34 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 404 12 964
35 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 713 12 513
36 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 865 8 637

37 VĮ Dubravos eksperimentinė-
mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 642 18 251

38 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 5 575 7 803
39 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 438 10 760
40 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 525 10 248
41 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 11 669 21 868
42 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 824 15 054
43 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 427 12 185

44 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų 
urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 190 10 965
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Nr. Įmonės pavadinimas Valstybei 
priklausanti 
dalis*

Atskaitomybė Sektorius Pardavimo 
pajamos 2012 m. 

9 mėn., tūkst. litų

Turtas 
2012-09-30, 

tūkst. litų

45 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 687 20 267
46 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 13 627 25 857
47 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 288 4 254
48 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 522 15 830
49 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 305 7 055
50 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 421 10 619
51 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 450 12 411
52 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 381 7 651
53 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 14 982 23 319
54 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 622 14 395
55 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 071 13 270
56 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 856 11 158
57 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 8 525 10 220
58 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 772 8 447
59 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 750 12 010
60 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 9 068 14 513
61 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 148 13 353
62 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 170 14 738
63 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 12 404 17 556
64 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 13 633 23 108
65 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 10 990 15 955
66 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 009 8 561
67 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 12 637 17 554
68 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 13 301 19 150
69 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 356 5 302
70 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 651 13 206
71 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 6 709 13 018
72 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 7 752 9 999
73 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 11 645 19 369
74 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 4 460 6 097
75 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1 128 3 746

76 VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras - Aplinkos ministerija Kita 2 239 3 660

77 VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra - Energetikos ministerija Kita 53 387** 388 434

78 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 7 087 108 355
79 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita 860 189 026
80 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 1 101 11 972
81 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 4 645 334 934
82 VĮ prie Alytaus pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 3 060 4 478
83 VĮ prie Marijampolės pataisos namų - Kalėjimų departamentas Kita 3 457 13 211

84 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos 
namų - Kalėjimų departamentas Kita 12 836 13 554

85 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 572 3 942
86 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 644 263 453
87 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo departamentas Kita 22 888 6 913

88 UAB Respublikinė mokomoji 
sportinė bazė 100,0% Kūno kultūros ir sporto departa-

mentas Kita 150 482

89 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras 100,0% Kūno kultūros ir sporto departa-

mentas Kita 202 1 582

90 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 8 900 21 347

91 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kita 2 843 12 198

92 AB Informacinio verslo paslaugų 
įmonė 51,7% Lietuvos statistikos departamen-

tas Kita 1 799 3 711

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

- Nacionalinė žemės tarnyba Kita 681 7 230

94 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų departamentas Kita 1 707 7 932
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95 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 3 233 6 990
96 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 4 685 14 375
97 AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1 924 5 368
98 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 8 754 25 386

99 AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 57 371 140 749

100 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos ministerija Kita 7 508 4 759
101 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 555 2 083

102 UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos 
mokymo centras 54,2% Švietimo ir mokslo ministerija Kita 1 176 2 942

103 UAB Lietuvos tyrimų centras 100,0% Švietimo ir mokslo ministerija, 
Ūkio ministerija Kita 0 18 293

104 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 67 325 69 553
105 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% Ūkio ministerija Kita 13 295 64 194
106 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 4 977 48 293
107 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 2 762 135 104

108 UAB Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LITEXPO“ 98,8% Ūkio ministerija Kita 9 750 46 749

109 VĮ „Visagino statybininkai“5 - Ūkio ministerija Kita 1 476 9 454
110 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita 4 534 8 211
111 AB Klaipėdos metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1 279 2 884
112 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 785 1 635
113 AB Vilniaus metrologijos centras 100,0% Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 4 190 10 356
114 VĮ Kauno metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1 738 3 516
115 VĮ Panevėžio metrologijos centras - Valstybinė metrologijos tarnyba Kita 1 002 1 417

116 UAB „Senevita“ 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba Kita 3 606 3 996

117 UAB sanatorija „Pušyno kelias“ 100,0% Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba Kita 4 157 7 618

118 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 22 818 23 721
119 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 57 606 53 918

120 UAB Kauno Naujamiesčio darbo 
rinkos mokymo centras 78,5% VĮ Valstybės turto fondas Kita 533 694

121 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 10 152 25 863

122 AB „Lietuvos veislininkystė“ 97,3% Žemės ūkio ministerija Kita 2 650** 9 445

123 UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 7 873** 4 243

124 UAB „Lietuvos žirgynas“ 88,6% Žemės ūkio ministerija Kita 2 479** 7 416
125 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 295** 937
126 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 380 1 770
127 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% VĮ Valstybės turto fondas Kita 6 236 5 202
128 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 973** 2 861

129 UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 354 526

130 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 836 7 239
131 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 4 425** 8 361

132 UAB Klaipėdos žuvininkystės 
produktų aukcionas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 395 4 060

133 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 5 108** 8 715

134 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1 815 139 062

135 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 10 294 20 557

136
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 591 21 134

137 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 8 889 28 483

138 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centras - Žemės ūkio ministerija Kita 1 722 14 021

VVĮ nelaikomos įmonės, kurių valstybės nuosavybės dalis įtraukta į VVĮ portfelį:
1 AB „Lietuvos dujos“6 17,7% Energetikos ministerija Energetika 1 343 138 2 585 552
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Nuo 2012 m. pradžios privatizuotos įmonės:

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

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

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Kita n.d. n.d.

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

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

Bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės:

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

2 VĮ „Pajūrio vėtrungė“ - Ūkio ministerija Kita 290 2 164
3 UAB žurnalas „Sveikata“ 100,0% Vilniaus teritorinė ligonių kasa Kita 10,4 0

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

5 VĮ „Visagino statybininkai“ yra restruktūrizuojama įmonė.

6 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į 
Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės valstybės nuosavy-
bės dalis ir valstybei išmokėti dividendai.
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AB Akcinė bendrovė

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

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

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

ES Europos Sąjunga

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

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

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

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

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

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

UPP Universaliosios pašto paslaugos

VAE UAB „Visagino atominė elektrinė“

Valdymo koordinavimo centras 
(VKC)

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

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

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VĮ Valstybės įmonė

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė

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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LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2012 METAIS. 
Tarpinė ataskaita. Sausis – rugsėjis.

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


