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Svarbiausios VVĮ naujienos 

valdomų įmonių valdysenos 
klausimais susitiko ir su Val-
dymo koordinavimo centru 
bei Ūkio ministerija. TVF at-
stovai savo rekomendacijose 
paragino Lietuvą tęsti valsty-
bės valdomų įmonių pertvar-
ką, akcentavo nepriklausomų 

valdybų narių skaičiaus šiose įmonėse didinimą, spartesnį 
judėjimą link siekiamos 5 proc. nuosavo kapitalo grąžos bei 
savivaldybių valdomų įmonių reformos.

 » Kovo 14 dieną vykusiuose Investuotojų forumo apdova-
nojimuose apdovanojimą „Atsakinga įmonė 2013“ pelnė 
elektros skirstymo bendrovė LESTO, aktyviai vykdanti so-
cialinius ir visuomenės švietimo projektus. Įvertinti kryptingi 
LESTO siekiai puoselėti santykius su klientais, skatinti skai-
drumą ir sąmoningą bei atsakingą elektros energijos vartoji-
mą.

 » Kovo 27 dieną Kauno 
Verslo taryba, kurią sudaro 
verslo, pramonės ir savi-
valdybės atstovai, sutarė 
depolitizuoti Kauno miesto 
savivaldybės valdomų įmo-
nių valdybas. Verslo tarybos 
siūlymu, įmonių valdybas 
sudarys verslo asociacijų, vi-

suomeninių organizacijų ir susiję su įmonių veiklos sritimis 
valstybės tarnautojai.

 » LR Vyriausybei paskelbus viešąją konsultaciją dėl ko-
rupcijos mažinimo Lietuvoje, kovo 31 dieną nevyriausy-
binė organizacija „Transparency International“ Lietuvos 
skyrius (TILS) pateikė dešimt svarbiausių kovos su ko-
rupcija krypčių, kurių viena – valstybės ir savivaldybių 
valdomų įmonių atskaitingumo didinimas. TILS akcentavo 
aiškios ir skaidrios valstybės valdomų įmonių valdybų narių 
atrankos ir skyrimo tvarkos sukūrimo būtinybę, siekį didin-
ti nepriklausomų valdybų narių skaičių bei būtinybę taikyti 
didesnius skaidrumo reikalavimus savivaldybių valdomoms 
įmonėms.

 » Iki šių metų liepos mėnesio numatoma baigti teisinį 
trijų Lietuvos oro uostų sujungimą. Įmonės „Kauno aero-
uostas“ ir Tarptautinis Palangos oro uostas bus prijungti prie 
Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Tikimasi, kad šia pertvarka 
bus optimizuotos ir sumažintos oro uostų valdymo išlaidos ir 
suformuotas efektyvus oro uostų valdymo modelis.

 » 2014 m. sausio 23 dieną buvo įregistruota antrinė „Lie-
tuvos geležinkelių“ įmonė „Rail Baltica statyba“, kuri taps 
bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės, atsakingos už 
projekto „Rail Baltica 2“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke 
bei Lietuvos interesų šiame projekte atstove.

 » Sausio 30 dieną Lietuvos 
elektros perdavimo siste-
mos operatorius „Litgrid“ 
paskelbė, jog reorganizavus 
sistemos valdymą, buvo su-
kurtas vienas visą Lietuvą 
apimantis elektros energe-
tikos sistemos valdymo cen-

tras Vilniuje. Toks modelis, kai šalies elektros sistema val-
doma iš vieno centro, leidžia greičiau reaguoti į pasikeitimus 
sistemoje, nustatyti gedimų elektros perdavimo tinkle prie-
žastis ir skubiau jas šalinti ar net užbėgti už akių galimiems 
sutrikimams elektros sistemoje.

 » Vasario 10 dieną „LITGAS“ buvo patvirtinta paskirtuoju 
tiekėju, turėsiančiu užtikrinti nepertraukiamą suskystin-
tųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo veiklą Lietuvoje. Nuo 
2015 m. pradžios „LITGAS“, sudaręs sutartį su suskystintų 
gamtinių dujų tiekėju, turės SGD terminalui tiekti minimalų 
būtinąjį gamtinių dujų kiekį (540 mln. kubinių metrų), kuris yra 
reikalingas palaikyti nepertraukiamą SGD terminalo veiklą.

 » Vasario 19 dieną Pietų Ko-
rėjos Ulsano uoste esančioje 
„Hyundai Heavy Industries 
Co., Ltd“ laivų statykloje 
įvyko oficiali Lietuvai skirto 
„SGD“ laivo-saugyklos var-
do suteikimo ceremonija, 
suteikiant laivui-saugyklai „In-

dependence“ („Nepriklausomybė“) vardą.

 » Energetikos ministerijos valdomas bendrovės „Lietuvos 
dujos“ akcijų paketas vasario 20 dieną buvo perduotas Fi-
nansų ministerijai, o toks pat šios ministerijos valdomas 
„Amber Grid“ akcijų paketas vasario 21 dieną buvo per-
duotas bendrovei „EPSO-G“. Įmonių valdymo perdavimas 
atliktas įgyvendinant Trečiojo ES energetikos paketo reikala-
vimus bei gamtinių dujų įstatymą.

 » Lietuvoje savaitę dirbusi Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) misija kovo 3 dieną pristatė savo išvadas ir reko-
mendacijas šaliai. Vertindamas situaciją Lietuvoje, TVF rengė 
susitikimus su įvairiomis Lietuvos institucijomis, o valstybės 
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Lietuvos valstybės valdomos įmonės (toliau – VVĮ), įgyvendindamos valstybės turto val-
dymo politiką, neretai vykdo tiek komercinę veiklą, tiek valstybės joms pavestus spe-
cialiuosius įpareigojimus (toliau – SĮ). SĮ yra įmonėms deleguotos veiklos ir funkcijos, 
užtikrinančios valstybės socialinius ir politinius tikslus ar viešųjų paslaugų teikimą, pvz., 
Lietuvos paštas yra įpareigotas užtikrinti periodinių leidinių pristatymą kaimo vietovių 
prenumeratoriams, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai deleguota uosto inf-
rastruktūros priežiūra ir plėtra ir pan.

Galimybė įvertinti VVĮ ir jų valdymo organų darbą, reikalauti iš jų efektyviai naudoti ka-
pitalą ir siekti nustatytų rezultatų grindžiama veiklos rezultatų lyginimu su aiškiai nusta-
tytais tikslais. Tačiau neretai įmonėms iškeliami nepakankamai apibrėžti, kompleksiniai 
ar prieštaringi tikslai, pvz., didinti verslo vertę ir išmokamus dividendus ar pelno įmo-
kas bei tuo pačiu užtikrinti tam tikrus strateginius valstybės interesus. Be to, nustatomi 
bendri, komercinių įmonių grąža paremti finansiniai tikslai įmonės lygmeniu, tačiau SĮ 
vykdymas dažnai būna nuostolingas ir, tinkamai nekompensuojamas, neigiamai veikia 
bendrus įmonės (įskaitant ir komercinę veiklą) finansinius rezultatus. To pavyzdys galėtų 
būti „Lietuvos geležinkelių“ vykdomas keleivių vežimas – ši veikla yra nuostolinga ir 
dengiama įmonės komercinės veiklos pelnu. 

VVĮ komercinė veikla turėtų būti vertinama atskirai, orientuojantis į grąžą akcininkui 
(savininkui), o specialiųjų įpareigojimų, kurie dažnai atspindi valstybės strateginius, 
socialinius, politinius tikslus, įgyvendinimo vertinimas turėtų būti iš esmės skirtingas – 
paremtas tiek konkrečių kainos, kokybės ir apimties kriterijų, tiek vykdymo efektyvumo 
įvertinimu. Tam reikalingas griežtas ir aiškus VVĮ veiklos išskyrimas į komercines funkci-
jas bei specialiuosius įpareigojimus.

Lietuvoje 2013 metais buvo žengti svarbūs žingsniai pradedant įgyvendinti SĮ atskyrimą: 
2013 metų gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1183 buvo papildytas „Valstybės val-
domų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas“ (kitaip – Skaidrumo gairės) 
bei 2013 metų gruodžio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1100 buvo patvirtintos „Vals-
tybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo re-
komendacijos“ (toliau – Rekomendacijos). Skaidrumo gairių pakeitimu buvo įtvirtintas 
VVĮ vykdomų SĮ informacijos atskleidimas kartu su metinėmis ataskaitomis bei jų vieši-
nimas. Rekomendacijomis siekiama padėti įmonėms teisingai identifikuoti vykdomus SĮ 
ir atskirai įvertinti SĮ bei komercinės veiklos finansinius rezultatus.

Lietuva, įgyvendindama SĮ atskyrimą, vadovaujasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plė-
tros organizacijos (EBPO) parengtomis VVĮ valdymo gairėmis bei atskaitomybės ir skai-
drumo rekomendacijomis, kurios yra pripažintos kaip tarptautinis etalonas ir apibendri-
na tarptautines gerąsias praktikas: 

 » SĮ vykdymas turi būti pavestas teisės aktais, aiškiai reglamentuotas ir viešas, įtvirtin-
tas įmonių įstatuose ir veiklos dokumentuose; 

 »  VVĮ apskaitoje SĮ finansiniai rezultatai turi būti atskirti nuo kitos veiklos rezultatų; 

 »  turi būti taikomi skaidrūs SĮ kompensavimo modeliai, minimizuojantys rinkos iškrai-
pymus, o bet kokia gaunama finansinė pagalba, įskaitant tiek tiesiogines išmokas, tiek 
valstybės teikiamas garantijas, turi būti vieša.

Valstybės valdomų įmonių
specialieji įpareigojimai

„Specialieji 
įpareigojimai 
yra veiklos ir 
funkcijos, valstybės 
deleguotos 
įmonėms ir 
užtikrinančios 
valstybės 
socialinius ir 
politinius tikslus ar 
viešųjų paslaugų 
tiekimą“

„
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SĮ vykdymo problematika Lietuvoje

Iki šiol Lietuvoje nebuvo žinomas VVĮ vykdomų SĮ mastas bei nevykdoma jų įgyvendini-
mo stebėsena, dėl nepakankamo skaidrumo nenustatyta SĮ vykdymo kaina valstybei bei 
jų vykdymo įtaka VVĮ finansiniams rezultatams, taip pat egzistuoja nemažai tobulintinų 
teisinio reglamentavimo aspektų.

SĮ įgyvendinimas Lietuvoje neatitiko ir gerųjų praktikų bei EBPO rekomendacijų. Dau-
guma VVĮ atskirai neapskaitydavo bei neanalizuodavo SĮ finansinių rezultatų, todėl VVĮ 
vykdomi SĮ nėra identifikuoti ir aiškiai apibrėžti, nenustatyti jų apimčių, kokybės krite-
rijai. SĮ mastas, vykdymo kaina ir įtaka VVĮ rezultatams nebuvo atskleista visuomenei ir 
kitiems rinkos dalyviams. Taip pat nebuvo užtikrinamas SĮ vykdymo finansavimo skai-
drumas, o neretai finansavimas SĮ vykdymui iš biudžeto lėšų skiriamas neatsižvelgiant į 
kapitalo kaštus (priimtiną grąžos normą).

Atsižvelgiant į su SĮ vykdymu susijusias problemas Lietuvoje, komercinių funkcijų ir SĮ 
atskyrimu siekiama dviejų tikslų:

 » identifikuoti VVĮ vykdomus SĮ, apskaičiuoti jų apimtį, vykdymo kainą bei nustatyti 
vykdymo įtaką įmonių veiklos rezultatams; 

 » didinti VVĮ skaidrumą ir atskaitomybę bei įgyvendinti gerąsias VVĮ valdymo praktikas 
ir EBPO rekomendacijas.

SĮ atskyrimo nauda 

„Specialiųjų 
įpareigojimų 
įgyvendinimas 
Lietuvoje neatitiko 
gerųjų praktikų 
bei EBPO 
rekomendacijų“

„

Valstybei/
akcininkams/ 

savininko teises 
įgyvendinančioms 

institucijoms

Valstybės 
valdomoms 

įmonėms

Visuomenei, kitiems 
rinkos dalyviams

• Leis apibrėžti SĮ, nustatyti jų apimtį ir vykdymo kainą visų 
Lietuvos VVĮ mastu;

• leis analizuoti SĮ įtaką veiklos rezultatams, vertinti VVĮ veiklos 
rizikas;

• suteiks informacijos kokybiškesniems valdymo sprendimams, 
atskleis efektyvumo didinimo potencialą;

• leis nustatyti atskirus tikslus VVĮ komercinei veiklai ir SĮ, pagerins 
palyginamumą su panašiomis įmonėmis;

• atskleis SĮ reglamentavimo bei kompensavimo mechanizmų 
tobulinimo potencialą;

• leis nustatyti funkcijų vykdymo kriterijus, 
   atskaitomybę bei pradėti vykdyti SĮ 
   įgyvendinimo stebėseną;
• leis kontroliuoti SĮ vykdymui skirtų biudžeto

lėšų panaudojimą;
• Lietuva taps pirmaujančia šalimi VVĮ valdymo 

gerųjų praktikų įgyvendinime.

• Finansiniai tikslai bus keliami įmonių komercinei veiklai, o SĮ 
vertinami pagal įgyvendinimo kriterijus;

• išsamesnė informacija leis įvairiapusiškai vertinti įmonės 
rezultatus, priimti kokybiškesnius valdymo sprendimus 
įmonių veiklos efektyvumui gerinti;

• kokybiškai atskirta sąnaudų apskaita pravers pagrindžiant 
reguliuojamos kainodaros paslaugų savikainą ir jos pagrindu 
nustatomus paslaugų įkainius;

• suteiks paskatą tobulinti apskaitos politiką, plėtoti informacines 
sistemas;

• atskleis teisės aktų spragas, kryžminio 
subsidijavimo atvejus ir kitas netinkamas
praktikas: bus sudarytos prielaidos adekvačių 
ir pakankamų kompensavimo mechanizmų
inicijavimui.

• Specialiųjų įpareigojimų mastas ir įtaka VVĮ veiklai pirmą kartą
bus atskleisti visuomenei ir kitiems rinkos dalyviams;

• leis užtikrinti lygiavertes konkurencines sąlygas visiems rinkos
dalyviams, mažinti rinkos iškraipymus;

• sudarys prielaidas visuomenei teikiamų viešųjų paslaugų 
kokybės gerinimui.
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Užsienio šalių patirtis

Apžvelgus labiausiai VVĮ valdyme pažengusių pasaulio šalių (Australija, Naujoji Zelandi-
ja, Nyderlandai, Norvegija, Švedija) SĮ reglamentavimo ir vykdymo praktikas, akivaizdu, 
jog universalaus modelio nėra, tačiau šalys, atsižvelgdamos į istorinį, regioninį, ekono-
minį kontekstą, siekia organizuoti kuo daugiau SĮ valdymo aspektų pagal EBPO gaires ir 
rekomendacijas. 

Dauguma atvejų įmonių įprasta komercinė veikla bei įvairios valstybės pavestos funkci-
jos yra atskiriamos pastarųjų vykdymą tvirtinant sutartimis su įgaliojančiomis arba pas-
laugas perkančiomis institucijomis (Nyderlandai), arba griežtai kategorizuojant įmones 
pagal įgyvendinamus tikslus į komercinę veiklą vykdančias ir valstybės pavestas funk-
cijas vykdančias įmones (Norvegija, Naujoji Zelandija). Paprastai įmonės, vykdančios 
valstybės pavestas funkcijas, už jų vykdymą yra kompensuojamos skelbiant konkursus 
konkurencinėmis sąlygomis teikiamoms paslaugoms ar perkant šių funkcijų vykdymo 
paslaugas tiesiogiai pagal sutartis reguliuojamose monopolinėse rinkose (Nyderlandai, 
Norvegija) arba kompensuojama skiriant subsidijas (Naujoji Zelandija). 

Daugumoje šalių, įskaitant Australiją ir Nyderlandus, SĮ kaštų nustatymo tikslas yra jų 
vykdymo kainos (sąnaudų/nuostolių arba paslaugų kainodaros) apskaičiavimas bei tin-
kamiausio kompensavimo mechanizmo įgyvendinimas. SĮ kaštai skaičiuojami atnauji-
nant paslaugų teikimo sutartis, skelbiant konkursus, peržiūrint valstybės turto valdymo 
politiką. Švedijoje finansiniai tikslai keliami visoms VVĮ, tačiau tais atvejais, kai įmonės 
vykdo tiek komercines funkcijas, tiek specialiuosius įpareigojimus, finansinių ataskaitų 
atskyrimas leidžia atsižvelgti į SĮ vykdymo įtaką finansiniams rezultatams. SĮ finansinės 
informacijos atskyrimas šioje šalyje nėra teisinis reikalavimas, tačiau laikomas gerąja 
praktika pagal bendrą valstybės turto valdymo politiką. Australijoje, priešingai, SĮ vyk-
dančios VVĮ (pvz., Australijos paštas) yra įpareigotos atskleisti SĮ finansinę informaciją 
savo metinėse ataskaitose. Švedijos VVĮ priežiūros institucija agreguoja SĮ duomenis ša-
lies mastu ir dalį informacijos atskleidžia savo metinėje ataskaitoje, tačiau nepublikuoja 
detalios SĮ apimties, kainos ar įtakos finansiniams rezultatams analizės.

Pakeitimai Lietuvoje 

„Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateiki-
mo rekomendacijos“ nurodo, kaip atskirai apskaityti ir atskleisti SĮ finansinę informaci-
ją, siūlo tobulinti finansinės informacijos atskyrimą ir atskleidimą įtvirtinančią apskaitos 
politiką, bei, esant poreikiui ir galimybei, plėtoti valdymo apskaitos sistemą. Rekomen-
dacijose taip pat yra pateikta įmonėms rekomenduojama finansinės informacijos patei-
kimo forma.

Dokumentas įvardija SĮ nustatymo kriterijus bei būdingus požymius, apibrėžia ben-
druosius balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų straipsnių (pajamų, sąnaudų, turto, įsi-
pareigojimų) paskirstymo principus, pateikia valdymo apskaitos organizavimo, sąnau-
dų priskyrimo metodikos gaires. Rekomendacijos yra taikytinos toms VVĮ atliekamoms 
funkcijoms, kurios pagal nurodytus kriterijus yra laikytinos reikšmingomis įmonės vei-
klos apimčių ir rezultatų kontekste.

Atsižvelgiant į tai, kad preciziškas įmonės finansinių rezultatų paskirstymas pagal funk-
cijas gali būti sudėtingas ir daug išteklių reikalaujantis uždavinys bei įvertinant tai, jog 
nėra universaliai visoms įmonėms ir visoms veikloms tinkamo metodo, rekomendacijos 
palieka pakankamą laisvę įmonėms ieškoti kompromiso tarp tikslumo ir praktinių gali-
mybių, darant prielaidas ir pačioms pasirenkant tinkamiausius metodus. 

Pagal Skaidrumo gairių pakeitimą, Valdymo koordinavimo centras yra įpareigotas ana-
lizuoti valstybės valdomų įmonių pateiktą informaciją apie SĮ vykdymą ir jų finansinius 
duomenis ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 dienos teikti Vyriausybei išvadas ir pasiū-
lymus dėl SĮ vykdymo įtakos VVĮ veiklos rodikliams, jų apimties, finansavimo, kokybės 
kriterijų ir kompensavimo mechanizmų tobulinimo.

„Pagal Skaidrumo 
gairių pakeitimą, 
Valdymo 
koordinavimo 
centras yra 
įpareigotas 
analizuoti 
valstybės valdomų 
įmonių pateiktą 
informaciją apie 
SĮ vykdymą ir 
jų finansinius 
duomenis“

„
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SĮ sąvoka

Pasaulinėje praktikoje specialiųjų įpareigojimų apibrėžimai kiekvienoje šalyje nežymiai 
skiriasi, tačiau vyraujanti SĮ samprata ir bendrieji principai yra tie patys. 

Pagal „Lietuvos Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir infor-
macijos pateikimo gaires“, specialiuoju įpareigojimu laikoma funkcija, kuri tenkina abu 
šiuos kriterijus:

 » VVĮ įpareigota įstatymu ar kitu teisės aktu atlikti funkciją (teikti paslaugą, gaminti pro-
dukciją, atlikti darbus, parduoti prekes), kurios neprivalo atlikti kiti ūkio subjektai;

 » VVĮ turi išskirtines (monopolines) teises atlikti funkciją, t. y. VVĮ atliekama funkcija 
įprastomis rinkos sąlygomis neatliekama arba negali būti patenkinamai atliekama kitų 
ūkio subjektų. 

SĮ kompensavimo mechanizmai 

Apžvelgiant SĮ finansavimo mechanizmus, rekomenduojamas tiesioginis finansavimas 
iš valstybės biudžeto yra viešas ir skaidrus, todėl stiprina atskaitomybę, padalija SĮ vyk-
dymo kainą tolygiai visiems mokesčių mokėtojams, taip pat minimizuoja rinkos iškrai-
pymus. Egzistuojant konkurencinei rinkai rekomenduojama organizuoti paslaugų pir-
kimo konkursą, kuriame varžytųsi alternatyvūs tiekėjai, „komercializuojant“ paslaugos 
teikimą ir skatinant efektyvumą. Šio mechanizmo įgyvendinimui labai svarbus tikslus 
SĮ vykdymo kaštų apskaičiavimas.

SĮ vykdymas neigiamai veikia VVĮ galimybes pasiekti nustatytų finansinių tikslų, todėl 
vyriausybė gali SĮ vykdančioms įmonėms nustatyti žemesnius grąžos lūkesčius. Vis dėl-
to, toks kompensavimo mechanizmas mažina skaidrumą ir atskaitomybę bei neigiamai 
veikia įmonių pinigų srautus. Galima alternatyva yra dividendų lūkesčių sumažinimas. 

Kiti galimi finansavimo mechanizmai, tokie kaip vartotojų rinkliavos, tiesioginės išmo-
kos vartotojams ar kvitų sistemos turi tiek pliusų, tiek minusų ir yra tinkamos išskirtiniais 
atvejais, bet ne universaliai, o neretai įmonių naudojamas kryžminis subsidijavimas „pa-
slepia“ SĮ vykdymo kainą ir mažina skaidrumą, skatina neefektyvumą ir dirbtinį kaštų 
didinimą, todėl yra mažiau pageidautinas.

Tolimesni žingsniai

„Rekomenduojamas 
tiesioginis SĮ 
finansavimas 
iš valstybės 
biudžeto yra 
viešas ir skaidrus, 
todėl stiprina 
atskaitomybę, 
padalija SĮ vykdymo 
kainą tolygiai 
visiems mokesčių 
mokėtojams, taip 
pat minimizuoja 
rinkos 
iškraipymus“

„ 

Kompleksinė Lietuvos VVĮ 
vykdomų SĮ analizė VKC parengta ataskaita Finansinių tikslų išgryninimas

• VKC įvertins SĮ mastą, įtaką įmonių veiklos
rezultatams, reglamentavimą, finansavimo 
mechanizmus

• Bus identifikuoti teisinės bazės trūkumai ir 
spragos, susijusios su SĮ įgaliojimu, vykdymo 
kriterijais, finansavimo mechanizmais, 
įgyvendinimo stebėsena bei vertinimu

• 2013 metų metinėje Lietuvos VVĮ veiklos 
ataskaitoje visuomenei bus pristatyti analizės 
rezultatai, o Vyriausybei teikiamos išvados ir
pasiūlymai

• Kapitalo grąžos tikslai turėtų būti keliami 
įmonių komercinei veiklai, o SĮ vykdymui 
nustatomi kiekybiniai ir kokybiniai 
reikalavimai

Teisinės bazės tobulinimas Valstybės turto valdymo 
politikos plėtojimas Laukiami rezultatai

• Siekiama, kad visi SĮ įmonėms būtų paskirti
įpareigojančiais teisės aktais

• SĮ vykdymo kompensavimo mechanizmų
tobulinimas, užtikrinant finansavimo 
skaidrumą ir pakankamumą

• SĮ vykdymo stebėsenos ir vertinimo praktikų
tobulinimas

• Inicijuojama ir nuolat atnaujinama diskusija
dėl SĮ aktualumo, efektyvumo vertinimo bei
galimų alternatyvių būdų SĮ tikslams pasiekti

• Tikimasi, jog visa tai leis VVĮ sumažinti 
nuostolius dėl SĮ vykdymo, o valstybei kaip 
akcininkui (savininkui) gauti didesnę grąžą iš 
VVĮ komercinės veiklos

• Kasmet teikiant SĮ finansinę informaciją bus 
padidintas įmonių veiklos skaidrumas ir 
atskaitomybė, užtikrintas EBPO 
rekomendacijų laikymasis
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Portfelio
rezultatų
apžvalga
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Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2013 metų dvylikos mėnesių finan-
sinius rezultatus pirmiausia įvardijama, kiek įmonių sudaro portfelį, pateikiama infor-
macija apie darbuotojus, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikiama analizė pa-
gal apskaitos rodiklius: turto vertes, pardavimo pajamas ir normalizuotą grynąjį pelną. 
Toliau apžvelgiamas VVĮ veiklos efektyvumas bei atskirame skyrelyje analizuojama VVĮ 
portfelio sukurta pridėtinė vertė.

VVĮ skaičius per metus nekito – valstybė valdo 137 įmones...

2013 metų gruodžio 31 d. VVĮ skaičius siekė 137. Į šį skaičių neįtrauktas Transporto ir 
kelių tyrimo institutas, nes įmonė turi likviduojamos įmonės statusą (nuo 2012 metų 
liepos 20 d. Transporto ir kelių tyrimo institutas iš valstybės įmonės buvo reorgani-
zuotas į viešąją įstaigą). Taip pat į VVĮ skaičių nebuvo įtrauktas Lietuvos tyrimų centras, 
kuriam 2013 metų rugpjūčio 26 d. iškelta bankroto byla.

„Geležinkelio apsaugos želdinių“ akcijos 2013 metų sausio 30 d. buvo perduotos „Lie-
tuvos geležinkelių“ įmonių grupei. Siekiant užtikrinti portfelio duomenų palyginamu-
mą, „Geležinkelio apsaugos želdinių“ 2012 metų finansiniai duomenys agregavimo 
būdu buvo įtraukti į „Lietuvos geležinkelių“ 2012 metų finansinius duomenis (dėl duo-
menų trūkumo tarpusavio sandoriai nebuvo eliminuoti, tačiau jų įtaka portfelio rezulta-
tams nėra reikšminga). Nors „Geležinkelio apsaugos želdinių“ akcijos buvo perduotos 
„Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupei, VVĮ skaičius, palyginti su 2012 metų pabaiga, 
nekito, nes 2013 metų pradžioje VVĮ skaičių papildė Viešųjų investicijų plėtros agentū-
ra (VIPA). Įmonės pagrindinis veiklos tikslas – teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir 
administruoti finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios 
infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui. Taip pat 2013 metų gruodžio 31 d., 
atskyrus kiaulių produktyvumo kontrolės paslaugas nuo akcinės bendrovės „Lietuvos 
veislininkystė“, buvo įkurta akcinė bendrovė „Kiaulių veislininkystė“.

...tačiau VVĮ portfelį sudaro 134 įmonės

Iš viso į šioje ataskaitoje apžvelgiamą VVĮ portfelį įtraukti 132 VVĮ ir „Lietuvos dujų“ bei 
„Amber Grid“ finansiniai rezultatai. Šios dvi įmonės (2013 metų rugpjūčio mėnesį „Lie-
tuvos dujos“ buvo išskaidytos į dvi bendroves: „Lietuvos dujas“ ir perdavimo sistemos 
operatorių „Amber Grid“) nėra laikomos valstybės valdomomis įmonėmis, nes valsty-
bė valdo tik po 17,7 proc. jų akcijų, tačiau į VVĮ portfelio finansinius rezultatus įtraukta 
valstybei priklausančių „Lietuvos dujų“ bei „Amber Grid“ akcijų ir valstybei per metus 
išmokėtų dividendų vertė.

Visos VVĮ yra suskirstytos į keturis sektorius: susisiekimo, energetikos, miškininkystės 
ir kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, nepriskirtos nė vienam iš trijų 
pirmųjų sektorių. Energetikos sektoriui priskirtos devynios VVĮ bei „Lietuvos dujos“ ir 
„Amber Grid“, o šio sektoriaus pardavimo pajamos per 2013 metus sudarė 51,4 proc. 
visų portfelio pajamų. Susisiekimo sektoriui yra priskirtos 23 įmonės, uždirbusios 34,6 
proc. portfelio apyvartos. Miškininkystės sektoriui priklauso 42 miškų urėdijos ir Valsty-
binis miškotvarkos institutas (kartu šios įmonės sudarė 7,2 proc. pardavimo pajamų). 
Kitų įmonių sektoriui priskirtos net 57 įmonės, tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos 
sudarė tik 6,8 proc. VVĮ portfelio apyvartos. Į portfelį dėl palyginamų duomenų trūku-
mo neįtrauktos penkios kitų įmonių sektoriui priskirtos VVĮ: „Lietuvos žirgynas“, VIPA, 
„Mokslas ir technika“, „Lietuvos veislininkystė“ bei „Kiaulių veislininkystė“. Grafi-
ke kito puslapio pradžioje pateiktos įmonių skaičius sektoriuose bei sektorių pardavimo 
pajamos (skritulių dydis atitinka pardavimo pajamų dydį).

Portfelio 
rezultatų
apžvalga
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Pardavimo pajamos (mln. litų)

Lietuvos bankų bankrotai paveikė VVĮ portfelį

VVĮ portfelio rezultatams įtakos turėjo Ūkio banko ir banko „Snoras“ bankrotai. Nenu-
rašytų Ūkio banke laikytų lėšų likutį, viršijantį 100 tūkst. eurų draudiminę sumą, savo 
balanse apskaitė „Oro navigacija“ ir Kėdainių miškų urėdija – atitinkamai 14,1 mln. 
litų ir 392 tūkst. litų. Dėl banko „Snoras“ bankroto prarastas lėšas savo balanse apskaitė 
Klaipėdos regiono keliai (2,3 mln. litų), Panevėžio regiono keliai (1,7 mln. litų) ir Telšių 
regiono keliai (1,2 mln. litų). Dėl įmonių apskaitos politikos pelno (nuostolių) ataskaitos 
nebuvo koreguotos. Tauragės regiono keliai, atsižvelgdami į auditorių bei Valdymo ko-
ordinavimo centro pastabas, retrospektyviniu būdu už 2012 metus apskaitė 3,2 mln. litų 
nuostolių, patirtų dėl banko „Snoras“ bankroto.

Trys didžiausi darbdaviai įdarbino net 57 proc. visų VVĮ darbuotojų

2013 metų pabaigoje VVĮ iš viso dirbo 40 944 darbuotojai – 22 darbuotojais mažiau nei 
praeitų metų pabaigoje. Daugiau nei pusė (57,9 proc.) darbuotojų dirbo susisiekimo sek-
toriuje, o trys didžiausi darbdaviai – įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos 
paštas ir „Lietuvos energija“ – kartu įdarbino 57 proc. visų VVĮ darbuotojų.

Darbuotojų skaičius, palyginti su 2012 metų pabaiga, sumažėjo energetikos (206 dar-
buotojais, arba 2,6 proc.) ir kitų įmonių (14 darbuotojų, arba 0,3 proc.) sektoriuose. La-
biausiai darbuotojų skaičių sumažino „Lietuvos energijos“ įmonių grupė – 233 dar-
buotojais (5,1 proc.) bei Lietuvos paštas – 219 darbuotojų (3,4 proc. – daugiausiai dėl 
pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros). Daugiausiai darbuotojų skaičius išaugo 
įmonių grupėje „Lietuvos geležinkeliai“ – nuo 12 329 iki 12 770 darbuotojų. 

Kitų įmonių sektoriuje labiausiai darbuotojų skaičius sumažėjo VĮ poilsio namuose 
„Baltija“ – 41 darbuotoju (34,5 proc.). Šioje įmonėje darbuotojų skaičius buvo suma-
žintas dėl iškilusių finansinių sunkumų bei sumažėjusios teikiamų paslaugų paklausos. 
Reikšmingai darbuotojų skaičių padidino Valstybės žemės fondas – 9,2 proc., iki 367 
darbuotojų, dėl išaugusių darbo apimčių. Daugiausiai darbuotojų šiame sektoriuje turė-
jo Registrų centras – jame dirbantys 1 580 darbuotojų sudarė 28,3 proc. dirbančiųjų kitų 
įmonių sektoriuje. Šios įmonės darbuotojų skaičius per metus padidėjo 19 darbuotojų.
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Darbuotojai (tūkst.)

„ 2013 metų 
pabaigoje 
valstybės 
valdomose 
įmonėse iš viso 
dirbo 40 944 
darbuotojai – 
22 darbuotojais 
mažiau nei praeitų 
metų pabaigoje“

„ 
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VVĮ portfelio rinkos vertė 
Viso VVĮ portfelio rinkos vertė per praėjusius metus  išaugo beveik de-
šimtadaliu

VVĮ portfelio rinkos vertė 2013 metų gruodžio mėnesio pabaigoje siekė 15,2 mlrd. litų – 
tai 9,6 proc. daugiau nei 2012 metų pabaigoje. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė, kuri 
laikoma lygia rinkos vertei, padidėjo 12,2 proc., iki 8,6 mlrd. litų. Tam daugiausiai įtakos 
turėjo susisiekimo sektoriaus apskaitinės nuosavo kapitalo vertės augimas 14,9 proc., 
iki 6,1 mlrd. litų. Energetikos sektoriaus apskaitinė turto vertė augo 7,5 proc., iki 1,4 
mlrd. litų. Miškininkystės ir kitų įmonių sektorių apskaitinė nuosavo kapitalo vertė augo 
mažiau – atitinkamai 3 proc. ir 5,2 proc.

Miškininkystės sektoriaus įmonių rinkos vertę sudaro jų nuosavo kapitalo bendroji 
apskaitinė vertė (514,9 mln. litų) ir diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miš-
ko vertė, kuri, remiantis 2012 metų pabaigoje atliktu vertinimu, siekė 2 971 mln. litų ir, 
lyginant su verte 2011 metų pabaigoje, sumažėjo 8,7 proc. dėl sumažėjusios apvaliosios 
medienos rinkos kainos 2012 metais. 2013 metų pabaigoje ši vertė nebuvo perskaičiuo-
ta, todėl buvo laikoma lygia 2 971 mln. litų.

2013-12-31 turto vertinimas 
(tūkst. litų)

Rinkos 
vertė akcijų 

biržoje

Pinigų 
srautų 

metodas

Apskaitinė 
vertė

Apskaičiuota 
rinkos vertė 

iš viso

Energetika 3 647 319 0 1 362 440 5 009 760
Pokytis nuo 2012-12-31 +12,5% +7,5% +11,1%
Susisiekimas 5 896 0 6 120 102 6 125 998
Pokytis nuo 2012-12-31 -42,3% +14,9% +14,8%
Miškininkystė 0 2 971 000 514 873 3 485 873
Pokytis nuo 2012-12-31 0,0% +5,2% +0,7%
Kita 0 0 550 824 550 824
Pokytis nuo 2012-12-31 +3,0% +3,0%
Viso 3 653 215 2 971 000 8 548 239 15 172 454
Pokytis nuo 2012-12-31 +12,4% 0,0% +12,2% +9,6%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje
Listinguojamų VVĮ rinkos vertė padidėjo aštuntadaliu...

Didžiausią dalį valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 2013 metų pabaigoje sudarė 
LESTO (36,8 proc., arba 1 344 mln. litų), o mažiausią – Lietuvos jūrų laivininkystė (0,2 
proc., arba 5,9 mln. litų). Valstybei priklausančių akcijų bendrą vertę labiausiai didino 
LESTO valstybės akcijų dalies vertės pokytis, nuo metų pradžios sudaręs 305 mln. litų, ir 
„Litgrid“ valstybės akcijų dalies vertės pokytis, siekęs 117,2 mln. litų.

2013-12-31 Akcijų vertė
(tūkst. litų)

Valstybės 
dalis

Valstybės dalies vertė 
2013-12-31

Valstybės 
dalies 

pokytis nuo

Valstybės 
dalies 

pokytis nuo

(tūkst. litų) Dalis nuo 
visos vertės 2012-12-31  2013-09-30

LESTO įmonių grupė 1 626 534 82,63% 1 343 969 36,8% +29,4% +4,8%
„Litgrid“ įmonių grupė 1 030 882 97,50% 1 005 137 27,5% +13,2% +0,7%
„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė  863 970 96,13%  830 547 22,7% +3,4% -1,3%
„Klaipėdos nafta“  383 734 72,32%  277 503 7,6% -20,9% -10,7%
„Lietuvos dujos“  625 292 17,70%  110 684 3,0% -30,9% -0,2%
„Amber Grid“*  449 005 17,70%  79 479 2,2% n.d. +4,9%
Lietuvos jūrų laivininkystė  10 405 56,66%  5 896 0,2% -42,3% -16,7%
VVĮ: 4 989 823 - 3 653 215 100,0% +12,4% +2,9%
Visų akcijų OMXV indeksas:    +18,7% -0,1%

*Akcijomis pradėta prekiauti nuo 2013-08-01.

„VVĮ portfelio 
rinkos vertė 2013 
metų gruodžio 
mėnesio pabaigoje 
siekė 15,2 mlrd. 
litų – tai 9,6 proc. 
daugiau nei 2012 
metų pabaigoje“

„ 
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Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo 
biržoje kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius 
nuo 2013 metų pradžios. Nuo 2013 metų rugpjūčio 1 dienos į 
VVĮ indeksą buvo įtraukta įmonė „Amber Grid“, kurios valsty-
bės nuosavybės dalis sudaro 17,7 proc. įmonės akcijų.

...daugiausia dėl įmonių „Litgrid“ ir LESTO

Įmonės „Litgrid“ bei LESTO 2013 metų lapkričio mėnesio 
pabaigoje paskelbė geresnius nei tikėtasi 2013 metų devynių 
mėnesių finansinius rezultatus, dėl to jų akcijų vertė per 2013 
metus paskutinius mėnesius augo. „Lietuvos energijos gamy-
bos“ akcijų vertė per metus pakilo 3,4 proc. dėl rugsėjo mėnesį 
paskelbtų geresnių nei 2012 metais įmonės pusmečio rezul-
tatų. „Lietuvos dujų“ akcijų vertė (rinkos kapitalizacija) 2013 
metų pabaigoje buvo 30,9 proc. mažesnė nei 2012 metų pabai-
goje, nepaisant to, kad įmonės akcijų kaina pakilo 11,5 proc. – 
šį akcijų vertės sumažėjimą lėmė gamtinių dujų perdavimo vei-
klos atskyrimas ir jos pagrindu įkurta bendrovė „Amber Grid“, 
kuri perėmė dalį „Lietuvos dujų“ turto, nuosavo kapitalo bei 
įsipareigojimų. „Klaipėdos naftos“ akcijų vertė per ataskaiti-
nius metus sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu dėl paskelbtų 
prastesnių 2012 metų finansinių rezultatų bei investuotojų ne-
rimo dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo poveikio finansi-
niams bendrovės rezultatams. Taip pat krito ir „Lietuvos jūrų 
laivininkystės“ akcijų vertė – dėl prastėjančių įmonės rezulta-
tų nuo metų pradžios jos akcijos atpigo 42,3 proc., nors sausa-
krūvių laivų rinka jau kuris laikas sparčiai atsigauna (Baltic Dry 
indekso vertė tuo pačiu laikotarpiu paaugo 202,7 proc.).

Per 2013 metus visų „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų indeksas 
augo 18,7 proc., kai valstybės valdomų akcijų vertės pokytis 
siekė 12,4 proc.   

   

P/E rodiklis
Siekiant nustatyti listinguojamų Lietuvos VVĮ sąlyginę akcijų 
vertę buvo apskaičiuotas jų P/E rodiklis. Šis rodiklis, apskaičiuo-
tas kaip įmonių rinkos kapitalizacijos ir grynojo buhalterinio 
pelno santykis, atspindi investuotojų lūkesčius ir įmonės esa-
mos situacijos bei perspektyvų vertinimą, tačiau tai yra veikiau 
orientacinis rodiklis, prasmingas tik lyginant jo dydį tiek laiko 
perspektyvoje, tiek panašių įmonių kontekste. Palyginamajai 
analizei atlikti buvo panaudoti ir atitinkamuose sektoriuose 
veikiančių Vakarų ir Rytų Europos bei Rusijos įmonių P/E rodi-
kliai, sudaryti remiantis praėjusių finansinių metų rezultatais. 
Detali palyginamųjų įmonių identifikavimo metodika pateikta 
ataskaitos pabaigoje esančiame skyriuje „Vertinimo metodika“.

Dalies listinguojamų VVĮ akcijos yra santykinai pi-
gesnės nei sektorių vidurkiai 

Listinguojamų Lietuvos VVĮ, priskiriamų tiems patiems sekto-
riams, P/E rodikliai gana ženkliai skiriasi, atspindėdami įmonių 
veiklos skirtumus. Energetikos sektoriuje LESTO ir „Litgrid“ 
akcijos vertinamos panašiai (P/E rodiklis siekia atitinkamai 37,5 
ir 40,7), tačiau „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos vertina-
mos ženkliai pigiau (8,0). Palyginamųjų užsienio įmonių kon-
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LESTO bei „Litgrid“ kai kuriais metais veikė nuostolingai, tad tais metais jų P/E rodi-
kliai negalėjo būti apskaičiuoti. Lietuvos jūrų laivininkystė nuostolingai veikė visus 
paskutinius trejus metus, tad jos P/E rodiklis taipogi nepateikiamas. „Amber Grid“ 
P/E rodiklis apskaičiuotas tik 2013 metais, kuomet įmonė pradėjo savo veiklą.

Listinguojamos Lietuvos VVĮ P/E Palyginamieji 
užsienio 

sektoriai

P/E

2011 2012 2013 2013

LESTO įmonių grupė - - 37,5 Energetika 37,6

„Litgrid“ įmonių grupė - 34,9 40,7 Energetika 37,6

„Lietuvos energijos gamybos“ 
įmonių grupė 536,0 21,6 8,0 Energetika 37,6

„Klaipėdos nafta“ 10,3 11,7 10,7 Naftos ir dujų 
skirstymas

32,9

„Lietuvos dujos“ 10,1 12,2 9,9 Naftos ir dujų 
skirstymas 32,9

„Amber Grid“ n.d. n.d. 27,7 Naftos ir dujų 
skirstymas

32,9

Lietuvos jūrų laivininkystė - - - Laivininkystė 23,3

tekste LESTO ir „Litgrid“ vertinimas atitinka sektoriaus vidurkį (37,6), tačiau „Lietu-
vos energijos gamybos“ akcijos galėtų būti vertinamos kaip pigios.

Naftos ir dujų skirstymo sektoriui priskiriamų „Klaipėdos naftos“ bei „Lietuvos 
dujų“ P/E rodikliai yra panašūs (10,7 ir 9,9), tačiau gerokai žemesni nei palyginamųjų 
šiame sektoriuje veikiančių užsienio įmonių vidurkis (32,9) ir rodo investuotojų neuž-
tikrintumą šių įmonių ateities perspektyvomis. Tuo metu „Amber Grid“ akcijų vertini-
mas (27,7) nedaug atsilieka nuo palyginamojo sektoriaus vidurkio.
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Informacija apie darbuotojus 2012 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

2013 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

Darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 40 966 40 944
Vadovaujančių darbuotojų skaičius (laikotarpio pabaigoje) 470 464

Rodikliai 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 1,5% 1,6%
Normalizuotas ROE 2,4% 2,6%
D/E 13,6% 14,4%
D/E** 26,1% 28,8%

Balansas (tūkst. litų) 2012-12-31 2013-12-31

Nematerialus turtas 416 692 401 675
Materialus turtas 20 097 326 20 991 461
Finansinis turtas 637 635 599 324
Kitas ilgalaikis turtas 1 084 351 1 051 769
Biologinis turtas 2 974 826 2 975 613
Ilgalaikis turtas 25 210 830 26 019 841
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 950 762 914 280
Per vienerius metus gautinos sumos 1 956 178 1 956 283
Kitas trumpalaikis turtas 881 118 640 642
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 839 893 1 398 244
Trumpalaikis turtas 4 627 951 4 909 448
Turto iš viso 29 838 781 30 929 290
Nuosavas kapitalas 17 975 854 18 891 748
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 1 106 004 1 102 103
Dotacijos, subsidijos 5 462 961 5 405 464
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 951 958 3 798 465
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 448 009 2 833 613
Įsipareigojimai 6 399 967 6 632 078
Finansiniai įsipareigojimai* 2 444 331 2 726 567
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 838 781 30 929 290

Pelno (nuostolių) ataskaita 
(tūkst. litų)

2012 m. 
IV ketv.

2013 m. 
IV ketv.

2012 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

2013 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

Pardavimo pajamos 1 914 175 1 966 117 7 311 559 7 536 822
Pardavimo savikaina 1 282 360 1 305 812 4 805 151 4 876 331
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 631 816 660 306 2 506 408 2 660 491
Veiklos sąnaudos 559 720 649 002 2 139 161 2 280 727
Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 11 948 5 472 49 618 47 582
Veiklos pelnas (nuostoliai) 84 044 16 776 416 865 427 346
Veiklos pelno marža 4,4% 0,9% 5,7% 5,7%
EBITDA 383 811 329 704 1 647 483 1 667 324
EBITDA marža 20,1% 16,8% 22,5% 22,1%
Finansinė ir investicinė veikla -38 639 -6 088 -37 573 13 272
Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 45 405 10 688 379 292 440 618

Pelno mokestis 20 926 -4 084 54 353 40 217
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 479 14 772 324 939 400 401
Mažumai tenkanti grynojo pelno 
(nuostolių) dalis 3 621 -10 558 16 883 32 435

Normalizuotas grynasis pelnas 
(nuostoliai) 71 937 32 615 432 612 484 057

Normalizuoto grynojo pelno marža 3,8% 1,7% 5,9% 6,4%

Agreguota VVĮ finansinė informacija

*Neįskaičiuojant beprocentės paskolos, Finansų ministerijos suteiktos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

**Šis D/E rodiklis apskaičiuotas į finansinius įsipareigojimus įskaičiavus beprocentę paskolą, Finansų ministe-
rijos suteiktą  VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.
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Turtas ir investicijos
Augo VVĮ apskaitinė turto vertė – tiek dėl nuosavo kapitalo didėjimo... 
Preliminariais duomenimis, 2013 metų pabaigoje VVĮ bendroji apskaitinė turto vertė sie-
kė 30,9 mlrd. litų – 3,7 proc. daugiau nei 2012 metų pabaigoje. Energetikos sektoriaus 
įmonių apskaitinė turto vertė padidėjo 2,2 proc., iki 15,8 mlrd. litų ir sudarė daugiau nei 
pusę viso turto vertės, o susisiekimo sektoriaus turto vertė išaugo daugiausiai iš visų 
sektorių – 10 proc., iki 9,9 mlrd. litų. VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė per 2013 metus 
padidėjo 5,1 proc., iki 18,9 mlrd. litų. Daugiausiai – 13,8 proc., iki 6,2 mlrd. litų išaugo 
susisiekimo sektoriaus nuosavo kapitalo vertė. Energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo 
vertė išaugo 1,3 proc., iki 8,6 mlrd. litų, o miškininkystės ir kito sektoriaus įmonių nuosa-
vo kapitalo vertė paaugo atitinkamai 0,7 proc. (iki 3,5 mlrd. litų) ir 4,6 proc. (iki 0,6 mlrd. 
litų). VVĮ portfelio dotacijų ir subsidijų suma sumenko 1,1 proc., iki 5,4 mlrd. litų.

...tiek dėl didėjančių finansinių įsipareigojimų
VVĮ portfelio finansiniai įsipareigojimai, įskaičiuojant „Indėlių ir investicijų draudi-
mui“ skirtą beprocentę paskolą draudimo išmokoms išmokėti, padidėjo 15,8 proc., iki 
5,4 mlrd. litų. Dėl Ūkio banko bankroto 784 mln. litų išaugus indėlių draudimo išmokų 
kompensavimo poreikiui, iki 2,7 mlrd. litų padidėjo Finansų ministerijos suteikta bepro-
centė paskola „Indėlių ir investicijų draudimui“. Be šios paskolos, VVĮ finansiniai įsi-
pareigojimai siekė 2,7 mlrd. litų ir buvo 11,5 proc. didesni nei 2012 metų pabaigoje. Šiam 
augimui daugiausiai įtakos turėjo „Lietuvos geležinkelių“ finansinių skolų augimas.

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio apskaitinės turto vertės pokyčius detali-
zuojant pagal įmones, kurios turėjo didžiausią įtaką viso portfelio rezultatams.
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turto padidėjimas 15,5 proc., iki 6,3 
mlrd. litų turėjo daugiausiai įtakos visam VVĮ portfelio turto vertės padidėjimui. 

Įmonės turtas didėjo dėl 413,8 mln. litų dotacijų ir subsidijų, gautų per 2013 metus, ta-
čiau bendra jų suma „Lietuvos geležinkeliuose“ sumažėjo 245,3 mln. litų, iki 1,5 mlrd. 
litų, nes 640 mln. litų dotacijų ir subsidijų buvo perkelta į įmonės įstatinį kapitalą. Todėl 
viso susisiekimo sektoriaus dotacijos ir subsidijos sumenko 11,5 proc., iki 1,9 mlrd. litų. 
Taip pat „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupės turtas didėjo dėl finansinių įsipareigo-
jimų, kurie padidėjo nuo 542,4 iki 782,3 mln. litų dėl pasirašytų paskolų su bankais dėl 
projekto „Rail Baltica“ finansavimo bei geležinkelių riedmenų įsigijimo. Įmonės nuosa-
vas kapitalas išaugo 720 mln. litų per 2013 metus, nes 649 mln. litų buvo padidintas įmo-
nės įstatinis kapitalas bei dėl 98 mln. litų išaugusių rezervų. Šie pokyčiai įmonės pinigų 
srautams įtakos neturėjo. 
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės turtas per metus paaugo 325 mln. litų dėl nuo 1,3 
iki 1,6 mlrd. litų išaugusių dotacijų ir subsidijų, skirtų investicijoms į statybos dar-

bus, kurie užtikrins saugų radioaktyvių atliekų saugojimą. Išaugusios Ignalinos atomi-
nės elektrinės dotacijos ir subsidijos lėmė, kad energetikos sektoriaus bendra dotacijų 
ir subsidijų vertė per metus paaugo 11,5 proc., iki 3,2 mlrd. litų.

AB „Klaipėdos nafta“ turtas per metus padidėjo 20,7 proc., iki 676 mln. litų. Turto 
padidėjimą lėmė uždirbtas 35,7 mln. litų grynasis pelnas, kuriuo padidinti kiti įmo-

nės rezervai, bei per 2013 metus iš Europos investicinio banko pasiskolinti 51,2 mln. litų 
suskystintųjų gamtinių dujų terminalo daliniam finansavimui.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turtas per metus išaugo 108,3 mln. 
litų, iki 1,7 mlrd. litų daugiausia dėl 119 mln. litų padidėjusio turtą, kuris pagal 

įstatymus gali būtų tik valstybės nuosavybe, atitinkančio kapitalo. Šis kapitalas buvo 
padidintas panaudojant 86,3 mln. litų nepaskirstyto pelno ir 34,4 mln. litų iš turtą, ku-
ris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybe, atitinkančio kapitalo formavimui 
rezervo. Padidėjęs turtas buvo investuotas į akvatorijos gilinimo prie krantinių darbus.
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VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros turtas per 2013 metus sumažėjo 66,4 mln. 
litų. Pagrindinė priežastis – 61,8 mln. litų sumažėjusi nebaigtos statybos vertė, 2013 

metų pradžioje VĮ Valstybės turto fondui perdavus Vilniaus mazuto saugyklos nebaigtos 
statybos objektus.

AB „Amber Grid“. 2013 metų rugpjūčio mėnesį „Lietuvos dujos“ buvo išskaidytos 
į dvi bendroves: „Lietuvos dujas“ ir „Amber Grid“, abiejose valstybei išlaikant 17,7 

proc. akcijų. Kadangi „Amber Grid“ veiklą pradėjo vykdyti tik 2013 metais (jos akcijų 
vertė 2012 metų pabaigoje laikoma lygi nuliui), 2013 metų gruodžio 31 dieną valstybei 
priklausančių akcijų dalies vertė sudarė 79,5 mln. ir tokia suma padidino bendro port-
felio turto vertę.

VĮ Vilniaus pilių direkcija turėjo didžiausios įtakos portfelio turto vertės sumažė-
jimui. Įmonės turtas per 2013 metus sumažėjo 163,5 mln. litų, iki 104,4 mln. litų. 

Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams perduota 
176,2 mln. litų vertės statinio dalis. Tokia pat suma, perdavus turtą, buvo sumažintos ir 
įmonės dotacijos bei subsidijos. Viso kitų įmonių sektoriaus dotacijos ir subsidijos dau-
giausia dėl šios priežasties sumažėjo 36,5 proc., iki 257 mln. litų.

UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės  turtas per metus sumažėjo 1 proc. (arba 
102,7 mln. litų), iki 9,7 mlrd. litų dėl kelių priežasčių: 97,5 mln. litų dėl nusidėvėjimo 

sumažėjusio hidroelektrinės, hidroakumuliacinės ir rezervinės elektrinių turto, dėl nusi-
dėvėjimo nuo 4 228,7 mln. litų iki 4 164,4 mln. litų sumažėjusios įmonių grupės statinių 
ir mašinų vertės, bei trumpalaikių paskolų sumažėjimo 54,7 mln. litų. Turto vertės mažė-
jimą švelnino padidėjęs nepaskirstytas pelnas, išaugęs nuo -172 iki 42 mln. litų.

AB „Lietuvos dujos“ akcijų vertė (rinkos kapitalizacija), priklausanti valstybei 2013 
metų pabaigoje, buvo 30,9 proc. mažesnė nei 2012 metų pabaigoje ir siekė 110,7 

mln. litų. Turimų akcijų vertė mažėjo nepaisant to, kad įmonės akcijų kaina per 2013 
metus pakilo 11,5 proc. Šį akcijų vertės sumažėjimą lėmė gamtinių dujų perdavimo vei-
klos atskyrimas ir jos pagrindu įkurta bendrovė „Amber Grid“, kuri perėmė dalį „Lietuvos 
dujų“ turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų.
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AB „Lietuvos dujos“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ turtas per metus sumažėjo 42,7 proc., iki 
126,4 mln. litų. Tokį reikšmingą turto sumažėjimą lėmė tai, kad įmonės adminis-

truojami fondai per 2013 metus turėjo išmokėti daugiau nei 0,5 mlrd. litų draudiminių 
išmokų, o Finansų ministerijos suteikta beprocentė paskola buvo 80 mln. mažesnė, nei 
išmokų suma. Dėl šios priežasties sumažėjo įmonės finansinis turtas: 35 mln. litų buvo 
sumažinta turimų Lietuvos obligacijų litais suma bei 19 mln. litų – kita valiuta išleistų 
Lietuvos obligacijų.

3 228

748
 

1 105

 
2011 2012 2013

  

 

Bankrotų administravimo išlaidos (mln. litų)

 

  

VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“

459 458 406

 

257

2010
 

2011 2012 2013

  

 

Dotacijos ir subsidijos (mln. litų)

 

  

Kitos įmonės

 

Dotacijos ir subsidijos (mlrd. litų)
Nuosavas kapitalas (mlrd. litų)

9,1 9
 

8,6

2,4 2,7 2,9 3,2

2010 2011 2012 2013

8,5

Bankrotų administravimo išlaidos (mln. litų)

Valstybės dalies vertė (mln. litų)

Dotacijos ir subsidijos (mln. litų)



Lietuvos valstybės valdomų įmonių veikla 2013 metais. Tarpinė ataskaita. Sausis–gruodis. |  19

Likusių VVĮ turtas per metus išaugo 98,6 mln. litų ir taip pat prisidėjo prie bendro 
VVĮ portfelio turto augimo. Iš 124 įmonių, kurių turto pokyčiai nebuvo paaiškinti 

detaliau, 73 įmonių turtas didėjo, o 51 įmonės mažėjo. Tai, kad didesnė dalis įmonių 
per 2013 metus padidino savo turtą, lėmė miškininkystės sektorius – iš 43 šio sektoriaus 
įmonių net 36 nors ir nežymiai, tačiau per 2013 metus padidino savo turto vertę dėl iš-
augusio nepaskirstyto pelno.

2013 metų pabaigoje VVĮ finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis siekė 14,4 
proc. ir per metus padidėjo 0,8 procentinio punkto. Didžiausias skolinto ir nuosavo kapi-
talo santykis 2013 metais buvo kitų įmonių sektoriuje – 38,6 proc., o mažiausias – miški-
ninkystės sektoriuje, kuriam priklausančios įmonės beveik neturėjo finansinių įsiparei-
gojimų ir jų rodiklis tiek 2012, tiek 2013 metais buvo 0 proc. (įskaitant nuosavą kapitalą 
didinančią apskaičiuotą komercinės paskirties miško vertę).

Nors ir tiek bendras viso VVĮ portfelio, tiek daugumos atskirų sektorių finansinių įsipa-
reigojimų ir nuosavybės santykis išaugo, tačiau šis rodiklis vis dar išlieka gana mažas, 
palyginti su Lietuvos nefinansinių įmonių vidurkiu. Lietuvos banko duomenimis, 2013 
metais vidutinis nefinansinių įmonių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis šalyje 
siekė 72,4 proc. ir buvo penkis kartus didesnis nei valstybės valdomų įmonių.

Nedidelis finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis parodo, jog įmonės mieliau 
finansuoja investicijas brangesniu nuosavu kapitalu, nei pigesniu skolintu. Nors to-
kia konservatyvi kapitalo struktūra lemia mažesnę verslo riziką, pelningai veikiančios 
įmonės, tikėtina, turi galimybių padidinti tiek savo pelningumo rodiklius, tiek ir indėlį 
į valstybės biudžetą aktyviau naudodamosi išorinio finansavimo galimybėmis. Todėl 
įmonėms rekomenduojama nusistatyti optimalų skolų ir nuosavo kapitalo santykį bei 
planą, kaip link jo judėti.

 

Energetika    

 

2012
 2013 

  

Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ Lietuvos 
nefinansinės 

įmonės

17,2% 17,0% 14,3% 16,8%

0,0% 0,0%

37,2% 38,6%

13,6% 14,4%

71,9%
72,4%

Skolinto ir nuosavo 
kapitalo santykis*

*Šis D/E rodiklis apskaičiuotas į finansinius įsipareigojimus neįskaičiuojant beprocentės paskolos, Finansų minis-
terijos suteiktos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.
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Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamas labiausiai didino energetikos sektorius
VVĮ portfelio pardavimo pajamos per 2013 metus siekė 7,5 mlrd. litų ir, palyginti su 2012 
metais, padidėjo 3,1 proc. Augo miškininkystės ir energetikos (atitinkamai 7,3 ir 7,0 
proc.) bei kitų įmonių sektorių (2,9 proc.) pardavimo pajamos. Tuo metu susisiekimo 
sektoriaus įmonių pajamos sumažėjo 3 proc., iki 2,6 mlrd. litų.
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Likusių VVĮ
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UAB 
„Geoterma“

AB Lietuvos
pašto

įmonių 
grupė

Miškų 
urėdijos

UAB „EPSO-G“
įmonių
grupė

Pajamos (mln. litų)

2012 2013

7,04

9,38

2 9072 799

VIAP dedamoji persiun�mo tarife (ct/kWh)
Vidu�nė elektros perdavimo kaina (ct/kWh)

3,09 3,45

UAB „Lietuvos energija“ 
įmonių grupė UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės pardavimo pajamos išaugo 3,9 proc., iki 

2,9 mlrd. litų, daugiausiai dėl 1,2 proc. daugiau persiųstos elektros energijos ir VIAP 
(viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) dedamosios persiuntimo paslaugos bei 
elektros perdavimo vidutinės kainos padidėjimo tarife. Pajamos taipogi išaugo ir dėl tre-
čiajame 2013 metų ketvirtyje atsiradusio Lietuvos elektros sistemos tiekimo ir vartojimo 
grafiko neatitikimo, dėl ko „Litgrid“ aktyvavo daugiau rezervinių pajėgumų, o „Lietuvos 
energija“ gavo didesnį pajamu srautą iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo 
paslaugų teikimo. Būtent „Lietuvos energijos“ įmonių grupė buvo viena iš dviejų įmonių 
grupių, labiausiai paveikusių viso VVĮ portfelio pardavimo pajamų augimą.

VVĮ portfelio pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones (tūkst. litų)
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Pardavimo pajamos (mln. litų)

2012 2013

110

Vidu
nė parduotos apvaliosios medienos 
kaina (litai/kub. m.)

2011

415 546 495 532

2010

140
126

133

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pardavimo pajamos per metus paaugo 105,7 mln. 
litų, iki 614,1 mln. litų, daugiausiai dėl 71,7 proc., iki 186,8 mln. litų išaugusių pre-

kybos balansavimo-reguliavimo elektros energija pajamų, nes, palyginti su 2012 metais, 
balansavimo energijos tiekėjai nupirko 48 proc. didesnį elektros energijos kiekį. Taip pat 
pajamų padidėjimą lėmė 0,7 proc. padidėjęs bendras perduotos elektros energijos kiekis. 
Dėl didesnės sisteminių (galios rezervavimo) paslaugų kainos, pajamos už šias paslaugas 
padidėjo 45,2 proc., iki 93,8 mln. litų. 

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros pardavimo pajamos per metus padidėjo 
80,4 proc., iki 142,9 mln. litų. Tai lėmė per metus atnaujintos valstybės A-95 benzino 

(16 tūkst. tonų) ir dyzelino (34 tūkst. tonų) atsargos, kurios buvo parduotos, jas pakeičiant 
nauju benzinu ir dyzeliniu kuru. 2013 metais atsargų pardavimo pajamos sudarė 134,6 
mln. litų. Palyginimui, 2012 metais dėl atsargų pardavimo įmonė uždirbo 71,8 mln. litų.

Perduotos energijos kiekis (TWh)

2012 2013

9,29,3

Pajamos (mln. litų)

2011

9,3

614

508435

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

42 miškų urėdijų pardavimo pajamos per metus išaugo 7,5 proc., iki 531,9 mln. litų. 
Urėdijos 2013 metais pardavė 2,7 proc. daugiau apvaliosios medienos, kurios kaina 

buvo 5,5 proc. didesnė nei pernai. Dėl šių priežasčių urėdijų apvaliosios medienos par-
davimo pajamos išaugo 8,4 proc., iki 484,9 mln. litų ir buvo pagrindinė bendro urėdijų 
pardavimo pajamų augimo priežastis. Iš 42 miškų urėdijų, tik penkių įmonių pardavimo 
pajamos per metus sumenko.

Miškų urėdijos

AB Lietuvos pašto įmonių grupės pajamos per metus padidėjo 5,8 proc., iki 201,7 
mln. litų. Nors bendras suteiktų paslaugų kiekis beveik nekito, augo didesnės pri-

dėtinės vertės suteiktų paslaugų kiekis. Įmonė išsiuntė 9,8 proc. daugiau registruotųjų ir 
įvertintųjų pašto siuntų ir už tai gavo 6,9 mln. litų daugiau pajamų nei 2012 metais. Dėl 
20 proc. didesnio suteiktų kurjerių paslaugų kiekio, iš šių paslaugų gautos pajamos per 
metus paaugo 15,7 proc., iki 14,5 mln. litų. Pašto paslaugų (universaliųjų pašto paslaugų ir 
kitų pašto paslaugų) pajamos per metus padidėjo 6,9 proc., iki 109,5 mln. litų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės  pardavimo pajamos sumažėjo 100 mln. 
litų, iki 1 637 mln. litų. Daugiausiai – 118,5 mln. litų – sumažėjo už krovinių perveži-

mus ir naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra gautos pajamos, kurios siekė 1 315,3 mln. 
litų. Šį sumažėjimą lėmė tai, kad dėl kritusių tarptautinių krovinių vežimo apimčių per 
2013 metus „Lietuvos geležinkeliai“ iš viso pervežė 2,7 proc. mažiau krovinių nei praėju-
siais metais. Būtent „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupė labiausiai mažino bendras VVĮ 
portfelio pardavimo pajamas.

Pardavimo pajamos (mln. litų)

2012 2013

48,1

Pervež
 kroviniai (mln. tonų)

2011

49,4

1 404 1 592 1 737 1 637

48,0

2010

52,3

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Vidutinė parduotos apvaliosios medienos
kaina (litai / kub.m.)

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Pervežti kroviniai (mln. tonų)
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AB „Klaipėdos nafta“ pardavimo pajamos per 2013 metus sumenko 8,7 proc., iki 
126,9 mln. litų, daugiausiai dėl 15 proc. mažiau nei 2012 metais į terminalo talpyklas 

perkrautų naftos produktų. Krovos sumažėjimą sąlygojo keletas veiksnių: pagrindinis kli-
entas AB „ORLEN Lietuva“ dėl didinamų pardavimų NVS šalyse mažino eksportuojamų 
produktų kiekį jūra, ženkliai kritęs naftos produktų perdirbimo pelningumas privertė naf-
tos perdirbimo įmones mažinti gamybą bei naftos produktų eksportą, bei Mozyrio (Balta-
rusija) naftos perdirbimo gamykloje antroje metų pusėje vykęs kapitalinis remontas, kurio 
metu buvo sumažinta naftos produktų gamyba.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pajamos per 2013 metus sumažėjo 15,7 
proc., iki 62,6 mln. litų. Dėl 2012 metų spalio 29 d. išjungtos analoginės antžeminės 

televizijos pajamos iš radijo ir televizijos siuntimo ir skirstymo bei prieigos suteikimo pas-
laugų sumažėjo nuo 39,2 mln. litų 2012 metais iki 24,6 mln. litų 2013 metais, t. y. 37 pro-
centais. Įmonės pardavimo pajamų mažėjimą švelnino iš duomenų perdavimo paslaugų 
gautos pajamos, kurios išaugo 9 proc. – nuo 31,9 iki 34,7 mln. litų.

UAB „Geoterma“  balandžio 16–lapkričio 5 dienomis buvo sustabdžiusi šilumos ga-
mybą, dėl to įmonės pajamos per 2013 metus sumažėjo 57,4 proc., iki 7,2 mln. litų. 

Šilumos gamyba buvo sustabdyta dėl to, kad sumažėjo „Klaipėdos energijai“ reikalingi 
šilumos energijos kiekiai, o jos pasiūlą geresnėmis sąlygomis sugebėjo užtikrinti UAB „For-
tum Klaipėda“, tiekianti iš atliekų pagamintą šilumos energiją.

Pardavimo pajamos (mln. litų)

2012 2013

7,7

Perkrauta na	os produktų (mln. tonų)

2011

6,9

122 141 139 127

5,9

2010

7,9

AB „Klaipėdos nafta“

Pardavimo pajamos (mln. litų)

2012 20132011

68

73
74

63

2010

AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos  pajamos buvo 5,1 proc. mažesnės 
nei pernai ir siekė 158,6 mln. litų. Rinkliavų pajamos, sudarančios 85,8 proc. uosto 

pagrindinės veiklos pajamų, sumažėjo 6,3 proc., iki 136,1 mln. litų. Rinkliavų pajamos su-
menko, nes dėl sumažėjusios naftos produktų krovos, kritusios birių natūralių ir cheminių 
trąšų apyvartos bei mažesnio generalinių krovinių kiekio, per 2013 metus Klaipėdos uoste 
perkrauta 5,2 proc. mažiau krovinių nei 2012 metais. Naftos produktų krova mažėjo dėl 
Rusijos suinteresuotumo naftos produktus krauti nacionaliniuose uostuose bei dėl su-
mažėjusio AB „ORLEN Lietuva“ perdirbamos naftos kiekio, o birių produktų krova – dėl 
persiskirstymo trąšų pardavimo rinkoje tarp Rusijos ir Baltarusijos kompanijų, vėlavusio 
rudens pardavimo sezono bei kritusių trąšų pardavimo kainų.

Pajamos iš rinkliavų (mln. litų)

2012 2013

36,6

Krova (mln. tonų)

2011

35,2

147 145 136

33,4

Kitos pajamos (mln. litų)

21 22

23

VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija

Likusių VVĮ pajamos per metus išaugo 41,4 mln. litų ir taip pat prisidėjo prie bendrų 
VVĮ portfelio pardavimo pajamų augimo. Iš 81 įmonės, kurių pardavimo pajamų po-

kyčiai nebuvo paaiškinti detaliau, 40 įmonių pajamos didėjo, 39 įmonių mažėjo, o dviejų 
įmonių pardavimo pajamos nekito.
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Energetika Susisiekimas  Miškininkystė  Kita  

2012 sausis–gruodis (12 mėn.)

2013 sausis–gruodis (12 mėn.)
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Normalizuotas grynasis pelnas

Pardavimo pajamas labiausiai didino energetikos sektorius 
VVĮ portfelio normalizuotas grynasis pelnas per 2013 metus siekė 484 mln. litų ir, lygi-
nant su 2012 metais, padidėjo 11,9 proc. Daugiausiai padidėjo energetikos sektoriaus 
įmonių normalizuotas grynasis pelnas, išaugęs 48,9 proc., iki 210 mln. litų, o daugiausiai 
normalizuotas grynasis pelnas sumažėjo susisiekimo sektoriaus įmonėse – 24,1 proc., 
iki 157 mln. litų. Pastebėtina, kad kitų įmonių sektorius 2013 metais dirbo pelningai, kai 
2012 metais buvo patirta 4 mln. litų nuostolių.
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UAB „Lietuvos energija“ 
įmonių grupė UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės normalizuotas grynasis pelnas 2013 me-

tais siekė 117,4 mln. litų, nors paskutinius trejus metus įmonių grupė dirbo nuostolin-
gai (2012 metais grupė patyrė 33,7 mln. litų normalizuotų grynųjų nuostolių). Grupės pel-
ningą veiklą lėmė tai, kad pajamos per metus išaugo daugiau nei 108,1 mln. litų, o veiklos 
sąnaudos sumažėjo 46,9 mln. litų, daugiausiai dėl 85,2 mln. litų mažesnių dujų ir mazuto 
pirkimo sąnaudų. „Lietuvos energijos“ įmonių grupė labiausiai paveikė energetikos sek-
toriaus bei viso VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno augimą. Dėl grupės pelningos 
veiklos energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo grąža per metus padidėjo 0,9 procenti nio 
punkto, iki 2,5 proc.
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AB „Lietuvos dujos“ 2013 metais už 2012 metus Lietuvos valstybei, kuri valdo 17,7 
proc. įmonės akcijų, išmokėjo 38,4 mln. litų dividendų – 25,7 mln. litų daugiau nei 

2012 metais. Išmokėti dividendai priskiriami prie VVĮ portfelio finansinių pajamų ir taip 
reikšmingai padidina portfelio normalizuotą grynąjį pelną.

Valstybei sumokė� dividendai (mln. litų)

2012 20132011

13

21

13

38

2010

AB „Lietuvos dujos“

42 miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas per 2013 metus išaugo 21,1 proc., 
iki 107,2 mln. litų dėl 2,7 proc. padidėjusio parduotos apvaliosios medienos kiekio 

bei 5,5 proc. aukštesnės vidutinės apvaliosios medienos kainos. Dėl šių priežasčių miškų 
urėdijų pajamos padidėjo 7,5 proc. Išaugusios pajamos lėmė normalizuoto grynojo pelno 
augimą, nes pagrindinės veiklos sąnaudos augo mažiau – 5,4 proc. Dėl išaugusių pajamų 
5,5 mln. litų, iki 73,2 mln. litų padidėjo privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir 
nenukirsto miško, kuriais yra padidinamas miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas.

153,0

 

2011 2012 2013

Bendros pardavimo pajamos kub. metrui 
parduotos medienos (litai)

Bendra pardavimo savikaina kub. metrui 
parduotos medienos (litai)

Grynasis pelnas (eliminavus ne�pinius mokesčius
valstybei) kub. metrui parduotos medienos (litai)

27,3 25,0 29,3
58,4

139,5

58,3

146,0

60,4

Miškų urėdijos

UAB „Būsto paskolų draudimas“ per metus normalizuotus grynuosius nuostolius 
sumažino nuo 33,1 iki 18,9 mln. litų dėl 45 proc. sumažėjusių draudimo išmokų są-

naudų. Sąnaudos mažėjo dėl 65,4 proc., iki 34,1 mln. litų išaugusių išieškotų sumų, kai 
išmokų suma padidėjo tik 3,5 mln. litų.

AB Lietuvos pašto įmonių grupės veikla tapo pelninga – įmonė uždirbo 1,1 mln. litų 
normalizuoto grynojo pelno, kai prieš metus buvo patirta 7,2 mln. litų normalizuo-

tų grynųjų nuostolių. Įmonės veikla tapo pelninga dėl 11 mln. litų išaugusių pajamų, kai 
veiklos sąnaudos dėl 13,2 mln. litų apskaityto turto vertės sumažinimo atstatymo beveik 
nepakito.0,87

 

2011 2012 2013

Pajamos paslaugos vienetui (litai)
Sąnaudos paslaugos vienetui (litai)
Grynasis pelnas paslaugos vienetui (litai)

0,00 -0,04 0,01

0,87

1,04 1,09 1,10 1,09

AB Lietuvos paštas

VĮ Ignalinos atominės elektrinės normalizuotas grynasis pelnas sumažėjo nuo 56,2 
iki 7,2 mln. litų dėl turto vertės padidėjimų, apskaitytų pelno (nuostolių) ataskaito-

je. 2012 metais įmonės bendrosios administracinės sąnaudos buvo sumažintos 65,1 mln. 
litų, o 2013 metais – 21,1 mln. litų suma. Šių sąnaudų pasikeitimai ir lėmė įmonės pelnin-
gumo pokyčius, nes pajamos per metus reikšmingai nekito.

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros normalizuotas grynasis pelnas 2013 metais 
sumažėjo nuo 40,1 iki 2,3 mln. litų. Įmonės normalizuotas grynasis pelnas priklau-

so nuo reikalaujamo laikyti valstybės naftos produktų atsargų kiekio bei kokybės. Įmonė 
2012 metais pardavė mazuto už 64,2 mln. litų bei benzino už 7,6 mln. litų, o pardavimo 
savikaina (degalų kaina, sumokama už reikalaujamą laikyti kiekį degalų) siekė 27,2 mln. 
litų. Savikaina buvo ženkliai mažesnė už pajamas, nes sumažėjo reikalaujamas mazuto at-
sargų kiekis. 2013 metais įmonės normalizuotas grynasis pelnas sumenko, nes parduotų ir 
pirktų degalų kiekiai beveik nesiskyrė.

1
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Normalizuotas grynasis pelnas (mln. litų)
Pardavimo pajamos (mln. litų)
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės normalizuotas grynasis pelnas per me-
tus sumažėjo 19,2 proc., iki 104,4 mln. litų. Įmonių grupės normalizuotas grynasis 

pelnas per metus sumenko, nes pajamos sumažėjo daugiau nei savikaina (atitinkamai 5,8 
ir 5,1 proc.) bei dėl 3,8 proc. per metus išaugusių veiklos sąnaudų. Veiklos sąnaudų padi-
dėjimą daugiausia lėmė išaugusios išlaidos trumpalaikiams atidėjiniams, kurie padidėjo 
9,3 mln. litų (Europos Komisija pateikė pranešimą apie sprendimą pradėti procedūrą dėl 
galimo bendrovės įvykdyto pažeidimo – geležinkelių bėgių išardymo nuo Bugenių iki vals-
tybės sienos su Latvijos Respublika). „Lietuvos geležinkelių“ pelno sumažėjimas bei Lietu-
vos jūrų laivininkystės nuostolių padidėjimas lėmė, kad susisiekimo sektoriaus nuosavo 
kapitalo grąža per metus sumažėjo 1,2 procentinio punkto, iki 2,7 proc.

31,0

 

2011 2012 2013

Krovinių vežimo pajamos pervežtai tonai (litai)
Krovinių vežimo savikaina pervežtai tonai (litai)
Krovinių vežimo pelnas iki apmokes�nimo 
pervežtai tonai (litai)

2,6

4,2

27,2

34,6
28,9

32,5

26,8

4,4

AB „Lietuvos geležinkeliai“

UAB „Geoterma“ 2013 metais patyrė 14,3 mln. litų normalizuotų grynųjų nuostolių. 
Palyginimui, 2012 metais įmonės normalizuoti grynieji nuostoliai siekė 272 tūkst. litų. 

Įmonės nuostoliai išaugo, nes dėl 2013 metais atlikto įmonės turto pervertinimo jo vertė 
buvo sumažinta 14,3 mln. litų. Tokia pat suma padidėjo įmonės veiklos sąnaudos, kurių 
padidėjimas ir lėmė ženkliai išaugusius įmonės nuostolius. 

Likusios VVĮ per metus patyrė 16,1 mln. litų normalizuotų grynųjų nuostolių ir šia 
suma mažino bendro VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno augimą. Iš 82 įmo-

nių, kurių normalizuoto grynojo pelno (nuostolių) pokyčiai nebuvo paaiškinti detaliau, 63 
įmonės uždirbo normalizuoto grynojo pelno, o 19 įmonių patyrė normalizuotų grynųjų 
nuostolių.

2013 metų VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža siekė 2,6 proc. – 0,2 procentinio punkto 
daugiau nei 2012 metų pabaigoje. Per 2013 metus labiausiai išaugo kitų įmonių nuosavo 
kapitalo grąža, taip pat šis rodiklis augo ir energetikos bei miškininkystės sektorių įmo-
nėse. Vienintelis sektorius, kuriam priklausančių įmonių nuosavo kapitalo grąža per 2013 
metu mažėjo, buvo susisiekimo sektorius.

Pastebėtina, kad palyginti su 2013 metų devynių mėnesių rezultatu, nuosavo kapitalo grą-
ža dėl išaugusios VVĮ nuosavo kapitalo vertės sumažėjo 0,2 procentinio punkto.
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Nuosavo kapitalo grąža

AB Lietuvos jūrų laivininkystės normalizuoti grynieji nuostoliai per 2013 metus pa-
didėjo nuo 16,4 iki 41,2 mln. litų. Viena pagrindinių nuostolių padidėjimo priežasčių 

– 22,1 mln. litų sumažinta keturių laivų vertė ir tokia pat suma išaugusios administracinės 
sąnaudos. Taip pat įmonės nuostolius didino labiau nei pajamos išaugusi savikaina (ati-
tinkamai 10,1 ir 15,5 proc.), didėjusi dėl 46,5 proc. išaugusių kuro išlaidų bei du kartus 
išaugusių uosto išlaidų. Šių išlaidų didėjimas yra susijęs su laivų įdarbinimu pagal trum-
palaikes (atskiro reiso) sutartis.

39  

2011 2012 2013

Normalizuo� grynieji nuostoliai (mln. litų)
Nuosavo kapitalo grąža

2010
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16

41
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AB Lietuvos jūrų laivininkystė
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Veiklos efektyvumas 
Didėjo VVĮ pridėtinė vertė vienam darbuotojui

Jau antrus metus iš eilės 12 mėnesių tarpinėje VVĮ veiklos ataskaitoje skaičiuojama VVĮ 
sukurta pridėtinė vertė valstybei. Apskaičiuota VVĮ pridėtinė vertė leidžia įvertinti ne tik 
įmonių pelningumą iš finansinės perspektyvos, bet ir sukuriamą naudą visoms suinte-
resuotoms šalims: darbuotojams, kreditoriams, valstybei kaip akcininkui ir mokesčių 
gavėjui bei mažumos akcininkams. Išsami informacija apie VVĮ sukurtą pridėtinę vertę 
2013 metais pateikiama šios ataskaitos skyriuje „VVĮ pridėtinės vertės ataskaita“.

Šioje VVĮ portfelio apžvalgoje įmonių efektyvumas vertinamas skaičiuojant VVĮ sukuria-
mą pridėtinę vertę vienam darbuotojui. Tai leidžia vertinti įmonių veiklos efektyvumą 
gerokai plačiau – ne tik matuojant įmonių uždirbamas pajamas ar pelną, bet įtraukiant 
ir, pavyzdžiui, darbuotojams tenkančią pridėtinę vertę.

Absoliučiai pridėtinei vertei augant, o darbuotojų skaičiui nežymiai sumažėjus, VVĮ vie-
no darbuotojo sukurta pridėtinė vertė 2013 metais, palyginti su pernai, išaugo 4,7 proc. 
ir sudarė 92 tūkst. litų. Pagal VVĮ sektorius didžiausia pridėtinė vertė darbuotojui (162 
tūkst. litų, 11 proc. daugiau nei prieš metus) tenka sąlyginai didesnį materialiojo kapi-
talo ir mažesnį žmogiškųjų išteklių poreikį turinčiose energetikos įmonėse. Kitų įmonių 
sektoriuje pridėtinė vertė vienam darbuotojui augo 14,6 proc., tačiau išliko mažiausia 
(55 tūkst. litų). Miškininkystės sektoriuje šis rodiklis beveik nekito, o transporto sekto-
rius buvo vienintelis, kurio įmonių sukuriama pridėtinė vertė, skaičiuojant vienam dar-
buotojui, sumažėjo. Palyginti su 2011 metais, visų VVĮ pridėtinė vertė darbuotojui išaugo 
9,5 proc.

Nuosavybės grąža pagal DuPont analizę 
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža augo...

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža 2013 metais pasiekė 2,63 proc., normalizuotam VVĮ 
grynajam pelnui išaugus apie 10 proc., o nuosavam kapitalui beveik nepakitus. Reikš-
mingiausią įtaką portfelio rezultatams turėjo energetikos ir susisiekimo sektoriai, ku-
riems priklauso didžiausios VVĮ. Šiems sektoriams priklausančių įmonių turtas kartu 
sudarė 86 proc., grynasis pelnas – 76 proc., pardavimo pajamos – 86 proc., o nuosavas 
kapitalas – 78 proc. viso VVĮ portfelio atitinkamų dydžių.
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DuPont analizė

DuPont analizė – pripažinta ir praktikoje plačiai naudojama įmonių veiklos rezultatų ana-
lizės rūšis, leidžianti išskaidyti nuosavo kapitalo grąžos rodiklį į jo komponentus, nustatyti 
grąžos šaltinius, įvertinti jų įtaką rezultatui bei identifikuoti veiklos gerinimo potencialą. 
Taip išskaidyta nuosavo kapitalo grąža (ROE) yra veiklos efektyvumo, matuojamo grynojo 
pelno marža, turto panaudojimo efektyvumo, matuojamo turto apyvartumo rodikliu, bei 
įmonės finansinio sverto sandauga: 

ROE = Grynojo pelno marža (Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos) × Turto apyvartumas 
(Pardavimo pajamos/Turtas) × Finansinis svertas (Turtas/Nuosavas kapitalas)

Kiekvieno iš šių trijų komponentų padidėjimas teigiamai veikia įmonės nuosavo kapita-
lo grąžos dydį. Vis dėlto, šie rodikliai reikšmingai priklauso nuo veiklos sektoriaus, todėl 
prasminga juos analizuoti tik palyginamųjų įmonių kontekste. 

VVĮ portfelio ROE

2012    2013
2,37%  2,63%

Susisiekimo ROE

2012    2013
3,88%  2,69%

Miškininkystės ROE

2012          2013
2,47%  3,10%

Kitų įmonių ROE

2012    2013
-0,56%  1,73%

Energetikos ROE

2012    2013
1,59%  2,45%

Grynojo pelno marža

2012            2013
3,88%  5,43%

Turto apyvartumas

2012            2013
0,24            0,25

Finansinis svertas

2012  2013
1,71         1,83

Grynojo pelno marža

2012            2013
7,84%  6,01%

Turto apyvartumas

2012  2013
0,31             0,16

Finansinis svertas

2012  2013
1,60         2,80
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...tačiau išliko gerokai žemesnė nei palyginamųjų užsienio įmonių

Lyginant Lietuvos VVĮ ir atitinkamų sektorių palyginamųjų Vakarų ir Rytų Europos bei 
Rusijos įmonių vidutinius rezultatus (detali palyginamųjų įmonių identifikavimo ir paly-
ginamųjų rodiklių sudarymo metodika pateikta ataskaitos pabaigoje esančiame skyriu-
je „Vertinimo metodika“), pastebima tendencija, jog tiek energetikos, tiek susisiekimo 
sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąža atsilieka nuo palyginamųjų įmonių: Lietuvos 
energetikos sektoriaus nuosavo kapitalo grąža daugiau nei perpus mažesnė, o palygi-
namosios užsienio susisiekimo įmonės uždirba virš trijų kartų daugiau grąžos savo ak-
cininkams.

Nors Lietuvoje tiek energetikos, tiek susisiekimo sektorių įmonės nežymiai lenkia savo 
palyginamąsias užsienio įmones grynojo pelno marža, turto apyvartumo rodikliais šios 
įmonės akivaizdžiai nusileidžia abiejų sektorių vidurkiams. Turto panaudojimo efekty-
vumo didinimas (pajamų vienam turto vienetui didėjimas) galėtų padėti Lietuvos įmo-
nėms užtikrinti aukštesnę grąžą akcininkams. Turto panaudojimo efektyvumas gali būti 
didinamas dvejopai: didinant pajamas ir išlaikant esamą turto bazę arba atsisakant an-
trinio, mažiau efektyvaus turto. Pastarasis būdas yra, tikėtina, realistiškesnis ir gali būti 
įgyvendintas, pavyzdžiui, identifikuojant nekilnojamojo turto ar kitus objektus, kuriuos 
prasminga realizuoti rinkoje.

Pažymėtina, jog nepaisant apčiuopiamai išaugusių įsiskolinimų, susisiekimo sektoriaus 
finansinis svertas išlieka mažesnis nei palyginamųjų įmonių. Tai leidžia daryti išvadą, 
jog šių įmonių kapitalo struktūra yra vis dar sąlyginai konservatyvi ir jos turi papildomo 
skolinimosi rezervų. Energetikos įmonės pagal įsiskolinimo lygį jau susilygino su rinkos 
vidurkiu, todėl šioms įmonėms vertėtų itin nuodugniai įvertinti savo finansinę riziką 
prieš prisiimant naujus, finansinį svertą didinančius įsipareigojimus. 

Energetika Susisiekimas

Lietuvos VVĮ Palyginamosios 
užsienio įmonės

Lietuvos VVĮ Palyginamosios 
užsienio įmonės

ROE 2,45% 5,36% 2,69% 8,93%
Grynojo pelno marža 5,43% 4,41% 6,01% 5,13%
Turto apyvartumas 0,25 0,65 0,16 0,92
Finansinis svertas 1,83 1,86 2,80 1,81

Apibendrinant VVĮ sektorius, energetikos įmonės, lyginant su 2012 metais, gerino visus 
tris rodiklius ir pasiekė 2,45 proc. nuosavo kapitalo grąžą 2013 metais (1,59 proc. 2012 
metais). Nors įmonių turto apyvartumas (turto panaudojimo efektyvumas generuojant 
pajamas) didėjo nežymiai ir vis dar išlieka sąlyginai žemas (0,25), nuosavo kapitalo grą-
žos augimą lėmė 40 proc. padidėjęs sektoriaus pelningumas bei finansinio sverto padi-
dėjimas. Pastarąjį reikšmingai įtakojo sektoriaus įmonių turto augimas, finansuotas su 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimu bei elektros jungčių su Švedija 
ir Lenkija įgyvendinimu susijusiomis subsidijomis/dotacijomis.

Susisiekimo sektoriaus rezultatai, lyginant su praėjusiais metais, smuko – nuosavo ka-
pitalo grąža sumažėjo nuo 3,88 iki 2,69 proc., nepaisant reikšmingai padidėjusio sek-
toriaus įmonių finansinio sverto (šis didėjo paveiktas didžiųjų sektoriaus įmonių įsipa-
reigojimų augimo investicijoms finansuoti). Tokį nuosavo kapitalo grąžos sumažėjimą 
lėmė beveik perpus sumažėjęs įmonių turto apyvartumas bei smukęs pelningumas.

Svarbu pažymėti, kad miškininkystės bei kitų įmonių sektorių nuosavo kapitalo grąža 
2013 metais didėjo, tačiau šių sektorių rezultatų įtaka bendram portfelio rezultato page-
rėjimui yra mažiau reikšminga, nes jų svoris bendrame VVĮ portfelyje yra ženkliai mažes-
nis nei energetikos ir susisiekimo sektorių.

„ Energetikos 
ir susi siekimo 
sektoriaus 
įmonių nuosavo 
kapitalo grąža 
yra mažesnė nei 
atitinkamų sektorių 
palyginamųjų 
Vakarų ir Rytų 
Europos bei Rusijos  
įmonių“

„ 
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VVĮ sukūrė beveik 4 proc. daugiau pridėtinės vertės valstybei...

Pridėtinės vertės ataskaita (PVA) parodo, kiek vertės sukuriama bendromis įmonės kapi-
talo savininkų, vadovybės bei darbuotojų pastangomis. Ši ataskaita, visų pirma, atsklei-
džia tiesioginį įmonių indėlį į šalies biudžetą, taip pat leidžia įvertinti, kaip sukurta pri-
dėtinė vertė paskirstoma tarp suinteresuotųjų šalių – akcininkų (savininko), kreditorių, 
darbuotojų bei valstybės, kuriai tenka įmonių mokesčiai. Ši ataskaita yra ypač naudinga 
VVĮ, kadangi nemaža dalis jų turi suderinti tikslą siekti pelno su pavestų specialiųjų įpa-
reigojimų vykdymu ir viešųjų interesų tenkinimu. Be to, VVĮ teikia finansinę grąžą ak-
cininkui ne tik grynojo pelno, bet ir į biudžetą sumokamų mokesčių forma. Todėl PVA 
padeda įvertinti bendrą šių įmonių valstybei sukuriamą vertę. 

Žemiau pateikta visų šioje ataskaitoje į VVĮ portfelį įtrauktų įmonių sukurtos pridėtinės 
vertės ataskaita, išskyrus bendroves „Lietuvos dujos“ ir „Amber Grid“, kurių valstybė 
valdo tik mažumos dalį. Pridėtinė vertė apskaičiuota remiantis neaudituotomis VVĮ 2013 
metų 12 mėnesių finansinėmis ataskaitomis ir įmonių pateikta informacija apie darbuo-
tojų darbo apmokėjimo lėšas, sumokėtus mokesčius ir palūkanų sąnaudas.

VVĮ dividendų bei pelno įmokų potencialas

Lietuvoje į valstybės biudžetą dividendus (juos moka VVĮ, turinčios akcinių bendrovių (AB) 
ar uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) teisinę formą) bei pelno įmokas (jas moka VVĮ, turin-
čios valstybės įmonių (VĮ) teisinę formą) VVĮ moka remiantis teisės aktais, nustatančius šių 
dividendų ir pelno įmokų dydžių ribas:

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

 » 1997 metų sausio 14 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosa-
vybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“, nustatan-
čiu, kad valstybės valdomų bendrovių dividendams išmokėti skiriama pelno dalis būtų ne 
mažesnė kaip 7 proc. nuosavo kapitalo, jeigu tai neviršija 80 proc. bendrovės paskirstyti-
nojo pelno. 

Tiksli suma, kiek dividendų ir pelno įmokų VVĮ sumokės į Lietuvos biudžetą už 2013 metus, 
šios ataskaitos rengimo metu dar nėra žinoma, o šioje ataskaitoje to nesiekiama progno-
zuoti. Jau žinoma, kad remiantis 2013 metų spalio mėnesį Seimo pakeistu Valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 7 punktu, kuris nuo pelno įmokų atleidžia tam 
tikras nacionaliniam Lietuvos saugumui reikšmę turinčias valstybės įmones, nuo pelno 
įmokų mokėjimo už 2013 metus yra atleista Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 
Vadovaujantis aukščiau minėtu Vyriausybės nutarimu, mokamų dividendų suma gali būti 
sumažinta ir strateginius projektus įgyvendinančioms valstybės valdomoms bendrovėms 
(pvz., „Lietuvos geležinkeliai“ ir „Klaipėdos nafta“).

Taigi reali VVĮ sumokėtų dividendų bei pelno įmokų suma už 2013 metus reikšmingai skir-
sis nuo teorinio dividendų bei pelno įmokų potencialo, šios ataskaitos tikslams skaičiuo-
jamo atsižvelgiant į lengvatą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, tačiau neatsi-
žvelgiant į galimas, tačiau dar nepatvirtintas lengvatas kitoms įmonėms (t. y. kitų įmonių 
dividendų ir pelno įmokų potencialą skaičiuojant kaip nustatyta aukščiau nurodytais tei-
sės aktais). Šiuo potencialu siekiame parodyti, kiek dividendų bei pelno įmokų į valstybės 
biudžetą sumokėtų VVĮ, jei nei vienai VVĮ, išskyrus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto di-
rekciją, nebūtų taikomos lengvatos. Būtent potencialūs dividendai bei pelno įmokos yra 
naudojami skaičiuojant VVĮ pridėtinę vertę.

VVĮ pridėtinės vertės ataskaita

„ Pridėtinės 
vertės ataskaita 
parodo, kiek 
vertės sukuriama 
bendromis įmonės 
kapi talo savininkų, 
vadovybės bei 
darbuotojų 
pastangomis“

„ 
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Pridėtinė vertė (mln. litų)
2011 sausis–

gruodis (12 mėn.)
2012 sausis–

gruodis (12 mėn.)
2013 sausis–

gruodis (12 mėn.) 
(potencialas)

Pagrindinės veiklos pajamos 6 981 7 312 7 537
Kitos veiklos pajamos 69 68 74
Prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos 3 634 3 958 4 102
Pridėtinė vertė prieš finansinę veiklą 3 415 3 421 3 508
Finansinės veiklos rezultatas -150 -4 40
Paskirstytina pridėtinė vertė 3 265 3 417 3 549

Pridėtinės vertės paskirstymas 
(mln. litų)

2011 sausis–
gruodis (12 mėn.)

2012 sausis–
gruodis (12 mėn.)

2013  sausis–
gruodis (12 mėn.) 

(potencialas)

Kapitalo savininkams 567 107 216
Dividendai ir pelno įmokos valstybei 510 60 142
Dividendai smulkiesiems akcininkams 16 1 9
Palūkanos kreditoriams 41 47 65
Darbuotojams 1 802 1 761 1 842
Atlyginimai 1 159 1 139 1 189
Socialinio draudimo mokesčiai 507 474 498
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos, 
kompensuojamos iš valstybės biudžeto, 
struktūrinių ES ar kitų fondų lėšomis

136 148 156

LR biudžeto ir ES lėšos, kuriomis 
kompensuojamos darbuotojų išlaikymo 
sąnaudos

-136 -148 -156

Mokesčiai valstybei 274 215 195
Įmonės investicijoms tenkančios lėšos 757 1 482 1 451
Nusidėvėjimas 1 367 1 231 1 240
Grynojo pelno dalis -610 251 211
Sukurta pridėtinė vertė 3 265 3 417 3 549

Preliminariais duomenimis, 2013 metais visų VVĮ sukurta pridėtinė vertė siekė daugiau 
nei 3,5 mlrd. litų ir buvo 3,8 proc. didesnė nei prieš metus. Pagrindinės veiklos pajamos 
augo 3,1 proc. (arba 225 mln. litų), o pridėtinės vertės sukūrimo sąnaudos padidėjo 3,6 
proc. (arba 144 mln. litų), tačiau galutiniam rezultatui įtakos turėjo 1,1 proc. pridėtinės 
vertės sudaręs, tačiau ženkliai pagerėjęs (44 mln. litų) finansinės veiklos rezultatas.

Apžvelgiant VVĮ sektorius, susisiekimo įmonių pridėtinė vertė 2013 metais augo nežymiai 
ir viršijo 1,7 mlrd. litų, o energetikos sektoriaus įmonių indėlis į šalies ekonomiką buvo 1,2 
mlrd. litų (7,9 proc. daugiau nei 2012 metais). Miškininkystės ir kitos įmonės sukūrė atitin-
kamai 336 mln. (2,8 proc. daugiau) ir 282 mln. litų (10,5 proc. daugiau) pridėtinės vertės.

Lyginant VVĮ pridėtinę vertę su Lietuvos bendruoju vidaus produktu (BVP) apskaičiuota, 
jog 2013 metais VVĮ indėlis į valstybės ūkį sudarė 2,97 proc., t. y. 0,03 procentinio punkto 
mažiau nei pernai. Reikšmingiausia sukuriamos vertės dalis tenka kelioms didžiausioms 
VVĮ: įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ sukurta pridėtinė vertė siekė apie 1,1 mlrd. 
litų, tiek pat siekė ir „Lietuvos energijos“ bei „EPSO-G“ įmonių grupių kartu sukurta 
pridėtinė vertė. Šių trijų įmonių grupių bendras indėlis į šalies BVP 2013 metais sudarė 
1,9 proc.

Energetika

Susisiekimas

Miškininkystė
3,5

mlrd. litų
Kita

34%

49%

9%
8%

Energetika

Susisiekimas

Miškininkystė
3,5

mlrd. litų
Kita

34%

49%

9%
8%

VVĮ sukurta 
pridėtinė vertė 
2013 sausis–gruodis 
(12 mėn.)
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88
 

2011 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

Darbuotojams

Mokesčiai valstybei

Dividendai smulkiesiems akcininkams

Įmonės investicijoms tenkančios lėšos

Dividendai ir pelno įmokos valstybei 

Palūkanos kreditoriams

2012 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

2013 sausis–
gruodis (12 mėn.)

(potencialas)

 1 666 

510

6016
0,7 941
47 65

1 613 1 686

757
1 482 1 451274

215 195
142Sukurta pridėtinė 

vertė (mln. litų)
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...kurios beveik pusė paskirta darbuotojų išlaikymui

Iš visos 2013 metais sukurtos pridėtinės vertės 47,5 proc. paskirta darbuotojų išlaiky-
mui – darbuotojų atlyginimams, SODROS mokesčiams bei kitoms išmokoms. Į šį skaičių 
neįtraukta 156 mln. litų (4,4 proc. visos pridėtinės vertės) darbuotojų išlaikymo sąnau-
dų, kompensuojamų valstybės biudžeto ar ES lėšomis, kurios neatsispindi įmonių pelno 
(nuostolių) ataskaitose. Šios sąnaudos tėra lėšų perskirstymas tarp skirtingų suintere-
suotųjų šalių (nacionalinių bei supranacionalinių institucijų ir VVĮ darbuotojų) ir nekei-
čia paskirstytinos pridėtinės vertės dydžio. 

Kapitalo savininkams (valstybei, smulkiesiems akcininkams ir kreditoriams) iš viso ga-
lėtų būti paskirta 6,1 proc. sukurtos pridėtinės vertės, arba 215,8 mln. litų. Nors VVĮ divi-
dendai bei pelno įmokos už 2013 metus dar nepaskirti, tačiau remiantis neaudituotais 
12 mėnesių duomenimis ir teisės aktais, nustatančiais mokėtinų dividendų ir pelno įmo-
kų dydžius, apskaičiuotas teorinis 2013 metų įmonių dividendų bei pelno įmokų poten-
cialas siekia 141,9 mln. litų (4 proc. visos sukurtos pridėtinės vertės). Kreditoriams pa-
lūkanų forma atiteks 65,3 mln. litų, kas iliustruoja, kad VVĮ ir toliau beveik nesinaudoja 
galimybėmis savo veiklą ir investicijas finansuoti skolintu kapitalu.

Pridėtinės vertės valstybė taip pat gauna ir surenkamų mokesčių pavidalu. Ši dalis 2013 
metais sumažėjo nuo 6,3 iki 5,5 proc. visos sukurtos pridėtinės vertės ir sudarė 195 mln. 
litų. Dalį visų valstybei sumokamų mokesčių sudaro netipiniai mokesčiai (žaliavos ir 
turto). VVĮ 2013 metais sumokėti netipiniai mokesčiai valstybei išaugo 9,3 proc. ir siekė 
97,4 mln. litų. Daugiausiai jų sumokėjo miškininkystės sektoriaus įmonės – 80,5 mln. 
litų, kurių didžiąją dalį (73,2 mln. litų) sudaro miškų urėdijų mokamas žaliavos mokes-
tis. Daugiausia turto mokesčio sumokėjo susisiekimo sektoriaus įmonės – 12,1 mln. litų. 
Energetikos įmonės sumokėjo 1,8 mln. litų turto mokesčio, o kitų įmonių sektoriui pri-
skirtos įmonės – 2,9 mln. litų.

Paskirsčius pridėtinę vertę visoms suinteresuotoms šalims, apie 41 proc. 2013 metais 
sukurtos pridėtinės vertės (beveik 1,5 mlrd. litų) galėtų likti įmonėms. Tai lėšos, skirtos 
plėtrai, turto nusidėvėjimą atstatančioms investicijoms, paskolų grąžinimui, apyvartinio 
kapitalo finansavimui bei kitoms įmonių reikmėms. Palyginti su 2012 metais, ši suma 
sumažėjo 2,1 proc.

Darbuotojams

Palūkanos kreditoriams

Dividendai smulkiesiems akcininkams3,4
mlrd. litų Dividendai ir pelno įmokos valstybei

47%

6%

44%
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Įmonės investicijoms tenkančios lėšos
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Dividendai ir pelno įmokos valstybei
Dividendai smulkiesiems akcininkams
Įmonės investicijoms tenkančios lėšos

2012 sausis–
gruodis 

(12 mėn.)

2013 sausis–
gruodis (12 mėn.)

 (potencialas)

757 

1 482 1 451 

16

1

510

60 142142
9

Pridėtinės vertės 
pasidalijimas 
tarp įmonės ir 
savininkų (mln. litų)

Vertinant sukurtos pridėtinės vertės, likusios paskirsčius jos dalį darbuotojams, mokes-
čiams bei kreditoriams, pasidalijimą tarp savininkų ir įmonei tenkančios dalies, paste-
bėtina, kad dividendų ir pelno įmokų pavidalu savininkams išmokama dalis 2013 metais 
galėtų išaugti beveik 2,5 karto, iki 142 mln. litų (remiantis skaičiuojamu dividendų ir pel-
no įmokų potencialu).
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Įmonių 
aprašymai
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„Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupė 

Lietuvos pašto įmonių grupė 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Lietuvos jūrų laivininkystė

Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

„Kauno aerouostas“

Tarptautinis Palangos oro uostas 

Lietuvos radijo ir televizijos centras

Kelių įmonės 

„Klaipėdos nafta“ 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupė 

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė

LESTO įmonių grupė

„Litgrid“ įmonių grupė

Miškų urėdijos 
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

6,26
Turtas

mlrd. litų

» Krovinių pervežimai mažėjo, keleivių skaičius augo

» Kritus tranzitinių krovinių srautui į Klaipėdos uostą, 
     sumažėjo pajamos ir pelnas

» Pasirašytos 556 mln. litų vertės paskolų sutartys 
      investicijoms finansuoti

Per 2013 metus „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 48 mln. tonų krovinių 
– 2,7 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Vietinių krovinių vežimas be-
veik nekito ir siekė 15,1 mln. tonų, o tarptautinių krovinių vežimo apimtys 
sumažėjo 4,6 proc., iki 32,9 mln. tonų. Tarptautinių pervežimų apimtys ma-
žėjo dėl kritusių tranzitinių vežimo apimčių per Klaipėdos uostą – šių kro-
vinių vežta 11,8 mln. tonų, t. y. 16,1 proc. mažiau nei 2012 metais. Mažėjo 
naftos ir chemijos produktų srautas iš Baltarusijos bei gabenamų juodųjų 
metalų srautas iš Rusijos.

Pervežtų keleivių skaičius ūgtelėjo 0,9 proc., iki 4,8 mln. Vietiniais marš-
rutais pervežta 78,6 proc. visų keleivių. Per metus vietiniais maršrutais ke-
liaujančių skaičius išaugo 0,7 proc. Tarptautiniai vežimai per metus išaugo 
1,6 proc., iki 1 mln. keleivių.

Grupės pajamos smuktelėjo 5,8 proc. ir sudarė 1 637 mln. litų. Dau-
giausiai sumažėjo pajamos, gautos už krovinių pervežimus ir naudojimąsi 
geležinkelių infrastruktūra – jos sumažėjo 118,5 mln. litų ir siekė 1 315,3 
mln. litų. Pajamos už keleivių, bagažo ir pašto pervežimus praktiškai nekito 
ir siekė 89,9 mln. litų. Grupės pardavimų savikaina sumažėjo 5,1 proc. ir 
siekė 1 347,9 mln. litų. Daugiausiai – net 99,4 mln. litų, iki 83,3 mln. litų – 
sumažėjo užsienio geležinkelių suteiktų paslaugų sąnaudos. Šių sąnaudų 
sumažėjimą sąlygojo sumažėjusios NATO krovinių ekspedijavimo kitų šalių 
teritorija apimtys. Grupės remonto sąnaudos per metus sumažėjo 4,1 mln. 
litų, iki 4,3 mln. litų dėl atliktų didelės apimties investicinių remontų – dėl 
šios priežasties mažėjo einamųjų, nurašomų į sąnaudas, remontų poreikis. 
Veiklos sąnaudos, priešingai nei pardavimų savikaina, išaugo 3,8 proc., iki 
183,8 mln. litų. Veiklos sąnaudų padidėjimą daugiausiai lėmė išaugusios 
išlaidos trumpalaikiams atidėjiniams, kurie padidėjo 9,3 mln. litų (Europos 
Komisija pateikė pranešimą apie sprendimą pradėti procedūrą dėl galimo 
bendrovės įvykdyto pažeidimo – geležinkelių bėgių išardymo nuo Bugenių 
iki valstybės sienos su Latvijos Respublika). „Lietuvos geležinkelių“ įmonių 
grupės grynasis pelnas sumažėjo 19,2 proc., iki 104,4 mln. litų. Didžioji dalis 
grynojo pelno – 93,2 proc. buvo uždirbti per pirmus tris metų ketvirčius. 
Pelno augimo sulėtėjimą ketvirtajame ketvirtyje lėmė išaugusios sukaup-
tų mokėtinų atostoginių sąnaudos bei dėl vykdomų didelės vertės inves-
ticinių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektų, įsigytų naujų 
riedmenų, padidėjusios nusidėvėjimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį 
bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 648,5 mln. litų, panaudojant 
639,8 mln. litų dotacijų, skirtų įstatinio kapitalo didinimui.

Grupės finansiniai įsipareigojimai padidėjo nuo 542,4 iki 782,3 mln. 
litų. Birželį buvo pasirašyta 393,6 mln. litų paskolos sutartis su Šiaurės 
investicijų banku dėl „Rail Baltica“ projekto ir infrastruktūrinių projektų 
finansavimo. Taip pat su Europos investicijų banku buvo pasirašyta 172,6 
mln. litų paskolos sutartis, skirta Lietuvos geležinkelių riedmenims įsigyti. 

Grupės 2013 metų nuosavo kapitalo grąža, palyginti su 2012 metais, 
sumažėjo nuo 4,7 iki 3,4 proc. Grąža mažėjo dėl sumenkusio pelno bei 
padidėjusio įmonės nuosavo kapitalo.

„Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupė

www.litrail.lt

Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, geležinkelių 
tinklo administravimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros val-
dymas, priežiūra ir plėtra

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

1 592

1 737
 1 637

9,4%
7,4%

6,4%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

Įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ duk-
terinės įmonės „Geležinkelio tiesimo centras“, „Vilniaus lokomotyvų re-
monto depas“, „Geležinkelių projektavimas“, „Gelsauga“, „Geležinkelio 
apsaugos želdiniai“ ir asocijuota įmonė „Voestalpine VAE Legetecha“.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 1 737 019 1 637 004

Pardavimo savikaina 1 420 736 1 347 913

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 316 283 289 091

Veiklos sąnaudos 176 998 183 750

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 27 950 29 887

Veiklos pelnas (nuostoliai) 167 235 135 227

EBITDA 530 467 513 155

Grynasis pelnas (nuostoliai) 129 107 104 360

Grynojo pelno marža 7,4% 6,4%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 4 974 499 5 769 163

Trumpalaikis turtas 444 648 489 476

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 70 841 120 867

Turto iš viso 5 419 146 6 258 639

Nuosavas kapitalas 2 725 455 3 445 847

Dotacijos, subsidijos 1 700 604 1 455 290

Įsipareigojimai 993 087 1 357 502

Finansiniai įsipareigojimai 542 364 782 254

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 419 146 6 258 639

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA 2,5% 1,8%

ROE 4,7% 3,4%

D/E 19,9% 22,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 12 329  12 770

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, litai) 13 826 13 799

AKCININKAI

 Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Stasys Dailydka

Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Ričardas Čepas* (Newsec/Re&Solution)
Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 

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

*Nepriklausomas narys
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Lietuvos pašto įmonių grupė

www.post.lt

 » Pajamos išaugo 5,8 proc., veiklos sąnaudos 
     beveik nekito

 » Įmonių grupės veikla tapo pelninga – uždirbta 
     1,1 mln. litų grynojo pelno

 » Jau veikia 185 „PayPost“ skyriai visoje Lietuvoje

Per 2013 metus Lietuvos paštas suteikė 183 mln. vienetų paslaugų, t. y. 
0,3 proc. daugiau nei 2012 metais. Bendrovė, siekdama sustiprinti savo po-
zicijas rinkoje, 2012 metais įsigijo bankrutavusio banko „Snoras“ mažmeni-
nį filialų tinklą, kurį sudaro 214 visoje šalyje esančių mini bankų. 2013 metų 
pabaigoje jau veikė 185 „PayPost“ skyriai, įsikūrę šiuose mini bankuose.

Lietuvos paštas 2013 metais, palyginti su 2012 metais, gavo 5,8 proc. 
daugiau pardavimo pajamų – 201,7 mln. litų. Nors suteiktų paslaugų 
bendras kiekis beveik nekito, tačiau augo didesnės pridėtinės vertės su-
teiktų paslaugų kiekis. Registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų išsiųsta 9,8 
proc. daugiau ir už tai gauta 6,9 mln. litų daugiau pajamų nei 2012 metais. 
Iš kurjerių paslaugų gautos pajamos per metus paaugo 15,7 proc., iki 14,5 
mln. litų dėl 20 proc. išaugusio suteiktų paslaugų kiekio. Pašto paslaugų 
(universaliųjų pašto paslaugų ir kitų pašto paslaugų) pajamos per metus 
padidėjo 6,9 proc., iki 109,5 mln. litų. Veiklos sąnaudos per 2013 metus, pa-
lyginti su 2012 metais, beveik nekito ir siekė 199,9 mln. litų. Su darbuotojais 
susijusių sąnaudų padidėjimą 5,7 proc., iki 126,8 mln. litų kompensavo kitų 
sąnaudų sumažėjimas nuo 22,8 iki 8,5 mln. litų dėl apskaityto 13,2 mln. litų 
turto vertės sumažinimo atstatymo. Bendrovė 2013 metais investavo 4,5 
mln. litų, t. y. 43,5 proc. mažiau nei 2012 metais. Didžioji dalis investicijų 
buvo skirta materialaus turto atnaujinimui.

2013 metų Lietuvos pašto įmonių grupės EBITDA rodiklio reikšmė siekė 
11 mln. litų – tai 10 mln. litų daugiau nei pernai. Per ataskaitinį laiko-
tarpį Lietuvos pašto įmonių grupė uždirbo 1,1 mln. litų grynojo pelno, kai 
praeitais metais buvo patirta 7,2 mln. litų grynųjų nuostolių. Pagrindinė 
priežastis – 11 mln. litų padidėjusios pajamos, kai veiklos sąnaudos beveik 
nekito. Lietuvos paštas 2013 metais uždirbo 10,9 mln. grynojo pelno, tačiau 
UAB „Baltic Post“ patirti 9 mln. litų nuostoliai ženkliai sumažino įmonių 
grupės grynąjį pelną. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai, palyginti su 
2012 metų pabaiga, išaugo beveik dvigubai, iki 46,3 mln. litų, dėl gautinų 
sumų padidėjimo negavus kompensacijos už nuostolius, patirtus teikiant 
periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumerato-
riams paslaugą.

Universaliųjų, kitų pašto, kurjerių finansinių ir kitų paslaugų teiki-
mas

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

0,23
Turtas

mlrd. litų

 

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

183 191 202

0,4%

-3,7%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

0,6%

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 190 695 201 713

Veiklos sąnaudos 199 371 199 876

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 715 1 767

Veiklos pelnas (nuostoliai) -5 961 3 604

EBITDA 1 071 11 457

Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 151 1 125

Grynojo pelno marža -3,7% 0,6%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 147 789 134 446

Trumpalaikis turtas 78 777 100 386

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 010 14 052

Turto iš viso 226 566 234 833

Nuosavas kapitalas 106 028 106 863

Dotacijos, subsidijos 1 1

Įsipareigojimai 120 537 127 969

Finansiniai įsipareigojimai 23 890 46 279

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 226 566 234 833

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA -3,2% 0,5%

ROE -6,7% 1,1%

D/E 22,5% 43,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 6 427 6 208

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 10

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 7 941 9 057

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Lina Minderienė

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

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

Lietuvos paštas valdo dukterines įmones UAB „Lietuvos pašto 
finansinės paslaugos“, UAB LP mokėjimų sprendimus ir UAB 
„Baltic Post“.

Vytautas Kudzys* (Lietuvos pramonininkų konfederacija)

*Nepriklausomas narys

Linas Sasnauskas* (nepriklausomas konsultantas pieno sektoriaus klausimais)
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

1,75
Turtas

mlrd. litų

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

www.portofklaipeda.lt

 » Įmonės investicijos buvo didžiausios per įmonės 
     gyvavimo istoriją

 » Krovinių krova uoste mažėjo, apsilankiusių 
keleivių skaičius didėjo

 » Įmonės pelnas sumenko 6,7 proc., iki 83,1 mln. litų

Per 2013 metus Klaipėdos uoste perkrauta 33,4 mln. tonų krovinių – 5,2 
proc. mažiau nei 2012 metais. Klaipėdos uostas pagal krovą buvo penk-
tas tarp Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų, aplenkęs Talino, Ventspilio, 
Vysocko ir kitus uostus. Klaipėdos uosto krova sudarė 9,4 proc. bendros 
Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos.

Mažesnį perkrautų krovinių skaičių Klaipėdos uoste labiausiai lėmė 14,4 
proc. sumažėjusi naftos produktų krova (pilta 7,1 mln. tonų), 10,3 proc. 
kritusi birių natūralių ir cheminių trąšų apyvarta (pilta 6,9 mln. tonų) bei 
3,1 proc. mažesnis generalinių krovinių kiekis (krauta 10,6 mln. tonų). Naf-
tos produktų krova mažėjo dėl Rusijos suinteresuotumo naftos produktus 
krauti nacionaliniuose uostuose bei dėl sumažėjusio AB „ORLEN Lietuva“ 
perdirbamos naftos kiekio, o birių produktų krova – dėl persiskirstymo 
trąšų pardavimo rinkoje tarp Rusijos ir Baltarusijos kompanijų. Keleivių 
Klaipėdos uoste per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 345 312 – 1,5 proc. 
daugiau nei per 2012 metus. 

2013 metais įmonė investavo daugiausiai per savo gyvavimo istoriją – 
investicijos siekė 297 mln. litų, arba beveik tris kartus daugiau nei 2012 
metais. Dėl šios aktyvios investicinės veiklos įmonės ilgalaikio turto vertė 
išaugo 18 proc., arba 256 mln. litų, o įsipareigojimai padidėjo tik 28,2 mln. 
litų.

Klaipėdos uosto direkcijos pardavimo pajamos buvo 5,1 proc. mažes-
nės nei pernai ir siekė 158,6 mln. litų. Rinkliavų pajamos, sudarančios 
85,8 proc. uosto pagrindinės veiklos pajamų, sumažėjo 6,3 proc., iki 136,1 
mln. litų, o pajamos iš žemės nuomos padidėjo 2,6 proc. ir siekė 21,3 mln. 
litų. 

Įmonės veiklos sąnaudos išaugo 3,3 proc., t. y. 2,4 mln. litų, tačiau 
bendrosios įmonės sąnaudos sumažėjo 0,7 mln. litų. Veiklos sąnaudų 
padidėjimą lėmė 3,7 mln. litų didesnės neatskaitomo PVM sąnaudos. Fi-
nansinės veiklos nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 4,8 mln. litų, 
iki 1,7 mln. litų. Sumažėjusi krova lėmė, kad per 2013 metus normalizuotas 
grynasis pelnas sumenko 6,7 proc. ir siekė 83,1 mln. litų, kai 2012 metais šis 
rodiklis siekė 89 mln. litų.

Klaipėdos uosto infrastruktūros valdymas: užmokesčio už naudo-
jimąsi infrastruktūra surinkimas, žemės nuoma, plėtros ir rekons-
trukcijos darbų vykdymas

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

168 167
 159

41,8%
53,3% 52,4%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Normalizuoto grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 167 002 158 553

Veiklos sąnaudos 73 280 75 726

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 61 298

Veiklos pelnas (nuostoliai) 93 784 83 126

EBITDA 125 616 119 118

Grynasis pelnas (nuostoliai) 87 324 81 460

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 89 014 83 081

Normalizuoto grynojo pelno marža 53,3% 52,4%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-31-31

Ilgalaikis turtas 1 420 049 1 676 286

Trumpalaikis turtas 217 310 69 371

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 944 23 039

Turto iš viso 1 637 360 1 745 657

Nuosavas kapitalas 1 336 937 1 416 182

Dotacijos, subsidijos 202 924 203 794

Įsipareigojimai 97 498 125 682

Finansiniai įsipareigojimai 68 774 84 306

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 637 360 1 745 657

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 5,8% 4,9%

Normalizuotas ROE 6,8% 6,0%

D/E 2,9% 6,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 243 242

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 11 068 11 587

AKCININKAI

 Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Arvydas Vaitkus

Valdybos pirmininkas Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Juozas Darulis (Susisiekimo ministerija)
Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)

Jurgita Šoblinskienė (Susisiekimo ministerija)
Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

0,16
Turtas

mlrd. litų

 

Lietuvos jūrų laivininkystė

www.ljl.lt

 » Uždirbta 10 proc. daugiau pajamų, tačiau 
bendrovės veiklos nuostolingumas auga

 » Bendrovė perorientuoja laivų įdarbinimo pobūdį

 » Laivų vertė sumažinta 22 mln. litų

Lietuvos jūrų laivininkystė (LJL), siekdama prisitaikyti prie rinkos po-
kyčių, siekia optimalaus balanso įdarbinant laivus pagal trumpalaikes 
ir ilgalaikes nuomos sutartis. 2013 metų pabaigoje iš dešimties laivų ke-
turi dirbo pagal ilgalaikes nuomos sutartis, kai 2012 metų pabaigoje tokių 
laivų buvo aštuoni. Likęs laivynas dirbo trumpalaikių sutarčių pagrindu. 
Laivų frachto įkainius fiksuojantis Baltic Dry indeksas per 2013 metus pa-
augo 190,8 proc., tačiau bendrovės veikla negerėjo. 

Per 2013 metus LJL pardavimo pajamos, palyginti su 2012 metais, iš-
augo 10,1 proc., iki 92,3 mln. litų. Didesniam laivų skaičiui pradėjus dirb-
ti pagal atskiras reiso sutartis, pardavimo savikaina augo sparčiau – 15,5 
proc., iki 103 mln. litų. Savikaina didėjo dėl kuro išlaidų, kurios išaugo 46,5 
proc., iki 31,9 mln. litų ir uosto išlaidų, kurios padidėjo du kartus, iki 10,4 
mln. litų. Šių išlaidų didėjimas yra susijęs su laivų įdarbinimu pagal trum-
palaikes (atskiro reiso) sutartis. Laivų remonto sąnaudos, 2012 metais sie-
kusios 5,1 mln. litų, 2013 metais buvo gerokai mažesnės ir sudarė 1,6 mln. 
litų. Bendrovė per 2013 metus patyrė 41,2 mln. litų grynųjų nuostolių, t. y. 
2,5 karto daugiau nei 2012 metais. 

Viena pagrindinių didelio nuostolio 2013 metais priežasčių – 22,1 mln. litų 
sumažinta keturių laivų vertė (LJL 2012 metais buvo perskaičiavusi laivų 
likvidacines vertes, kurios tąkart sumažino laivų nusidėvėjimo sąnaudas ir 
prailgino laivų naudingo tarnavimo laikotarpį). Dideli 2013 metų nuostoliai 
reikšmingai sumažino įmonės nuosavo kapitalo dydį – nuo 123 iki 81,7 mln. 
litų.

2013 metų spalio mėnesį LJL valdyba patvirtino motorlaivių „Skalva“ 
ir „Asta“ pardavimo sutartis. „Skalva“ pardavimas finansiniams rezul-
tatams reikšmingos įtakos neturės, o dėl „Asta“ pardavimo planuojamas 
preliminarus 3,8 mln. litų nuostolis. Po šių sandorių įvykdymo bendrovės 
valdomų laivų skaičius sumažės iki devynių.

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 83 874 92 337

Pardavimo savikaina 89 202 102 990

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -5 328 -10 653

Veiklos sąnaudos 10 415 30 900

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 519 439

Veiklos pelnas (nuostoliai) -15 224 -41 114

EBITDA 4 424 -22 737

Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 432 -41 238

Grynojo pelno marža -19,6% -44,7%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 195 788 142 077

Trumpalaikis turtas 8 919 20 908

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 369 1 602

Turto iš viso 204 707 162 985

Nuosavas kapitalas 122 969 81 731

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 81 738 81 254

Finansiniai įsipareigojimai 56 380 52 819

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 204 707 162 985

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA -7,8% -22,4%

ROE -12,6% -40,3%

D/E 45,8% 64,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 341 340

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 10 231 8 768

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 56,7 proc.

DFDS TOR LINE A/S 5,5 proc.

Kiti akcininkai 37,8 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Audronis Lubys

Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)
Stepas Telešius* (UAB „ACME Grupė“)

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

Stebėtojų tarybos nariai 

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

78 84
92

-59,0%
-19,6% -44,7%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

Ona Barauskienė (Susisiekimo ministerija)
Gytis Kaminskas* („Baltic Legal Solutions Lietuva“)

 Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)
Laimutė Tinglum* (UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“)

Evaldas Zacharevičius (Lietuvos saugios laivybos administracija)

*Nepriklausomas narys
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

0,34
Turtas

mlrd. litų

 

Tarptautinis Vilniaus oro uostas

www.vno.lt

 » Didėjo aptarnautų skrydžių ir keleivių skaičius

 » Įmonės pajamos padidėjo 7,1 mln. litų

 » Įmonės normalizuotas grynasis pelnas išaugo 
beveik penkis kartus

 » Numatoma prie oro uosto prijungti Tarptautinį 
Palangos oro uostą ir „Kauno aerouostą“

2013 metais Vilniaus oro uoste pervežtų keleivių skaičius buvo 20,6 
proc. didesnis nei pernai ir siekė 2 661,9 tūkst. Palyginti su praėjusiais 
metais, keleivių skaičius augo kiekvieną mėnesį, o daugiausiai keleivių 
(271,6 tūkst.) aptarnauta rugpjūčio mėnesį. Per 2013 metus Tarptautinio 
Vilniaus oro uosto užimama keleivių oro transportu Lietuvoje rinkos dalis 
siekė 76 proc. ir palyginti su 2012 metais išaugo šešiais procentiniais punk-
tais.

Aptarnautų skrydžių skaičius, palyginti su praėjusiais metais, augo 9,3 
proc. ir siekė 32 778. Kadangi pervežtų keleivių skaičiaus augimas buvo 
spartesnis, vidutinis pervežtų keleivių skaičius, tenkantis aptarnautam 
skrydžiui, padidėjo. Pergabentų krovinių kiekis per 2013 metus padidėjo 
nuo 5 927 iki 8 255 tonų. 

Vilniaus oro uosto pardavimo pajamos siekė 58,5 mln. litų ir buvo 14 
proc. didesnės nei per praėjusius metus. Išaugo ir aviacinės (nuo 31,7 iki 
35,6 mln. litų), ir neaviacinės veiklos pajamos (nuo 19,5 iki 22,8 mln. litų). 
Didžiąją dalį oro uosto pajamų sudarančios pajamos iš rinkliavų augo 13,2 
proc., iki 32,9 mln. litų. Pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 7,5 proc., iki 
53,6 mln. litų. Labiau nei pagrindinės veiklos sąnaudos augusios pajamos 
lėmė tai, kad Vilniaus oro uosto 2013 metų normalizuotas grynasis pelnas 
pasiekė 4,4 mln. litų, kai prieš metus šis rodiklis siekė 0,9 mln. litų.

2013 metų lapkričio mėnesį įsigaliojo įstatymas, pagal kurį Tarptauti-
nis Palangos oro uostas ir „Kauno aerouostas“ iki 2014 metų liepos 1 
dienos bus prijungti prie Tarptautinio Vilniaus oro uosto.

Oro uosto eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikštelių nuo-
ma, reklama

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

48 51
 

58

-3,6%

7,5%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Normalizuoto grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

1,7%

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 51 268 58 463

Pagrindinės veiklos sąnaudos 49 859 53 574

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 118 79

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 526 4 968

EBITDA 15 395 19 119

Grynasis pelnas (nuostoliai) 628 4 093

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 895 4 370

Normalizuoto grynojo pelno marža 1,7% 7,5%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 304 006 301 898

Trumpalaikis turtas 23 445 35 706

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 374 21 270

Turto iš viso 327 451 337 603

Nuosavas kapitalas 244 011 249 190

Dotacijos, subsidijos 40 918 42 991

Įsipareigojimai 42 522 45 423

Finansiniai įsipareigojimai 32 727 27 273

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 327 451 337 603

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 0,3% 1,3%

Normalizuotas ROE 0,4% 1,8%

D/E 13,4% 10,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 334 347

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 9 205 9 246

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Gediminas Almantas 

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Gražvydas Jakubauskas (Susisiekimo ministerija)
Indrė Bernotaitė (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)
Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)
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„Kauno aerouostas“

www.kaunas-airport.lt

 » Įmonė perėjo prie Tarptautinių finansinės 
atskaitomybės standartų

 » Aptarnautų keleivių skaičius sumažėjo 16 proc.

 » Įmonės pajamos sumažėjo 25 proc.

 » Įmonė patyrė 2,3 mln. litų normalizuotų grynųjų 
nuostolių

Keleivių skaičius Kauno oro uoste per 2013 metus, palyginti su 2012 
metais, sumažėjo 16 proc. ir siekė 696 tūkst. Ypač ženklus sumažėjimas 
buvo 2013 metų pirmąjį ketvirtį (63 proc.), tačiau aviakompanijai pradėjus 
vasaros sezono skrydžius, per 2013 metų balandžio–gruodžio mėnesius ap-
tarnautų keleivių skaičius išliko nepakitęs, lyginant su 2012 metų tuo pačiu 
laikotarpiu. Kauno oro uosto užimama Lietuvos keleivių rinkos dalis per 
ataskaitinį laikotarpį sudarė 20 proc. ir palyginti su 2012 metais sumažėjo 
šešiais procentiniais punktais. Sumažėjusį aptarnautų keleivių skaičių ir su-
menkusią įmonės rinkos dalį lėmė tai, kad aviakompanija „Ryanair“ žiemos 
sezono metu dalį skrydžių perkėlė iš Kauno į Vilniaus oro uostą. 

Skrydžių skaičius Kauno oro uoste per 2013 metus siekė 7 312 ir buvo 
14,6 proc. mažesnis nei pernai. Pergabentų krovinių ir pašto siuntų kiekis 
oro uoste per ataskaitinį laikotarpį siekė 2 112 tonų, t. y. 37,2 proc. mažiau 
nei 2012 metais. 

Kauno oro uosto pardavimų pajamos, palyginti su 2012 metais, suma-
žėjo 25,3 proc. ir siekė 7 mln. litų. Pardavimo savikaina per tą patį laiko-
tarpį sumažėjo tik 2 proc. ir sudarė 7,7 mln. litų. Veiklos sąnaudos beveik 
nepakito ir siekė 2,4 mln. litų. Dėl ženkliai sumažėjusių pajamų ir tik nežy-
miai sumenkusios savikainos „Kauno aerouostas“ per 2013 metus patyrė 
2,3 mln. litų normalizuotų grynųjų nuostolių, kai 2012 metais buvo uždirbta 
17 tūkst. litų normalizuoto grynojo pelno.

„Kauno aerouostas”, įgyvendindamas Skaidrumo gairių rekomenda-
cijas, pirmą kartą finansines ataskaitas parengė pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Pabrėžtina, kad 2013 metų 
lapkričio mėnesį įsigaliojo įstatymas, pagal kurį „Kauno aerouostas“ 2014 
metais bus reorganizuotas ir prijungtas prie Tarptautinio Vilniaus oro uos-
to.

Viešųjų paslaugų teikimas eksploatuojant tarptautinį Kauno oro 
uostą, teikiant aviacines ir neaviacines paslaugas

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

9,3 9,3
7,0

-2,3% -33,3%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Normalizuoto grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

0,2%

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 9 334 6 977

Pardavimo savikaina 7 829 7 677

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 505 -700

Veiklos sąnaudos 2 448 2 441

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 647 468

Veiklos pelnas (nuostoliai) -296 -2 673

EBITDA 1 754 -413

Grynasis pelnas (nuostoliai) -392 -2 763

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 17 -2 326

Normalizuoto pelno marža 0,2% -33,3%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 165 862 161 472

Trumpalaikis turtas 2 571 1 611

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 221 58

Turto iš viso 168 433 163 083

Nuosavas kapitalas 43 077 42 860

Dotacijos, subsidijos 115 616 111 546

Įsipareigojimai 9 740 8 677

Finansiniai įsipareigojimai 4 064 4 142

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 168 433 163 083

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 0,0% -1,4%

Normalizuotas ROE 0,0% -5,4%

D/E 9,4% 9,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 123 124

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 1

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 6 917 6 500

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius l.e.p. Jonas Gurskas

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Indrė Bernotaitė (Susisiekimo ministerija)
Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)
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Tarptautinis Palangos oro uostas

www.palanga-airport.lt

 » Įmonė perėjo prie Tarptautinių finansinės 
kaitomybės standartų

 » Įmonės pajamos augo, sąnaudos mažėjo

 » Uždirbta 321 tūkst. litų normalizuoto grynojo pelno 

 » Numatoma oro uostą prijungti prie Tarptautinio 
Vilniaus oro uosto

Per 2013 metus Palangos oro uoste buvo pervežta 127,9 tūkst. keleivių 
ir 69 tonos krovinių. Palyginti su 2012 metais, keleivių pervežta 1 proc. 
mažiau. Dėl sumažėjusio reguliarių skrydžių skaičiaus Palangos oro uoste 
aptarnautų orlaivių skaičius sumažėjo 2 proc., iki 2 988.

2013 metais Palangos oro uoste didžiąją skrydžių dalį (76,4 proc.) su-
darė komerciniai skrydžiai. Dominuojančią padėtį oro uoste užėmė avia-
kompanija SAS, kuri įvykdė 45 proc. visų skrydžių ir skraidino 56 proc. visų 
keleivių. Aviakompanijos „Norwegian Air Shuttle“ ir „airBaltic“ pervežė ati-
tinkamai 22 ir 20 proc. visų keleivių.

Pagrindinės veiklos pajamos per 2013 metus, palyginti su 2012 metais, 
ūgtelėjo 1,5 proc. ir siekė 5,5 mln. litų. Pajamos, gautos iš aviacinės vei-
klos, per metus padidėjo 2,1 proc., iki 4,8 mln. litų, o iš neaviacinės veiklos 
gautos pajamos sumažėjo 20,3 tūkst. litų, iki 713,2 tūkst. litų. Įmonės pa-
grindinės veiklos sąnaudos, palyginti su 2012 metais, sumažėjo 1,5 proc., 
iki 5,5 mln. litų, o kitos veiklos ir finansinės veiklos sąnaudų nebuvo patirta. 
Pajamų augimas bei sąnaudų sumažėjimas lėmė, kad oro uosto veikla tapo 
pelningesnė – per 2013 metus buvo uždirbta 321 tūkst. litų normalizuoto 
grynojo pelno, kai 2012 metais šis rodiklis siekė 182 tūkst. litų.

Tarptautinis Palangos oro uostas, įgyvendindamas Skaidrumo gai-
rių rekomendacijas, pirmą kartą finansines ataskaitas parengė pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Pabrėžtina, 
kad 2013 metų lapkričio mėnesį įsigaliojo įstatymas, pagal kurį Palangos 
oro uostas bus reorganizuotas ir 2014 metais prijungtas prie Tarptautinio 
Vilniaus oro uosto.

Mažos ir vidutinės klasės orlaiviams pritaikytos oro uosto infrastruk-
tūros eksploatavimas

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

3,9
5,4 5,5

-6,8%

3,4% 5,9%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Normalizuoto grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 5 409 5 488

Pagrindinės veiklos sąnaudos 5 537 5 456

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -128 32

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 0 4

Veiklos pelnas (nuostoliai) -128 36

EBITDA 1 078 1 279

Grynasis pelnas (nuostoliai) -27 112

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 128 321

Normalizuoto grynojo pelno marža 3,4% 5,9%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 143 393 141 431

Trumpalaikis turtas 4 791 5 768

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 904 991

Turto iš viso 148 184 147 199

Nuosavas kapitalas 104 681 104 793

Dotacijos, subsidijos 42 732 41 245

Įsipareigojimai 771 1 161

Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 148 184 147 199

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 0,1% 0,2%

Normalizuotas ROE 0,2% 0,3%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 69 70

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 8 556 7 806

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius l.e.p. Vaida Gendrolytė

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija) 
Indrė Bernotaitė (Susisiekimo ministerija)
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Lietuvos radijo ir televizijos centras

www.telecentras.lt

 » Įmonės pajamos sumažėjo 16 proc.

 » Grynasis nuostolis padidėjo nuo 3 iki 6,4 mln. litų

 » VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 
pradelstos skolos bendrovei sumažėjo 8,6 mln. litų, 
iki 7 mln. litų

Dėl analoginės antžeminės televizijos išjungimo 2012 metais įmonė 
gerino skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo stočių tinklą. Lie-
tuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) 2012 metų spalio mėnesį pa-
didino skaitmeninės televizijos siųstuvų galias Šalčininkų, Druskininkų, Va-
rėnos, Molėtų ir Lazdijų stotyse bei įrengė naujas skaitmeninės antžeminės 
televizijos stotis Nidoje ir Švenčionyse. 2013 metų pabaigoje įmonė eksplo-
atavo 63 skaitmeninės televizijos siųstuvus, be to, savo objektuose talpino 
ir kitų operatorių skaitmeninės televizijos siųstuvus. Pagal Lietuvos Ryšių 
reguliavimo tarnybos įsakymą įmonė 2013 metais pakeitė 39 skaitmeninės 
antžeminės televizijos siuntimo stočių dažnius. Telecentro teikiamas 4G 
internetas MEZON yra prieinamas apie 70 proc. Lietuvos gyventojų, o 4G 
„WIMAX“ ryšio tinklas yra antras pagal dydį 4G tinklas Lietuvoje.

2013 metais įmonės pardavimo pajamos buvo 15,7 proc. mažesnės nei 
2012 metais ir siekė 62,6 mln. litų. Pajamos iš radijo ir televizijos siuntimo 
ir skirstymo bei prieigos suteikimo paslaugų sumažėjo nuo 39,2 mln. litų 
2012 metais iki 24,6 mln. litų 2013 metais, t. y. 37 proc. Pajamos iš duo-
menų perdavimo paslaugų padidėjo 9 proc. – nuo 31,9 iki 34,7 mln. litų. 
Vyriausybės sprendimu, 2012 metų spalio 29 dieną išjungus analoginę te-
leviziją, įmonės pajamos apčiuopiamai sumažėjo, tačiau savikaina sumen-
ko ne taip smarkiai – 8,6 proc., iki 48,7 mln. litų – dėl išlikusių pastoviųjų 
infrastruktūrinių kaštų. Veiklos sąnaudos sumažėjo 19,4 proc., iki 18,9 mln. 
litų. Per 2013 metus įmonė patyrė 6,4 mln. litų grynųjų nuostolių, kai 2012 
metais nuostoliai siekė beveik 3 mln. litų. Per paskutinį metų ketvirtį įmo-
nės nuostoliai padidėjo net 3,9 mln. litų dėl išaugusio turto nusidėvėjimo ir 
nuvertėjimo sąnaudų.

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ pradelstos skolos Lietu-
vos radijo ir televizijos centrui, palyginti su 2012 metų pabaiga, suma-
žėjo 18,7 proc., iki 7 mln. litų. Iš viso pradelsti pirkėjų įsiskolinimai 2013 
metų pabaigoje siekė 10,4 mln. litų.

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

73 74
63

2,8%

-10,2%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

-4,0%

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 74 228 62 589

Pardavimo savikaina 53 294 48 703

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 20 934 13 886

Veiklos sąnaudos 23 452 18 894

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 371 -986

Veiklos pelnas (nuostoliai) -2 147 -5 994

EBITDA 17 671 13 479

Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 963 -6 410

Grynojo pelno marža -4,0% -10,2%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 129 773 116 869

Trumpalaikis turtas 26 090 24 840

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 427 4 143

Turto iš viso 155 863 141 709

Nuosavas kapitalas 115 336 108 008

Dotacijos, subsidijos 0 33

Įsipareigojimai 40 527 33 668

Finansiniai įsipareigojimai 28 439 23 744

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 155 863 141 709

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA -2,0% -4,3%

ROE -2,7% -5,7%

D/E 24,7% 22,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 394 383

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, litai) 9 676 10 172

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Remigijus Šeris

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)
Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Viktorija Trimbel* („Quantum Capital“)
Arūnas Šikšta* (VU TVM direktorius)

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimas, trans-
liuotojų ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangos bendrovės 
objektuose talpinimas, telefonijos, belaidžio, mobiliojo interneto, 
duomenų perdavimo paslaugų teikimas

*Nepriklausomas narys
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Kelių priežiūros įmonės

www.lakd.lt

 » Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius per 2013 metus 
sumažėjo 15 proc.

 » Išaugo kelių priežiūros įmonių pajamos, tačiau 
pagrindinės veiklos sąnaudos augo sparčiau

 » Kelių priežiūros įmonės apskaitė 9 mln. litų 
nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto

Lietuvos keliuose 2013 metais įvyko 26 eismo įvykiais daugiau, nei 
2012 metais – eismo įvykių skaičius šalyje šiais metais siekė 3 418. Su-
žeistų žmonių skaičius padidėjo nuo 3 952 iki 4 040, tačiau žuvusiųjų skai-
čius sumažėjo nuo 302 iki 258. 

2013 metais kelių priežiūros įmonių veiklos pajamos siekė 264,8 mln. 
litų ir buvo 4,1 proc. didesnės nei 2012 metais. Labiausiai – 11,7 proc., 
iki 40,1 mln. litų – padidėjo įmonės „Šiaulių regiono keliai“ pajamos, ku-
rių didėjimui daugiausia įtakos turėjo pajamų iš rangovinės veiklos augi-
mas. Kartu su išaugiosiomis pajamomis, ūgtelėjo ir kelių priežiūros įmonių 
pardavimo savikaina (4 proc., iki 242,5 mln. litų) bei veiklos sąnaudos (5,2 
proc., iki 22,6 mln. litų). Iš valstybės valdomų kelių priežiūros įmonių ap-
tariamuoju laikotarpiu pardavimų sąnaudas sumažino „Tauragės regiono 
keliai“ (4 proc., iki 12,8 mln. litų), „Utenos regiono keliai“ (0,7 proc., iki 20,5 
mln. litų) ir „Vilniaus regiono keliai“ (0,4 proc., iki 27,5 mln. litų).

Per 2013 metus visos kelių įmonės kartu uždirbo 1,7 mln. litų grynojo 
pelno (10,8 proc. mažiau nei prieš metus). Sumažėjimą lėmė 153 tūkst. 
litų sumažėjęs pelnas iš finansinės ir investicinės veiklos. Visos vienuolika 
kelių priežiūros įmonių 2013 metais dirbo pelningai ir kartu uždirbo 8,4 
mln. litų normalizuoto grynojo pelno, t. y. 2 proc. mažiau nei 2012 metais. 

Kelių priežiūros įmonių portfelyje iš viso buvo apskaityta 8,9 mln. litų 
nuostolių dėl banko „Snoras“ bankroto:

• „Tauragės regiono keliai“ – 3,2 mln. litų;

• „Klaipėdos regiono keliai“ – 2,3 mln. litų;

• „Panevėžio regiono keliai“ – 1,7 mln. litų;

• „Telšių regiono keliai“ – 1,2 mln. litų.

Nuostolius įmonės apskaitė aptariamuoju laikotarpiu arba retrospektyviai 
mažindamos ankstesnių metų nepaskirstytąjį pelną ir turtą.

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

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

261 254
265

3,8% 3,3% 3,1%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Normalizuoto grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 254 346 264 817

Pardavimo savikaina 233 232 242 475

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 21 114 22 343

Veiklos sąnaudos 21 456 22 568

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 2 419 2 281

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 077 2 055

EBITDA 34 935 35 052

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 937 1 728

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 8 506 8 337

Normalizuoto grynojo pelno marža 3,3% 3,1%

BALANSAS1 (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 335 385 334 774

Trumpalaikis turtas 95 358 97 246

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 34 775 36 681

Turto iš viso 430 743 432 020

Nuosavas kapitalas 411 434 406 918

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 19 309 25 102

Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 430 743 432 020

RODIKLIAI1 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 1,9% 1,2%

Normalizuotas ROE 2,0% 2,0%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 2 741 2 706

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 47 47

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 7 675 8 513

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

VADOVYBĖ (GENERALINIS DIREKTORIUS)

„Automagistralė“ Vladislovas Molis

„Alytaus regiono keliai“ Bronius Vaičiulionis

„Kauno regiono keliai“ Vidmantas Lisauskas

„Klaipėdos regiono keliai“ Petras Kaučikas

„Marijampolės regiono keliai“ Juozas Litvinas

„Panevėžio regiono keliai“ Rolandas Žagaras

„Šiaulių regiono keliai“ Piotras Bakanovas

„Tauragės regiono keliai“ Vytautas Povilaika

„Telšių regiono keliai“ a

„Utenos regiono keliai“ Edmantas Šakalys

„Vilniaus regiono keliai“ Petras Džervus

Romualdas Kačerauskas
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 138 881 126 860

Pardavimo savikaina 81 336 76 089

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 545 50 771

Veiklos sąnaudos 10 734 12 491

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 108 244

Veiklos pelnas (nuostoliai) 46 919 38 524

EBITDA 69 908 63 404

Grynasis pelnas (nuostoliai) 41 437 35 747

Grynojo pelno marža 29,8% 28,2%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 447 650 520 905

Trumpalaikis turtas 112 360 155 045

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 79 834 89 895

Turto iš viso 560 010 675 950

Nuosavas kapitalas 536 412 571 749

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 23 598 104 201

Finansiniai įsipareigojimai 0 51 346

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 560 010 675 950

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA 7,7% 5,8%

ROE 8,0% 6,5%

D/E 0,0% 9,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 360 382

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 32 33

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 10 958 10 841

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 nepaskirtas

Valdybos nariai 

Stebėtojų tarybos nariai 

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

0,68
Turtas

mlrd. litų

 

 

„Klaipėdos nafta“

www.oil.lt

 » Bendrovė perkrovė beveik 6 mln. tonų naftos 
produktų – 16 proc. mažiau nei prieš metus

 » Veiklos rezultatus neigiamai paveikė Rytų Europos 
ir globalūs naftos produktų rinkos pokyčiai 

 » Uždirbta 35,7 mln. litų grynojo pelno

 » Pasirašyta sutartis su EIB dėl SGD terminalo 
statybos finansavimo

Per 2013 metus „Klaipėdos nafta“ į terminalo talpyklas perkrovė 5,9 
mln. tonų naftos produktų, t. y. 16 proc. mažiau nei 2012 metais. Kro-
vos sumažėjimą sąlygojo keletas veiksnių. Pagrindinis klientas – AB „Orlen 
Lietuva“ mažino eksportuojamų produktų kiekį jūra, kadangi įmonė didino 
pardavimus NVS šalyse. Verta pažymėti, kad AB „Orlen Lietuva“ ir „Klaipė-
dos nafta“ yra sudariusios ilgalaikę naftos produktų krovos sutartį, kuria 
„Klaipėdos naftai“ bus užtikrinami pagrindiniai mazuto, benzino ir dyzelino 
krovos srautai iki 2024 metų pabaigos. Dar vienas krovą mažinęs veiksnys 
– ženkliai kritęs naftos produktų perdirbimo pelningumas, kas privertė naf-
tos perdirbimo įmones mažinti gamybą bei naftos produktų eksportą. Taip 
pat Mozyrio (Baltarusija) naftos perdirbimo gamykloje antroje metų pusė-
je vyko kapitalinis remontas, kurio metu buvo sumažinta naftos produktų 
gamyba.

„Klaipėdos naftos“ pardavimo pajamos per 2013 metus siekė 126,9 
mln. litų, t. y. 8,7 proc. mažiau nei 2012 metais. Pardavimo savikaina 
sumažėjo 6,5 proc., iki 76,1 mln. litų. Į savikainą įtrauktos sąnaudos dujoms 
sumažėjo 25,9 proc., iki 14,6 mln. litų, tačiau nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos padidėjo 8 proc., iki 24,4 mln. litų (dėl 2012 metų rugsėjo mėne-
sį prijungtos Subačiaus kuro bazės), todėl bendras sąnaudų sumažėjimas 
nebuvo toks ženklus. Bendrovės veiklos sąnaudos buvo 16,4 proc. dides-
nės nei 2012 metais ir siekė 12,5 mln. litų, dėl 2,1 mln. litų išaugusių SGD 
terminalo projekto administravimo sąnaudų. Išaugusios veiklos sąnaudos 
bei 1,8 mln. litų pelną pakeitęs 80 tūkst. litų nuostolis iš finansinės ir in-
vesticinės veiklos lėmė bendrovės grynojo pelno sumažėjimą 13,7 proc., iki 
35,7 mln. litų.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė pasirašė naujas finansavimo sutar-
tis: sąskaitos kreditavimo (overdrafto) su „Nordea Bank Finland Plc.“ Lie-
tuvos skyriumi ir sutartį su Europos investicijų banku dėl iki 300 mln. litų 
(iki 87 mln. eurų) kredito suteikimo SGD terminalo projekto įgyvendinimui.

Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpylimas bei 
susijusios paslaugos, Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo 
projekto įgyvendinimas

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

141 139 127

31,7% 29,8% 28,2%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013  sausis–gruodis
(12 mėn.)

Rytis Ambrazevičius* (Nexetic atstovybė Baltijos šalyse)
Mindaugas Jusius* (AB „Swedbank Life Insurance“)

Valdas Lastauskas (Energetikos ministerija)
Rokas Masiulis (AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius)

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

Romas Švedas* (nepriklausomas konsultantas)

*Nepriklausomas narys
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

9,7
Turtas

mlrd. litų

 

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2 705 2 799
2 907

-3,3%

4,0%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

-1,2%

„Lietuvos energijos“ įmonių grupė

www.le.lt

Elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos 
prekyba ir skirstymas, prekyba gamtinėmis dujomis ir jų tiekimas, 
taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimas ir plėtra

 » Įgyvendinta nauja korporatyvinio valdymo sistema 

 » Įmonių grupės veikla tapo pelninga

 » Veiklos efektyvumas padidėjo – EBITDA marža 
išaugo nuo 18,8 iki 23,3 proc.

 » Pakeistas bendrovės pavadinimas į 
„Lietuvos energija“, UAB

Per 2013 metus „Lietuvos energijos“ grupė uždirbo 2 907,2 mln. litų 
pajamų, t. y. 3,9 proc. daugiau nei iš tęstinės veiklos 2012 metais. Pa-
jamų augimui didžiausią įtaką darė persiųstos elektros energijos kiekio 
augimas (1,2 proc.) ir VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) de-
damosios persiuntimo paslaugos bei elektros perdavimo vidutinės kainos 
padidėjimas tarife. Priešingai nei pajamos, „Lietuvos energijos“ pardavimo 
savikaina per 2013 metus sumažėjo 3,4 proc., iki 1 777,3 mln. litų. Savikai-
na mažėjo dėl sumažėjusios elektros gamybos apimties Lietuvos elektri-
nės blokuose. Įmonių grupės veiklos sąnaudos padidėjo 1,6 proc. ir siekė 
1 001,8 mln. litų. Grupės EBITDA 2013 metais, palyginti su 2012 metais, 
padidėjo 29 proc., iki 678 mln. litų. Per šį laikotarpį „Lietuvos energijos“ 
įmonių grupė uždirbo 117,4 mln. litų grynojo pelno, kai 2012 metais buvo 
patirta 33,7 mln. grynųjų nuostolių (iš tęsiamos veiklos). 

Įmonių grupė didžiąją dalį metinio grynojo pelno uždirbo per pirmus 
tris 2013 metų ketvirčius. Paskutinįjį ketvirtį dėl apskaityto 38 mln. litų 
vertės sumažėjimo grynojo pelno rezultatas buvo neigiamas (-7,9 mln. litų). 
Bendrajam veiklos pelnui ir EBITDA šis apskaitytas vertės sumažėjimas įta-
kos neturėjo.

2013 metų įmonių grupės investicijos siekė 342,4 mln. litų – 35,7 proc. 
mažiau nei per 2012 metus. 2012 metais užbaigtos Lietuvos elektrinės 
naujojo kombinuoto ciklo bloko Elektrėnuose statybos lėmė, kad 2013 
metų investicijos į elektros generacijos pajėgumus sumažėjo iki būtino 
investicijų į turimų gamybos pajėgumų palaikymą lygio. Daugiausia inves-
tuota į skirstomojo tinklo plėtrą – 175,5 mln. litų, t. y. 7,5 proc. daugiau nei 
praėjusiais metais.

Per ataskaitinį laikotarpį įmonių grupėje buvo įvykdyta korporatyvinio 
valdymo pertvarka. 2013 metų liepos mėnesį Finansų ministerijos spren-
dimu buvo pakeisti bendrovės įstatai, pagal kuriuos sudarytas kolegialus 
priežiūros organas – septynių narių stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba rug-
sėjo mėnesį išrinko naują bendrovės valdybą, kurią sudaro tik bendrovės 
darbuotojai. Šiuo metu valdyboje yra penki nariai. Taip pat rugpjūčio 30 
dieną energetikos įmonių grupė ir ją kontroliuojanti bendrovė UAB „Visagi-
no atominė elektrinė“ pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energija“, UAB.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 2 799 090 2 907 162

Pardavimo savikaina 1 840 234 1 777 269

Bendras pelnas (nuostoliai) 958 856 1 129 893

Veiklos sąnaudos 985 814 1 001 833

Veiklos pelnas (nuostoliai) -26 958 128 060

EBITDA 525 457 678 027

Grynasis pelnas (nuostoliai) -33 716 117 377

Grynojo pelno marža -1,2% 4,0%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 0 10 851

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 8 814 397 8 588 536

Trumpalaikis turtas 1 028 803 1 151 924

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 122 176 558 396

Turto iš viso 9 843 200 9 740 460

Nuosavas kapitalas 6 175 014 6 264 495

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 711 864 699 200

Dotacijos, subsidijos 1 125 450 1 091 511

Įsipareigojimai 2 542 736 2 384 454

Finansiniai įsipareigojimai 1 255 991 1 180 088

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 843 200 9 740 460

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA -0,4% 1,2%

ROE -0,6% 1,9%

D/E 20,3% 18,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 4 612 4 379

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 55 60

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 13 353 13 062

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Dalius Misiūnas

Valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai 

Stebėtojų tarybos nariai 

„Lietuvos energijos“ grupę sudaro elektros ir šilumos 
gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos ga-
myba“, AB (valdoma akcijų dalis – 96,1 proc.), elektros 
skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO (82,6 proc.) bei 
jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS (nuo 2013 
metų spalio 15 dienos, valdoma akcijų dalis – 66,67 
proc.) ir UAB „VAE SPB“ (100 proc.).

Ilona Daugėlaitė (Organizacinio vystymo direktorė)
Darius Kašauskas (Finansų ir iždo direktorius)

Mindaugas Keizeris (Strategijos ir plėtros direktorius)
Liudas Liutkevičius (Gamybos ir paslaugų direktorius)

Šarūnas Kliokys* (UAB „Avestis“)
Antanas Danys* (VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“)

Virginijus Lepeška* (UAB „Organizacijų vystymo centras“)
Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija)

Žydrūnė Juodkienė (Energetikos ministerija)
Rasa Noreikienė (Ūkio ministerija)

Tomas Garasimavičius (Vyriausybės kanceliarija)

*Nepriklausomas narys
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

3,31
Turtas

mlrd. litų

 

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė

www.gamyba.le.lt 

Elektros energijos bei šilumos gamyba ir tiekimas ir elektros pre-
kybos veikla

 » Įgyvendinta nauja korporatyvinio valdymo sistema

 » Grynasis pelnas išaugo beveik tris kartus

 » Komercinės veiklos pajamos mažėjo, pelnas 
ženkliai išaugo

 » Reguliuojamos veiklos pajamos mažėjo, nuostolius 
keitė pelnas

 » Bendrovės pavadinimas pakeistas į 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Per 2013 metus „Lietuvos energijos gamyba“, AB pagamino 1,96 TWh 
elektros energijos – 11 proc. mažiau nei per 2012 metus. Pagamintos 
energijos kiekio sumažėjimą lėmė tai, kad dėl sumažintų remtinos gamy-
bos apimčių Lietuvos elektrinėje buvo pagaminta 1,08 TWh elektros energi-
jos – tai 23,9 proc. mažiau nei per 2012 metus.

Kauno hidroelektrinėje per 2013 metus pagaminta 0,41 TWh elektros ener-
gijos. Dėl didesnio vidutinio Nemuno debito šioje elektrinėje pagaminta 
beveik trečdaliu daugiau neišsenkančios, švarios elektros energijos nei per 
2012 metus. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys per 
ataskaitinius metus, palyginus su 2012 metais, beveik nepakito – elektrinė-
je pagaminta 0,47 TWh elektros energijos.

„Lietuvos energijos gamybos“ grupės 2013 metų pardavimo pajamos 
(įskaitant kitos veiklos pajamas) sumažėjo 16,9 proc., iki 1 199,4 mln. 
litų dėl mažesnių gamybos apimčių ir itin stiprios konkurencijos laisvojoje 
rinkoje. Grupės veiklos sąnaudos sumažėjo 22,4 proc., iki 1 076,7 mln. litų, 
labiausiai – dėl mažėjusių elektros ar susijusių paslaugų pirkimų bei dujų 
ir mazuto sąnaudų.

Grupės reguliuojamos veiklos – remtinos elektros energijos gamybos, 
šilumos gamybos bei galios rezervavimo paslaugų – pajamos sumažėjo 
13,5 proc. ir sudarė 43 proc. visų grupės pajamų. Per 2013 metus regu-
liuojama veikla grupei atnešė 27,7 mln. litų pelno prieš apmokestinimą, kai 
2012 metų rezultatas prieš apmokestinimą buvo 11,3 mln. litų nuostolių. 
„Lietuvos energijos gamybos“, AB pelnas prieš mokesčius iš komercinės 
veiklos siekė 75,4 mln. litų – 26,5 proc. daugiau nei 2012 metais, nepaisant 
to, kad pajamos iš komercinės veiklos sumenko 19,4 proc., iki 683,2 mln. 
litų. Įtakos tokiam rezultatui turėjo sėkmingai pasirinkta Grupės elektros 
energijos prekybos strategija bei didesni sisteminių paslaugų pardavimai. 
Efektyvesnės reguliuojama ir komercinė veiklos 2013 metais lėmė geres-
nius pelningumo rodiklius. Visos grupės grynasis pelnas siekė 108,6 mln. 
litų ir buvo 70 mln. litų didesnis nei 2012 metais.

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovėje „Lietuvos energijos gamyba“, 
AB buvo įvykdyta korporatyvinio valdymo pertvarka. 2013 metų liepos 
mėnesį visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują bendrovės įstatų 
redakciją, pagal kurią sudarytas kolegialus priežiūros organas – trijų narių 
stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba rugsėjo mėnesį išrinko naują bendrovės 
valdybą, kurią sudaro tik bendrovės darbuotojai. Šiuo metu valdyboje yra 
penki nariai. Taip pat rugpjūčio 5 dieną nacionalinė elektros energijos ga-
mintoja „Lietuvos energija“, AB pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energijos 
gamyba“, AB.

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

1 430 1 444
1 199

0,1%
2,7%

9,1%
Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 1 443 814 1 199 396

Pagrindinės veiklos sąnaudos 1 386 642 1 076 691

Veiklos pelnas (nuostoliai) 57 172 122 705

EBITDA 170 006 239 263

Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 607 108 608

Grynojo pelno marža 2,7% 9,1%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 1 547 2 398

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 2 994 093 2 861 252

Trumpalaikis turtas 417 862 450 353

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 34 345 219 746

Turto iš viso 3 411 955 3 311 605

Nuosavas kapitalas 1 333 518 1 413 497

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 41 498 43 896

Dotacijos, subsidijos 1 100 461 1 062 730

Įsipareigojimai 977 976 835 378

Finansiniai įsipareigojimai 679 150 564 534

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 411 955 3 311 605

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA 1,1% 3,3%

ROE 2,6% 7,7%

D/E 50,9% 39,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 1 180 1 104

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 9

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 12 346 14 954

AKCININKAI

„Lietuvos energija“, UAB
(Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 96,1 proc.

Kiti akcininkai 3,9 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Juozas Bartlingas

Valdybos pirmininkas Juozas Bartlingas

Valdybos nariai 

Stebėtojų tarybos nariai 

Bendrovė valdo Lietuvos elektrinę ir kombinuoto ciklo bloką, taip pat Kau-
no hidroelektrinę ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. Bendrovė kon-
troliuoja dukterines įmones UAB „Kauno energetikos remontas“ (valdoma 
100 proc. akcijų), Energijos tiekimas UAB (100 proc.) ir UAB Duomenų logis-
tikos centras (54,04 proc.).

Adomas Birulis (Verslo plėtros departamento direktorius)
Darius Kucinas (Gamybos departamento direktorius)

Eglė Čiužaitė (Finansų ir teisės departamento direktorė)
Vidmantas Salietis (Didmeninės elektros prekybos departamento direktorius)

Dalius Misiūnas („Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius, 
valdybos pirmininkas)

Liudas Liutkevičius („Lietuvos energija“, UAB 
gamybos ir paslaugų direktorius, valdybos narys)

Pranas Vilkas*

*Nepriklausomas narys
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

5,09
Turtas

mlrd. litų

 

LESTO įmonių grupė

www.lesto.lt

Elektros energijos persiuntimas ir tiekimas vartotojams skirstymo 
tinklais, naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas, skirstomų-
jų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas

 » Įgyvendinta nauja korporatyvinio valdymo sistema

 » Įmonių grupės veikla tapo pelninga

 » Persiųstos energijos kiekis didėjo, parduotos – mažėjo

LESTO grupės pardavimo pajamos, palyginti su 2012 metais, ūgtelėjo 
6,5 proc., iki 2 431,2 mln. litų. Pajamų pokytį lėmė išaugusios VIAP, elek-
tros energijos perdavimo paslaugos ir įsigijimo kainos. Grupės veiklos są-
naudos paaugo 1,9 proc. ir sudarė 2 373,6 mln. litų. Reikšmingiausiai kito 
elektros energijos pirkimo sąnaudos – jos padidėjo 4,6 proc., iki 1 667,9 
mln. litų. Per 2013 metus įmonių grupė uždirbo 47,6 mln. litų grynojo pelno, 
kai 2012 metais buvo patirta 45,6 mln. litų grynųjų nuostolių. Metų pasku-
tinio ketvirčio grynasis pelnas siekė 5,4 mln. litų ir buvo ženkliai mažesnis 
nei gautas per kitus ketvirčius. Pagrindinė pelno augimo lėtėjimo priežastis 
– paskutinį ketvirtį dėl sezoniškumo smarkiai išaugusios remonto ir techni-
nės priežiūros sąnaudos (paskutinio ketvirčio sąnaudos sudarė 41,8 proc. 
metinių sąnaudų). Ataskaitinio laikotarpio grupės EBITDA buvo 17,3 proc. 
didesnis nei 2012 metais ir sudarė 458,6 mln. litų (EBITDA marža padidėjo 
nuo 17,1 iki 18,9 proc.). EBITDA išaugo dėl 30 mln. litų sumažėjusių nusidė-
vėjimo ir amortizacijos sąnaudų.

LESTO per 2013 metus klientams persiuntė 8 209 mln. kWh elektros 
energijos, t. y. 1,2 proc. daugiau nei 2012 metais. Elektros energijos par-
davimų apimtys iš to skaičiaus sudarė 37,3 proc., likusiems vartotojams 
LESTO teikė tik persiuntimo paslaugą. Persiųstos energijos kiekio padidėji-
mą lėmė išaugęs naujų vartotojų skaičius ir pagerėjusi ekonominė padėtis 
Lietuvoje. Parduotos elektros energijos kiekis, palyginti su 2012 metais, 
sumažėjo 15,2 proc., iki 3 061 mln. kWh dėl vartotojų pasirinkimo naudotis 
nepriklausomų tiekėjų paslaugomis.

Per 2013 metus LESTO investicijos į naujų vartotojų įrenginių prijungi-
mą ir elektros tinklų palaikymą siekė 298,5 mln. litų – 7,6 proc. mažiau 
nei per 2012 metus. Buvo prijungti 20 649 naujų vartotojų objektai, t. y. 
13,9 proc. daugiau nei per 2012 metus.

Per ataskaitinį laikotarpį AB LESTO buvo įvykdyta korporatyvinio 
valdymo pertvarka. Liepos mėnesį visuotinis akcininkų susirinkimas pa-
tvirtino naują Bendrovės įstatų redakciją, pagal kurį sudarytas kolegialus 
priežiūros organas – trijų narių stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba rugsėjo 
mėnesį išrinko naują Bendrovės valdybą, kurią sudaro tik įmonės darbuo-
tojai. Šiuo metu valdyboje yra penki nariai.

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2 245 2 284 2 431

-2,7% -2,0%

2,0%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 2 283 653 2 431 162

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2 329 790 2 373 620

Veiklos pelnas (nuostoliai) -46 137 57 542

EBITDA  390 964  458 581

Grynasis pelnas (nuostoliai) -45 586 47 646

Grynojo pelno marža -2,0% 2,0%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 346  1 172

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 4 910 270 4 822 861

Trumpalaikis turtas 260 241 263 753

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 066 26 590

Turto iš viso 5 170 511 5 086 614

Nuosavas kapitalas 3 431 430 3 369 102

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 131 452 126 979

Dotacijos, subsidijos 45 940 48 468

Įsipareigojimai 1 739 081  1 717 512

Finansiniai įsipareigojimai 576 767 615 527

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 170 511 5 086 614

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA -0,9% 0,9%

ROE -1,3% 1,4%

D/E 16,8% 18,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 3 384 3 212

Vadovaujančių darbuotojų skaičius  24  22

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai)  11 965 13 347

AKCININKAI

UAB „Lietuvos energija“ 
(Netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 82,6 proc.

E.ON Ruhrgas International Gmbh 11,8 proc.

Kiti akcininkai 5,6 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Aidas Ignatavičius

Valdybos pirmininkas Aidas Ignatavičius (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai 

Stebėtojų tarybos nariai Darius Kašauskas („Lietuvos energija“, UAB)
Ilona Daugėlaitė („Lietuvos energija“, UAB)

Petras Povilas Čėsna*

Bendrovė turi tiesioginę kontrolę šiose dukterinėse įmo-
nėse: „Elektros tinklo paslaugos“ (valdoma akcijų dalis 
– 100 proc.) ir „NT valdos“ (57,30 proc.).

Dalia Andrulionienė (Personalo ir komunikacijos tarnybos direktorė)
Andrius Bendikas (Finansų ir administracijos tarnybos direktorius)

Virgilijus Žukauskas (Elektros tinklo tarnybos
direktorius-generalinio direktoriaus pavaduotojas)

Sergejus Ignatjevas (Kliento aptarnavimo tarnybos direktorius)

*Nepriklausomas narys
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

2,55
Turtas

mlrd. litų

 

„Litgrid“ įmonių grupė

www.litgrid.eu

„Litgrid“ – dukterinė VVĮ „EPSO-G“ bendrovė yra Lietuvos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros ener-
gijos srautus Lietuvoje ir palaikantis stabilų šalies elektros energe-
tikos sistemos darbą

„Litgrid“ grupei priklauso elektros įrenginių techninę priežiūrą atlie-
kanti bendrovė „Tetas“ (valdoma akcijų dalis – 100 proc.) ir Lietuvos 
energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool“ (valdoma akcijų dalis 
– 67 proc.). Be to „Litgrid“ turi 50 proc. „LitPol Link“ ir 20 proc. Duome-
nų logistikos centro (buvusios UAB „Technologijų ir inovacijų centras”) 
akcijų.

 » Dėl padidėjusios prekybos balansavimo reguliavimo
elektros energija, grupės pajamos išaugo 21 proc.

 » Grynojo pelno marža sumažėjo 1 procentiniu punktu,
EBITDA rodiklis išliko stabilus

 » Įgyvendinta nauja korporatyvinio valdymo sistema

Per 2013 metus „Litgrid“ įmonių grupė uždirbo 613,9 mln. litų pajamų, 
t. y. 20,8 proc. daugiau nei 2012 metais. Bendrovės pajamos daugiausiai 
augo dėl 71,7 proc., iki 186,8 mln. litų išaugusių prekybos balansavimo-re-
guliavimo elektros energija pajamų. Padidėjimą lėmė tai, kad 2013 metais 
balansavimo energijos tiekėjai nupirko 48 proc. didesnį elektros energijos 
kiekį nei 2012 metais.

Bendrovės veiklos sąnaudos išaugo 22,4 proc., iki 587,6 mln. litų. Elek-
tros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per 2013 metus išau-
go daugiausiai – nuo 215,7 iki 291,8 mln. litų. Iš jų labiausiai, dėl išaugusių 
pardavimų apimties, padidėjo elektros energijos balansavimo-reguliavimo 
sąnaudos – 83,4 proc., iki 156,5 mln. litų. Kitos veiklos sąnaudos padidėjo 
29,8 proc., iki 92,2 mln. litų. Padidėjimą lėmė apskaitytas 21,2 mln. litų gau-
tinų sumų vertės sumažėjimas už patiektą balansavimo energiją. Palyginti 
su 2012 metais, 2013 metais EBITDA beveik nesikeitė ir siekė 156,8 mln. litų. 
Grynojo pelno gauta 25,4 mln. litų, t. y. 2,9 proc. mažiau nei 2012 metais. 
Įmonių grupė visą metų pelną uždirbo per pirmus tris 2013 metų ketvir-
čius, nes paskutinis ketvirtis grupei buvo nuostolingas – patirta 3,9 mln. 
litų nuostolių dėl kitų sąnaudų padidėjimo (paskutinio ketvirčio sąnaudos 
sudarė 44,6 proc. metinių sąnaudų). Kitos sąnaudos daugiausiai augo dėl 
padidėjusių gautinų sumų atidėjimų. Valstybinė kainų ir energetikos kainų 
kontrolės komisija įvertins 2013 metų skirtumą tarp prognozuotų ir faktinių 
sisteminių paslaugų tiekimo sąnaudų ir pajamų, ir šiuo skirtumu (20,9 mln. 
litų) sumažins 2015 metų sisteminių paslaugų veiklos pajamas ir pelną.

2013 metais bendrovė aukštos įtampos elektros tinklais šalies porei-
kiams perdavė 0,7 proc. daugiau, t. y. 9,3 TWh elektros energijos.

Per 2013 metus „Litgrid“ įmonių grupė investavo 206 mln. litų. Iš jų 74 
proc. buvo investuoti į strateginių elektros energetikos projektų įgyvendi-
nimą. Bendrovė įgyvendina strateginius Lietuvos elektros energetikos pro-
jektus – tarptautines elektros jungtis „NordBalt“ (Lietuva-Švedija) ir „LitPol 
Link“ (Lietuva-Lenkija). Likusios investicijos skirtos perdavimo tinklų re-
konstrukcijai ir plėtrai.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įvykdyta korporatyvinio valdymo per-
tvarka. Gegužės mėnesį visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino naują 
bendrovės įstatų redakciją, pagal kurią sudarytas kolegialus priežiūros or-
ganas – trijų narių stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba rugsėjo mėnesį išrin-
ko naują bendrovės valdybą, kurią sudaro penki nariai.

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

435 508
614

-3,9%

5,1% 4,1%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 508 367 613 902

Veiklos sąnaudos 480 040 587 635

Veiklos pelnas (nuostoliai) 28 327 26 267

EBITDA 154 610 156 794

Grynaisis pelnas (nuostoliai) 26 114 25 357

Grynojo pelno marža 5,1% 4,1%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 109 -312

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas 2 114 629 2 185 988

Trumpalaikis turtas 380 041 361 861

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 127 387 81 562

Turto iš viso 2 494 670 2 547 849

Nuosavas kapitalas 1 534 868 1 508 539

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 4 390 259

Dotacijos, subsidijos 304 971 423 955

Įsipareigojimai 654 831 615 355

Finansiniai įsipareigojimai 184 068 221 523

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 494 670 2 547 849

RODIKLIAI 2012-12-31 2013-12-31

ROA 1,0% 1,0%

ROE 1,5% 1,7%

D/E 12,0% 14,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 701 670

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 16 13

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 12 919 12 650

AKCININKAI

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

Kiti akcininkai 2,5 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Daivis Virbickas

Valdybos pirmininkas Daivis Virbickas  (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai 

Stebėtojų tarybos nariai Aleksandras Spruogis (Energetikos ministerija) 
Audrius Misevičius (Ministro pirmininko kanceliarija)

Violeta Greičiuvienė (Energetikos ministerija)

Vidmantas Grušas (Perdavimo tinklo departamento direktorius)
Rimantas Busila (Finansų departamento direktorius) 

Karolis Sankovski (Strateginės infrastruktūros departamento direktorius)
Rolandas Masilevičius (ITT ir administravimo departamento direktorius)
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

3,56
Turtas

mlrd. litų

 

Miškų urėdijos
www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

 » Miškų urėdijų parduotas apvaliosios medienos 
kiekis didėjo 2,7 proc.

 » Vidutinė parduotos medienos kaina padidėjo 
5,5 proc., iki 133,1 lito 

 » Pardavimo pajamos išaugo beveik 8 proc.

 » Normalizuotas urėdijų grynasis pelnas išaugo 
21,1 proc., iki 107,2 mln. litų

Per 2013 metus 42 Lietuvos miškų urėdijos pardavė 3,6 mln. kubinių 
metrų apvaliosios medienos – 2,7 proc. daugiau nei per 2012 metus. Vi-
dutinė parduotos medienos kaina, palyginti su 2012 metais, padidėjo nuo 
126,2 iki 133,1 lito. 2013 metais toliau sėkmingai vyko miškų urėdijų paga-
mintos apvaliosios medienos pardavimai naudojant elektroninę medienos 
prekybos sistemą (AMEPS). 

Miškų urėdijų pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 
531,9 mln. litų – tai 7,5 proc. daugiau nei per 2012 metus. Didžiąją pa-
jamų dalį sudarančios apvaliosios medienos pardavimo pajamos padidėjo 
8,4 proc., iki 484,8 mln. litų, o pardavimo savikaina padidėjo 7,9 proc., iki 
181 mln. litų. Savikainos augimą daugiausiai lėmė padidėjusi apvaliosios 
medienos realizavimo apimtis (įtaka padidėjimui – 4,8 mln. litų) ir gamybos 
savikainos padidėjimas (įtaka padidėjimui – 8,4 mln. litų). Sėklų ir sodme-
nų pardavimų savikaina dėl sumažėjusios pardavimų apimties mažėjo 1,2 
mln. litų.

Urėdijų veiklos sąnaudos ūgtelėjo 4,6 proc., iki 276,6 mln. litų. Sąnaudų 
augimą daugiausiai lėmė 10,7 proc., iki 80,5 mln. litų padidėję netipiniai 
mokesčiai. Nors per 2013 metus padidėjo miškų urėdijų pardavimo savikai-
na bei veiklos sąnaudos, tačiau pardavimo pajamos išaugo daugiau, dėl to 
normalizuotas grynasis pelnas padidėjo 21,1 proc., iki 107,2 mln. litų.

2011 sausis–gruodis
(12 mėn.)

546
495

532
17,8% 17,9% 20,2%

Pardavimo pajamos (mln. litų)
Normalizuoto grynojo pelno marža

2012 sausis–gruodis
(12 mėn.)

2013 sausis–gruodis
(12 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. LITŲ) 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Pardavimo pajamos 494 694 531 882

Pardavimo savikaina 206 665 219 814

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 288 029 312 068

Veiklos sąnaudos 264 360 276 603

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 5 978 8 075

Veiklos pelnas (nuostoliai) 29 647 44 498

EBITDA 70 071 87 252

Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 744 38 429

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 88 571 107 240

Normalizuoto grynojo pelno marža 17,9% 20,2%

BALANSAS (TŪKST. LITŲ) 2012-12-31 2013-12-31

Ilgalaikis turtas1 3 310 213 3 330 947

Trumpalaikis turtas 226 287 231 909

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 69 097 73 044

Turto iš viso 3 536 500 3 562 856

Nuosavas kapitalas1 3 456 816 3 481 584

Dotacijos, subsidijos 33 559 35 817

Įsipareigojimai 46 125 45 454

Finansiniai įsipareigojimai 863 672

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 536 500 3 562 856

RODIKLIAI1 2012-12-31 2013-12-31

Normalizuotas ROA 2,4% 3,0%

Normalizuotas ROE 2,5% 3,1%

D/E 0,0% 0,0%

1 – Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės vertės padidintos dis-
kontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, kuri, remiantis atliktu vertinimu 2012 metų 
pabaigoje sudarė 2 971 mln. litų. Rodikliai apskaičiuoti remiantis padidintomis ilgalaikio turto ir nuo-
savo kapitalo vertėmis.

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2012 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

Darbuotojų skaičius 3 719 3 737

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 84 84

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėne-
sio atlyginimas (bruto, litai) 6 060 6 631

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Petras Kanapienis
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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 „Lietuvos 
energija“, UAB (anksčiau UAB „Visagino atominė elektrinė“), 
UAB „EPSO-G“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Lietuvos paš-
to įmonių grupių finansiniai rezultatai bei Generalinės miškų 
urėdijos konsoliduotieji 42 miškų urėdijų finansiniai rezultatai. 
Bendrovių AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Amber Grid“, kurių valsty-
bė valdo mažesnę negu 50 proc. dalį, rezultatai, remiantis Tarp-
tautiniais finansinės atskaitomybės standartais, agreguojami 
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 
(gruodžio 31 dieną);

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

 » miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta 
miškų verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų srau-
tų metodą. 2013 metų pradžioje miškų vertė buvo perskaičiuo-
ta, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, 
kad miškų vertė dėl medienos kainų nuosmukio sumažėjo 8,7 
proc., nuo 3 253 mln. litų 2011 metų pabaigoje iki 2 971 mln. litų 
2012 metų pabaigoje. Šioje ataskaitoje daroma prielaida, kad 
paskutiniojo 2013 metų ketvirčio pabaigoje miškų vertė išliko 
nepakitusi;

 » iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių tur-
to, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų verčių atimta šių kelių 
apskaitinė vertė (6,9 mlrd. litų 2013 metų ketvirtojo ketvirčio 
pabaigoje). Ji parodo investuotų biudžeto lėšų kiekį, tačiau 
kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė prilygsta nuliui, nes 

Vertinimo 
metodika

keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių priežiūros 
įmonėms;

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

Ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių bendrieji finansiniai įsipa-
reigojimai ir D/E rodikliai nurodyti neįtraukiant beprocentės 
paskolos, Finansų ministerijos suteiktos VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“. 2012 metų pabaigoje šios paskolos likutis sudarė 
2 252 mln. litų, o 2013 metų pabaigoje – 2 710 mln. litų. Tačiau 
šia paskola padengtas Indėlių draudimo fondo deficitas, todėl į 
VVĮ bendruosius finansinius įsipareigojimus šios paskolos suma 
neįskaičiuota.

Ataskaitoje nurodomi agreguoti VVĮ portfelio ir sektorių veiklos 
pelno prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) rodikliai, ap-
skaičiuoti prie veiklos pelno arba nuostolių (apimančių ir tipi-
nės veiklos, ir kitos veiklos rezultatą) pridėjus nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudas. Įmonių aprašymuose nurodomi įmo-
nių pateikti 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 
normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai), kuris apskaičiuo-
jamas grynąjį pelną padidinus (grynuosius nuostolius sumaži-
nus) netipinių mokesčių valstybei suma, sumažinta pelno mo-
kesčio (15 proc.) dalimi, arba visa netipinių mokesčių valstybei 
suma, jei teisės aktų nustatyta tvarka įmonės pelno mokesčio 
nemokėjo. Šis koregavimas pateikiamas tik informaciniais tiks-
lais, o jo įtaka balansinėms vertėms ataskaitoje nenurodoma.

Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskai-
čiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) 
dalijant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, 
išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabai-
goje. Kitaip tariant, skaičiuojant kapitalo grąžos rodiklį 2013 
metų gruodžio 31 dieną, imamas pelnas, kurį įmonė uždirbo 
nuo 2013 metų sausio 1 dienos iki 2013 metų gruodžio 31 die-
nos. Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 2013 metų 
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sausio 1 dieną ir 2013 metų gruodžio 31 dieną vidurkiai.

2013 metų keturių ketvirčių VVĮ finansiniams rodikliams įta-
kos turėjo nuostoliai, apskaityti dėl bankų bankrotų. Siekiant 
geresnio duomenų palyginamumo, ataskaitoje VVĮ portfelio 
ir sektorių apžvalgose nurodomas normalizuotas grynasis 
pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir bankų 
bankrotų įtaką. Bankų bankrotų įtaka eliminuota prie gryno-
jo pelno, eliminavus netipinius mokesčius valstybei, pridėjus 
įmonių į finansines arba veiklos sąnaudas įtrauktus nuostolius 
dėl finansinio turto vertės sumažėjimo (nurašymo). Kadangi 
šios sąnaudos, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu, nėra 
laikomos leidžiamais atskaitymais (t. y. šiomis sąnaudomis 
nemažinama pelno mokesčiu apmokestinama pajamų suma), 
koreguojant grynąjį pelną pridėta visa sąnaudų suma, t. y. ne-
sumažinta pelno mokesčio dalimi.

Ataskaitoje nurodyti grynojo pelno maržos, ROE ir ROA rodi-
kliai apskaičiuoti naudojant normalizuoto pelno vertes. Be to, 
siekiant suvienodinti duomenis, VVĮ portfelio ir sektorių apž-
valgose visi su bankų bankrotais susiję nuostoliai, vadovaujan-
tis Tarptautiniais apskaitos standartais, įtraukti į finansinės ir 
investicinės veiklos sąnaudas, nors kai kurios VVĮ, taikančios 
Verslo apskaitos standartus, šiuos nuostolius įtraukė į veiklos 
sąnaudas.

Įmonių aprašymuose nurodytos tokios įmonių valdybos, ko-
kios jos buvo 2014 metų vasario 28 dieną, o darbuotojų skaičius 
bei vadovaujančių darbuotojų skaičius nurodyti tokie, kokie jie 
buvo analizuojamo laikotarpio pabaigoje – 2013 metų gruodžio 
31 dieną. Įmonių grupių dalys jų valdomose bendrovėse taip 
pat nurodytos tokios, kokios jos buvo 2013 metų gruodžio 31 
dieną.

Portfelio aprašyme, dalyje „Nuosavybės grąža pagal DuPoint 
analizę“ esanti palyginamųjų užsienio įmonių analizė atlikta 
remiantis Capital IQ ir Bloomberg duomenimis. Palyginimo 
tikslais buvo agreguoti Vakarų Europos, Rytų Europos ir Rusijos 
įmonių duomenys iš sektorių, kuriems priskiriamos ir Lietuvos 
VVĮ (energijos, naftos ir dujų skirstymo, geležinkelių, transpor-
to). Kiekvieno šių sektorių įmonių lygmens duomenys buvo 
agreguoti ir apskaičiuoti vidutiniai sektoriaus nuosavo kapitalo 
grąžos bei šio rodiklio sudėtinių rodiklių (pelno maržos, turto 
apyvartumo, finansinio sverto) dydžiai. Juos skaičiuojant buvo 
pašalintos įmonės, kurių duomenys buvo nepakankami arba 
klaidingi. Analizėje naudoti svertiniai užsienio sektorių nuo-
savo kapitalo grąžos bei jo sudėtiniai rodikliai buvo sudaryti 
atsižvelgiant į atitinkamų sektorių pasiskirstymą pagal turtą 
Lietuvos energetikos ir susisiekimo sektoriuose.
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1 UAB „Lietuvos energija“ 
įmonių grupė1 100,0% Finansų ministerija Energetika 1B I 9 740 460 2 907 162  598 250  117 377

1a AB „Lietuvos energijos 
gamyba“ įmonių grupė2 96,1% UAB „Lietuvos energija“ 

įmonių grupė Energetika - I 3 311 605 1 199 396  214 229  108 608

1b AB LESTO įmonių grupė 82,6% UAB „Lietuvos energija“ 
įmonių grupė Energetika - I 5 086 614 2 431 162  423 902  47 646

2 UAB „EPSO-G“3 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1B I 2 558 517  614 112  161 429  17 893
2a AB LITGRID įmonių grupė4 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika - I 2 547 849  613 902  156 794  25 357
3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 1B I  675 950  126 860  63 404  35 747
4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V  3 325   0 -12 -1

5 VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė5 - Energetikos ministerija Energetika 2 III 2 116 463   422  15 137  7 238

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V  1 419   66 -57 -62

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 1A II  194 287  73 502  9 877  4 249
8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Valstybės turto fondas Energetika 1A IV  31 611  7 246 -14 887 -14 300

9 VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 I  329 722  140 096  2 675  2 266

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I 6 258 639 1 637 004  513 155  104 360

11 AB Lietuvos jūrų 
laivininkystė 56,7% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1A II  162 985  92 337 -22 737 -41 238

12 AB Lietuvos pašto įmonių 
grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  234 833  201 713  11 049  1 125

13 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B IV  38 204  15 394  7 308  2 651
14 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 II  166 768  89 225  14 594   818

15 VĮ Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I 1 745 657  158 553  119 471  81 460

16 VĮ „Kauno aerouostas“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B III  163 083  6 977 -413 -2 763

17 VĮ Tarptautinis 
Palangos oro uostas - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B III  147 199  5 488  1 279   112

18 VĮ Tarptautinis Vilniaus oro 
uostas - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  337 603  58 463  19 119  4 093

19 VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 IV  85 758  7 153 -44 -790

20 AB Lietuvos radijo ir 
televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B II  141 709  62 589  13 479 -6 410

21 VĮ „Automagistralė“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II 1 062 301  31 359  3 072   204

22 VĮ „Alytaus regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  385 947  15 522  2 753   106

23 VĮ „Kauno regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Susi-
siekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  864 335  32 120  4 458   109

24 VĮ „Klaipėdos regiono 
keliai“ -

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  626 395  20 922  2 132   84

25 VĮ „Marijampolės regiono 
keliai“ -

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  534 512  15 073  2 468   37

26 VĮ „Panevėžio regiono 
keliai“ -

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  463 845  29 067  4 155   236
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27 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  974 720  40 075  5 642   692

28 VĮ „Tauragės regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  302 734  14 485  2 139   67

29 VĮ „Telšių regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  361 156  14 314  1 845   80

30 VĮ „Utenos regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  570 848  22 296  3 275   61

31 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II 1 203 729  29 584  3 113   52

32 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Valstybės turto fondas Susisiekimas 1A V  9 170  6 435  1 600   710

33 VĮ Valstybinis miškotvarkos 
institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 1A V  5 446  7 041   537   313

34 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  10 987  8 311  1 436   495

35 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  13 697  10 558  1 378   665

36 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  13 645  14 303  2 039  1 066

37 VĮ Druskininkų miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B V  8 726  7 557  1 333   568

38 VĮ Dubravos eksperimenti-
nė-mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B V  19 129  9 243  1 671   742

39 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  8 947  9 265  1 221   584

40 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  11 209  10 265  1 418   580

41 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  10 522  8 679  1 353   563

42 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  22 768  16 589  3 291  1 794

43 VĮ Kaišiadorių miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B IV  16 138  12 469  2 188   879

44 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  14 172  10 653  1 544   509

45 VĮ Kazlų rūdos mokomoji 
miškų urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B IV  12 115  14 918  2 146   970

46 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  20 708  14 800  1 960   326

47 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  26 570  17 339  3 406  1 385

48 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  4 697  6 461   578   258

49 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  15 921  10 925  1 253   446

50 VĮ Marijampolės miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B V  7 858  10 511   982   339

51 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  12 038  15 150  1 977   993

52 VĮ Nemenčinės miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B IV  12 619  12 847  2 376  1 272

53 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  8 297  10 843   862   326

54 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B III  24 151  22 612  3 513  1 521

55 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  15 316  11 774  2 148  1 018

56 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  14 479  12 822  1 838  1 188
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57 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  11 509  10 564  1 698   683

58 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  10 413  11 564  1 770   756

59 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  7 967  11 888  1 249   526

60 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  12 167  13 816  2 325   922

61 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  14 538  11 796  1 839  1 120

62 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  15 203  13 694  2 304   967

63 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  15 648  14 482  2 131  1 147

64 VĮ Švenčionėlių miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B IV  18 698  16 468  3 482  1 899

65 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  24 274  21 223  4 428  1 885

66 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  16 752  16 329  2 925  1 093

67 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  9 324  8 950  1 910  1 030

68 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  18 990  19 767  4 151  2 464

69 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  19 751  21 259  2 655   813

70 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  5 324  6 524   380   59

71 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  17 007  11 571  2 469  1 476

72 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  13 488  10 874  2 098   941

73 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  9 874  9 828  1 335   855

74 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  19 128  15 180  2 573  1 075

75 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  7 302  7 212  1 095   660

76 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1A V  3 121  1 727   327   261

77 VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras - Aplinkos ministerija Kita 1B V  4 266  4 259  1 201   866

78 UAB „Būsto paskolų 
draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 1B III  103 157  5 328 -19 844 -18 856

79 VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“ - Finansų ministerija Kita 2 III  126 428  2 467 -5  1 249

80 VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“ - Finansų ministerija Kita 2 V  12 175  1 931   60   68

81 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 2 III  358 902  5 605  1 436  1 098

82 UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra6 100,0% Finansų ministerija Kita - IV  69 281   158 -143 -147

83 VĮ prie Alytaus pataisos 
namų - Kalėjimų 

departamentas Kita 1B V  4 260  5 335 -87 -268

84 VĮ prie Marijampolės 
pataisos namų - Kalėjimų 

departamentas Kita 1B V  11 943  5 322 -77 -387

85 VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų 
pataisos namų - Kalėjimų 

departamentas Kita 1B IV  11 196  14 612 -70 -460

86 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 2 V  5 613   651 -103   775
87 VĮ Vilniaus pilių direkcija - Kultūros ministerija Kita 2 III  104 439   619 -92 -109

88 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo 
departamentas Kita 2 IV  2 705  28 590   150   44

89 UAB Respublikinė moko-
moji sportinė bazė 100,0% Kūno kultūros ir sporto 

departamentas Kita 1A V   389   295 -67 -69
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90 UAB Sportininkų testavimo 
ir reabilitacijos centras 100,0% Kūno kultūros ir sporto 

departamentas Kita 2 V  1 570   267 -86 -131

91 UAB Lietuvos monetų 
kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 1B IV  22 003  17 843  1 067   190

92 VĮ Valstybės turto fondas - Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė Kita 2 V  10 292  5 068 -1 402 -1 063

93 AB Informacinio verslo 
paslaugų įmonė 51,7% Lietuvos statistikos 

departamentas Kita 1A V  3 912  2 397   446   347

94
VĮ distancinių tyrimų ir 
geoinformatikos centras 
„Gis-centras“

- Nacionalinė žemės 
tarnyba Kita 2 V  6 547   934   166   17

95 UAB „Baldžio šilas“ 70,6% Neįgaliųjų reikalų 
departamentas Kita 1A V  7 309  2 084 -225 -497

96 VĮ Seimo leidykla „Valsty-
bės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 2 V  6 509  3 985   565   317

97 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B V  14 311  6 976  1 518   699
98 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1A IV  26 517  14 743  3 531  2 680

99 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos 
ministerija Kita 1A V  4 772  9 654   260   213

100 AB „Mintis“ 80,7% Švietimo ir mokslo 
ministerija Kita 1A V  1 644   266 -55 -148

101 UAB Kauno Petrašiūnų dar-
bo rinkos mokymo centras 54,2% Švietimo ir mokslo 

ministerija Kita 2 V  3 378  2 452   537   556

102 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 2 II  72 965  99 187  3 445   613

103 AB Giraitės ginkluotės 
gamykla 100,0% Ūkio ministerija Kita 1A III  68 868  20 955  3 683  2 612

104 UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 2 IV  53 922  5 340  5 134  5 272

105 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1A IV  96 559  3 714 -1 653 -2 484

106
UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centras „LITEX-
PO“

98,8% Ūkio ministerija Kita 1A IV  47 485  20 060  5 832  3 304

107 VĮ „Visagino statybininkai“7 - Ūkio ministerija Kita 1A V  7 947   833 -696 -842
108 VĮ poilsio namai „Baltija“ - Ūkio ministerija Kita 1A V  6 350  4 137 -1 298 -1 581

109 AB Klaipėdos metrologijos 
centras 100,0% Valstybinė metrologijos 

tarnyba Kita 1B V  2 808  1 549   197   62

110 AB Šiaulių metrologijos 
centras 100,0% Valstybinė metrologijos 

tarnyba Kita 1B V  1 466  1 037   62 -43

111 AB Vilniaus metrologijos 
centras 100,0% Valstybinė metrologijos 

tarnyba Kita 1B V  9 671  4 965   674   428

112 AB Kauno metrologijos 
centras 100,0% Valstybinė metrologijos 

tarnyba Kita 1B V  4 314  2 267   364   192

113 AB Panevėžio metrologijos 
centras 100,0% Valstybinė metrologijos 

tarnyba Kita 1B V  1 390  1 308   154   65

114 UAB „Senevita“ 100,0%

Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos

Kita 1A V  3 804  6 043   132   11

115 UAB sanatorija „Pušyno 
kelias“ 100,0%

Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos

Kita 1A V  7 307  4 958   142 -60

116 VĮ „Infostruktūra“ - Vidaus reikalų 
ministerija Kita 1B III  27 336  30 034  2 513   322

117 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų 
ministerija Kita 2 II  60 896  78 771  13 867  7 772

118 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  21 205  11 008  3 187  1 094

119 AB „Lietuvos veislininkystė“ 98,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  10 884  7 104   245   20

120 AB „Kiaulių veislininkystė“8 98,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A -   0   0   0   0
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VVĮ nelaikomos įmonės, kurių valstybės nuosavybės dalis įtraukta į VVĮ portfelį:

1 AB „Lietuvos dujos“9 17,7% Finansų ministerija Energetika - - 1 537 267 1 050 511 109 088 32 267
2 AB „Amber Grid“10 17,7% UAB „EPSO-G“ Energetika - IV 1 748 927  169 291 n.d. 9 996

Bankrutuojančios ir likviduojamos įmonės:

1 VĮ Transporto ir kelių tyrimo 
institutas11 - Susisiekimo ministerija Kita 2 - n.d. n.d. n.d. n.d.

2 UAB Lietuvos tyrimų cen-
tras12 100,0%

Švietimo ir mokslo 
ministerija, Ūkio 
ministerija

Kita - - n.d. n.d. n.d. n.d.

* Tiesiogiai ir netiesiogiai; valstybės įmonės (VĮ) nuosavybės teise priklauso valstybei.
1 Vykdant Europos Parlamento Trečiojo energetikos paketo direktyvą,  2012 m. rugsėjo 27 d. Ūkio ministerijai buvo perduotos iki tol Energetikos ministerijos patikėjimo 
teise valdytos UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos. Siekiant išvengti bet kokių galimų interesų konfliktų 2013 m. vasario 13 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ ak-
cijos buvo perduotos Finansų ministerijai. 2013 metų rugpjūčio 30 dieną energetikos įmonių grupė ir jos kontroliuojanti bendrovė „Visagino atominė elektrinė“ pakeitė 
pavadinimą į „Lietuvos energija“, UAB. Bendrovės pavadinimas pakeistas tęsiant įmonių grupės korporatyvinio valdymo pertvarką.
2 2013 metų rugpjūčio 5 dieną, tęsiant įmonių grupės korporatyvinio valdymo pertvarką, Lietuvos energija, AB pakeitė pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB.
3 UAB „EPSO-G“ įkurta 2012 m. liepos 25 d.
4 AB LITGRID akcijos, iki tol priklausiusios UAB „Visagino atominė elektrinė“, 2012 m. rugsėjo 27 d. atlygintinai perduotos UAB „EPSO-G“.
5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė yra uždarymo etape (gamyba buvo vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d.).
6 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra įregistruota 2013 m. balandžio 11 d.
7 VĮ „Visagino statybininkai“ yra restruktūrizuojama įmonė.
8 AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“.
9 AB „Lietuvos dujos“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės valstybės nuosavybės 
dalis ir valstybei išmokėti dividendai.
10 AB „Amber Grid“ buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ 
atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. AB „Amber Grid“ pajamos ir turtas pateikiami tik informacijos tikslais, 
tačiau į Valstybės valdomų įmonių portfelį įtraukiama tik šios įmonės valstybės nuosavybės dalis ir valstybei išmokėti dividendai.
11 VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas nuo 2012 m. liepos 20 d. reorganizuotas į viešąją įstaigą.
12 UAB Lietuvos tyrimų centrui 2013 m. rugpjūčio 26 d. iškelta bankroto byla.

Nr. Įmonės pavadinimas Va
ls

ty
be

i 
pr

ik
la

us
an

ti 
da

lis
*

Atskaitomybė Sektorius Gr
up

ė

Ka
te

go
ri

ja

Turtas 
2013-12-31, 

tūkst. litų

Pardavimo 
pajamos 
2013 m., 

tūkst. litų

EBITDA 
2013 m., 

tūkst. litų

Grynasis 
pelnas 

2013 m., 
tūkst. litų

121 UAB „Gyvulių produktyvu-
mo kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  3 835  3 613   396   191

122 UAB „Lietuvos žirgynas“ 88,6% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  7 483  1 204   426   78

123 UAB „Panevėžio veislinin-
kystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   759   270 -107 -155

124 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 801   374   149   4
125 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  5 332  12 311   522   203
126 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 604   732   274   1

127 UAB „Valstybinė projektų ir 
sąmatų ekspertizė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   387   360 -71 -78

128 UAB Aerogeodezijos ins-
titutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  8 166  4 177   325   44

129 UAB Dotnuvos eksperimen-
tinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  7 088  6 345   916   129

130 UAB Klaipėdos žuvininkys-
tės produktų aukcionas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  3 268   676 -156 -170

131 UAB Upytės eksperimenti-
nis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  9 498  5 150  1 100   787

132 UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1B III  112 357  2 213 -1 278   365

133 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  19 456  13 946  2 673   629

134
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos 
reguliavimo agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  9 192   608   0 -125

135 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  43 595  17 923  1 205   444

136 VĮ Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centras - Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  16 459  1 862   877   587

137 UAB „Mokslas ir technika“ 100,0% Lietuvos mokslų 
akademija Kita 1A V   65   244 -11 -11
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AB Akcinė bendrovė

BVP Bendrasis vidaus produktas

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis (angl. Debt to Equity)

DuPont DuPont analizė – analizės rūšis, išskaidanti nuosavo kapitalo grąžos rodiklį į grynojo pelno maržos, turto apyvartumo ir 
finansinio sverto sandaugą

EBITDA Veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). 
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

EIB Europos investicijų bankas

EBPO Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija

Finansinis svertas Finansinis rodiklis, parodantis turto ir nuosavo kapitalo santykį

GMU Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

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

mln. Milijonas (-ai)

mlrd. Milijardas (-ai)

Nekomercinės funkcijos/
specialieji įpareigojimai  

VVĮ atliekamos funkcijos, kurias įmonės yra įpareigotos atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių ar strateginių 
valstybės tikslų įgyvendinimas

Netipiniai mokesčiai valstybei Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Normalizuotas grynasis pelnas Grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei ir banko „Snoras“ bei Ūkio banko bankrotų įtaką

Normalizuoto grynojo pelno 
marža

Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant normalizuotą grynąjį pelną iš grynosios apyvartos

P/E Rodiklis, nusakantis įmonės akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykį (angl. Price to Earnings)

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

PVM Pridėtinės vertės mokestis

ROA Turto grąža (angl. Return on Assets). 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 (angl. Return on Equity). Tai yra finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo 
panaudojimo efektyvumą. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį pelną dalijant iš viso nuosavo kapitalo vidurkio laikotarpio 
pradžioje ir pabaigoje

SGD terminalas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas

SĮ Specialieji įpareigojimai (žr. Nekomercinės funkcijos/specialieji įpareigojimai)

Skaidrumo gairės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas (Nauja nutarimo redakcija nuo 2012 m. kovo 11 d.)

Turto apyvartumas Finansinis rodiklis, parodantis kokia pardavimų apimtis tenka kiekvienam turto litui

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

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

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

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

VIAP Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

VIPA UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

VĮ Valstybės įmonė

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

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

Žaliavos mokestis Miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų
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Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
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


