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VVĮ portfelis – trumpa apžvalga

VVĮ portfelio normalizuota 
nuosavo kapitalo grąža

2015- 09- 30 4,0%
2014-12- 31 4,0%

2015- 09- 30 24,6%
2014-12- 31 22,5%

Be beprocentės valstybės paskolos 
„Indėlių ir investicijų draudimui“

2015- 09- 30 41 404
-2,8%

2014-12- 31 42 576

VVĮ portfelio skolinto ir  
nuosavo kapitalo santykis

VVĮ darbuotojų skaičius

Energetika Susisiekimas Miškininkystė KitaEnergetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

VVĮ portfelio 
apskaičiuota rinkos vertė

2015-09-30 5,5
+5,6%2014-12-31 5,2

VVĮ portfelio 
apskaitinė turto vertė

2015-09-30 9,2
+2,5%2014-12-31 9,0

VVĮ portfelio 
nuosavo kapitalo vertė

2015-09-30 5,2
+3,5%2014-12-31 5,1

Energetika Miškininkystė
KitaSusisiekimas

Energetika Miškininkystė
KitaSusisiekimas

Energetika Miškininkystė
KitaSusisiekimas

2,3 4,4

1,1

0,2

2,0

1,9

3,1

1,1
0,60,2

1,1

1,9

VVĮ portfelio 
pardavimo pajamos

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

1 793

+10,8%2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

1 618

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

150

+27,7%2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

118

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

165

+4,1%2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

158

VVĮ portfelio 
veiklos pelnas

VVĮ portfelio 
normalizuotas grynasis pelnas

2014 sausis–rugsėjis
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis
(9 mėn.)

Energetika 

2014-12-31 2015- 09- 302014-12-31 2015- 09- 30

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

2014-12-31 2015- 09- 30

Miškininkystė
KitaSusisiekimas

Energetika Miškininkystė
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Gruodžio 11 d. įregistruota bendrovė AB „Energijos skirsty-
mo operatorius“ (ESO), kuriai pagal neeiliniame visuotiniame 
susirinkime patvirtintas 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO ir 
AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas pereis pasta- 
rųjų bendrovių turtas, teisės ir pareigos.

Svarbiausios VVĮ naujienos

Spalio 15 d. pasirašyta sutartis, įtvirtinanti energetikos įmonių 
grupės „Lietuvos energija“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
įsipareigojimą ir bendro verslo sąlygas kartu investuojant 
į naujos atliekų kogeneracinės jėgainės bendrovę Kaune. 

Partneriai įsipareigojo pastatyti naują atliekas kaip kurą naudojančią dide- 
lio efektyvumo kogeneracinę jėgainę, kuri leis sumažinti šilumos kainą 
Kaune, spręs regiono atliekų tvarkymo problemas, ir leis pagaminti rinko-
je konkurencingos elektros energijos iš vietinio ir atsinaujinančio kuro.

Lapkričio 25 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 
(Telecentras) pradeda teikti spartesnes ir kokybiškesnes 
4G LTE interneto ryšio paslaugas.  

Pirmiausia šis MEZON techninės platformos modernizavimas bus atlik-
tas Klaipėdoje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Alytuje ir Anykščiuose. Be 
to, kitas svarbus investicinės plėtros projektas, dėl kurio jau pasirašyta 
sutartis su nacionaliniu transliuotoju LRT –  aukštos raiškos (HD – angl. 
High Definition) televizijos tinklo įdiegimas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuotr.

Spalio 8 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir viena didžiausių 
Kinijos valstybinių korporacijų China Merchants Group pasi- 
rašė susitarimą dėl bendros ekspedijavimo įmonės steigimo. 

Steigiama įmonė teiks krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas tarp 
Lietuvos, Baltarusijos ir Kinijos. Pirmieji steigiamos įmonės kroviniai, kurie 
atplauks per Klaipėdos uostą, bus statybinės medžiagos, reikalingos gre-
ta Minsko kuriamam pramonės parkui „Great Stone“, kuriame Kinijos 
korporacija vykdo investicijas, siekiančias maždaug 500 mln. dolerių.

Gruodžio 14 d. Klaipėdos apygardos teismo  nutartimi 
„Lietuvos jurų laivininkystei“ iškelta bankroto byla.  

Nutartis įsiteisėjo 2015 m. gruodžio 29 d. Dėl šios bylos iškėlimo 
oficialiai kreipėsi bendrovės generalinis direktorius. 

Rugsėjo 23 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ iš Lietuvos 
Respublikos Susisiekimo ministerijos perėmė visas valsty-
bei nuosavybės teise priklausiusias AB „Lietuvos jūrų 
laivininkystė akcijas“. 

Pasibaigus gruodžio 10 d. prekybos sesijai, buvo galutinai stabdyta 
prekyba AB NASDAQ Vilnius biržoje LESTO ir „Lietuvos dujos“ akci-
jomis. Naujoji bendrovė veiklą pradeda nuo 2016 m. sausio 1 d. Sausio 
4 d. numatomas LESTO ir „Lietuvos dujos“ išregistravimas iš Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registro, o iki 2016 m. sausio 12 d. nu-
matoma prekybos ESO akcijomis AB NASDAQ Vilnius biržoje pradžia. 
Planuojama, kad šių įmonių sinergija leis padidinti jų efektyvumą, mažin-
ti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir 
gamtinių dujų vartotojams. 

Gruodžio 11 d. AB „Klaipėdos nafta“, AB „Vakarų laivų 
gamykla“, VšĮ Klaipėdos universitetas ir VšĮ Klaipėdos moks- 
lo ir technologijų parkas pasirašė ketinimų protokolą dėl 
suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) klasterio kūrimo. 

Šiuo klasteriu bus siekiama išnaudoti mokslo ir verslo partnerytės 
galimybes, leidžiančias plėtoti regioninį jūrinį SGD verslą, vystant su 
SGD susijusius mokslinius tyrimus, rengiant mokymų programas bei 
SGD specialistus Klaipėdos universitete.

AB „LITGRID“ nuotr.

Gruodžio 14 d. Vilniuje įvyko elektros jungčių su Lenkja ir 
Švedija, „LitPol Link“ ir „NordBalt“, paleidimo ceremonija. 

Šie du strateginiai projektai buvo įgyvendinti per penkerius metus ir 
padidins Baltijos šalių galimybes parsisiųsti elektros iš kaimynų treč- 
daliu. Jungties su Lenkija ilgis - 163 km, galia - 500MW; jungties su 
Švedija ilgis 453 km, galia 700 MW. Naujos jungtys leis vystyti bendrus 
elektros rinkos projektus ir sinchronizuoti  Baltijos šalių sistemas su 
Vakarų Europos elektros sistema. 
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Portfelio rezultatų apžvalga
Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2015 metų trijų ketvirčių finansinius rezultatus pirmiausia 
įvardijama kiek įmonių sudaro portfelį, pateikiama informacija apie darbuotojus, analizuojama portfelio rinkos vertė 
ir pateikiama analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertes, pardavimo pajamas ir grynąjį pelną, taip pat DuPont 
analizės metodu apžvelgiamas atskirų sektorių bei viso portfelio veiklos efektyvumas.

Valstybė valdo 128 įmones, į VVĮ portfelį įtrauktos 126 įmonės

Lietuvos VVĮ skaičių 2015 metų rugsėjo mėnesį sudarė 128 įmonės – 
tai trejomis mažiau nei 2014 metų pabaigoje. Po pirmojo 2015 metų 
ketvirčio veiklą baigė UAB „Baldžio šilas“, kuris kovo 31 d. buvo re-
organizuotas prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvavusios UAB 
„Senevita“; UAB sanatorija „Pušyno kelias“ 2015 metų liepos 15 d. 
buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą. Taip pat 2015 metų rugsėjo 23 d. AB 
„Lietuvos jūrų laivininkystė“ Valstybei priklausiusios akcijos buvo per-
leistos AB „Lietuvos geležinkeliai“. Į VVĮ portfelį įtrauktos 126 įmonės, 
portfelį papildant anksčiau dėl palyginamų duomenų trūkumo neįtrauk-
ta UAB „Lietuvos žirgynas“. Į portfelį dėl palyginamų duomenų trūku-
mo neįtrauktos dvi VVĮ: Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 
bei poilsio namai „Baltija“. Atsižvelgiant į tai, kad AB „Lietuvos jūrų 
laivininkystė“ Valstybei priklausiusios akcijos 2015 metų rugsėjo 23 d. 
buvo perimtos AB „Lietuvos geležinkeliai“, šių įmonių rezultatai į port-
felį įtraukiami bendrai, tačiau aiškinant portfelio pokyčius remiama-
si atskirais AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ ir AB „Lietuvos geležinke- 
liai“ įmonių grupės (neįtraukiant Lietuvos jūrų laivininkystės) rezultatais.

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 sektorių 
sudaro devynios VVĮ, kurios valdo didžiausią dalį portfelio turto – 47,5 
proc. (4,4 mlrd. eurų). Šio sektoriaus įmonių pajamos buvo 1 006,7 
mln. eurų – 56,2 proc. visų portfelio pajamų. Susisiekimo sektoriui yra 
priskirta 20 įmonių, valdančių 34,1 proc. portfelio turto (3,1 mlrd. eurų), 
kuriuo disponuojant per 2015 metų pirmuosius tris ketvirčius uždirbta 30,5 
proc. (547 mln. eurų) portfelio pajamų. Miškininkystės sektoriui priklau-
so 42 miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas. Šių įmonių 
turtas sudaro 12,4 proc. (1,1 mlrd. eurų, įskaitant Valdymo koordinavimo 
centro įvertintus komercinės paskirties miškus) analizuojamų VVĮ turto, o 
uždirbtos pajamos – 6,6 proc. (118,7 mln. eurų) viso portfelio apyvartos. 
Kitų įmonių sektoriui priskirtos net 54 įmonės, tačiau bendrosios jų par-
davimo pajamos sudarė tik 6,7 proc. (120,3 mln. eurų) portfelio pajamų, 
o disponuojamas turtas – 6 proc. (553,9 mln. eurų) viso portfelio turto.

Grafike palyginami sektorius sudarančių įmonių skaičiai, dispo- 
nuojamo turto bei pajamų apimtys. Skritulių dydis atitinka pardavimo 
pajamų dydį, įrašytą pačiuose skrituliuose.

ĮMONIŲ SKAIČIUS, TURTAS IR PAJAMOS (MLN. EURŲ) PAGAL SEKTORIUS 
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Trys įmonės įdarbino net 58 proc. visų VVĮ darbuotojų

2015 metų rugsėjo 30 d. VVĮ dirbo 41 404 darbuotojai – 1 172 darbuo-
tojais mažiau nei prieš metus. Beveik pusė (48,8 proc.) darbuotojų dir-
bo susisiekimo sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – įmonių grupės 
„Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos paštas ir „Lietuvos energija“ – kartu 
įdarbino 58 proc. visų VVĮ darbuotojų.

Energetikos sektoriaus įmonėse 2015 metų pirmųjų devynių mėne-
sių pabaigoje dirbo 9 325 darbuotojai – palyginti su atitinkamu 2014 
metų laikotarpiu darbuotojų skaičius žymiai nekito ir fiksavo 1,9 proc. 
sumažėjimą. Daugiausiai darbuotojų skaičius mažėjo „Lietuvos energi-
jos“ įmonių grupėje ir VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje.

Susisiekimo sektoriaus įmonėse 2015 metų rugsėjo pabaigoje dirbo 
1,8 proc. mažiau darbuotojų (22 972) nei prieš metus. Daugiausiai dar-
buotojų skaičius šiame sektoriuje mažėjo dėl „Lietuvos geležinkelių“ 

darbuotojų skaičiaus kitimo. Sumažėjus krovinių vežimams buvo apri-
botas darbuotojų priėmimas į darbo vietas atsilaisvinusias dėl natūra- 
lios darbuotojų kaitos, todėl analizuojamo laikotarpio pabaigoje šioje 
įmonėje dirbo 12 330 darbuotojų, t. y. 306 darbuotojais mažiau nei 
prieš metus, į šį skaičių nėra įtrauktas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 
darbuotojų skaičius, kuris laikotarpio pabaigoje siekė 212. Taip pat 91 
darbuotoju – iki 5 936 – sumenko ir Lietuvos pašto darbuotojų skai- 
čius. Daugiausiai darbuotojų skaičius šioje įmonėje mažėjo dėl pašto 
siuntų pristatymo automobiliais plėtros. 

Miškininkystės sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius sumažėjo 2,2 
proc. 2015 metų rugsėjo pabaigoje šiame sektoriuje buvo įdarbinta 
4 092 darbuotojų. Kitų įmonių sektoriuje darbuotojų skaičius traukėsi 
9 proc., iki 5 015 darbuotojų.

DARBUOTOJAI (TŪKST.)
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VVĮ portfelio rinkos vertė

VVĮ portfelio rinkos vertė 2015 metų rugsėjo pabaigoje siekė 5,5 mlrd. eurų ir palyginti su 2014 metų pabaiga 
padidėjo 5,6 proc. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė sudarė 2,7 mlrd. eurų ir palyginti su 2014 metais padidėjo 9,8 
proc. Portfelio vertės augimui daugiausiai įtakos turėjo energetikos sektoriaus apskaitinės vertės augimas 36,6 proc., iki 
0,4 mlrd. eurų ir rinkos vertės akcijų biržoje augimas 2,8 proc. iki 1,8 mlrd. eurų. Energetikos sektoriaus bendra rinkos 
vertė išaugo 8 proc., iki 2,3 mlrd. eurų. Nors susisiekimo sektoriaus akcijų biržoje prekiaujamos įmonės Lietuvos jūrų 
laivininkystė rinkos vertė akcijų biržoje mažėjo 45 proc., susisiekimo sektoriaus bendra rinkos vertė augo 6,8 proc. iki 
1,9 mlrd. eurų. Likusių dviejų sektorių rinkos vertė kito mažiau: miškininkystės augo 0,1 proc., o kitų įmonių  – 1,8 proc. 

VVĮ portfelio rinkos vertė išaugo 5,6 proc.

2015-09-30 TURTO VERTINIMAS 
(TŪKST. EURŲ)

RINKOS VERTĖ AKCIJŲ 
BIRŽOJE

PINIGŲ SRAUTŲ 
METODAS

APSKAITINĖ 
VERTĖ

APSKAIČIUOTA RINKOS 
VERTĖ IŠ VISO

Energetika 1 845 522 0 438 819 2 284 341

Pokytis nuo 2014-12-31 +2,8% +36,6% +8,0%

Susisiekimas 516 0 1 926 602 1 927 119

Pokytis nuo 2014-12-31 -45,0% +6,8% +6,8%

Miškininkystė 0 952 271 154 759 1 107 029

Pokytis nuo 2014-12-31 0% +0,4% +0,1%

Kita 0 0 222 505 222 505

Pokytis nuo 2014-12-31 +1,8% +1,8%

Viso 1 846 038 952 271 2 742 685 5 540 993

Pokytis nuo 2014-12-31 +2,8% 0% +9,8% +5,6%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje

2015 metų pirmą-trečią ketvirtį į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą buvo įtrauktos septynios valstybės 
valdomos bendrovės ir jų dukterinės kompanijos. Visų šių bendrovių rinkos vertė, priklausanti valstybei, 2015 metų 
rugsėjo pabaigoje sudarė 1 846 mln. eurų ir buvo 2,8 proc. didesnė nei 2014 metų pabaigoje. 

Listinguojamų VVĮ rinkos vertė išaugo 3 proc. ...

2015-09-30 
RINKOS VERTĖ 
AKCIJŲ BIRŽOJE

AKCIJŲ VERTĖ 
(TŪKST. EURŲ)

VALSTYBĖS 
DALIS

VALSTYBĖS DALIES VERTĖ 
2015-09-30

AKCIJŲ 
VERTĖS 

POKYTIS NUO

VALSTYBĖS 
DALIES 

POKYTIS NUO

2014-12-31 2015-09-30 (TŪKST.EURŲ) DALIS NUO 
VISOS VERTĖS 2014-12-31

LESTO  585 826 94,39% 94,39%  552 965 30,0% -2,8% -2,8%

„Litgrid“ įmonių grupė  327 815 97,50% 97,50%  319 628 17,3% -2,1% -2,1%

„Lietuvos energijos gamybos“ 
įmonių grupė  495 365 96,13% 96,13%  476 202 25,8% 0,0% 0,0%

„Klaipėdos nafta“  140 824 72,32% 72,32%  101 839 5,5% 19,0% 19,0%

„Lietuvos dujos“  224 991 96,64% 96,64%  217 440 11,8% 19,1% 19,1%

„Amber Grid“  183 734 96,58% 96,58%  177 447 9,6% 14,7% 14,7%

Lietuvos jūrų laivininkystė   912 56,66% 56,66%   516 0,03% -45,0% -45,0%

VVĮ: 1 959 467 - - 1 846 038 100% 3,0% 2,8%

Visų akcijų OMXV indeksas: 6,1%
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...daugiausiai dėl „Lietuvos dujos“ akcijų vertės augimo

Didžiausią dalį (30 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės per pir-
mus tris 2015 metų ketvirčius sudarė LESTO (553 mln. eurų), o mažiausią 
(0,03 proc.) – Lietuvos jūrų laivininkystė (0,5 mln. eurų). LESTO akcijų kai-
na dėl sumažėjusių pajamų ir padidėjusių veiklos sąnaudų per 2015 metų 
pirmus devynis mėnesius nukrito 2,8 proc. savo pradinės vertės, iki 585,8 
mln. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį „Lietuvos energijos gamybos“ akcijų 
kaina nekito, o „Litgrid“ akcijų vertė sumažėjo 2,1 proc., iki 327,8 mln. 
eurų. Dėl nagrinėjamu laikotarpiu padidėjusių pajamų ir sumažėjusių 
sąnaudų didėjo „Lietuvos dujų“ ir „Amber Grid“ akcijų kaina, atitinka-

mai 19,1 proc. (iki 224,9 mln. eurų) ir 14,7 proc. (iki 183,7 mln. eurų). 
„Klaipėdos naftos“ akcijų vertė dėl pradėtos SGD terminalo eksploataci-
jos bei išaugusių krovos apimčių ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 19 proc. 
(iki 140,8 mln. eurų). Dėl nuostolingos veiklos ženkliausią – net 45 proc. 
akcijų vertės smukimą patyrė Lietuvos jūrų laivininkystė.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje kotiruo-
jamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2014 metų pabaigos. 

VVĮOMXV

VVĮ INDEKSAS
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VVĮ indeksas nuo 2014 m. pabaigos iki 2015 metų rugsėjo pabaigos pakilo 3 proc. Per tą patį laikotarpį „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų indekso 
vertė padidėjo 6,1 proc.
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Agreguota VVĮ finansinė informacija 

Žemiau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija, remiantis preliminariais (neaudituotais) 2015 metų devynių 
mėnesių finansinių ataskaitų duomenimis.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 SAUSIS–RUGSĖJIS (9 MĖN.) 2015 SAUSIS–RUGSĖJIS (9 MĖN.)

Pardavimo pajamos 1 617 910 1 792 671

Pardavimo savikaina 1 023 647 1 186 814

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 594 263 605 858

Veiklos sąnaudos 484 054 463 560

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 7 427 7 950

Veiklos pelnas (nuostoliai) 117 637 150 247

Veiklos pelno marža 7,3% 8,4%

EBITDA 395 041 381 884

EBITDA marža 24,4% 21,3%

Finansinė ir investicinė veikla 144 256 -11 158

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 261 892 133 232

Pelno mokestis 15 888 19 353

Grynasis pelnas (nuostoliai) 246 004 125 594

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 3 108 6 453

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 158 065 164 580

Normalizuoto grynojo pelno marža 9,8% 9,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Nematerialus turtas 48 416 58 477

Materialus turtas 5 979 749 6 259 832

Finansinis turtas 138 750 152 367

Kitas ilgalaikis turtas 348 547 334 570

Biologinis turtas 954 062 953 927

Ilgalaikis turtas 7 469 524 7 759 173

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 374 344 415 263

Per vienerius metus gautinos sumos 528 883 533 975

Kitas trumpalaikis turtas 114 966 73 387

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 474 900 405 303

Trumpalaikis turtas 1 493 092 1 427 928

Turto iš viso 8 962 616 9 187 101

Nuosavas kapitalas 5 051 044 5 227 909

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 125 438 119 394

Dotacijos, subsidijos 1 665 582 1 693 916

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 259 528 1 401 929

Trumpalaikiai įsipareigojimai 986 461 863 347

Įsipareigojimai 2 245 990 2 265 276

Finansiniai įsipareigojimai* 1 137 988 1 283 584

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 962 616 9 187 101

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

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

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

D/E 22,5% 24,6%

D/E** 28,7% 27,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 SAUSIS–RUGSĖJIS (9 MĖN.) 2015 SAUSIS–RUGSĖJIS (9 MĖN.)

Darbuotojų skaičius 42 576 41 404

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 472 474

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

**Šis D/E rodiklis apskaičiuotas į finansinius įsipareigojimus įskaičiavus beprocentę paskolą, Finansų ministerijos suteiktą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.
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Turtas ir investicijos

2015 metų rugsėjo pabaigoje VVĮ apskaitinė turto vertė siekė 9,2 mlrd. eurų – 2,5 proc. daugiau nei 2014 metų 
pabaigoje. Energetikos sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė pakilo 3,2 proc., iki 4,4 mlrd. eurų ir sudarė kiek 
mažiau nei pusę viso turto vertės. Susisiekimo ir miškininkystės sektorių turto vertės per 2015 metų pirmuosius 
devynis mėnesius beveik nekito, o kitų įmonių sektoriaus išaugo 8 proc., iki 553,9 mln. eurų.

VVĮ apskaitinę turto vertę labiausiai augino nuosavo 
kapitalo didėjimas

VVĮ portfelio finansinių įsipareigojimų suma per 2015 metų sausio–
rugsėjo mėnesius beveik nepasikeitė, užfiksuotas nežymus 0,1 proc. 
augimas iki 1 450 mln. eurų. Finansų ministerijos „Indėlių ir investici-
jų draudimui“ suteikta beprocentė paskola nuo 2014 metų pabaigos 
sumažėjo 144,8 mln. eurų. Eliminavus šią paskolą, VVĮ portfelio finan-
sinių įsipareigojimų vertė per 2015 metų pirmus devynis mėnesius 
padidėjo 12,8 proc. Ženkliai didėjo energetikos sektoriaus finansiniai 
įsipareigojimai, augimas sudarė 21,8 proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 
822,9 mln. eurų. Energetikos sektoriaus finansinių įsipareigojimų didė-
jimui didžiausią įtaką darė EPSO-G įmonių grupė. Finansiniai įsipareigo-
jimai ženkliai kito ir kituose sektoriuose. Susisiekimo sektoriuje finan-
siniai įsipareigojimai mažėjo 6 proc., miškininkystės sektoriuje – mažėjo 
18,9 proc., tačiau atkreiptinas dėmesys, kad miškininkystės sektoriaus 
finansiniai įsipareigojimai yra itin maži, 2015 metų rugsėjo pabaigoje 
siekė tik 0,3 mln. eurų. Kitų įmonių sektoriaus finansiniai įsipareigoji-
mai didėjo 33,2 proc. iki 89,7 mln. eurų. 

 

Turtas (mlrd. eurų)

2014-12-31 2015-09-30

+2,5%

9,0

4,2

3,1

1,1
0,5

9,2

4,34,4

3,1

1,1
0,6

VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė per 2015 metų pirmus 
devynis mėnesius didėjo 3,5 proc. iki 5 227,9 mln. eurų. Labiausiai 
nuosavo kapitalo vertė augo susisiekimo sektoriuje, augimas sudarė 5,8 
proc. arba 106,2 mln. eurų. Tuo tarpu energetikos sektoriaus nuosa- 
vo kapitalo vertė augo 3,2 proc., kitų įmonių sektoriaus – 4,3 proc., 
o miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo vertė ženkliau nekito. 
VVĮ portfelio dotacijų ir subsidijų suma padidėjo 1,7 proc., iki 1 693,9 
mln. eurų. Didžiausia dalis teko energetikos sektoriui, kurio dotaci-
jos augo 6 proc. iki 950,9 mln. eurų dėl didesnių lėšų, skirtų Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo darbams bei reikšmingai išaugusių dotacijų 
EPSO-G įmonių grupėje. 

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio apskaitinės turto vertės 
pokyčius detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausią įtaką 
viso portfelio rezultatams.

Finansiniai įsipareigojimai  (mln. eurų)

VVĮ portfelio turto pokyčio detalizavimas pagal įmones (tūkst. eurų)

2013 
metai

2014 
metai

„Lietuvos 
energija“, 

UAB įmonių 
grupė

AB 
Lietuvos 

pašto 
įmonių
grupė

AB 
„Lietuvos 
jūrų lai-

vininkystė“

UAB 
„Būsto 
paskolų

draudimas“

AB 
„Klaipėdos

nafta“

VĮ 
Turto 

Bankas

VĮ Ignalinos 
atominė 
elektrinė

VĮ „Visagino 
energija“

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

įmonių 
grupė

UAB  
„EPSO -G“

įmonių  
grupė

Kitų VVĮ 
poveikis

2015 
sausis–
rugsėjis 
(9 mėn.)

8 871 392

8 962 616 - 57 704
- 19 462 - 5 712 - 4 190 - 3 101 16 455 17 485 23 372

43 312

164 692
49 338 9 187 101

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

Kita (Vyriausybės paskola „Indėlių ir investicijų draudimui“)

2014-12-31 2015-09-30

1 449 1 450

+0,1%
676

394
0

67
311

823

371

167
90
0

* AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turto pokytis pateikiamas eliminavus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ turtą.
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 UAB „EPSO-G“ įmonių grupės turtas per ataskaitinį laikotarpį 
 paaugo 164,7 mln. eurų ir 2015 metų rugsėjo pabaigoje sudarė 
 1,1 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė 139,2 mln. eurų padidėję  grupės 
finansiniai įsipareigojimai dėl dukterinės įmonės „Litgrid“ 165,2 mln. 
eurų investicijų į strateginių elektros energetikos projektų įgyvendinimą 
bei šalies perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą. Didėjo ir dukterinės 
įmonės „Amber Grid“ finansiniai įsipareigojimai. Taip pat per pirmuo-
sius 2015 metų tris ketvirčius grupės dotacijos išaugo nuo 108,1 mln. iki 
154,1 mln. eurų dėl paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršė-
nai bei „Nordbalt“ tarpsisteminės elektros jungties įgyvendinimui.

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turtas, į kuri nėra 
 įtraukiamas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ turtas, per 2015 
 metų sausio–rugsėjo mėnesius išaugo 2,1 proc., arba 43,3 mln. 
eurų. Turto augimą lėmė ženkliai išaugęs grupės nuosavas kapitalas, 
nuo 1 015 mln. eurų iki 1 103,9 mln. eurų. Grupės nuosavas kapitalas 
augo dėl įstatinio kapitalo padidėjimo, kuris nuo 2014 metų pabaigos 
iki 2015 metų rugsėjo 30 d. išaugo 116,8 mln. eurų.

 VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto vertė 2015 metų rugsėjo 
 pabaigoje siekė 593,8 mln. eurų – tai 3 proc., arba 17,5 mln. 
 eurų daugiau nei 2014 metų pabaigoje. Turto augimą lėmė 
didesnės gautinos dotacijos bei subsidijos, skirtos elektrinės uždary-
mo sąnaudų finansavimui bei su elektrinės eksploatacija susijusiems 
projektams. Dotacijų ir subsidijų suma palyginti su 2014 metais išau-
go 2,3 proc., iki 464,7 mln. eurų. Taip pat turto augimui turėjo įtakos 
ir įsipareigojimų didėjimas. Įmonės įsipareigojimai, kuriuos sudaro tik 
trumpalaikiai įsipareigojimai, padidėjo 9,1 mln. eurų arba 1,9 karto.

 VĮ Turto banko turtas 2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje  
 sudarė 195,3 mln. eurų ir palyginti su 2014 metų pabaiga pa- 
 didėjo 13,6 proc., arba 23,4 mln. eurų. Įmonės trumpalaikius 
įsipareigojimus, kurie augo 27,5 mln. eurų, labiausiai didino ilgalaikių 
skolų einamųjų metų dalis, sudariusi 39,6 mln. eurų (2,6 karto daugiau 
nei 2014 metais).

 AB „Klaipėdos nafta“ turtas 2015 metų rugsėjo pabaigoje su- 
 darė 238,4 mln. eurų – tai 7,4 proc. daugiau nei 2014 metų 
 pabaigoje. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 58,9 proc. pa-
didėjęs trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto didėjimą lėmė pinigų ir 
pinigų ekvivalentų augimas, kuris siekė beveik 3 kartus. Įtakos turėjo ir 
ženklus gautinų sumų padidėjimas iki 17,7 mln. eurų (1,7 karto). Šių sumų 
augimą lėmė saugumo dedamosios gautinų sumų padidėjimas.

„ „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės turto vertė 2015 metų 
 rugsėjo pabaigoje smuko 57,7 mln. eurų ir sudarė 2 311,4 mln. 
 eurų. Grupės turtą mažino trumpalaikis turtas, kuris per 2015 metų 
sausio–rugsėjo mėnesius smuko 19 proc. Pagrindinė to priežastis buvo trum- 
palaikio turto efektyvesnis valdymas – atsargos sumažėjo 15,1 proc. arba 
8 mln. eurų, prekybos ir kitos gautinos sumos sumažėjo 51,2 mln. eurų.

 AB „Lietuvos paštas“ įmonių grupės turtas 2015 metų trečiojo 
 ketvirčio pabaigoje sudarė 69,3 mln. eurų ir buvo 21,9 proc., arba  
 19,5 mln. eurų mažesnis nei 2014 metais. Grupė buvo įgaliota 
keisti litus į eurus 60 dienų po euro įvedimo. Šiai paslaugai atlikti buvo 
suteikta 57,9 mln. eurų paskola, kurią bendrovė grąžino iki 2015 metų 
kovo 4 dienos.

 AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ turtas per 2015 metų pirmuo- 
 sius tris ketvirčius sumažėjo 15 proc., iki 32,3  mln. eurų. Pagrin- 
 dinė turto vertės sumažėjimo priežastis – parduoti du iš septynių 
laivų bei nepaskirstytas nuostolis, kuris didėjo nuo 6,6 mln. eurų iki 13,9 
mln. eurų. Tai lėmė nuostolinga ir negerėjanti bendrovės veikla – grynieji 
nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7,3 mln. eurų.

Susisiekimas

Ignalinos atominė elektrinė

AB „Klaipėdos nafta“ 

2012 2013 2014 2015-09-30

2012 2013 2014 2015-09-30

ROATurtas (mln. eurų)

Dotacijos ir subsidijos (mln. eurų)

Dotacijos ir subsidijos (mln. eurų)
Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)

229 299

394 371

650681
533603

2012 2013 2014 2015-09-30

238

7,8%

4,4%

5,8%

7,7%

222196162

2012

464,7
454,3

465,9

389,5

6,9

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)

2013 2014 2015-09-30

33,6

13,313,4
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 VĮ „Visagino energija“ turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažė- 
 jo 5,7 proc. ir 2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 
 51,3 mln. eurų. Didžiausią įtaką turto vertės mažėjimui padarė 
3,4 karto (iki 0,8 mln. eurų) sumažėję trumpalaikiai įsipareigojimai, 
kuriuose ženkliai mažėjo ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, skolos 
tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos. Taip pat didelės įtakos turėjo 1,4 
mln. eurų sumažėjusios dotacijos ir subsidijos.

 UAB „Būsto paskolų draudimas“ turto vertė 2015 metų rugsėjo 
 pabaigoje sudarė 24,6 mln. eurų ir palyginti su 2014 metais  
 buvo 14,5 proc., arba 4,1 mln. eurų mažesnė. Didžiausią įtaką 
mažėjimui turėjo 2,2 mln. eurų sumenkę techniniai atidėjiniai, kuriuose 
daugiausiai mažėjo numatomų išmokėjimų techninių atidėjinių suma, 
mažėjimas siekė 23,6 proc. arba 1,9 mln. eurų.

2015 metų rugsėjo pabaigoje VVĮ finansinių įsipareigojimų ir nuos-
avybės santykis siekė 24,6 proc. ir palyginti su 2014 metais išaugo 2,1 
procentiniu punktu. VVĮ nuosavas kapitalas per ataskaitinį laikotarpį 
augo 3,5 proc., o VVĮ finansiniai įsipareigojimai išaugo 12,8 proc. Prie 
šio pokyčio labiausiai prisidėjo 139,2 mln. eurų (iki 388,7 mln. eurų) 
išaugę UAB „EPSO-G“ įmonių grupės finansiniai įsipareigojimai, skirti 
dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai ir elektros jungties „NordBalt“ projektų 
įgyvendinimui. Visgi VVĮ įsiskolinimo lygis vis tiek išlieka konservatyvus – 
palyginti su visų Lietuvos įmonių vidurkiu, 2015 metų trečiojo ketvirčio 
pabaigoje jis buvo 10,6 procentiniais punktais mažesnis (Statistikos de-
partamento duomenys). Didžiausias skolinto ir nuosavo kapitalo santykis 
2015 metų rugsėjo pabaigoje buvo užfiksuotas energetikos sektoriuje 
– 41,8 proc., o mažiausias – miškininkystės sektoriuje, kuriam priklau-

 Likusių VVĮ turtas išaugo 49,3 mln. eurų ir taip pat prisidėjo prie  
 bendro VVĮ portfelio turto augimo. Iš 117 įmonių, kurių turto 
 pokyčiai nebuvo paaiškinti detaliau, 36 įmonių turtas mažėjo, 
81 įmonės turtas paaugo.

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 

Grynasis nuostolis (mln. eurų)

2013-09-302012-09-30 2014-09-30 2015-09-30

3,2
4,6

7,3

1,8

sančios įmonės beveik neturėjo finansinių įsipareigojimų ir jų rodiklis 
2015 metų rugsėjo gale siekė 0,03 proc. (įskaitant nuosavą kapitalą di-
dinančią apskaičiuotą komercinės paskirties miško vertę). 

VVĮ įsipareigojimų ir turto santykis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
palyginti su visų Lietuvos įmonių finansiniais rodikliais, buvo 15,1 pro-
centiniu punktu mažesnis. Didžiausią įsipareigojimų dalį turte apskaitė 
kitų įmonių sektorius – šis rodiklis viršijo Lietuvos vidurkį. Šio sekto- 
riaus sudėtyje yra finansines paslaugas teikiančios bei nuostolingai vei- 
kiančios įmonės, kurios ir lėmė aukštą įsipareigojimų santykį. Susisieki-
mo sektoriaus įsipareigojimų ir turto santykis yra daugiau nei dvigubai 
mažesnis už Lietuvos vidurkį, o miškininkystės sektoriaus turtas 98,5 
proc. padengtas nuosavu kapitalu.

Įsipareigojimų ir turto santykis

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ Lietuvos įmonės*

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

**D/E rodiklis apskaičiuotas į finansinius įsipareigojimus neįskaičiuojant beprocentės paskolos, Finansų ministerijos suteiktos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

D/E** (2015-09-30)2015-09-302014-12-31

39,8%39,2%

24,7%25,1%

44,7%

17,7%

1,5%

19,2%

0,03%

39,9%

24,6%

35,2%

41,8%

1,2%

43,0%

19,0%

33,1%33,7%
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VVĮ pajamos išaugo 10,8 proc.

Pardavimo pajamos

VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2015 metų rugsėjo pabaigoje su-
darė 1 792,7 mln. eurų ir, palyginti su 2014 metų atitinkamo laikotar-
pio rezultatais, išaugo 10,8 proc. Portfelio pajamų bendrą kilimą lėmė 
26 proc. padidėjusios didžiausio VVĮ sektoriaus – energetikos – paja-
mos, išaugusios nuo 799,2 iki 1 006,7 mln. eurų. Šiam pokyčiui didelę 
įtaką padarė „Lietuvos dujos“ ir „Amber Grid“, kurių pajamos į 2014 
metų devynių mėnesių agreguotas VVĮ pajamas buvo įtrauktos už ne-
pilną ataskaitinį laikotarpį, kadangi šių bendrovių kontrolinius akcijų 
paketus valstybė įsigijo tik 2014 metų antrąjį ketvirtį.  Prie energetikos 
sektoriaus pajamų padidėjimo prisidėjo ir 2014 metų lapkričio 27 d. AB 
„Klaipėdos nafta“ pradėtas SGD terminalo eksploatavimas. Taip pat 
augo kitų įmonių sektoriaus pajamos – 11,7 proc., iki 120,3 mln. eurų. 
Tačiau susisiekimo ir miškininkystės sektorių pajamos per 2015 metų 
devynis mėnesius mažėjo. Susisiekimo sektoriaus pajamos sudarė 547 
mln. eurų ir buvo 6,4 proc. mažesnės nei 2014 metų sausio–rugsėjo 
mėnesiais, miškininkystės pajamos siekė 118,7 mln. eurų – 6,1 proc. 
mažiau nei atitinkamu metu 2014 metais.

 „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė per 2015 metų pirmus 
 tris ketvirčius uždirbo 761,9 mln. eurų pajamų, t. y. 19,4 proc. 
 arba 124,2 mln. eurų daugiau nei per 2014 metų atitinkamą 
laikotarpį. Didžiausia grupės pajamų dalis gauta iš elektros energijos per-
siuntimo paslaugos bei iš pagamintos elektros pardavimo, elektros tie- 
kimo ir prekybos (beveik po 227 mln. eurų). Svarbią dalį grupės pajamų 
struktūroje sudaro dujų paskirstymo ir pardavimo pajamos, kurios 2015 
metų trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 188,9 mln. eurų arba 25 proc. 
visų pajamų. Lyginant su atitinkamu 2014 metų laikotarpiu su dujų veikla 
susijusios pajamos padidėjo 138,2 mln. eurų. Tuo tarpu pajamos iš pa- 
gamintos elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos padidėjo 36,6 
mln. eurų arba 19,3 proc. Didėjimą lėmė elektros energijos pardavimų 
laisvojoje rinkoje augimas. Tačiau pajamos iš elektros energijos persiun-
timo paslaugos sumažėjo 19,3 proc. dėl sumažinto persiuntimo paslaugų 
tarifo. Dėl šios priežasties „Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2015 
sausio–rugsėjo mėnesius, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, su-
mažėjo 2,4 proc., neįtraukiant „Lietuvos dujų“ pajamų.

  

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio pardavimo pajamų pokyčius detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios įtakos 
viso portfelio rezultatams.

 

Kitų VVĮ 
poveikis

 22 300 1 792 671

2015 
sausis– 
rugsėjis 
(9 mėn.)

VVĮ portfelio pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones (tūkst. eurų) 
  

2013 
sausis– 
rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 
sausis– 
rugsėjis 
(9 mėn.)

„Lietuvos 
energija“, 

UAB įmonių 
grupė

AB Lietuvos
pašto įmonių 

grupė

AB 
„Lietuvos jūrų 
laivininkystė“

42 
miškų 

urėdijos

AB 
„Klaipėdos

nafta“

VĮ Lietuvos 
naftos 

produktų 
agentūra

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

įmonių 
grupė

UAB  
„EPSO -G“

įmonių  
grupė

1 617 9101 605 895 - 46 816

- 8 119 - 7 485  6 324  12 719
 16 899

 54 702

 124 237

*AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės pajamų pokytis pateikiamas eliminavus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pajamų įtaką grupės pajamoms.

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

+26%

-6,4%

-6,1% +11,7%

 

2015 sausis–rugsėjis (9 mėn.)2014 sausis–rugsėjis (9 mėn.)

120108119126

547585

1 007

799

„Lietuvos energija“, UAB pajamų struktūra

Dujų paskirstymo ir 
pardavimo pajamos

Elektros energijos persiuntimas

Pagamintos elektros pardavimas, 
elektros prekyba ir tiekimas

VIAP LEG rėmimas

Kitos pajamos

25%

30%

30%

8%
7%
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 AB „Klaipėdos nafta“ pajamos už ataskaitinį laikotarpį siekė 
 78,9 mln. eurų – tai 3,3 karto daugiau nei tuo pačiu metu 2014 
 metais. Pagrindinė bendrovės pajamų didėjimo priežastis – pradė-
ta SGD terminalo eksploatacija. Iš viso per 2015 metų pirmuosius devy-
nis mėnesius pripažinta 48,6 mln. eurų SGD terminalo veiklos pajamų. 
Naftos terminalo pardavimo pajamos taip pat augo – 25,3 proc., arba 5,8 
mln. eurų. Šių pajamų augimą lėmė išaugusi AB „Orlen Lietuva“ krova ir 
padidėjęs tranzitinių krovinių srautas iš Baltarusijos ir Rusijos gamyklų.

 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros pajamos 2015 metų 
 rugsėjo pabaigoje siekė 44,2 mln. eurų ir palyginti su atitinkamu 
 2014 metų laikotarpiu išaugo 62 proc., nuo 27,3 mln. eurų. Šį 
skirtumą lėmė 71,7 proc. išaugusios pajamos iš dyzelino pardavimo (nuo 
23,8 mln. eurų iki 40,8 mln. eurų). Tuo tarpu mazuto pardavimo pajamos 
2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 3 mln. eurų, o 2014 me-
tais per atitinkamą laikotarpį mazuto pardavimo pajamų nebuvo.

 UAB „EPSO-G“ įmonių grupė gavo 111 mln. eurų, 12,9 proc., arba 
 12,7 mln. eurų daugiau nei per 2014 metų sausio–rugsėjo mėne- 
 sius. Pajamų augimui įtaką darė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 
perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos, kurios 2015 metų rugsėjo pabai-
goje siekė 37,5 mln. eurų ir buvo 26,7 mln. eurų arba 3,5 karto didesnės nei 
2014 metais tuo pačiu laikotarpiu. Tuo tarpu grupės pajamos iš elektros ir 
susijusių paslaugų sumažėjo 21,6 proc. (16,5 mln. eurų), iki 60,1 mln. eurų. 

 AB Lietuvos pašto įmonių grupė per 2015 metų pirmuosius 
 devynis mėnesius gavo 51,1 mln. eurų pajamų, o tai yra 14,1 
 proc. arba 6,3 mln. eurų daugiau nei 2014 metų atitinkamu metu. 
Grupės pajamų didėjimą lėmė 19,5 proc. išaugusios pašto paslaugų tei-
kimo pajamos, kurios sudaro 53,8 proc. (27,4 mln. eurų) visų grupės 
pardavimo pajamų. Šių pajamų didėjimui didžiausią įtaką padarė pajamų 
iš tarptautinių pašto siuntų padidėjimas.

 Likusių VVĮ 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesių pajamos buvo 
 22,3 mln. eurų didesnės nei 2014 metų atitinkamą laikotarpį  
 ir taip prisidėjo prie bendro VVĮ portfelio pardavimo pajamų 
augimo. Iš 78 įmonių, kurių pardavimo pajamų pokyčiai nebuvo pa- 
aiškinti detaliau, 53 įmonių pajamos didėjo, 24 įmonių mažėjo, o VĮ 
Energetikos agentūra, kurios veikla finansuojama tiesioginėmis valsty-
bės dotacijomis ir subsidijomis, kaip ir per 2014 metų tris ketvirčius 
pardavimo pajamų neapskaitė.

 AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pajamos 2015 metų rugsėjo 
 pabaigoje siekė 8,1 mln. eurų, 48,2 proc. mažiau nei 2014 
 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje. Ataskaitinio laikotarpio pabai-
goje Bendrovė dirbo turėdama tik penkis laivus – dviem laivais mažiau 
nei 2014 metais. Taip pat įmonės rezultatus veikė besitęsianti krizė pa-
saulinėje laivybos rinkoje, laivų pasiūla ženkliai viršijo paklausą, todėl 
sumažėjo laivų įdarbinimo įkainiai. Įtakos Bendrovės pajamoms turėjo ir 
dėl neapmokėtų skolų tiekėjams areštuoti laivai. Dėl to birželio mėnesį 
buvo gauta 60 proc. mažiau pajamų palyginti su vidutinėmis mėnesio 
pajamomis laikotarpio pradžioje.

 42 miškų urėdijos per 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesius 
  uždirbo 117,2 mln. eurų – tai 6,5 proc., arba 8,1 mln. eurų ma- 
 žiau nei atitinkamu laikotarpiu 2014 metais. Pajamų sumažė-
jimą lėmė kritusi apvaliosios medienos pardavimo kaina. Vidutinė par-
duotos apvaliosios medienos kaina už kubinį metrą sumažėjo net 10,4 
proc. – nuo 44,2 eurų 2014 metų trečiąjį ketvirtį iki 39,6 euro. 2015 metų 
sausio–rugsėjo mėnesiais pajamos už apvaliosios medienos pardavimą 
sudarė 91,9 proc. visų miškų urėdijų gaunamų pardavimo pajamų. 

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės pajamos, kuriose yra 
 neįvertinta AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pajamų įtaka grupės  
 pajamoms, sumažėjo 12,5 proc., iki 327,7 mln. eurų. Pajamų 
mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo 2,2 proc. mažesnis pervežtų krovinių 
skaičius (ženkliausios įtakos turėjo sumažėję tranzitinių krovinių pervežimai 
Kaliningrado srities kryptimi) bei 7,6 proc. kritęs pervežtų keleivių skaičius. 
Be to, per pirmuosius tris 2015 metų ketvirčius ženkliai sumažėjo Ben-
drovės pajamos iš kitų papildomų paslaugų, nuo 34 mln. eurų iki 25,1 mln. 
eurų. Šios pajamos sumažėjo dėl turto nuomos apimčių, vagonų remon-
to poreikio, metalo laužo pardavimų sumažėjimų bei paslaugų apimčių, 
teikiamų kitų valstybių geležinkeliams, sumažėjimo.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos statistika

2014-09-302013-09-30 2015-09-30

3,23,53,7

35,5 36,1 35,3

Keleiviai (mln.)Kroviniai (mln. tonų)

Klaipėdos nafta pajamų struktūra (tūkst. eurų)

Naftos terminalas Subačiaus kuro bazė SGD terminalas

2014-09-30 2015-09-30

22 778
28 548

48 551

1 7881 408

Miškų urėdijų medienos pardavimai

2014-09-302013-09-30 2015-09-30

2 600
2 793 2 719

Medienos pardavimai 
(tūkst. kub. m)

Medienos kaina 
(eurai/kub. m)

Medienos pardavimo 
pajamos (mln. eurų)

38,1 44,2 39,6

107,7114,8
106,3

7

17,115,5

AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“

Pardavimo savikaina (mln. eurų)  Pajamos (mln. eurų)
Laivų skaičius (laikotarpio pabaigoje)EBITDA (mln. eurų)

2014-09-30 2015-09-30

5

12,98,1

-3,7

0,0
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27 21

Normalizuotas grynasis pelnas išaugo 4,1 proc.

Normalizuotas grynasis pelnas

Valstybės valdomos įmonės per 2015 metų devynis mėnesius uždirbo 
164,6 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – tai 4,1 proc. daugiau nei 
tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais. Portfelio normalizuoto grynojo pelno 
augimui daugiausiai įtakos turėjo 24,8 proc. iki 110,3 mln. eurų išaugęs 
energetikos įmonių normalizuotas grynasis pelnas. Energetikos sektoriaus 
įmonių normalizuotas grynasis pelnas analizuojamu laikotarpiu sudarė 
67 proc. VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno. Susisiekimo sekto- 
riaus įmonių normalizuotas grynasis pelnas mažėjo 28,6 proc. ir siekė 
24,5 mln. eurų, miškininkystės sektoriaus įmonių normalizuotas gryna-
sis pelnas smuko kiek mažiau, 20,1 proc., iki 21,4 mln. eurų. Kitų įmonių 
normalizuotas grynasis pelnas mažėjo nežymiai, 2,1 proc. ir per 2015 
metų devynis mėnesius sudarė 8,3 mln. eurų.

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno pokyčius detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo didžiausios 
įtakos viso portfelio rezultatams.

Normalizuotas grynasis pelnas (mln. eurų)

*AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės normalizuoto grynojo pelno pokytis pateikiamas eliminavus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ rezultatų įtaką grupės normalizuotam grynajam pelnui.

VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno pokyčio detalizavimas pagal įmones (tūkst. eurų)

Kitų VVĮ 
poveikis

2015 
sausis– 
rugsėjis 
(9 mėn.)

2013 
sausis– 
rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 
sausis– 
rugsėjis 
(9 mėn.)

„Lietuvos 
energija“, 

UAB įmonių 
grupė

VĮ Klaipėdos 
valstybinio 
jūrų uosto 
direkcija 

VĮ Valstybės
žemės 
fondas 

AB 
Smiltynės 
perkėla

VĮ Turto 
bankas

AB 
„Klaipėdos

nafta“

AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ 

įmonių 
grupė

UAB  
„EPSO -G“

įmonių  
grupė

42 
miškų 

urėdijos

AB 
„Lietuvos 

jūrų 
laivininkystė“

 164 580 2 977
 7 874

 7 523

 4 329
 1 598 1 562-  687- 2 217- 2 757

- 5 428

- 8 259 158 065

 119 396

2014 sausis–rugsėjis (9 mėn.) 2015 sausis–rugsėjis (9 mėn.)

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita

+24,8%

110
88

34
24

9 8

-28,6%
-20,1%

-2,1%

 AB „Klaipėdos nafta“ per 2015 metų devynis mėnesius uždir- 
 bo 13,1 mln. eurų grynojo pelno, kuris buvo 2,5 karto arba 7,9 
 mln. eurų didesnis nei per 2014 metų atitinkamą laikotarpį. 
Įmonės pelno augimą paskatino 22,9 proc. išaugusi naftos terminalo 
krova bei nuo 2014 metų lapkričio mėnesio veiklą pradėjęs vykdyti SGD 
terminalas. SGD terminalo nuostolius projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
2015 metais pakeitė veiklos pelnas, kuris įmonės grynojo pelno pokytį 
padidino 4,4 mln. eurų.

AB „Klaipėdos nafta“ grynasis pelnas (tūkst. eurų)

Subačiaus kuro bazės veiklaNaftos terminalo veikla
SGD terminalo veikla

2014-09-30 2015-09-30

 10 747

 1 769
  579  275

 7 560

-2 614
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 UAB „EPSO-G“ įmonių grupės normalizuotas grynasis pelnas  
 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesiais buvo 4,3 mln. eurų didesnis  
 nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir augo nuo 4,8 mln. eurų 
iki 9,1 mln. eurų. Lemiamą įtaką turėjo AB „Amber Grid“ vykdomos dujų 
perdavimo veiklos finansiniai rezultatai, kurie į įmonės grupę įtraukti 
nuo 2014 metų antro pusmečio įsigijus bendrovės kontrolinį akcijų pa-
ketą. Pažymėtina, kad kitos UAB „EPSO-G“ įmonės – AB „LITGRID“ – 
normalizuotas grynasis pelnas smuko 46 proc., arba 3 mln. eurų. 

 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos grynasis pelnas  
 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesiais augo 9 proc. (1,6 mln. 
 eurų) ir 2015 metų rugsėjį siekė 19,3 mln. eurų. Normalizuoto 
grynojo pelno augimą didžiąja dalimi lėmė 11,6 proc. augusios parda-
vimo pajamos; visos pajamos augo 12,4 proc. ir siekė 41,4 mln. eurų.

 VĮ Valstybės žemės fondo normalizuotas grynasis pelnas per  
 2015 metų pirmuosius devynis mėnesius sudarė 2,3 mln. eurų,  
 1,6 mln. eurų daugiau nei tuo pačiu metu 2014 metais. Nor-
malizuoto grynojo pelno ženklų augimą lėmė dėl išaugusių žemės 
reformos darbų apimčių 22,6 proc. padidėjusios pardavimo pajamos 
bei 9 proc. sumažėjusi pardavimo savikaina.

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės (neįtraukiant AB 
 „Lietuvos jūrų laivininkystė“ rezultatų) grynasis rezultatas 2015 
 metų sausio–rugsėjo mėnesiais siekė 5 mln. eurų, 62,2 proc. 
mažiau nei 2014 metais tuo pačiu metu. Bendrovė analizuojamu laiko-
tarpiu uždirbo 8,1 mln. eurų, 28 proc. mažiau nei 2014 metais tuo pačiu 
laikotarpiu. Prastesnius Bendrovės rezultatus lėmė pajamų smukimas 
bei veiklos sąnaudų augimas; pažymėtina, kad Bendrovė į veiklos sąnau-
das įtraukė 4,6 mln. eurų gautinų pajamų sumažėjimą, atsižvelgdama į 
teisminio proceso su AB „ORLEN Lietuva“ riziką. Per 2015 metų devy-
nis mėnesius iš septynių dukterinių įmonių keturios patyrė nuostolius; 
bendras įmonių rezultatas buvo neigiamas – 1,8 mln. eurų nuostolių. 
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, kuri buvo perimta 2015 metų rugsėjį, 
nėra įtraukta į šiuos rezultatus.

 42 miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas 5,4 mln. eurų 
 sumažino VVĮ portfelio normalizuotą grynąjį pelną. 6,5 proc.  
 smukus urėdijų pardavimo pajamoms grynasis pelnas sumažė-
jo nuo 10,3 mln. eurų 2014 metų pirmaisiais trimis ketvirčiais iki 5,8 
mln. eurų 2015 metais. Įvertinus netipinių mokesčių valstybei įtaką, 
2015 metų sausio–rugsėjo mėnesiais urėdijos uždirbo 21,4 mln. eurų 
normalizuoto grynojo pelno, 20,2 proc. mažiau negu 2014 metų sau-
sio–rugsėjo mėnesiais.

 AB Lietuvos jūrų laivininkystės patirti nuostoliai padidėjo 
 nuo 4,6 mln. eurų 2014 metų pirmaisiais devyniais mėnesiais 
 iki 7,3 mln. eurų 2015 metų sausį-rugsėjį. Daugiausiai tam įtakos 
turėjo dėl mažesnio operuojamų laivų skaičiaus 48,2 proc. sumažėjusios 
pardavimo pajamos. Taip pat paminėtini finansinės veiklos nuostoliai 
siekę 1,5 mln. eurų, susidarę dėl neigiamo valiutų kurso pokyčio.

 „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė per 2015 metų devynis  
 mėnesius uždirbo 89,5 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno, 
 9,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Gryno-
jo pelno augimui reikšmingos įtakos turėjo dėl padidėjusio vartojimo 
išaugę pagamintos ir paskirstytos elektros energijos kiekiai, atitinka-
mai 24,9 proc. ir 1,7 proc. Pažymėtinas ir pardavimo pajamų augimas: 
pastarosios augo net 19,5 proc., iki 761,9 mln. eurų, šis augimas buvo 
nulemtas gautų pajamų už dujų paskirstymą ir pardavimą susijusių su 
2014 metų birželį perimtu AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketu.

„Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė 

Normalizuotas 
grynasis pelnas 
(mln. eurų)

Pardavimo pajamos 
(mln. eurų)

Normalizuoto 
grynojo pelno 
marža

2014-09-30 2015-09-30

761,9

89,5

11,8%12,9%

82,2

637,7

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė (tūkst. eurų)

Gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pajamos Kitos pajamos
Veiklos sąnaudosElektros ir susijusių paslaugų pajamos

2014-09-30 2015-09-30

37 538

13 348

10 859

98 294 111 013

10 775

76 660
60 127

99 763101 908

42 miškų urėdijos

Grynasis pelnas (tūkst. eurų)
Pardavimo pajamos (mln. eurų)
Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos (mln. eurų)

Netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. eurų)

2014-09-30 2015-09-30

5 764
10 276

19 472

125,3

114,1 18 395
117,2

111,3

AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudų pokyčiai (tūkst. eurų)

Veiklos sąnaudos, 2014 m. 
9 mėn.
Gautinų sumų sumažėjimas
Kitų sąnaudų augimas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 
augimas
Socialinio draudimo išlaidų 
augimas

Darbo užmokesčio sąnaudų 
augimas

33 087

 4 156

 2 562
 1 046  942 343
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 VĮ Turto banko 2015 metų devynių mėnesių normalizuotas gry- 
 nasis pelnas buvo 2,2 mln. eurų mažesnis nei 2014 metais tuo  
 pačiu metu. Per pirmuosius devynis 2015 metų mėnesius buvo pa-
tirtas 0,8 mln. eurų nuostolis. Pagrindine to priežastimi buvo dėl VĮ Valsty-
bės turto fondo prijungimo prie VĮ Turto banko sumažėjusios pardavimo 
pajamos: 2015 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos mažėjo 48,2 
proc. ir didžiąja dalimi buvo nulemtos dėl reorganizacijos procesų užsitęsu-
sio finansavimo (atlygio už vykdomas funkcijas) ir kitų teisės aktų priėmimo. 
Taip pat rezultatams įtakos turėjo ir Centralizuoto turto valdytojo įstatymu 
pavestos vykdyti nekomercinių funkcijų, nekompensuojamos sąnaudos.

 AB Smiltynės perkėla per devynis 2015 metų mėnesius uždirbo 
 0,8 mln. eurų grynojo pelno ir grynąjį rezultatą, palyginus su 
 2014 metų pirmais trimis ketvirčiais, sumažino 0,7 mln. eurų. 
2014 metų pradžioje įmonė pardavė nenaudojamą keleivių paviljoną, 
kurio pardavimo pajamos 0,6 mln. eurų padidino bendrąsias įmonės 
pajamas; iš viso, kitų pajamų skirtumas tarp lyginamų laikotarpių buvo 
didesnis nei 0,8 mln. eurų.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža

Energetika Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ

2015-09-302014-12-31

5,6%
6,3%

2,4%
1,8%

3,0%
2,5%

5,6% 5,3%

4,0% 4,0%

VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža skaičiuojama pasku-
tinių 12 mėnesių laikotarpiui 2015 metų rugsėjį sudarė 4 proc. ir, pa- 
lyginti su 2014 metų gruodžio 31 d. įvertinta grąža, išliko nepasikeitusi. 
Ataskaitiniu laikotarpiu labiausiai išaugo energetikos sektoriaus įmonių 
normalizuota nuosavo kapitalo grąža, padidėjusi nuo 5,6 iki 6,3 proc. 
Antra didžiausia normalizuota nuosavo kapitalo grąža ataskaitiniu laikotar-
piu užfiksuota kitų įmonių sektoriuje – 5,3 proc., 0,3 procentinio punkto 
mažesnė nei 2014 metų pabaigoje. Miškininkystės sektoriaus įmonių nor-
malizuota nuosavo kapitalo grąža per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,5 
procentinio punkto ir sudarė 2,5 proc. Susisiekimo sektoriaus normalizuota 
nuosavo kapitalo grąža ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 0,6 procentinio 
punkto, iki 1,8 proc.

 Likusių VVĮ normalizuotas grynasis pelnas 2015 metų sausio– 
 rugsėjo mėnesiais išaugo 3 mln. eurų ir šia suma didino ben-
drą VVĮ portfelio normalizuotą grynąjį pelną. Iš 76 įmonių, kurių pokyči-
ai nebuvo detaliau aprašyti, normalizuotas grynasis pelnas augo 46 
įmonėse, mažėjo 30 įmonių.
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Nuosavybės grąža pagal DuPont analizę 

Per paskutinius 12 mėnesių (laikotarpiu nuo 2014 metų spalio 1 d. iki 2015 metų rugsėjo 30 d.) VVĮ portfelio nuo- 
savo kapitalo grąža palyginti su 2014 metų finansiniais rezultatais nepasikeitė ir sudarė 4 proc. Portfelio pardavimo 
pajamų didesnis nei grynojo pelno augimas lėmė mažesnę VVĮ grynojo pelno maržą, kuri 2015 metų trečiojo 
ketvirčio pabaigoje siekė 8,6 proc. Portfelio pajamoms padidėjus daugiau nei turtui, neženkliai padidėjo turto 
apyvartumas (nuo 0,26 iki 0,27). Finansinio sverto rodiklis padidėjo nuo 1,71 iki 1,72, nes per analizuojamą 
laikotarpį nuosavas kapitalas augo mažiau nei portfelio turtas.

Reikšmingiausios įtakos portfelio rezultatams turėjo energetikos ir susisiekimo sektoriai, kuriems priklauso didžiausios VVĮ. Šiems sektoriams 
priklausančių įmonių turtas kartu sudarė 82,6 proc., normalizuotas grynasis pelnas – 82,4 proc., pardavimo pajamos – 86,6 proc., o nuosavas 
kapitalas – 76,4 proc. viso VVĮ portfelio atitinkamų dydžių.

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža nekito

Energetikos įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža analizuojamu 
laikotarpiu buvo 0,7 procentiniais punktais didesnė nei 2014 metais. Grąžos 
augimui daugiausiai įtakos turėjo išaugęs sektoriaus normalizuotas gry-
nasis pelnas. Normalizuota grynojo pelno marža per analizuojamą laiko-
tarpį didėjo neženkliai (0,1 procentiniu punktu), nes sektoriaus pardavimo 
pajamų ir grynojo pelno pokyčiai buvo ganėtinai panašūs. Ypač ženkliai 
išaugus sektoriaus pajamoms didėjo ir turto apyvartumo rodiklis, nuo 0,28 
iki 0,31. Tuo tarpu energetikos sektoriaus turtui išaugus daugiau negu 
nuosavam kapitalui, padidėjo ir finansinio sverto rodiklis.

Susisiekimo sektoriaus įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža 
yra viena iš mažiausių VVĮ portfelyje – 2014 metais sudarė 2,4 proc., o 
laikotarpiu nuo 2014 metų spalio 1 d. iki 2015 rugsėjo 30 d. – 1,8 proc. 
Susisiekimo įmonėms analizuojamu laikotarpiu uždirbus mažiau nor-
malizuoto grynojo pelno, pelno marža smuko iki 4,7 proc. Susisiekimo 

sektoriaus sumažėjusios pajamos ir padidėjęs turtas lėmė turto apy-
vartumo rodiklio sumažėjimą (nuo 0,26 iki 0,23).

Ženkliai sumažėjo miškininkystės sektoriaus įmonių normalizuota 
nuosavo kapitalo grąža, kritusi 0,5 procentiniais punktais iki 2,5 proc. 
Grąžos rodikliui daugiausiai įtakos turėjo ženkliai sumažėjęs normali-
zuotas grynasis pelnas. 

Kitų įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža sumenko 0,3 pro-
centiniais punktais iki 5,3 proc. Normalizuotos nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklį nulėmė sumažėjęs normalizuotas grynasis pelnas bei išaugęs 
kitų įmonių sektoriaus nuosavas kapitalas. Kitų įmonių pardavimo pa-
jamos augo, todėl per ataskaitinį laikotarpį 0,6 procentiniais punktais 
sumažėjo normalizuoto grynojo pelno marža ir 2015 metų rugsėjo 
pabaigoje siekė 6,1 proc.

DuPont analizė

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

Grynojo pelno marža
(Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos) 

Turto apyvartumas 
(Pardavimo pajamos/Turtas) 

Finansinis svertas 
(Turtas/Nuosavas kapitalas)ROE

VVĮ portfelio 
normalizuotas ROE
2014 metai: 4,0%          

2015 m. 3 ketv.: 4,0%

Finansinis svertas

2014 metai: 2,02          
2015 m. 3 ketv.: 2,03

Energetikos 
normalizuotas ROE
2014 metai: 5,6%          

2015 m. 3 ketv.: 6,3%

Susisiekimo 
normalizuotas ROE
2014 metai: 2,4%          

2015 m. 3 ketv.: 1,8%

Miškininkystės 
normalizuotas ROE
2014 metai: 3,0%          

2015 m. 3 ketv.: 2,5%

Kitų įmonių 
normalizuotas ROE
2014 metai: 5,6%          

2015 m. 3 ketv.: 5,3%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2014 metai: 9,9%
2015 m. 3 ketv.: 10,0%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2014 metai: 5,7%          
2015 m. 3 ketv.: 4,7%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2014 metai: 19,3%          
2015 m. 3 ketv.: 16,8%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2014 metai: 6,7%          
2015 m. 3 ketv.: 6,1%

Turto apyvartumas

2014 metai: 0,28
2015 m. 3 ketv.: 0,31

Turto apyvartumas

2014 metai: 0,26
2015 m. 3 ketv.: 0,23

Turto apyvartumas

2014 metai: 0,15
2015 m. 3 ketv.: 0,15

Turto apyvartumas

2014 metai: 0,33          
2015 m. 3 ketv.: 0,33

Finansinis svertas

2014 metai: 1,65
2015 m. 3 ketv.: 1,66

Finansinis svertas

2014 metai: 1,02          
2015 m. 3 ketv.: 1,03

Finansinis svertas

2014 metai: 2,56          
2015 m. 3 ketv.: 2,59

Finansinis svertas

2014 metai: 1,71          
2015 m. 3 ketv.: 1,72

Turto apyvartumas

2014 metai: 0,26
2015 m. 3 ketv.: 0,27

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2014 metai: 9,0%          
2015 m. 3 ketv.: 8,6%
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
www.litrail.lt

Per 2015 metų devynis mėnesius „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 
35,3 mln. tonų krovinių – 2,2 proc. mažiau nei atitinkamu laikotar-
piu 2014 metais. Tarptautiniais maršrutais pervežtų krovinių kiekis dėl 
nepalankios situacijos tarptautinėje krovinių vežimo rinkoje sumažėjo 
1,9 proc. ir sudarė 25,1 mln. tonų arba 71,3 proc. visų pervežtų kro-
vinių. Iš jų labiausiai smuko tranzitinių pervežimų Kaliningrado srities 
kryptimi apimtys. Vietiniais maršrutais pervežta 10,2 mln. tonų, 3 proc. 
mažiau nei per 2014 metų devynis mėnesius dėl 28,5 proc. sumažėjusių 
mineralinių produktų krovinių pervežimo apimčių. 

Pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 7,6 proc., iki 3 200 tūkst. Vietiniais 
maršrutais pervežta 6,4 proc. mažiau keleivių nei per 2014 metų devy-
nis mėnesius – daugiausiai tam įtakos turėjo dėl projekto „Rail Baltica“ 
statybos ir antrųjų kelių tiesimo IXB koridoriuje darbų sutrumpinti kai 
kurie maršrutai ir atšaukti traukiniai. Tarptautiniai vežimai, dėl augančios 
konkurencijos su alternatyvių transporto priemonių vežėjais bei dėl nesta-
bilios ekonominės ir politinės situacijos Rusijoje, smuko 12,2 proc., iki 600 
tūkst. keleivių 2015 metų rugsėjo pabaigoje, o dėl šio keleivių sumažė-
jimo maršrutas Vilnius – Sankt Peterburgas nuo birželio buvo atšauktas.

Įmonių grupės pardavimo pajamos sumažėjo 12,4 proc., iki 328,2 
mln. eurų. Pajamų mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo mažesnis per-
vežtų krovinių kiekis, kuris įtakojo grupės krovinių vežimo pajamų su-
mažėjimą 6,9 mln. eurų arba 2,5 proc. (krovinių vežimo pajamos sudaro 
83,1 proc. visų grupės pardavimo pajamų). Taip pat didelę įtaką turėjo 
7,2 proc. arba 1,4 mln. eurų sumažėjusios keleivių vežimo pajamos bei 
per pusę kritusios įmonių grupės pajamos iš kitos papildomos veiklos.

Grupės pardavimo savikaina sumažėjo 13,5 proc., iki 280 mln. eurų. 
Grupės savikainos sumažėjimą daugiausiai įtakojo net 37,2 proc. sumažė-
jusios sąnaudos medžiagoms, 19,4 proc. sumažėjusios kuro sąnaudos. 

Grupės grynasis pelnas sumažėjo 22,7 proc. dėl pardavimo pajamų 
sumažėjimo ir padidėjusių veiklos sąnaudų. Normalizuotas grupės gry-
nasis pelnas mažėjo 66,8 proc. Normalizuojant atsižvelgta į 2015 metų 
rugsėjo 28 dieną užregistruotą AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ Valsty-
bei priklausiusių akcijų turtinį nepiniginį įsigijimą.

Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, geležinkelių tink- 
lo administravimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, 
priežiūra ir plėtra

• Pervežtas krovinių kiekis smuko 2,2 proc. 
• Pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 7,6 proc. 
• Grupės grynasis pelnas sumažėjo 22,7 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 374 542 328 180

Pardavimo savikaina 323 410 279 815

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 51 131 48 365

Veiklos sąnaudos 36 907 45 777

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 5 964 5 837

Veiklos pelnas (nuostoliai) 20 188 8 425

EBITDA 107 202 140 400

Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 262 10 254

Grynojo pelno marža 3,5% 3,1%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 0 500

Normalizuotas grynasis pelnas 13 262 4 397

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 1 883 174 1 973 579

Trumpalaikis turtas 154 229 136 100

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 496 23 233

Turto iš viso 2 037 403 2 109 679

Nuosavas kapitalas 1 014 966 1 113 488

Dotacijos, subsidijos 574 116 541 510

Įsipareigojimai 448 320 454 681

Finansiniai įsipareigojimai 311 223 333 085

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 037 403 2 109 679

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

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

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėnesių) 1,9% 1,0%

D/E 30,7% 29,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 12 636 12 542

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 6 085 6 549

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc. 

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Stasys Dailydka 

Valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai Ričardas Čepas* (UAB „Resolution Valuations“) 
Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 
Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija)

Algimantas Variakojis* (KŪB „Verslo angelų fondas I“)

*Nepriklausomas narys

 

Turtas
2,11 

mlrd. eurų

„Lietuvos geležinkeliai“ valdo įmonių „Geležinkelio tiesimo centras“, „Vilniaus lo-
komotyvų remonto depas“, „Geležinkelių projektavimas“, „Gelsauga“, „Geležin-
kelių aplinkosaugos centras“ ir „Rail Baltica statyba“ 100 proc. akcijų bei 56,66 
proc. AB „Lietuvos Jūrų laivininkystės“, 49 proc. VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ 
kapitalo ir 34 proc. Lietuvos ir Austrijos UAB „voestalpine VAE Legetecha“ akcijų.

2013 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

3,5% 3,1%
328

7,8%

361

375

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

http://www.litrail.lt
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2013 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Per 2015 metų sausio-rugsėjo mėnesius Lietuvos pašto įmonių grupė 
suteikė 117,4 mln. vienetų paslaugų – 8,9 proc. mažiau nei per 2014 
metų atitinkamą laikotarpį. Lietuvos pašto suteiktų pašto paslaugų 
kiekis analizuojamu laikotarpiu didėjo 14,3 proc., nepaisant nežymaus 
universaliųjų pašto paslaugų apimčių mažėjimo. Kurjerių paslaugų su-
teikta 5,5 proc. daugiau, tačiau kitų paslaugų suteikta 21,5 proc. ma- 
žiau nei 2014 metais. 

Grupės pardavimo pajamos 2015 metų rugsėjo pabaigoje sudarė 51,1 
mln. eurų ir buvo 14,1 proc. didesnės nei 2014 metais tuo pačiu laiko-
tarpiu. Pašto paslaugų pajamų, kurios sudaro 53,8 proc. visų grupės 
gaunamų pajamų, gauta 19,5 proc. daugiau dėl didesnių tarptautinio 
pašto siuntų srautų. Pajamos iš kurjerių paslaugų išaugo 5,5 proc. (iki 
4,3 mln. eurų), iš finansinio tarpininkavimo – 4,5 proc. (iki 8,8 mln. 
eurų), o pajamos iš kitų paslaugų augo 13,5 proc. (iki 10,5 mln. eurų).

Grupės veiklos sąnaudos sudarė 52,4 mln. eurų. Palyginti su 2014 metų 
devyniais mėnesiais jos padidėjo 13,5 proc. Didžiausią sąnaudų dalį 
(53,1 proc.) sudarančios personalo išlaikymo sąnaudos per ataskaitinį 
laikotarpį buvo 4,1 proc. didesnės nei 2014 metais tuo pačiu laikotar-
piu. Tarptautinio pašto vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais 
sąnaudos 2015 metų pirmaisiais devyniais mėnesiais dėl išaugusių tarp-
tautinių pašto srautų buvo 53,8 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu 
2014 metų laikotarpiu. Kitos sąnaudos buvo 40,5 proc. didesnės nei 
2014 metų rugsėjo pabaigoje. Šį pokytį lėmė siuntų vežimo iš Kinijos 
į Lietuvą sąnaudos; taip pat padidėjusios patalpų nuomos sąnaudos 
atidarius naująjį Lietuvos pašto logistikos centrą bei mokesčių sąnau-
dos dėl neleidžiamos PVM atskaitos.

Per 2015 pirmuosius devynis mėnesius Lietuvos pašto grupė patyrė 
1,3 mln. eurų grynąjį nuostolį, kai per 2014 metų atitinkamą laikotarpį 
grupė patyrė 1,2 mln. eurų nuostolį. Grupės EBITDA rodiklis 2015 metų 
rugsėjo pabaigoje sudarė 607 tūkst. eurų, kai prieš metus šis rodiklis 
siekė 868 tūkst. eurų.

www.post.lt
AB Lietuvos pašto įmonių grupė

Universaliųjų, kitų pašto, kurjerių, finansinių ir kitų paslaugų teikimas

• Suteiktų pašto paslaugų kiekis augo 14,3 proc.
• Grupės pardavimo pajamos augo 14,1 proc.
• EBITDA rodiklis traukėsi 30,1 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 44 736 51 060

Veiklos sąnaudos 46 192 52 446

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 631 587

Veiklos pelnas (nuostoliai) -825 -799

EBITDA 868 607

Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 215 -1 285

Grynojo pelno marža -2,7% -2,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 43 137 39 248

Trumpalaikis turtas 45 667 30 094

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 787 3 759

Turto iš viso 88 804 69 342

Nuosavas kapitalas 28 074 26 646

Dotacijos, subsidijos 5 14

Įsipareigojimai 60 725 42 683

Finansiniai įsipareigojimai 33 631 13 345

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 88 804 69 342

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,7% -0,9%

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

D/E 119,8% 50,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 6 027 5 936

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 9

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 2 863 3 195

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc. 

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Lina Minderienė

Valdybos pirmininkas Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija) 

Valdybos nariai Jonas Butautis* („Magnetic MRO AS“)

Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Linas Sasnauskas* (UAB „Carlsen Baltic“)

*Nepriklausomas narys
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Lietuvos paštas valdo dukterines įmones UAB „Lietuvos pašto finansinės paslau-
gos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“ ir UAB „Baltic Post“ (100 proc.). 
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2013 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
www.portofklaipeda.lt

Per 2015 metų devynis mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta 28,9 mln. 
tonų jūrinių krovinių – 9,3 proc. daugiau nei 2014 metų atitinkamą 
laikotarpį. Klaipėdos uosto krovos augimą daugiausiai lėmė sėkminga 
trąšų, naftos produktų, grūdų ir stabili ro-ro krovinių krova.

2015 metų sausio–rugsėjo mėnesiais Klaipėdos jūrų uoste buvo užre- 
gistruoti 291 219 keleivių. Palyginti su 2014 metų atitinkamu laikotar-
piu keleivių skaičius sumažėjo 0,4 proc., arba 1 215 keleivių.

Klaipėdos uosto direkcijos pardavimo pajamos augo 11,6 proc., iki 40,7 
mln. eurų. Rinkliavų pajamos, sudarančios 86 proc. uosto pagrindinės 
veiklos pajamų, padidėjo 12,7 proc., iki beveik 35 mln. eurų, o pajamos 
iš žemės nuomos – 5,2 proc., iki 5,5 mln. eurų. Pastarųjų pajamų au- 
gimo tendencijai įtakos turi įgyvendinti krantinių rekonstrukcijos, gilini-
mo prie krantinių bei geležinkelių statybos darbai, kurie lemia nuomos 
mokesčio tarifo didėjimą. Įmonės veiklos sąnaudos 2015 metų sausio–
rugsėjo mėnesiais sudarė 19,8 mln. eurų ir palyginti su 2014 metų ati- 
tinkamu laikotarpiu išaugo 13,5 proc. Tipinės veiklos sąnaudų augimui 
didžiausią įtaką darė 12,6 proc., iki 9,5 mln. eurų, padidėjusios ilga-
laikio turto nusidėvėjimo sąnaudos bei net 44,1 proc., iki 3 mln. eurų, 
padidėjusios uosto akvatorijos valymo darbų sąnaudos. Finansinės ir 
investicinės veiklos sąnaudos padidėjo 30,4 proc. iki 2,5mln. eurų. Šį 
pokytį labiausiai lėmė nuo 588 tūkst. eurų iki 991 tūkst. eurų padidė-
jusios kitos finansinės išlaidos.

Klaipėdos uosto direkcijos 2015 metų pirmų devynių mėnesių nor-
malizuotas grynasis pelnas padidėjo 9 proc., iki 19,3 mln. eurų. Pelno 
augimą lėmė ženklus pajamų augimas, kuris sudarė 4,2 mln. eurų. Uosto 
direkcijos EBITDA rodiklis taip pat ženkliai augo. Ataskaitiniu laikotarpiu 
rodiklis buvo 12 proc. didesnis nei 2014 metų trečio ketvirčio pabaigo-
je. Tačiau spartesnis pardavimo pajamų nei normalizuoto grynojo pel-
no augimas lėmė 1,2 procentiniais punktais sumažėjusią normalizuoto 
grynojo pelno maržą, kuri 2015 metų rugsėjo pabaigoje siekė 47,5 proc.

2015 metų pirmų trijų ketvirčių įmonės investicijos sudarė 14 mln. eurų. 
Analizuojamu laikotarpiu daugiausia investicinių lėšų buvo skirta kran-
tinių statybai ir rekonstrukcijai (26 proc.), akvatorijos gilinimo darbams 
(24 proc.) ir geležinkelių statybai bei remontui (21 proc.).

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

• Krovinių krova uoste augo 9,3 proc. dėl sėkmingos 
 trąšų, naftos produktų ir grūdų krovos
• Pajamos augo 11,6 proc., EBITDA – 12 proc., 
 normalizuotas grynasis pelnas – 9 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 36 434 40 654

Veiklos sąnaudos 17 446 19 793

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 15 370

Veiklos pelnas (nuostoliai) 19 003 21 231

EBITDA 27 469 30 764

Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 389 18 987

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 17 732 19 330

Normalizuoto grynojo pelno marža 48,7% 47,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 495 462 497 472

Trumpalaikis turtas 17 366 29 760

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 990 9 025

Turto iš viso 512 828 527 232

Nuosavas kapitalas 433 038 453 230

Dotacijos, subsidijos 53 958 56 193

Įsipareigojimai 25 832 17 810

Finansiniai įsipareigojimai 20 542 11 981

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 512 828 527 232

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 4,5% 4,7%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 5,5% 5,6%

D/E 4,7% 2,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 248 243

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 429 3 444

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Arvydas Vaitkus

Valdybos pirmininkas Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)
Toma Oznanskė (Susisiekimo ministerija)
Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)
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AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 
www.ljl.lt

Jūrų krovininio vandens transporto paslaugos

• Pardavimo pajamos sumažėjo 48,2 proc.
• Bendrovės grynieji nuostoliai siekė 7,3 mln. eurų
• D/E rodiklis padidėjo iki 158,2 proc.

Analizuojamu laikotarpiu bendrovė uždirbo 8,1 mln. eurų, t. y. 48,2 
proc. mažiau pajamų nei prieš metus per ta patį laikotarpį. Tam įta-
kos turėjo tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė dirbo turėdama tik 
penkis laivus – 2 laivais mažiau nei 2014 metais. Be to, dėl neapmokėtų 
skolų tiekėjams gegužę buvo areštuotas 1, o birželį dar 3 laivai. Birželio 
pabaigoje laivų areštai nulėmė 60 proc. mažesnes pajamas lyginant su 
vidutinėmis mėnesio pajamomis laikotarpio pradžioje. Taip pat įmonės 
rezultatus veikė pasaulinėje laivybos rinkoje laivų paklausą viršijanti pa-
siūla ir dėl to sumažėję laivų įdarbinimo įkainiai. Mažesnis bendrovės 
operuojamų laivų skaičius atitinkamai mažino pardavimų savikainą, kuri 
analizuojamu laikotarpiu smuko 24,6 proc., iki 12,9 mln. eurų. Finan-
sinės ir investicinės veiklos nuostoliai sumažėjo 117 tūkst. eurų, mažė-
jimą lėmė 45,1 proc. smukusios palūkanų sąnaudos.

Per 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesius bendrovė patyrė 7,3 mln. 
eurų grynųjų nuostolių – tai 2,8 mln. eurų daugiau nei 2014 metais 
tuo pačiu laikotarpiu. EBITDA rodiklis 2014 metų rugsėjo pabaigoje 
siekęs 0,4 mln. eurų krito iki -3,6 mln. eurų 2015 metų trečiojo ketvirčio 
pabaigoje. Bendrovės 2015 metų pirmų devynių mėnesių grynojo pel-
no marža siekė -90,8 proc., palyginti su -29,3 proc. marža atitinkamu 
laikotarpiu prieš metus. 

2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje bendrovės D/E rodiklis 
pasiekė 158,2 proc. 2014 metų pabaigoje Lietuvos jūrų laivininkystės 
finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis siekė 76,4 proc. 

Įmonė per paskutinius 12 mėnesių padarė 62,1 proc. nuostolių įmo- 
nės akcininkams.

2015 metų rugsėjo 23 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ iš Lietuvos 
Respublikos Susisiekimo ministerijos perėmė visas valstybei nuo- 
savybės teise priklausiusias AB „Lietuvos jūrų laivininkystė akcijas“ 
(viso 46 953 515 akcijas).

2015 metų lapkričio 27 d. Bendrovės generalinis direktorius oficialiai 
kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos 
AB „Lietuvos jurų laivininkystė“ iškėlimui. Klaipėdos apygardos teismo 
2015 metų gruodžio 14 d. nutartimi Bendrovei iškelta bankroto byla.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 15 541 8 056

Pardavimo savikaina 17 125 12 907

Bendrasis pelnas (nuostoliai) -1 584 -4 851

Veiklos sąnaudos 946 900

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) -398 -51

Veiklos pelnas (nuostoliai) -2 928 -5 802

EBITDA 397 -3 598

Finansinė ir investicinė veikla -1 632 -1 515

Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 560 -7 317

Grynojo pelno marža -29,3% -90,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 35 336 24 312

Trumpalaikis turtas 2 657 7 969

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 108 397

Turto iš viso 37 993 32 281

Nuosavas kapitalas 17 384 10 097

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 20 609 22 184

Finansiniai įsipareigojimai 13 283 15 970

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 37 993 32 281

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) -14,8% -25,5%

ROE (paskutinių 12 mėn.) -30,7% -62,1%

D/E 76,4% 158,2%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 277 212

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 2 779 2 607

AKCININKAI

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
(netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 56,7 proc.

DFDS TOR LINE A/S 5,5 proc.

Kiti akcininkai 37,8 proc.

ADMINISTRATORIUS

Bankroto administratorius Dalius Volskis
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VĮ Lietuvos oro uostai
www.ltou.lt

Oro uostų eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, reklama

• Aptarnautų skrydžių skaičius didėjo 5,1 proc., 
 o keleivių skaičius – 10 proc. 
• Pardavimo pajamos didėjo 11,7 proc.
• EBITDA rodiklis išaugo 7,8 proc.

Per 2015 metų devynis mėnesius Lietuvos oro uostai aptarnavo 3,2 
mln. keleivių – 10 proc. daugiau nei per 2014 metų atitinkamą laiko-
tarpį. Daugiausiai – 12,8 proc., iki 2 520 tūkst. padidėjo Vilniaus oro 
uoste aptarnautų keleivių skaičius. Palangoje keleivių skaičius augo 8,1 
proc. iki 110,5 tūkst., o Kaune – mažėjo 0,2 proc., iki 567 tūkst. 2015 
metų sausio–rugsėjo mėnesiais Lietuvos oro uostuose aptarnauta 37 
941 skrydis, 5,1 proc. daugiau nei per pirmuosius 2014 metų devynis 
mėnesius. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus filiale aptarnauta 78 proc. 
visų skrydžių, Kauno filiale – 15 proc., o Palangos filiale – 7 proc. 

Lietuvos oro uostų pardavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 
siekė 18,4 mln. eurų ir buvo 11,7 proc. didesnės nei per atitinkamą 
2014 metų laikotarpį. Aviacinės veiklos pajamos išaugo 11 proc., iki 
11,8 mln. eurų. Aviacinių pajamų augimą lėmė padidėjęs aptarnautų 
keleivių bei orlaivių skaičius. Lietuvos oro uostų neaviacinės pajamos 
didėjo 13,1 proc., iki 6,6 mln. eurų. Neaviacinių pajamų augimą dau-
giausiai lėmė augusios turto nuomos pajamos. Įmonės veiklos sąnau-
dos per 2015 metų tris ketvirčius padidėjo 13,7 proc. ir siekė 15,9 mln. 
eurų. Sąnaudų pokytį labiausiai paveikė ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sąnaudos, išaugusios 17,7 proc. iki 4,3 mln. eurų ir kitos sąnaudos išau-
gusios 34,8 proc. iki 2 mln. eurų. 

Įmonės EBITDA rodiklis išaugo 7,8 proc. ir 2015 metų rugsėjo pabai-
goje sudarė 6,9 mln. eurų. Palyginti su 2014 metų atitinkamu laikotar-
piu Lietuvos oro uostų normalizuotas grynasis pelnas išaugo 8,6 proc. 
iki 2,8 mln. eurų. Tuo tarpu normalizuoto grynojo pelno marža nežy- 
miai mažėjo ir 2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 15,3 proc., 
0,4 procentinio punkto mažiau nei 2014 metų atitinkamu laikotarpiu. 

Per 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesius įmonė atliko investicijų už 
3 456 tūkst. eurų. 40 proc. investicijų buvo įvykdyta įmonės lėšomis, 
likusi dalis (2 075 tūkst. eurų) gauta iš Europos Sąjungos lėšų. 62,9 proc. 
visų investicijų buvo skirta pastatams ir statiniams. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 16 497 18 432

Pagrindinės veiklos sąnaudos 13 949 15 857

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 76 18

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 624 2 594

EBITDA 6 358 6 856

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 397 2 505

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 2 593 2 816

Normalizuoto grynojo pelno marža 15,7% 15,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 153 835 150 716

Trumpalaikis turtas 11 740 15 601

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 203 9 911

Turto iš viso 165 575 166 317

Nuosavas kapitalas 110 748 113 691

Dotacijos, subsidijos 43 575 42 315

Įsipareigojimai 11 252 10 311

Finansiniai įsipareigojimai 7 013 5 613

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 165 575 166 317

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 0,8% 1,0%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 1,3% 1,4%

D/E 6,3% 4,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 537 582

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 9 10

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 2 869 3 542

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Gediminas Almantas 

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Indrė Bernotaitė (Susisiekimo ministerija)

Gražvydas Jakubauskas (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)
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AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
www.telecentras.lt

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimas, transliuotojų 
ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangos bendrovės objektuose 
talpinimas, telefonijos, belaidžio, mobiliojo interneto, duomenų perda-
vimo paslaugų teikimas

• Didėjo pajamos ir veiklos sąnaudos, 
 savikaina mažėjo
• Per 2015 metų 9 mėnesius Telecentras uždirbo 
 377 tūkst. eurų

2015 metų pirmųjų devynių mėnesių įmonės pardavimo pajamos 
buvo 0,6 proc. didesnės nei 2014 metais per tą patį laikotarpį ir siekė 
14,1 mln. eurų. Tipinės veiklos pajamos, kurios sudaro 97,4 proc. visų 
pajamų, augo 0,6 proc. Didėjo bendrovės pajamos iš radijo siuntimo ir 
perdavimo bei prieigos paslaugų, taip pat iš netelekomunikacinės veik-
los, ekskursijų į TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų pajamos augo 
29,1 proc. 2015 metų pirmaisiais devyniais mėnesiais bendrovės kitos 
veiklos pajamos padidėjo 2,8 karto, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 
2014 metais. Pajamos išaugo dėl parduoto nekilnojamojo turto, didesnių 
negyvenamų patalpų nuomos pajamų bei kitų vienkartinių pajamų.

2015 metų devynių mėnesių įmonės veiklos sąnaudos padidėjo 10,8 
proc., iki 3,7 mln. eurų. Šį veiklos sąnaudų pokytį nulėmė išorinių 
paslaugų įsigijimas, padidėjusios informacinių sistemų aptarnavimo ir 
įrangos bei darbuotojų draudimo sąnaudos.

Išaugus pajamoms ir sumažėjus savikainai, bei gavus papildomų pajamų 
iš vienkartinių sandorių įmonė per 2015 metų devynis mėnesius uždir-
bo 377 tūkst. eurų grynojo pelno. Atitinkamu laikotarpiu 2014 metais 
įmonės grynasis pelnas siekė 274 tūkst. eurų.

Bendrovės EBITDA rodiklis 2015 metų devynių mėnesių pabaigoje 
siekė 4,5 mln. eurų ir buvo 3,6 proc. mažesnis nei 2014 metais tuo 
pačiu laikotarpiu. EBITDA marža ataskaitiniu laikotarpiu traukėsi 1,4 
procentinio punkto ir siekė 31,6 proc.

Bendrovės pirkėjų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio dienai siekė 
4 mln. eurų ir per pastarąjį ketvirtį beveik nepakito. Trumpalaikės 
gautinos sumos sudaro 2,8 mln. eurų, po vienerių metų gautinos su-
mos – 1,2 mln. eurų. VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 
įsiskolinimas Lietuvos radijo ir televizijos centrui sudaro didžiausią dalį 
šių skolų, 1,4 mln. eurų. 

Per devynis 2015 metų mėnesius įmonė investavo 1,6 mln. eurų. 
Pagrindinės investicijos teko skaitmeninei antžeminei televizijai plėtoti.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 14 007 14 095

Pardavimo savikaina 10 349 10 251

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 657 3 844

Veiklos sąnaudos 3 339 3 698

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) -88 159

Veiklos pelnas (nuostoliai) 231 305

EBITDA 4 631 4 462

Grynasis pelnas (nuostoliai) 274 377

Grynojo pelno marža 2,0% 2,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 30 580 28 103

Trumpalaikis turtas 7 271 13 035

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 102 8 682

Turto iš viso 37 851 41 138

Nuosavas kapitalas 31 353 31 765

Dotacijos, subsidijos 16 16

Įsipareigojimai 6 481 9 356

Finansiniai įsipareigojimai 4 224 198

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 37 851 41 138

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 0,2% 0,4%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 0,2% 0,6%

D/E 13,5% 0,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 366 356

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 665 3 098

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Remigijus Šeris

Valdybos pirmininkas Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai Giedrius Martusevičius* (UAB „Probiosanus“)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Arūnas Šikšta* (UAB Financial Management Group 
vadovaujantis partneris)

Viktorija Trimbel* („Quantum Capital“)

*Nepriklausomas narys
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Kelių priežiūros įmonės
www.lakd.lt

Valstybinių kelių priežiūra ir remontas, įvairių kelių, gatvių, aikščių staty-
ba ir remontas, aplinkos tvarkymo darbai, rangovinė veikla

• Lietuvos keliuose sumažėjo žuvusiųjų, bet eismo    
 įvykių skaičius padidėjo
• Įmonių pardavimo pajamos išaugo 5,6 proc.
• Normalizuoto grynojo pelno uždirbta 23,2 proc.    
 daugiau

Lietuvos keliuose ir gatvėse nuo 2015 metų pradžios iki rugsėjo 30 
dienos įvyko 2 432 eismo įvykiai, tai 2,9 proc. daugiau nei tuo pačiu 
metu 2014 metais. Per pirmus 2015 metų devynis mėnesius eismo 
įvykiuose buvo sužeisti 3 004 žmonės – 7,2 proc. daugiau palyginti su 
2014 metų sausio-rugsėjo laikotarpį. Tuo tarpu per šį 2015 metų laiko-
tarpį žuvo 147 žmonės – tai penktadaliu mažiau nei per atitinkamą 
2014 metų laikotarpį.

Kelių priežiūros įmonių pardavimo pajamos už 2015 metų sausio-rugsė-
jo laikotarpį augo 5,6 proc. ir sudarė 59,3 mln. eurų. Labiausiai (929 
tūkst. eurų, iki 9 mln. eurų) augo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ pardavimo 
pajamos, daugiausiai dėl kelių priežiūros (pagrindinė veikla) ir kelių 
remonto (rangovinė veikla) pajamų augimo. Taip pat santykinai reikš- 
mingas pajamų padidėjimas užfiksuotas „Automagistralės“ bei Kauno 
kelių priežiūros įmonėse, kuriose pajamos augo po 9,6 proc. Pajamos per 
ataskaitinį laikotarpį mažėjo Alytaus ir Tauragės regionų kelių įmonėse.

Kelių priežiūros įmonių pardavimo savikaina 2015 metų rugsėjo pabai-
goje sudarė 53,1 mln. eurų ir buvo 4,4 proc. didesnė nei 2014 metais. 
Dėl padidėjusio užsakymų skaičiaus pardavimų savikaina labiausiai augo 
Šiaulių ir Kauno regiono kelių įmonėse, augimas sudarė atitinkamai 7,5 
proc. ir 8,6 proc.

Kelių priežiūros įmonės per 2015 metų devynis mėnesius kartu uždir-
bo 3 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno, tai 23,2 proc. daugiau nei 
prieš metus. Normalizuotas grynasis pelnas (eliminavus turto mokesčio 
įtaką) nagrinėjamu laikotarpiu labiausiai išaugo „Automagistralės“ (125 
tūkst. eurų) ir Šiaulių regiono kelių (302 tūkst. eurų) įmonėse. Tuo tar-
pu normalizuotas grynasis pelnas daugiausiai smuko Vilniaus regiono 
kelių įmonėje - sumažėjo 39 tūkst. eurų arba 17,4 proc.

Per 2015 metų pirmuosius devynis mėnesius kelių priežiūros įmonės 
grynojo pelno uždirbo 69,6 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2014 
metais dėl to, kad pajamos augo labiau nei sąnaudos.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 56 103 59 253

Pardavimo savikaina 50 830 53 061

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 273 6 193

Veiklos sąnaudos 4 907 5 158

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 514 495

Veiklos pelnas (nuostoliai) 880 1 529

EBITDA 8 132 8 968

Grynasis pelnas (nuostoliai) 782 1 326

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 2 435 3 001

Normalizuoto grynojo pelno marža 4,3% 5,1%

BALANSAS1 (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas  97 153 95 268

Trumpalaikis turtas  27 159 34 036

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  13 895 16 145

Turto iš viso  124 312 129 303

Nuosavas kapitalas  118 701 119 607

Dotacijos, subsidijos   0 0

Įsipareigojimai  5 611 9 696

Finansiniai įsipareigojimai   0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  124 312 129 303

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 2,4% 2,8%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 2,5% 3,0%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 2 760 2 767

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 47 46

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 2 523 2 521

VADOVYBĖ

„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“ Stasys Būrė

„Telšių regiono keliai“ Romualdas Kačerauskas

„Utenos regiono keliai“ Edmantas Šakalys

„Vilniaus regiono keliai“ Petras Džervus

1 – Eliminavus kelių apskaitinę vertę ir trumpalaikius įsipareigojimus dėl turto vertės padidėji-
mo, apskaitytus 2012 metų pabaigoje perdavus kelių priežiūros įmones Lietuvos automobilių 
kelių direkcijai
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AB „Klaipėdos nafta“
www.oil.lt, www.sgd.lt

Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpylimas bei susiju-
sios paslaugos, Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo projekto 
įgyvendinimas ir SGD terminalo eksploatavimas

• Naftos produktų krova išaugo 22,9 proc.
• Grynasis pelnas išaugo 2,5 karto iki 13,1 mln. eurų
• Nuosavo kapitalo grąža išaugo iki 9,6 proc.

Naftos produktų krova per 2015 metų devynis mėnesius išaugo 22,9 
proc. ir sudarė 4 711 tūkst. tonų. Naftos krovos augimui teigiamos 
įtakos turėjo išaugusios naftos produktų perdirbimo maržos, dėl ko AB 
„Orlen Lietuva“ padidino naftos produktų gamybą ir Bendrovės terminale 
perkrovė 21,6 proc. daugiau naftos produktų nei per 2014 metų pirmuo- 
sius tris ketvirčius. Taip pat krovos apimtis didino 17,6 proc. išaugęs 
tranzitinių krovinių srautas iš Baltarusijos ir Rusijos gamyklų, kuris per 
2015 metų devynis mėnesius sudarė 1 499 tūkst. tonų.

SGD terminalas, 2014 metų lapkričio 27 dieną pradėjęs išdujinimo 
veiklą, per 2015 metų pirmuosius tris ketvirčius išdujino 4,1 mln. MWh 
gamtinių dujų.

Pradėta SGD terminalo eksploatacija bei išaugusios krovos apimtys 
lėmė beveik 3,3 karto didesnes Bendrovės pardavimo pajamas nei 
2014 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje. Per 2015 metų devynis mė-
nesius buvo gauta 78,9 mln. eurų pardavimo pajamų, iš kurių net 48,6 
mln. eurų sudarė SGD terminalo veiklos pajamos, 28,8 mln. eurų – naf-
tos produktų perkrovimo paslaugos pajamos ir 1,6 mln. eurų – kitos 
pajamos, susijusios su naftos produktų perkrovimo paslaugomis ir kon-
sultavimu. Tuo tarpu 2015 metų devynių mėnesių pardavimų savikaina 
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus išaugo 3,9 karto iki 60 mln. 
eurų. Pardavimų savikainos dydį pagrinde lėmė dėl 2014 metų pabai-
goje pradėto eksploatuoti SGD terminalo atsiradusios plaukiojančios 
saugyklos nuomos ir susijusios išlaidos, kurios per 2015 metų tris ket-
virčius sudarė 38 mln. eurų.

Bendrovė uždirbo 13,1 mln. eurų grynojo pelno per 2015 metų pir-
muosius tris ketvirčius, t. y. 2,5 karto daugiau, lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu 2014 metais. SGD terminalo veiklos pelnas padidino gryną-
jį pelną 4,4 mln. eurų, o ženklus naftos terminalo krovos augimas - 3,2 
mln. eurų. 2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje EBITDA sudarė 25,4 
mln. eurų, 2,2 karto daugiau nei 2014 metais tuo pačiu laikotarpiu.

Bendrovės trumpalaikis turtas išaugo 58,9 proc. ir siekė 51,9 mln. eurų, 
iš kurių net 32,3 mln. eurų sudarė pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2015 
metų rugsėjo 30 d. Bendrovė turėjo 15,8 mln. eurų vienos nakties ter-
minuotą indėlį. Taip pat 1,7 karto išaugo gautinos sumos (nuo 10,5 mln. 
eurų iki 17,7 mln. eurų) dėl padidėjusių saugumo dedamosios gautinų 
sumų (apie 13,2 mln. eurų).

Paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža, lyginant su 2014 metų 
pabaiga, išaugo nuo 5,4 proc. iki 9,6 proc. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 24 185 78 887

Pardavimo savikaina 15 371 60 008

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 814 18 879

Veiklos sąnaudos 2 940 3 275

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 21 230

Veiklos pelnas (nuostoliai) 5 895 15 834

EBITDA 11 406 25 352

Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 221 13 095

Grynojo pelno marža 21,6% 16,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 189 232 186 426

Trumpalaikis turtas 32 686 51 947

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 902 32 277

Turto iš viso 221 918 238 373

Nuosavas kapitalas 174 715 187 863

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 47 203 50 510

Finansiniai įsipareigojimai 29 887 29 760

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 221 918 238 373

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 4,4% 7,8%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 5,4% 9,6%

D/E 17,1% 15,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 375 369

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 32 34

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 409 3 427

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 72,3 proc.

UAB koncernas „Achemos grupė“ 10,2 proc.

Kiti akcininkai 17,5 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Mantas Bartuška

Valdybos pirmininkas nepaskirtas

Valdybos nariai Rytis Ambrazevičius* (Baltic Institute of Corporate Governance)

Mantas Bartuška (AB „Klaipėdos nafta“)

Dainius Bražiūnas (Energetikos ministerija)

Mindaugas Jusius* (SE „Swedbank Life Insurance“)

Stebėtojų tarybos nariai Eimantas Kiudulas* (UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“)

Agnė Amelija Petravičienė (Energetikos ministerija)

Romas Švedas* (MB „Romas Švedas ir partneriai“)

*Nepriklausomas narys
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„Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė
www.le.lt

Elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir 
gamtinių dujų prekyba bei skirstymas, taip pat elektros energetikos 
ūkio aptarnavimas ir plėtra

• Augo elektros vartojimas šalyje, pagamintos ir     
 paskirstytos elektros energijos kiekiai
• Uždirbta 89,5 mln. eurų normalizuoto grynojo 
 pelno (9,2 proc. daugiau)

Per 2015 metų tris ketvirčius išaugo elektros suvartojimas. Palyginus 
su 2014 metų atitinkamu laikotarpiu, Grupės pagamintas ir paskirstytas 
elektros energijos kiekis buvo atitinkamai 24,9 proc. ir 1,7 proc. didesnis. 
Grupė pagamino 1,83 TWh, o paskirstė 6,29 TWh elektros energijos. 
Gamtinių dujų vartojimas sumažėjo. 2015 metų sausį-rugsėjį paskirsty- 
tas dujų kiekis sudarė 4,59 TWh, 11,5 proc. mažiau nei prieš metus. 
Pradėjus veikti SGD terminalui, 45,3 proc., iki 8,99 TWh išaugo Grupės 
parduotas gamtinių dujų kiekis.

Pardavimo pajamos per 2015 metų devynis mėnesius buvo 19,5 proc. 
didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais ir sudarė 761,9 mln. 
eurų. Pajamų augimą lėmė pajamos gautos už dujų paskirstymą ir par-
davimą, kurios Grupėje apskaitomos nuo 2014 metų birželio mėnesio, 
kuomet buvo įsigytas „Lietuvos dujų“ kontrolinis akcijų paketas. Never-
tinant „Lietuvos dujų“ pajamų, Grupės pajamos dėl mažesnės elektros 
energijos ir elektros energijos persiuntimo kainos sumažėjo 2,4 proc., 
arba 14,1 mln. eurų.

Grupės pardavimų savikaina išaugo 36,9 proc. iki 511,8 mln. eurų. Tačiau 
eliminavus dujų paskirstymo ir pardavimo veiklų įtaką, Grupės elektros ar 
susijusių paslaugų pirkimo savikaina sumažėjo 0,4 proc., iki 264,4 mln. eurų.

Įprastos veiklos EBITDA 2015 metų 1-3 ketvirtį padidėjo 5,6 proc. 
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Apskaičiuojant įprastos 
veiklos Grupės EBITDA, eliminuota neigiama 22 mln. eurų buitiniams 
vartotojams 2015 metais taikytos nuolaidos ir 8,2 mln. eurų ankstesnių 
laikotarpių sąnaudų priskyrimo šio laikotarpio rezultatams įtaka.

Grupės normalizuotas grynasis pelnas už ataskaitinį laikotarpį, ne- 
vertinant vienkartinių veiksnių, siekė 89,5 mln. eurų – 9,2 proc. dau-
giau nei 2014 metais atitinkamu metu.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.
Pardavimo pajamos 637 656 761 893
Pardavimo savikaina 373 922 511 762
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 263 734 250 131
Veiklos sąnaudos 207 797 169 908
Veiklos pelnas (nuostoliai) 55 937 80 223
EBITDA 157 434 166 154
Grynasis pelnas (nuostoliai) 106 072 63 930
Grynojo pelno marža 16,6% 8,4%
Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 3 677 4 826
Normalizuotas grynasis pelnas (nuostolis) 82 026 89 549

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30
Ilgalaikis turtas 1 935 232 1 960 101
Trumpalaikis turtas 433 944 351 371
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  211 019 151 573
Turto iš viso 2 369 176 2 311 472
Nuosavas kapitalas 1 308 889 1 351 380
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis  48 830 49 214
Dotacijos, subsidijos  304 449 303 691
Įsipareigojimai  755 838 656 401
Finansiniai įsipareigojimai 391 565 400 053
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 369 176 2 311 472

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30
Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 4,5% 4,7%
Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 7,5% 7,7%
D/E 29,9% 29,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.
Darbuotojų skaičius 5 632 5 516
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 74 73
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 406 3 994

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius Dalius Misiūnas
Valdybos pirmininkas Dalius Misiūnas (Generalinis direktorius)
Valdybos nariai Dalia Andrulionienė (Gamybos ir paslaugų direktorė)

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

Mindaugas Keizeris (Strategijos ir plėtros direktorius)
Stebėtojų tarybos nariai Rokas Baliukovas (Energetikos ministerija)

Antanas Danys* (VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“)
Tomas Garasimavičius (Vyriausybės kanceliarija)

Šarūnas Kliokys* (UAB „Avestis“)
Virginijus Lepeška* (UAB „Organizacijų vystymo centras“)

Rasa Noreikienė (Ūkio ministerija)
Aloyzas Vitkauskas (Finansų ministerija)

*Nepriklausomas narys

 

Grupę sudaro „Lietuvos energijos gamyba“, AB (valdoma akcijų dalis – 96,13 
proc.), AB „Lietuvos dujos“ (96,64 proc.), AB LESTO (94,39 proc.), UAB „NT 
Valdos“ (100 proc.), UAB LITGAS (66,67 proc.), UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (100 
proc.), UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (97 proc.), UAB „Duomenų logistikos 
centras“ (79,64 proc.), UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ (97,8 proc.), UAB 
„VAE SPB“ (100 proc.), VšĮ Energetikų mokymo centras (100 proc.), „Elektros 
tinklo paslaugos“ (100 proc.), UAB „Kauno energetikos remontas“ (100 proc.), 
Energijos tiekimas UAB (100 proc.), Lietuvos energijos paramos fondas (100 
proc.), UAB Kauno kogeneracinė jėgainė (100 proc.), UAB Vilniaus kogeneracinė 
jėgainė (100 proc.), UAB „Gotlitas“ (100 proc.), per Energijos tiekimas UAB – 
Geton Energy OU ir Geton Energy SIA (100 proc.).

Turtas
2,3 

mlrd. eurų
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Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

2013 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.
Pajamos  203 479 185 134
Pagrindinės veiklos sąnaudos 163 069 158 236
Veiklos pelnas (nuostoliai) 40 410 26 898
EBITDA 48 858 37 157
Grynasis pelnas (nuostoliai) 33 957 23 539
Grynojo pelno marža 16,7% 12,7%
Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 83 0

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas  801 603 762 390
Trumpalaikis turtas  131 374 130 674
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  79 434 58 966
Turto iš viso  932 977 893 064
Nuosavas kapitalas  374 479 372 831
Dotacijos, subsidijos  297 204 289 513
Įsipareigojimai  261 294 230 720
Finansiniai įsipareigojimai  165 765 149 978
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  932 977 893 064

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30
ROA (paskutinių 12 mėn.) 4,3% 3,3%
ROE (paskutinių 12 mėn.) 10,5% 8,3%
D/E 44,3% 40,2%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS1 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.
Darbuotojų skaičius 775 448
Vadovaujančių darbuotojų skaičius 16 5
Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)1 3 407 4 699

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 (Generalinis direktorius)
Valdybos nariai Adomas Birulis (Verslo vystymo departamento direktorius)

Darius Kucinas (Gamybos departamento direktorius)

Vidmantas Salietis (Didmeninės elektros prekybos 
departamento direktorius)

Stebėtojų tarybos nariai Dominykas Tučkus (UAB „Litgas“)

Mindaugas Keizeris („Lietuvos energija“, UAB)

Pranas Vilkas*

1-Lentelėje pateikti duomenys apie vadovaujančių darbuotojų vidutinį mėnesio atlyginimą 
negali būti lyginami, nes 2014 metų 9 mėnesių duomenys apskaičiuoti visai Grupei (įtraukiant 
tuo metu turėtų dukterinių įmonių vadovus), o 2015 metų 9 mėnesių – jau tik Bendrovei, nes 
dukterinių įmonių akcijos buvo parduotos.

*Nepriklausomas narys

 

 

Turtas
0,89 

mlrd. eurų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įmonių grupė
www.gamyba.le.lt

Elektros energijos bei šilumos energijos gamyba ir tiekimas bei preky-
bos elektros energija veikla

• Elektros energijos pagaminta 12,9 proc. daugiau. 
  Plėtėsi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
• Grupės EBITDA sumažėjo 23,9 proc.; grynasis pelnas –  
 30,7 proc.

Per 2015 metų pirmuosius tris ketvirčius parduota 6 proc. mažiau elek-
tros energijos nei tuo pačiu metu 2014 metais. Per 2015 metų sausio–
rugsėjo mėnesius Bendrovė pardavė 1,8 TWh elektros energijos, iš jų 
Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta elektros energija sudarė 
1,65 TWh. 2015 metų sausį–rugsėjį visose Bendrovės elektrinėse bendrai 
pagamintas elektros energijos kiekis išaugo 12,9 proc. Didžiausia dalimi 
augimą lėmė išaugusi remtinos elektros energijos gamyba Elektrėnų 
komplekse. Tuo tarpu biržoje ir nepriklausomiems tiekėjams parduo-
ta 24 proc. mažiau elektros energijos. Pagrindinė šį sumažėjimą lėmusi 
priežastis yra tai, kad vis didesnę Bendrovės prekybos elektros energija 
portfelio dalį sudaro nebe prekyba fizine elektra, o prekyba išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis (daugiausia – kainų skirtumo kontraktais). 

2015 metų sausio–rugsėjo mėnesiais Grupė uždirbo 9 proc. mažiau 
pajamų nei prieš metus, t. y. 185 mln. eurų. Analizuojamu laikotarpiu 
„Lietuvos energijos gamyba“ uždirbo 168 mln. eurų pardavimo pajamų 
– 7,2 proc. mažiau nei 2014 metų pirmaisiais devyniais mėnesiais. Tą la-
biausiai lėmė VKEKK priimti sprendimai dėl Bendrovės 2010-2012 metų 
veiklos patikrinimo rezultatų bei Bendrovės pripažinimo turinčia didelę 
įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Vadovaujantis šiais sprendimais 
Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos reguliuojamos kainos. 
Grupės kitos veiklos pajamos, lyginant su perskaičiuotais 2014 m. devynių 
mėnesių duomenimis, sumažėjo nuo 20,6 mln. eurų iki 11,5 mln. eurų.

Grupės EBITDA per 2015 metų pirmus devynis mėnesius sumažėjo 
23,9 proc. ir sudarė 37,2 mln. eurų, o grupės grynasis pelnas buvo 30,7 
proc. mažesnis – per 2014 metų tris ketvirčius sudarė 34 mln. eurų, o per 
2015 metų - 23,5 mln. eurų. Įmonių grupės pelningumo rodiklių sumažė-
jimą labiausiai lėmė vadovaujantis Bendrovės auditoriaus rekomendaci-
jomis finansinėse ataskaitose įvertinti anksčiau minėti VKEKK sprendimai. 

2015 metų kovo 31 d. valdybos sprendimu Bendrovė pardavė visų jos 
valdomų UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Energijos tiekimas UAB 
akcijas savo patronuojančiai bendrovei „Lietuvos energija“, UAB, o 2015 
metų balandžio 27 dieną Bendrovė sudarė pirkimo – pardavimo su-
tartį su „Lietuvos energija“, UAB, ir pardavė visas Bendrovės valdomas 
(1 232 897 vnt.) paprastąsias vardines NT Valdos, UAB akcijas. Ataskaitinio 
laikotarpio metu pilnai išregistruota įmonė AS Nordic Energy Link. 2015 
metų rugsėjo 30 dienos duomenimis, Grupei priklauso 23,44 proc. UAB 
„Geoterma“, 20 proc. UAB Technologijų ir inovacijų centras ir 15 proc. 
UAB Verslo aptarnavimo centras akcijų.

Bendrovė valdo Elektrėnų kompleksą su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo 
bloku, Kauno A. Brazausko hidroelektrinę bei Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę. 

203
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10,0%
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AB LESTO
www.lesto.lt

Elektros energijos persiuntimas ir tiekimas vartotojams skirstymo tink- 
lais, naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimas, skirstomųjų tinklų 
eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas

• Pardavimo pajamos sumažėjo 10,1 proc.
• Grynasis pelnas augo 2,9 karto
• Normalizuota nuosavo kapitalo grąža padidėjo 
 iki 9,7 proc.

Per 2015 metų pirmuosius tris ketvirčius parduotos elektros energi-
jos kiekis sumažėjo 2,8 proc. ir sudarė 2,3 TWh. Tuo tarpu vidutinės 
ir žemos įtampos laidais paskirstyta 1,7 proc. daugiau (viso 6,3 TWh) 
elektros nei per tą patį laikotarpį prieš metus. 2015 metų sausį-rugsėjį 
vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool Spot“ biržoje Lietuvos preky-
bos zonoje buvo 19,1 proc. žemesnė nei tą patį laikotarpį 2014 metais.

Supaprastinus elektros įvedimo naujiems vartotojams procedūras, per 
tris 2015 metų ketvirčius prijungta 20 477 naujų vartotojų, tai 7,3 proc. 
daugiau nei prieš metus. Naujų vartotojų prijungimo ir susijusių paslau- 
gų pardavimo pajamos sudaro 3 proc. visų LESTO pardavimo pajamų.

2015 metų trijų ketvirčių LESTO pardavimo pajamos sumažėjo 10,1 
proc. iki 430,5 mln. eurų. Tam daugiausiai įtakos turėjo nuo šių metų 
pradžios sumažėjusios elektros energijos kainos. Didžiausią dalį LESTO 
pajamų - 66 proc. sudaro persiuntimo pajamos. 

LESTO patiriamos sąnaudos sumažėjo 20,7 proc., iki 359,7 mln. eurų. 
Sąnaudų sumažėjimą daugiausiai lėmė beveik 2,8 karto sumažėjusios 
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (iki 26,3 mln. eurų), dėl 2014 
metų pabaigoje perkainoto turto. Didelę įtaką sąnaudų mažėjimui 
turėjo 14,7 proc. sumažėjusios elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudos, kurios sudaro net 75 proc. visų LESTO sąnaudų. Ženk- 
lus sąnaudų mažėjimas lėmė grynojo pelno padidėjimą 2,9 karto iki 59,2 
mln. eurų. 2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje EBITDA rodiklis buvo 
3,8 mln. eurų mažesnis nei 2014 metais tuo pačiu metu.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (eliminavus 2014 metų pabai-
gos turto perkainojimo įtaką) per paskutinius 12 mėnesių sudarė 9,4 
proc., tai 5,8 procentiniais punktais daugiau nei 2014 metų pabaigoje.

2015 metų devynių mėnesių LESTO bendrovės investicijos į tinklo 
atnaujinimą ir modernizavimą siekė 72,8 mln. eurų, t. y. 13,2 proc. 
daugiau nei atitinkamu metu 2014 metais. Tokiu būdu siekiama, kad 
tinklas taptų saugus, patikimas ir išmaniai valdomas. Tai taip pat kuria 
prielaidas ateityje pasiekti mažesnes priežiūros ir remonto sąnaudas. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 478 738 430 511

Pagrindinės veiklos sąnaudos 453 352 359 706

Veiklos pelnas (nuostoliai) 25 386 70 805

EBITDA 102 973 99 212

Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 356 59 153

Grynojo pelno marža 4,3% 13,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 748 064 753 944

Trumpalaikis turtas 68 187 86 004

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 109 3 001

Turto iš viso 816 251 839 948

Nuosavas kapitalas 394 120 419 681

Dotacijos, subsidijos 8 983 15 738

Įsipareigojimai 422 131 420 267

Finansiniai įsipareigojimai 222 078 212 013

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 816 251 839 948

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 2,1%1 5,5%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 3,6%1 9,4%

D/E 56,3% 50,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS2 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 3 142 2 215

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 26 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 226 5 153

AKCININKAI

„Lietuvos energija“, UAB (netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 94,4 proc.

Kiti akcininkai 5,6 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Aidas Ignatavičius

Valdybos pirmininkas Aidas Ignatavičius (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Andrius Bendikas (Finansų ir administravimo tarnybos direktorius)
Sergejus Ignatjevas (Kliento aptarnavimo tarnybos direktorius)

Virgilijus Žukauskas (Elektros tinklo tarnybos direktorius)

Stebėtojų tarybos nariai Petras Povilas Čėsna*
Ilona Daugėlaitė („Lietuvos energija“, UAB)

Darius Kašauskas („Lietuvos energija“, UAB)

1-Neeliminuota dėl turto vertės perkainojimo sumažėjusių nusidėvėjimo sąnaudų įtaka, kurią 
eliminavus padidėtų normalizuotas rezultatas.

2-Lentelėje pateikti duomenys apie vadovaujančių darbuotojų vidutinį mėnesio atlyginimą 
negali būti lyginami, nes 2014 metų 9 mėnesių duomenys apskaičiuoti visai Grupei (įtraukiant 
tuo metu turėtų dukterinių įmonių vadovus), o 2015 metų 9 mėnesių – jau tik Bendrovei, nes 
dukterinių įmonių akcijos buvo parduotos.

*Nepriklausomas narys
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AB „Lietuvos dujos“
www.lietuvosdujos.lt

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimas, racionalus Lietuvos gam-
tinių dujų skirstymo infrastruktūros vystymas

• Grynasis pelnas iš dujų skirstymo veiklos išaugo 
 73 proc.
• EBITDA iš dujų skirstymo veiklos padidėjo 25 proc.
• Gamtinių dujų paskirstyta 13 proc. mažiau

2015 metų pirmuosius devynis mėnesius bendrovė paskirstė 4,6 
teravatvalandes (TWh) gamtinių dujų. Dėl neįprastai šiltų žiemos orų 
metų pradžioje, šilumos ir elektros gamybos įmonėse sumažėjusios 
elektros gamybos ir gamtinių dujų pakeitimo biokuru skirstomaisiais 
dujotiekiais transportuotų dujų kiekis buvo 13 proc. mažesnis, nei 2014 
metų sausį – rugsėjį.

2015 metų sausio – rugsėjo mėnesiais gauta 37,8 mln. eurų pajamų. 
Pajamų padidėjimą 4,2 proc. lėmė peržiūrėtos ir pagal dujų suvartojimo 
prognozes pakoreguotos skirstymo paslaugų kainos.

Sąnaudos sumažėjo 5 proc. ir per 2015 m. devynis mėnesius sudarė 
31 mln. eurų. Bendras sąnaudų lygis sumažėjo dėl remontų ir priežiūros, 
darbo užmokesčio bei kitų sąnaudų mažėjimo. Tam įtakos turėjo Bendro- 
vės priimti sprendimai dėl apskaitos politikos pakeitimo ir nuosekliai 
įgyvendinamos efektyvinimo priemonės.

Įmonės pelningumas pastebimai išaugo. Per 2015 metų devynis 
mėnesius įmonė uždirbo 6 mln. eurų grynojo pelno, tai 73 proc. dau- 
giau nei prieš metus. Atitinkamai grynasis pelningumas išaugo nuo 9,6 
proc. iki 16 proc.

2015 m. devynių mėnesių EBITDA sudarė 13,4 mln. eurų ir buvo 25,2 
proc. didesnė nei 2014 metų atitinkamu laikotarpiu. Šį pokytį lėmė 
geresni veiklos rezultatai dėl išaugusių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų.

Per 2015 metų pirmus devynis mėnesius bendrovė investavo 8,3 
mln. eurų – 18,1 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais. 
Investicijos naujų vartotojų prijungimui prie dujotiekio išaugo 7 proc. ir 
sudarė 4,1 mln. eurų. Iš viso prijungta 2 453 nauji vartotojai – 5 proc. 
daugiau nei 2014 metų sausį – rugsėjį.

2015 metų balandžio 27 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susi- 
rinkime priimtas sprendimas dividendams skirti 28 mln. eurų. Įskaitant 
tarpinius dividendus, iš viso akcininkams už 2014 metus skirti dividen-
dai sudarė 48,2 mln. eurų. 2015 m. rugsėjo 24 d. neeiliniame visuoti- 
niame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas skirti 10,3 mln. eurų 
tarpinių dividendų.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ)1
2014 M. 9 MĖN. 
(PERTVARKYTA) 2015 M. 9 MĖN.

Pajamos 36 253 37 777

Sąnaudos 32 619 30 993

Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 634 6 784

EBITDA 10 703 13 404

Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 484 6 028

Grynojo pelno marža 9,6% 16,0%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 
(įskaitant 2014 m. nutrauktą tiekimo veiklą) 85 549 6 028

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas  178 461 179 548

Trumpalaikis turtas  36 817 16 163

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  19 751 12 303

Turto iš viso  215 278 195 711

Nuosavas kapitalas  165 590 133 849

Dotacijos, subsidijos  40 874 41 477

Įsipareigojimai  8 814 20 385

Finansiniai įsipareigojimai   0   0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  215 278 195 711

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 2,5% 3,3%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 3,7% 4,9%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 1 280 989

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 7 317 3 637

AKCININKAI

„Lietuvos energija“, UAB (netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 96,64 proc. 

Kiti akcininkai 3,36 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius

Valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius (Generalinis direktorius)

Valdybos nariai Valentina Birulienė (Organizacijos vystymo tarnybos direktorė)
Giedrė Glinskienė (Finansų ir iždo tarnybos direktorė)
Dalius Svetulevičius (Dujų tinklo tarnybos direktorius)

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

Petras Povilas Čėsna*

1 – 2014 m. 9 mėn. rezultatai pateikiami tik iš tęsiamos skirstymo veiklos.

*Nepriklausomas narys
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LITGRID AB įmonių grupė
www.litgrid.eu

„Litgrid“ – dukterinė VVĮ „EPSO-G“ bendrovė – yra Lietuvos elektros 
perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros srautus Lietuvoje 
ir palaikantis stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą. Įmonė 
atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos 
elektros infrastruktūrą ir sudaro sąlygas elektros rinkai veikti

• Dėl mažesnių elektros perdavimo veiklos paslaugų 
 kainų Grupės pajamos sumažėjo 16 proc.
• Grupės veikla tapo pelninga, EBITDA sumažėjo

Vykdydama elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkciją, per 2015 
metų devynis mėnesius „Litgrid“ aukštos įtampos elektros įrenginiais 
šalies poreikiams perdavė 6 777 kWh elektros energijos – 1 proc. ma- 
žiau nei per tą patį laikotarpį 2014 metais.

Įmonių grupės pajamos 2015 metų sausio – rugsėjo mėnesiais su-
mažėjo 16 proc. iki 73,2 mln. eurų. Pajamų mažėjimą lėmė Valstybinės 
energetikos ir kainų kontrolės komisijos sprendimu sumažinti elektros 
perdavimo paslaugos ir sisteminių paslaugų tarifai. Pajamos iš preky-
bos balansavimo ir reguliavimo elektros energija sumažėjo 34 proc. iki 
9,6 mln. eurų dėl bendros Baltijos šalių balansavimo elektros rinkos 
bei balansavimo energijos tiekėjų vartotojų poreikių užtikrinimo iš kitų 
šaltinių nei perdavimo sistemos operatoriaus. 

Ženkliai mažėjo Grupės sąnaudos. Nuo 2015 metų sausio 1 d. Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriams pradė-
jus bendrai balansuoti sistemų elektros poreikį ir vykdyti balansavimo 
elektros energijos pirkimą 34 proc., iki 7 mln. eurų, sumažėjo balan-
savimo – reguliavimo elektros energijos sąnaudos. 2014 metais atlikus 
ilgalaikio materialiojo turto perkainojimą, 45,3 proc. iki 16,3 mln. eurų 
sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. 

Pirmųjų devynių 2015 metų mėnesių Grupės grynasis pelnas sudarė 
3,5 mln. eurų, kai tuo pačiu metu 2014 metais buvo patirti 4,1 mln. eurų 
grynieji nuostoliai. Pelningą veiklą lėmė nusidėvėjimo ir amortizacijos 
bei kitų sąnaudų mažėjimas. Grupės EBITDA per 2015 metų tris ket-
virčius sumažėjo 19,6 proc. ir sudarė 20,8 mln. eurų. 

2015 metų sausio – rugsėjo mėnesiais „Litgrid“ investavo 165,2 mln. 
eurų. 92 proc. visų investicijų skirta strateginių elektros energetikos pro-
jektų įgyvendinimui, kita dalis perdavimo tinklo plėtrai ir rekonstrukcijai. 

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (eliminavus 2014 metų pabaigos turto 
perkainojimo įtaką, amortizacijos pokytį dėl turto perkainojimo, bei tarifo 
pokyčio įtaką perdavimo pajamoms) per paskutinius 12 mėnesių sudarė 1,3 
proc., tai 0,9 procentiniu punktu prastesnis rezultatas nei 2014 metų pabaigoje.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 87 075 73 176

Pagrindinės veiklos sąnaudos 90 928 68 612

Veiklos pelnas (nuostoliai) -3 853 4 564

EBITDA 26 434 20 794

Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 117 3 515

Grynojo pelno marža -4,7% 4,8%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis -51 40

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 6 508 3 515

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas  450 989 595 987

Trumpalaikis turtas  112 759 68 420

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  25 293 2 143

Turto iš viso  563 748 664 407

Nuosavas kapitalas  239 573 243 309

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis   57 126

Dotacijos, subsidijos  108 140 130 967

Įsipareigojimai  216 035 290 131

Finansiniai įsipareigojimai  129 380 221 706

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  563 748 664 407

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 1,2% 0,6%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 2,2% 1,3%

D/E 54,0% 91,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 707 664

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 15 14

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 3 686 4 166

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

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

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

Rolandas Zukas (UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius)

Turtas
0,66 

mlrd. eurų

„Litgrid“ grupei priklauso elektros įrenginių techninę priežiūrą atliekanti ben-
drovė „Tetas“ (valdoma akcijų dalis – 100 proc.), tarptautinių jungčių (HVDC) 
eksploatavimo kompetencijų įmonė „Tinklo priežiūros centras“ (100 proc.) ir 
energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool“ (67 proc.). Be to, „Litgrid“ turi 50 
proc. „LitPol Link“ ir 20 proc. Duomenų logistikos centro akcijų.

73
87

-4,7%

122

7,0%
4,8%

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

2013 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

http://www.litgrid.eu
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AB „Amber Grid“
www.ambergrid.lt

 

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos 
operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transporta- 
vimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų 
infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės klien-
tai – stambios (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) 
ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės. AB 
„Amber Grid“ yra Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 
(ENTSOG) asocijuota narė.

• Transportuotų dujų kiekis šalyje padidėjo 1,8 proc.
• Bendrovės grynasis pelnas augo daugiau nei dvigubai
• Investuota daugiau nei 44 mln. eurų

Per 2015 metų pirmuosius devynis mėnesius „Amber Grid“ Lietu-
vos sistemos vartotojams transportavo 19 TWh dujų. Per šį laikotarpį 
tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota beveik 
15 TWh dujų; Latvijos – Estijos kryptimi transportuota 650 GWh dujų.

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 37,9 mln. eurų pajamų – 5,8 
proc. daugiau nei per 2014 metų tris ketvirčius. Didžiausią dalį pajamų 
(95,1 proc. visų pajamų) „Amber Grid“ gavo atlikdama gamtinių dujų 
perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais Lietuvos teritorijoje 
sistemos naudotojams. 

2015 metų pirmaisiais devyniais mėnesiais bendrovės sąnaudos su-
darė 30,1 mln. eurų ir palyginti su 2014 metų atitinkamu laikotarpiu 
sumažėjo 4,5 proc. Šį pokytį labiausiai paveikė nusidėvėjimo ir amor-
tizacijos sąnaudos, kurios sumažėjo daugiau nei 5 mln. eurų dėl 2014 
metais perkainotos turto vertės. Taip pat mažėjo remonto ir techninės 
priežiūros sąnaudos, sumenkusios nuo 3,9 mln. iki 3,5 mln. eurų. Tuo 
metu gamtinių dujų ir išmokų darbuotojams sąnaudos didėjo, atitinka-
mai nuo 3,7 mln. iki 7,4 mln. eurų ir nuo 5,1 mln. iki 5,7 mln. eurų. 

Per 2015 metų devynis mėnesius „Amber Grid“ uždirbo 9,5 mln. eurų 
grynojo pelno. 5,8 proc. augusios pajamos ir 4,5 proc. sumažėjusios 
sąnaudos leido bendrovei daugiau nei du kartus padidinti grynąjį pelną 
palyginti su 2014 metų atitinkamų laikotarpiu. Grynojo pelno maržos 
rodiklis padidėjo 13,3 procentiniais punktais ir sudarė 25,1 proc. 

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu investicijoms skyrė 44,1 mln. eurų 
– tai 35,9 mln. eurų daugiau nei 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesiais. 
39,7 mln. eurų šių lėšų buvo skirta dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybai.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pajamos 35 782 37 851

Sąnaudos 31 467 30 066

Veiklos pelnas (nuostoliai) 4 315 7 785

EBITDA 20 772 18 938

Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 240 9 501

Grynojo pelno marža 11,8% 25,1%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas 319 280 351 173

Trumpalaikis turtas 54 024 82 998

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 714 19 594

Turto iš viso 373 304 434 171

Nuosavas kapitalas 236 615 188 187

Dotacijos, subsidijos 43 836 62 155

Įsipareigojimai 92 853 183 829

Finansiniai įsipareigojimai 39 133 138 016

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 373 304 434 171

RODIKLIAI 2014-12-31 2015-09-30

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

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėnesių) 2,5% 4,6%

D/E 16,5% 73,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 358 366

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 5 826 5 763

AKCININKAI

UAB „EPSO-G“ (netiesiogiai valstybei priklausanti dalis) 96,58 proc. 

Kiti akcininkai 3,42 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Saulius Bilys

Valdybos pirmininkas Aleksandras Spruogis (Energetikos ministerija)

Valdybos nariai Dainius Bražiūnas (Energetikos ministerija)

Nerijus Datkūnas* (Finansų analitikų asociacijos narys)

Agnė Petravičienė (Energetikos ministerija)

Rolandas Zukas (UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius)

*Nepriklausomas narys

Turtas
0,43 

mlrd. eurų

38

25,1%

36

11,8%
Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

http://www.ambergrid.lt
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Miškų urėdijos
www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

• Parduotas apvaliosios medienos kiekis padidėjo 
 4,5 proc.
• Urėdijų pardavimo pajamos sumenko 6,5 proc.
• Normalizuotas urėdijų grynasis pelnas sumažėjo 
 20,2 proc. 

Per 2015 metų sausio–rugsėjo mėnesius miškų urėdijos pardavė 4,5 
proc. daugiau apvaliosios medienos nei per 2014 metų pirmuosius 
tris ketvirčius. Ataskaitiniu laikotarpiu miškų urėdijos bendrai pardavė 
2,7 mln. kubinių metrų apvaliosios medienos, 118,2 tūkst. kubinių metrų 
daugiau nei per 2014 metų atitinkamą laikotarpį. 

Miškų urėdijų pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 
6,5 proc. ir siekė 117,2 mln. eurų. Tokį pajamų sumažėjimą lėmė kri-
tusi apvaliosios medienos pardavimo kaina. Vidutinė parduotos apva- 
liosios medienos kaina už kubinį metrą sumažėjo net 10,4 proc. – nuo 
44,2 eurų 2014 metų trečiąjį ketvirtį iki 39,6 euro. Pajamos už apvalią-
ją medieną yra pagrindinės miškų urėdijų pajamos, 2015 metų sau-
sio–rugsėjo mėnesiais šių pajamų dalis sudarė 91,9 proc. visų urėdijų 
gaunamų pardavimo pajamų. 

Miškų urėdijų veiklos sąnaudos smuko 6,1 proc., iki 63,8 mln. eurų. 
Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 7,6 proc. (2,3 mln. eurų) sumažė-
jusios miško išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos, kurios 2015 metų 
trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 28,5 mln. eurų. Taip pat reikšmingą 
įtaką veiklos sąnaudų mažėjimui turėjo 5,4 proc. (iki 18,7 mln. eurų) 
mažėjusios veiklos mokesčių sąnaudos. Savikaina 2015 metų trečią-
jį ketvirtį sudarė 47,5 mln. eurų ir palyginti su 2014 metų atitinkamu 
laikotarpiu padidėjo 2,8 proc., šį pokytį lėmė parduotos apvaliosios me-
dienos kiekio augimas, dėl kurio medienos pardavimo savikaina augo 
5,2 proc., iki 39,8 mln. eurų.

Miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas krito 20,2 proc. ir siekė 
21,4 mln. eurų. Šį pokytį lėmė sumažėjusios pardavimo pajamos ir 
išaugusi pardavimo savikaina; veiklos sąnaudų sumažėjimas nebuvo 
pakankamas išlaikyti 2014 metų grynojo pelno maržą. Sumenkęs nor-
malizuotas grynasis pelnas atitinkamai sumažino ir miškų urėdijų gry-
nojo pelno maržą, kuri 2015 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 
18,3 proc. ir palyginti su 2014 metų atitinkamu laikotarpiu sumažėjo 
3,1 procentiniu punktu.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Pardavimo pajamos 125 335 117 216

Pardavimo savikaina 46 153 47 463

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 79 182 69 753

Veiklos sąnaudos 67 899 63 790

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 483 563

Veiklos pelnas (nuostoliai) 11 767 6 526

EBITDA 21 585 16 974

Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 276 5 764

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 26 827 21 399

Normalizuoto grynojo pelno marža 21,4% 18,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2014-12-31 2015-09-30

Ilgalaikis turtas1 1 064 666 1 063 869

Trumpalaikis turtas 65 349 69 441

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 150 25 693

Turto iš viso 1 130 016 1 133 310

Nuosavas kapitalas1 1 105 161 1 105 738

Dotacijos, subsidijos 11 060 11 316

Įsipareigojimai 13 794 16 256

Finansiniai įsipareigojimai 423 343

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 130 016 1 133 310

RODIKLIAI1 2014-12-31 2015-09-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 2,9% 2,4%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 3,0% 2,5%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2014 M. 9 MĖN. 2015 M. 9 MĖN.

Darbuotojų skaičius 4 184 4 098

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 84 85

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai) 1 910 1 879

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga

1 – Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės vertės 
padidintos diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, kuri, remiantis 
atliktu vertinimu 2015 metų pradžioje sudarė 952,3 mln. eurų. Rodikliai apskaičiuoti 
remiantis padidintomis ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo vertėmis.

Turtas
1,13 

mlrd. eurų

 ● Nuosavas kapitalas

 ● Dotacijos

 ● Įsipareigojimai

18,3%

117
125

116

21,4%20,0%

2013 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2014 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

2015 sausis–rugsėjis 
(9 mėn.)

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

http://www.gmu.lt
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Vertinimo metodika
Analizuojant VVĮ portfelio rodiklius, buvo vertinami suminiai finansiniai duomenys, pateikti įmonių tarpinėse neau-
dituotose finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ konsoliduotųjų arba jungtinių finansinių ataskaitų. Dėl 
duomenų trūkumo nebuvo eliminuoti sandoriai tarp įmonių. Į VVĮ portfelio turto vertę nėra įskaičiuota valstybės 
nekilnojamojo turto, kuris nėra valdomas VVĮ ir neįtrauktas į jų balansus, vertė.

Į VVĮ portfelio rezultatus įtraukti konsoliduotieji „Lietuvos energija“, UAB, 
UAB „EPSO-G“, AB „Lietuvos geležinkeliai“1, AB Lietuvos pašto įmonių 
grupių finansiniai rezultatai bei Generalinės miškų urėdijos konsoli- 
duotieji 42 miškų urėdijų finansiniai rezultatai. 

Nustatant VVĮ vertę rinkoje, remtasi šiomis prielaidomis:

 ● įmonių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, vertė pagrįsta 
 jų akcijų kaina biržoje laikotarpio pabaigoje (2015 metų rugsėjo 30 d.);

 ● akcijų biržoje nekotiruojamų įmonių vertė nustatyta pagal buhalteri- 
 nę nuosavo kapitalo vertę;

 ● miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta miškų 
 verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą. 
 Pagal šį metodą 2015 metų pradžioje miškų vertė buvo perskaičiuo- 
 ta, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas: apskaičiuota, kad miškų 
 vertė padidėjo 7,4 proc. – nuo 887 mln. eurų 2013 metų pabaigo- 
 je iki 952,3  mln. eurų 2014 metų pabaigoje. Šioje ataskaitoje daro- 
 ma prielaida, kad 2015 metų rugsėjo pabaigoje miškų vertė pagal  
 pinigų srautų metodą išliko nepakitusi;

 ● iš įmonių, prižiūrinčių regioninius kelius, apskaitinių turto, nuosavo 
 kapitalo ir įsipareigojimų verčių atimta šių kelių apskaitinė vertė 
 (2,1 mlrd. eurų 2015 metų rugsėjo pabaigoje). Ji parodo investuotų biu- 
 džeto lėšų kiekį, tačiau kelių, kaip viešosios prekės, rinkos vertė  
 prilygsta nuliui, nes keliai negeneruoja tiesioginių pinigų srautų kelių 
 priežiūros įmonėms;

 ● VVĮ rinkos vertė apskaičiuota vertinant tik valstybės valdomą šių 
 įmonių dalį (t. y. atėmus mažumos dalį).

Ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių bendrieji finansiniai įsipareigoji-
mai ir D/E rodikliai nurodyti neįtraukiant beprocentinių paskolų, kurias 
Finansų ministerija buvo suteikusi VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ BAB 
banko SNORAS ir BAB Ūkio bankas indėlių draudimo išmokoms išmokė-
ti. 2014 metų pabaigoje šių paskolų likutis sudarė 311,4 mln. eurų. 2015 
metų rugsėjo pabaigoje paskolos BAB Ūkio bankas indėlių draudimo išmo-
koms išmokėti likutis siekė 166,6 mln. eurų, o paskolos BAB banko SNO-
RAS indėlių draudimo išmokoms išmokėti skoliniai įsipareigojimai Finansų 
ministerijai buvo pilnai padengti.

Ataskaitoje nurodomi agreguoti VVĮ portfelio ir sektorių veiklos pelno prieš 
nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) rodikliai, apskaičiuoti prie veiklos 
pelno arba nuostolių (apimančių ir tipinės veiklos, ir kitos veiklos rezul-
tatą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas bei vienkartinių įvy-
kių sąnaudas (turto perkainojimo, prestižo ir pan.). Įmonių aprašymuose 
nurodomi įmonių pateikti EBITDA įverčiai.

Ataskaitoje nurodomi netipiniai mokesčiai valstybei – tai valstybės įmonių 
mokamas mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (turto 
mokestis) ir miškų urėdijų mokami privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės 
medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (žaliavos mokestis). Šie 
mokestiniai įsipareigojimai atneša papildomų pajamų į valstybės biudžetą ir 
yra taikomi tik pirmiau minėtoms įmonėms, tad, vertinant šių įmonių pelnin- 
gumą ir grąžą valstybei, tikslinga netipinius mokesčius valstybei atimti iš veik-
los sąnaudų. Todėl ataskaitoje papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir atskirų 
valstybės įmonių normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai), kuris apskai- 
čiuojamas grynąjį pelną padidinus (grynuosius nuostolius sumažinus) neti- 

pinių mokesčių valstybei suma, sumažinta pelno mokesčio (15 proc.) dalimi, 
arba visa netipinių mokesčių valstybei suma, jei teisės aktų nustatyta tvarka 
įmonės pelno mokesčio nemokėjo. Šis koregavimas pateikiamas tik informaci- 
niais tikslais, o jo įtaka balansinėms vertėms ataskaitoje nenurodoma.

Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti 
paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant ati- 
tinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių ro-
diklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, skaičiuojant 
kapitalo grąžos rodiklį 2015 metų rugsėjo 30 d., imamas pelnas, kurį įmonė 
uždirbo nuo 2014 metų spalio 1 d. iki 2015 metų rugsėjo 30 d. Atitinkamai 
imami apskaitinio kapitalo verčių 2014 metų rugsėjo 30 d. ir 2015 metų 
rugsėjo 30 d. vidurkiai.

2015 metų trijų ketvirčių VVĮ finansiniams rodikliams įtakos turėjo nuosto-
liai, apskaityti dėl bankų bankrotų bei vienkartiniai įvykiai. Siekiant geresnio 
duomenų palyginamumo, ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių apžvalgose 
nurodomas normalizuotas grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokes- 
čius valstybei ir bankų bankrotų įtaką bei taip pat atėmus „Lietuvos energi-
jos“, „EPSO-G“ ir „Geotermos“ turto perkainojimo nuostolius ir „Lietuvos 
energijos“, „EPSO-G“ bei „Lietuvos geležinkeliai“ vienkartinius netipinių 
veiksnių rezultatus. Bankų bankrotų įtaka eliminuota prie grynojo pelno, 
eliminavus netipinius mokesčius valstybei, pridėjus įmonių į finansines arba 
veiklos sąnaudas įtrauktus nuostolius dėl finansinio turto vertės sumažė-
jimo (nurašymo). Kadangi šios sąnaudos, vadovaujantis Pelno mokesčio 
įstatymu, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais, koreguojant grynąjį pel-
ną pridėta visa sąnaudų suma, t. y. nesumažinta pelno mokesčio dalimi.

Ataskaitoje nurodyti grynojo pelno maržos, ROE ir ROA rodikliai aps- 
kaičiuoti naudojant normalizuoto pelno vertes. Be to, siekiant suvienodin-
ti duomenis, VVĮ portfelio ir sektorių apžvalgose visi su bankų bankrotais 
susiję nuostoliai, vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais, įtraukti 
į finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas, nors kai kurios VVĮ, taikančios 
Verslo apskaitos standartus, šiuos nuostolius įtraukė į veiklos sąnaudas.

Normalizuoto grynojo pelno atskleidimo tikslas – atskleisti rezultatą, 
kuris būtų pakoreguotas eliminuojant pagrindinių vienkartinių veiks- 
nių įtaką. Pavyzdžiui, „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės grynasis 
normalizuotas palyginamasis pelnas 2015 m. ir 2014 m. apskaičiuotas, 
eliminuojant2:

 ● neigiamą nusidėvėjimo sąnaudų mažėjimo poveikį (35,4 mln. eurų),  
 apskaičius AB LESTO turto pervertinimą 2014 m. pabaigoje,

 ● teigiamą AB „Lietuvos dujų“ įsigijimo įtaką (59,5 mln. eurų) 2014 metų  
 rezultatui,

 ● neigiamą dujų vartotojams pritaikytos dujų kainos nuolaidos įtaką 2015 
 metų rezultatams, kuri 2015 metų pirmųjų devynių mėnesių grynąjį 
 pelną mažino 18,7 mln. eurų, ir

 ● neigiamą praėjusiems laikotarpiams priskirtinų sąnaudų poveikį šių 
 metų rezultatui (6,9 mln. eurų).

Įmonių aprašymuose nurodytos tokios įmonių valdybos bei įmonių 
valdomose bendrovėse nurodytos tokios jų grupių dalys, kokios jos 
buvo ataskaitos rengimo metu (2015 metų gruodžio 31 d.). Darbuoto-
jų skaičius bei vadovaujančių darbuotojų skaičius nurodyti tokie, kokie 
jie buvo analizuojamo laikotarpio pabaigoje (2015 metų rugsėjo 30 d.).

 1   Pažymėtina, kad į ataskaitinio ir palyginamojo laikotarpio VVĮ portfelio rezultatus įtraukti 9 mėn. konsoliduotieji AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys ir 9 mėn. „Lietuvos jūrų laivininkystės”  
   duomenys. Įmonių aprašymo dalyje į ataskaitinio laikotarpio AB „Lietuvos geležinkeliai“ rezultatus yra įtraukti 9 mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys ir (dėl  AB „Lietuvos jūrų laivininkystės“  
   įsigijimo rugsėjo mėnesį) AB „Lietuvos jūrų laivininkystės“ finansiniai rezultatai už vieną – t. y. rugsėjo mėnesį.

 2   Neigiamas ataskaitinio laikotarpio poveikis eliminuojamas didinant ankstesnių laikotarpių grynąjį rezultatą, o teigiamas ataskaitinio laikotarpio poveikis eliminuojamas mažinant ankstesnių 
   laikotarpių grynąjį rezultatą.
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1 „Lietuvos energija“, UAB įmonių 
grupė 100,0% Finansų ministerija Energetika 1B I 2 311 472  761 893  136 221  63 930

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

UAB įmonių grupė Energetika - -  893 064  185 134  43 836  23 539

1b AB LESTO1 94,4% „Lietuvos energija“, 
UAB įmonių grupė Energetika - - 839 948 430 511 99 212 59 153

1c AB „Lietuvos dujos“2 96,6% „Lietuvos energija“, 
UAB įmonių grupė Energetika - -  195 711  37 777  13 609  6 028

2 UAB „EPSO-G“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1B I 1 065 765  111 013  38 742  9 110

2a LITGRID AB įmonių grupė 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  664 407  73 176  20 849  3 515

2b AB „Amber Grid“3 96,6% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  434 171  37 851  18 992  9 501

3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 1B I  238 373  78 887  25 350  13 095

4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V  1 031   0   0   2

5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė4 - Energetikos ministerija Energetika 2 III  593 787   141 - 1 443 - 2 072

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V   350   9   5 -  3

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 1A I  51 288  9 584  1 575   298

8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Turto bankas Energetika 1A IV  6 931  1 002   48 -  233

9 VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 I  95 343  44 154   228   208

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I 2 109 679  328 180  140 400  10 254

10a AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“5 56,7% AB „Lietuvos geležin-
keliai“ įmonių grupė Susisiekimas - -  3 317  7 602 - 48 760 - 6 711

11 AB Lietuvos pašto įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  69 342  51 060   607 - 1 285

12 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B IV  11 412  3 779  2 033   848

13 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 II  47 371  21 586  4 416  1 445

14 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  527 232  40 654  30 764  18 987

15 VĮ Lietuvos oro uostai6 - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B II  166 317  18 432  6 849  2 505

16 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 IV  26 532  1 620   89 -  146

17 AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B II  41 138  14 095  4 300   377

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

Susisiekimas 2 II  332 478  6 473   811   188

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

Susisiekimas 2 II  105 766  3 443   588   20

20 VĮ „Kauno regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  240 655  7 316  1 116   161

21 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  182 517  4 488   499   9

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

Susisiekimas 2 II  151 313  3 530   609   36

23 VĮ „Panevėžio regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  143 119  6 530   956   79

Valstybės valdomų įmonių sąrašas
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24 VĮ „Šiaulių regiono keliai“ -
Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  285 745  8 974  1 809   567

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

Susisiekimas 2 II  85 699  3 391   600   136

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

Susisiekimas 2 II  102 672  3 295   465   40

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

Susisiekimas 2 II  158 684  5 287   767   73

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

Susisiekimas 2 II  365 612  6 527   748   17

29 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Turto bankas Susisiekimas 1A V  2 284   766   62 -  25

30 VĮ Valstybinis miškotvarkos 
institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 1A V  1 638  1 458   84   36

31 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 435  2 136   347   168

32 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 019  2 262   440   220

33 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 122  3 541   563   304

34 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 625  1 801   215   89

35
VĮ Dubravos eksperi-
mentinė-mokomoji miškų 
urėdija

- Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 896  2 393   372   150

36 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 419  1 747   157   4

37 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 526  2 580   296   72

38 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 338  1 957   264   71

39 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  6 799  3 648   607   210

40 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 717  3 056   648   239

41 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 774  2 066   150 -  53

42 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų 
urėdija - Generalinė miškų 

urėdija Miškininkystė 1B IV  3 985  3 476   625   359

43 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  6 092  2 848   280 -  79

44 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  8 331  3 891   468   126

45 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  1 360  1 359   87   11

46 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 828  2 597   197   12

47 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 231  2 549   137   3

48 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 748  3 331   444   205

49 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 720  3 070   439   241
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50 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 433  2 453   216   70

51 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B III  7 644  4 740   713   265

52 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 800  2 411   339   81

53 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 461  2 589   232   76

54 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 859  2 519   363   147

55 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 328  2 403   312   72

56 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 408  2 469   208   57

57 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  3 980  3 256   571   199

58 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 881  2 387   337   182

59 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 553  2 694   449   98

60 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 969  3 394   545   250

61 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 525  3 642   553   190

62 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  7 563  4 424   742   202

63 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 563  3 435   540   136

64 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  2 878  2 102   325   139

65 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 980  4 376   757   401

66 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 905  4 173   608   170

67 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  1 682  1 358   95   20

68 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 477  2 583   406   130

69 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  4 245  2 454   486   233

70 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  3 252  2 381   345   206

71 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B IV  5 721  3 333   547   150

72 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija Miškininkystė 1B V  1 969  1 331   73 -  60

73 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1A V   719   387   55   44

74 VĮ Statybos produkcijos serti-
fikavimo centras - Aplinkos ministerija Kita 1B V  1 200   750   79   53

75 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 1B III  24 645   811 - 1 083 -  65

76 VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“ - Finansų ministerija Kita 2 III  15 576   478   14   434

77 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 2 V  3 466   353   5 -  34

78 VĮ Turto bankas7 - Finansų ministerija Kita 2 III  195 277  1 830 -  540 -  825

79 UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra 100,0% Finansų ministerija Kita - -  41 247  1 154   408   339
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80 Mūsų amatai, VĮ8 - Kalėjimų 
departamentas Kita 1B -  7 542  5 370   349   171

81 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 2 V   712   171 -  13 -  31

82 VĮ Vilniaus pilių direkcija9 - Kultūros ministerija Kita 2 III  34 312   44 -  56 -  64

83 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo 
departamentas Kita 2 IV  1 965  6 694   38   23

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

departamentas Kita 1A V   48   69 -  7 -  9

85 UAB Sportininkų testavimo ir 
reabilitacijos centras 100,0% VĮ Turto bankas Kita 2 V   412   41   2 -  4

86 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 1B III  8 206  9 597  1 071   739

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

departamentas Kita 1A V   879   458   102   80

88 VĮ distancinių tyrimų ir geoinfor-
matikos centras „Gis-centras“ - Nacionalinė žemės 

tarnyba Kita 2 V  3 507   146 -  113 -  129

89 VĮ Seimo leidykla „Valstybės 
žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 2 V  1 827   379   33   3

90 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B V  3 923  1 541   247   93

91 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1A IV  7 768  2 603   637   440

92 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos 
ministerija Kita 1A V  1 366  1 900   38   30

93 AB „Mintis“ 80,7% VĮ Turto bankas Kita 1A V   231   39 -  7 -  10

94 UAB Kauno Petrašiūnų darbo 
rinkos mokymo centras 54,2% Švietimo ir mokslo 

ministerija Kita 2 V  1 238   933   491   403

95 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 2 II  27 855  21 749  1 510   430

96 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A III  20 811  3 380   741   553

97 UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 2 IV  15 518  1 086   836   866

98 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1A III  31 646  1 281 -  20 -  376

99 UAB Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LITEXPO“ 98,8% Ūkio ministerija Kita 1A IV  14 061  4 708  1 738  1 092

100 UAB poilsio namai „Baltija“ 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A V  6 141   684  1 020   697

101 AB Klaipėdos metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V   810   272   32   8

102 AB Šiaulių metrologijos centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V   464   288   33   12

103 AB Vilniaus metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V  2 898  1 147   249   140

104 AB Kauno metrologijos centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V  1 313   470   77   36

105 AB Panevėžio metrologijos 
centras 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V   395   267   29   14

106 UAB „Senevita“10 100,0% Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija Kita 1A V  3 070  1 997 -  72 -  160

107 VĮ „Infostruktūra“ - Susisiekimo ministerija Kita 1B III  7 466  6 243   728   155

108 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų 
ministerija Kita 2 III  19 212  18 100  3 724  2 089

109 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  8 495  3 251   754   293

110 AB „Lietuvos veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 668   819   155   108

111 AB „Kiaulių veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 663   936   27 -  12

112 UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 169   825   136   99

113 UAB „Lietuvos žirgynas“ 89,6% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 264   246 -  108 -  189

114 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 475   180   79   18
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115 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V   821   86   5 -  24

116 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 377  3 195   133   52

117 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 255   186 -  113 -  162

118 UAB „Valstybinė projektų ir 
sąmatų ekspertizė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   98   84   4   3

119 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 471   411 -  602 -  649

120 UAB Dotnuvos eksperimentinis 
ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  4 382  1 020   16 -  170

121 UAB Klaipėdos žuvininkystės 
produktų aukcionas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 856   3 -  56 -  69

122 UAB Upytės eksperimentinis 
ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 769  1 099   103   73

123 UAB Žemės ūkio paskolų garanti-
jų fondas 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 III  27 343   504 -  185   104

124 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  5 598  2 950   465   60

125
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 III  15 908   319 -  6 -  37

126 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  9 515  6 529  2 499  2 284

127 VĮ Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centras - Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  4 679   444   7 -  292

128 UAB „Mokslas ir technika“ 100,0% Lietuvos mokslų 
akademija Kita - -   11   35   5   5

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

1 2014 metų gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupė iš E.ON Ruhrgas International GmbH įsigijo 11,76 proc. AB LESTO akcijų ir iš viso valdo 
 94,4 proc. AB LESTO akcijų.

2 2014 metų gegužės 21 d. įvyko akcijų supirkimas iš E.ON Ruhrgas. „Lietuvos energija“, UAB įsigijo 38,9 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. 2014 metų birželį įvyko 
 privalomas oficialus „Lietuvos dujų“ akcijų supirkimas, kurio metu „Gazprom“ pardavė 37,1 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Dalį turimų akcijų pardavė ir 
 smulkieji šių įmonių akcininkai. Po supirkimo „Lietuvos energija“ valdo 96,6 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų.

3 2014 metų gegužės 21 d. įvyko akcijų supirkimas iš E.ON Ruhrgas. UAB „EPSO-G“ įsigijo 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. 2014 metų birželį įvyko privalomas 
 oficialus „Amber Grid“ akcijų supirkimas, kurių metu „Gazprom“ pardavė 37,1 proc. „Amber Grid“ akcijų. Dalį turimų akcijų pardavė ir smulkieji šių įmonių 
 akcininkai. Po supirkimo „EPSO-G“ valdo 96,5 proc. „Amber Grid“ akcijų.

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

5  2015 metų rugsėjo 23 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ iš Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos perėmė visas valstybei nuosavybės teise priklausiusias AB 
 „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijas (viso 46 953 515 akcijas). Klaipėdos apygardos teismo 2015 metų gruodžio 14 d. nutartimi Bendrovei iškelta bankroto byla.

6 VĮ Lietuvos oro uostai įsteigta 2014 metų liepos 1 d., prie Tarptautinio Vilniaus oro uosto prijungiant Kauno aerouostą bei Tarptautinį Palangos oro uostą.

7 2014 metų spalio 1 d. VĮ Valstybės turto fondas buvo reorganizuotas prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvavusios VĮ Turto bankas.

8 VĮ Mūsų amatai įsteigta 2014 metų birželio 1 d., sujungiant VĮ prie Alytaus pataisos namų, VĮ prie Marijampolės pataisos namų bei VĮ prie Pravieniškių 
 1-ųjų pataisos namų.

9 2015 metų birželio 9 d. Vyriausybės nutarimu nuspręsta likviduoti VĮ „Vilniaus pilių direkcija“, kuriai nuo 2015 metų rugpjūčio 14 d. paskirtas likvidatorius.

10 2015 metų balandžio 1 d.  UAB „Baldžio šilas” buvo reorganizuotas  prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvavusios UAB „Senevita“.
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Santrumpos ir apibrėžimai
AB Akcinė bendrovė

D/E Finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

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. 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

Finansinis svertas Finansinis rodiklis, parodantis turto ir nuosavo kapitalo santykį

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

mln. Milijonas (-ai)

mlrd. Milijardas (-ai)

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, „Lietuvos 
energijos“, „EPSO-G“ ir „Geoterma“ turto perkainojimo įtaką, „Lietuvos Geležinkeliai“ turto įsigijimo prestižą dėl AB „Lietu-
vos jūrų laivininkystės“ įsigijimo, ir mokestines sąnaudas patirtas dėl „Lietuvos dujų“ ir „Amber Grid“ įsigijimo bei „Lietuvos 
dujų“ nesuformuotų atidėjinių, skirtų dujų kainos sumažinimui nebuitiniams vartotojams

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

PVM Pridėtinės vertės mokestis

ROA Turto grąža. Tai yra finansinis rodiklis, parodantis įmonės turto panaudojimo efektyvumą. Rodiklis apskaičiuojamas grynąjį 
pelną dalijant iš viso turto vidurkio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

ROE Nuosavo kapitalo grąža. Finansinis rodiklis, parodantis akcininkų investuoto kapitalo panaudojimo efektyvumą, apskaičiuo-
jamas grynąjį pelną dalijant iš viso nuosavo kapitalo vidurkio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

SGD terminalas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas

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

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

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

Valdymo koordinavimo centras 
(VKC)

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas (valstybės įmonė Turto bankas), atliekantis valstybės valdomų įmonių 
valdymo politikos įgyvendinimą koordinuojančios institucijos funkcijas

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 = 103Wh, gigavatvalandė = 109Wh, teravatvalandė = 1012Wh)

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