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Valstybės valdomos įmonės per šešis 2017 metų mėnesius uždirbo 114,5 mln. eurų
normalizuoto grynojo pelno
Pirminiais duomenimis, Lietuvos valstybės valdomos įmonės (VVĮ) per pirmus šešis 2017 metų mėnesius uždirbo 114,5 mln.
eurų normalizuoto grynojo pelno. Palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, per šešis 2017 metų mėnesius
valstybės valdomos įmonės uždirbo 15,2 proc. mažiau normalizuoto grynojo pelno. Tokius duomenis atskleidžia Valdymo
koordinavimo centro parengta VVĮ 2017 metų 6 mėnesių tarpinė ataskaita, kurioje apžvelgiama 118 valstybės valdomų
įmonių veikla.
Valstybės valdomų įmonių portfelio pardavimo pajamos per pirmąjį 2017 metų pusmetį sudarė 1,2 mlrd. eurų ir, palyginti
su atitinkamo 2016 metų laikotarpio rezultatais, sumažėjo 2,2 proc. Bendrą portfelio pajamų mažėjimą lėmė 6,5 proc.
sumažėjusios didžiausio VVĮ sektoriaus – energetikos – pajamos.
Daugiausia pelno per pirmuosius šešis 2017 metų mėnesius uždirbo energetikos sektorius, kuriam priklausančių įmonių
normalizuotas grynasis pelnas siekė 78,8 mln. eurų ir sudarė 68,8 proc. viso VVĮ portfelio pelno. Didžiąją dalį, 59,2 mln.
eurų, normalizuoto grynojo pelno uždirbo „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė, nors įmonių grupės normalizuoto grynojo
pelno smukimas buvo didžiausias tarp visų valstybės valdomų įmonių. Šios įmonių grupės pelno smukimą paskatino 7,4
proc. sumažėjusios pardavimo pajamos dėl nustatytos mažesnės elektros energijos kainos vartotojams už energijos
persiuntimo paslaugas.
Susisiekimo sektoriaus įmonės per pirmą 2017 metų pusmetį uždirbo 14,8 mln. eurų, t. y. 3,5 proc. mažiau normalizuoto
grynojo pelno nei per atitinkamą 2016 metų laikotarpį. Daugiausia – 15,4 mln. eurų pelno uždirbo Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija, kurios normalizuotas grynasis pelnas dėl išaugusios krovinių krovos uoste padidėjo 0,4 proc., o normalizuoto
grynojo pelno marža siekė 53,7 proc. AB „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupė patyrė 6,1 mln. eurų grynąjį nuostolį, o
grynasis rezultatas buvo 2,9 mln. eurų mažesnis, palyginti su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu. Prastesnį rezultatą
daugiausia lėmė 5,7 proc. išaugusi pardavimo savikaina.
Miškininkystės sektoriui priklausančios visos 43 įmonės (42 miškų urėdijos bei Valstybinis miškotvarkos institutas) per
ataskaitinį laikotarpį uždirbo 15 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – 20,7 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį
prieš metus. Dėl 4,3 proc. padidėjusios vidutinės apvaliosios medienos kainos bei parduoto kiekio pajamos augo 5,9 proc.
ir siekė 85,3 mln. eurų. Tai buvo pagrindinė priežastis sektoriaus pelningumo didėjimui.
VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža pirmo 2017 metų pusmečio pabaigoje siekė 4,4 proc. ir buvo 0,5
procentinio punkto mažesnė nei 2016 metų pabaigoje. Bendrą VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžos rodiklį mažino
energetikos, susisiekimo ir kitų įmonių sektoriai, kuriuose šis rodiklis mažėjo atitinkamai 1,2 procentiniu punktu (iki 8,4
proc.), 0,1 procentinio punkto (iki 1,7 proc.) bei 0,3 procentinio punkto (iki 2,9 proc.). Normalizuota nuosavo kapitalo grąža
susisiekimo miškininkystės sektoriuje padidėjo 0,2 procentinio punkto ir siekė 2,6 proc.
Su visa Valdymo koordinavimo centro parengta 2017 metų šešių mėnesių VVĮ veiklos ataskaita galima susipažinti adresu
http://vkc.turtas.lt/vvi-portfelis/publikacijos.
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