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VVĮ portfelis – trumpa apžvalga
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AB „Klaipėdos nafta“ nuotr.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuotr.

Svarbiausios VVĮ naujienos
Birželio 29 d. Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos siūlymui nustatyti 
keturių metų kadenciją valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių 
vadovams.  Taip bus sudaromos sąlygos periodiškai tikrinti įmonių 
vadovų tinkamumą eiti pareigas. Jei įmonė pasiekė jai nustatytus 
tikslus per įmonės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpį, vadovo 
sutartis galės būti pratęsiama antrai kadencijai neskelbiant konkurso. 
Šiuo metu einančių vadovo pareigas įmonių vadovų darbo sutartys 
būtų pakeistos į vieniems metams sudaromas terminuotas darbo 
sutartis. Seimui pritarus planuojama, kad pakeitimai įsigalios nuo 2017 
metų sausio 1 dienos.

Rugpjūčio 2 d. patvirtinus II-ąjį investicinį projektų etapą AB 
„Klaipėdos nafta“ pradėjo naujus parengiamuosius naftos 
terminalo plėtros darbus. Naujos investicijos siekia 49,5 mln. eurų 
ir yra skirtos trims glaudžiai susijusiems projektams: šviesiųjų naftos 
produktų parko plėtrai, naujos geležinkelio vėžės tiesimui ir naujos 
estakados statybai. Įgyvendinus šiuos projektus, naftos terminalas 
galės perkrauti didesnius benzino ir dyzelino kiekius, vienu metu 
priimti perkrovai kelias šviesiųjų naftos produktų rūšis bei priimti 
didesnį spektrą produktų.

Rugsėjo 19 d. Lietuva pirmoji iš trijų Baltijos šalių pradėjo įgyvendinti 
projekto „Rail Baltica“ antrąjį etapą – europinės geležinkelio vėžės 
tiesimą nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybių sienos. Projekto 
rangos darbams ir jų priežiūrai išviso numatyta skirti 88,3 mln. eurų 
lėšų, kurios bus iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis (85 
proc.). Likusią dalį (15 proc.) planuoja skirti AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Rugpjūčio 11 d. Vyriausybė pritarė pakeitimams dėl valstybės 
valdomų įmonių skaidrumo reikalavimų. Įsigaliojus šiems 
pakeitimams visoms valstybės valdomoms įmonėms bus mažinama 
administracinė našta – atsisakoma reikalavimo rengti 3, 9, ir 12 
mėnesių tarpinius pranešimus ir tarpines veiklos ataskaitas, o 
valstybės valdomoms bendrovėms ir 3, 9 ir 12 mėnesių tarpinių 
finansinių ataskaitų rinkinių. Taip pat griežtinamas Skaidrumo gairių 
įgyvendinimas – jos taps privalomos visoms didelėms valstybės 
valdomoms įmonėms.

Rugpjūčio 11 d. Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymams 
valstybės valdomų bendrovių dividendus susieti su bendrovių 
nuosavo kapitalo grąžos rodikliu ir nustatyti visoms bendrovėms 
vienodą jų apskaičiavimo bazę – paskirstytinąjį pelną. Pakeitimai 
įsigalios nuo 2017 metų pradžios. Pagal naująją tvarką, bendrovės 
dividendams turės skirti nuo 60 iki 85 proc. paskirstytinojo pelno. 
Bendrovės, pasiekusios didesnę nuosavo kapitalo grąžą, galės mokėti 
mažesnius dividendus.

Rugpjūčio 22 d. buvo paskelbta Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo 
ir tūpimo tako rekonstrukcijos kaina, kuri sudarys 25 mln. eurų. 
Numatyta kaina negalės būti didinama, nes pirmojo etapo darbų 
viešojo pirkimo konkursas pasibaigęs, o antrojo – paskelbtas. 
Pagrindiniai rekonstrukcijos darbai bus atliekami 2017 metų liepos 14 
– rugpjūčio 17 dienomis.

Rugsėjo 19 d. Europos Komisija priėmė nutarimą skirti 150 mln. eurų 
paramą valstybės valdomos įmonės „Lietuvos Energija“ Vilniuje 
statomai atliekų ir biokuro didelio efektyvumo kogeneracinei 
elektrinei. Europos Komisijos teigimu, šis projektas yra naudingas tiek 
Lietuvos piliečiams, tiek aplinkai ir neiškraipo konkurencijos. Naujoji 
Vilniaus kogeneracinė jėgainė, numatoma, galės pagaminti kone pusę 
Vilniui centralizuotai tiekiamos šilumos ir aprūpinti elektros energija 
230 tūkst. namų ūkių.



Portfelio rezultatų apžvalga
Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio 2016 metų sausio–birželio mėnesių 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.

Grafike palyginamos sektorius sudarančių įmonių skaičiaus, disponuojamo turto bei pajamų apimtys. Skritulių dydis atitinka pardavimo pajamų dydį, 
įrašytą pačiuose skrituliuose.

Lietuvoje 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje veikė 123 VVĮ – tai 
penkiomis mažiau nei 2015 metų pabaigoje. Nuo 2016 metų pradžios 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių metrologijos centrai buvo 
prijungti prie Vilniaus metrologijos centro. Taip pat nuo 2016 metų 
sausio 1 d. UAB „Senevita“ buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą. Šių 
metų balandžio 6 d. UAB „Sportininkų testavimo ir reabilitacijos 
centras“ buvo privatizuota. Valstybės valdomų įmonių skaičių didino 
VĮ Centrinė hipotekos įstaiga, kuri buvo įsteigta 2016 metų sausio 1 
d. Į VVĮ portfelį įtraukta 120 įmonių, portfelį papildant anksčiau dėl 
palyginamų duomenų trūkumo neįtraukta UAB Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra (VIPA). Į portfelį dėl palyginamų duomenų trūkumo 
neįtrauktos trys VVĮ: poilsio namai „Baltija“, Mašinų bandymo stotis, 
Centrinė hipotekos įstaiga. 

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 – 48,2 
proc. (4,5 mlrd. eurų). Šio sektoriaus įmonių pajamos buvo 773,5 
mln. eurų – 60,7 proc. viso portfelio pajamų. Susisiekimo sektoriui 
yra priskirta 20 įmonių, valdančių 33,5 proc. portfelio turto (3,1 mlrd. 
eurų), kuriuo disponuojant per 2016 metų pirmąjį pusmetį uždirbta 
26,9 proc. (342,8 mln. eurų) portfelio pajamų. Miškininkystės sektoriui 
priklauso 42 miškų urėdijos ir Valstybinis miškotvarkos institutas. 
Šių įmonių turtas sudaro 12,7 proc. (1,2 mlrd. eurų, įskaitant Valdymo 
koordinavimo centro įvertintus komercinės paskirties miškus) 
analizuojamų VVĮ turto, o uždirbtos pajamos – 6,3 proc. (80,7 mln. 
eurų) viso portfelio apyvartos. Kitų įmonių sektoriui priskirtos net 48 
įmonės, tačiau bendrosios jų pardavimo pajamos sudarė tik 6 proc. 
(76,5 mln. eurų) portfelio pajamų, o disponuojamas turtas – 5,7 proc. 
(528,1 mln. eurų) viso portfelio turto.

Valstybė valdė 123 įmones, į VVĮ portfelį įtraukta
120 įmonių
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Trijose įmonėse dirbo net 56,6 proc. visų VVĮ darbuotojų

2016 metų birželio 30 d. VVĮ dirbo 40 684 darbuotojai – 1 427 
darbuotojais mažiau nei prieš metus. Daugiau nei pusė (55,3 proc.) 
darbuotojų dirbo susisiekimo sektoriuje, o trys didžiausi darbdaviai – 
įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos paštas ir „Lietuvos 
energija“ – kartu įdarbino 56,6 proc. visų VVĮ darbuotojų.

Energetikos sektoriaus įmonėse 2016 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje dirbo 8 828 darbuotojai – palyginti su 2015 metais 
darbuotojų skaičius sumažėjo 6 proc. Daugiausiai darbuotojų skaičius 
mažėjo „Lietuvos energija“ įmonių grupėje, nuo 5 552 darbuotojų 
2015 metų birželio pabaigoje, iki 5 035 atitinkamu metu 2016 metais.

Susisiekimo sektoriaus įmonėse 2016 metų birželio pabaigoje dirbo 
2,6 proc. mažiau darbuotojų (22 484) nei prieš metus. Daugiausiai 
darbuotojų skaičius šiame sektoriuje mažėjo dėl „Lietuvos 

geležinkeliai“ darbuotojų skaičiaus kitimo, kurioje buvo apribotas 
darbuotojų priėmimas į darbo vietas atsilaisvinusias dėl natūralios 
darbuotojų kaitos, todėl analizuojamo laikotarpio pabaigoje šioje 
įmonėje dirbo 11 980 darbuotojų, t. y. 450 darbuotojų mažiau nei prieš 
metus. Taip pat 138 darbuotojais – iki 5 992 – sumenko ir Lietuvos 
pašto darbuotojų skaičius. Daugiausiai darbuotojų skaičius šioje 
įmonėje mažėjo dėl pašto siuntų pristatymo automobiliais plėtros. 

Miškininkystės sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius sumažėjo 4,1 
proc. 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje šiame sektoriuje buvo 
įdarbinti 4 168 darbuotojai. Kitų įmonių sektoriuje darbuotojų skaičius 
traukėsi 1,7 proc., iki 5 204 darbuotojų.

DARBUOTOJAI (TŪKST.)

Miškininkystė KitaSusisiekimas
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VVĮ portfelio rinkos vertė

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje

VVĮ portfelio rinkos vertė sumenko 0,2 proc.

Listinguojamų VVĮ rinkos vertė sumažėjo 0,8 proc.

VVĮ portfelio rinkos vertė 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 5,5 mlrd. eurų ir palyginti su 2015 metų 
pabaiga smuko 0,2 proc. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė sudarė 2,7 mlrd. eurų ir palyginti su 2015 metais padidėjo 
0,2 proc. Portfelio vertės sumažėjimui daugiausiai įtakos turėjo energetikos sektorius. Šio sektoriaus apskaitinė 
vertė susitraukė 0,9 proc., iki 0,4 mlrd. eurų, o rinkos vertė akcijų biržoje mažėjo 0,8 proc. iki 1,8 mlrd. eurų. Bendra 
energetikos sektoriaus rinkos vertė smuko 0,8 proc., iki 2,2 mlrd. eurų. Susisiekimo sektoriaus bendra rinkos vertė 
padidėjo 0,8 proc.ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,9 mlrd. eurų. Miškininkystės sektoriaus apskaitinė 
vertė sumažėjo 0,7 proc., o bendra rinkos vertė reikšmingai nekito ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,2 
mlrd. eurų. Kitų įmonių sektoriaus rinkos vertė mažėjo 2,1 proc. iki 202,1 mln. eurų.

2016 metų pirmąjį pusmetį į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą buvo įtrauktos penkios valstybės valdomos 
bendrovės ir jų dukterinės kompanijos, viena mažiau nei 2015 metų pabaigoje, nes 2016 metų sausio 1 d. AB LESTO 
ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu buvo reorganizuotos įkuriant AB „Energijos skirstymo operatorius“. Visų 
bendrovių rinkos vertė, priklausanti valstybei, 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje sudarė 1 780 mln. eurų ir buvo 
0,8 proc. mažesnė nei 2015 metų pabaigoje. 

Didžiausią dalį (40,5 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 
2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė „Energijos skirstymo operatorius“ 
(720,6 mln. eurų), o mažiausią – „Klaipėdos nafta“ (142,6 mln. 
eurų). Per ataskaitinį laikotarpį „Lietuvos energijos gamybos“ akcijų 
kaina sumažėjo 8,9 proc. dėl smukusio Bendrovės grynojo rezultato. 
„Litgrid“ akcijų vertė per pirmąjį 2016 metų pusmetį išliko nepakitusi.
Nepaisant geresnių rezultatų, 5,9 proc. sumažėjo „Amber Grid“ akcijų 

kaina. „Klaipėdos naftos“ akcijų vertė dėl ir toliau augančių krovos 
apimčių bei didėjančių pajamų išaugo 40,4 proc. (iki 197,2 mln. eurų).
Kadangi „Energijos skirstymo operatorius“ buvo įkurtas tik 2016 
metų sausio 1 d., šios Bendrovės akcijų kainos pokyčių su 2015 metų 
pabaiga palyginti negalima.

Pokytis nuo 2015-12-31

Pokytis nuo 2015-12-31

Pokytis nuo 2015-12-31

Pokytis nuo 2015-12-31

2016-06-30 TURTO VERTINIMAS 
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„Energijos skirstymo operatorius“
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„Lietuvos energijos gamyba“ 
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VVĮ indeksas nuo 2015 m. pabaigos iki 2016 metų birželio mėnesio pabaigos sumažėjo 0,8 proc. Per tą patį laikotarpį „NASDAQ OMX Vilnius“ 
akcijų indekso vertė padidėjo 5,1 proc.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2015 metų 
pabaigos. 
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INFORMACJA APIE DARBUOTOJUS 2015 sausis–birželis (6 mėn.) 2016 sausis–birželis (6 mėn.)

Darbuotojų skaičius 42 111 40 684

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 463 387

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėnesių) 2,5% 2,7%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėnesių) 4,5% 4,9%

D/E 25,4% 25,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Nematerialus turtas 56 645 97 583

Materialus turtas 6 243 974 6 268 135

Finansinis turtas 158 565 154 500

Kitas ilgalaikis turtas 334 328 300 798

Biologinis turtas 1 005 384 1 004 839

Ilgalaikis turtas 7 798 898 7 825 856

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 383 955 375 876

Per vienerius metus gautinos sumos 508 151 577 477

Kitas trumpalaikis turtas 120 744 57 280

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 437 682 489 512

Trumpalaikis turtas 1 450 532 1 500 146

Turto iš viso 9 249 430 9 326 003

Nuosavas kapitalas 5 215 032 5 248 306

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 121 303 128 477

Dotacijos, subsidijos 1 700 880 1 827 990

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 436 677 1 430 889

Trumpalaikiai įsipareigojimai 896 832 818 812

Įsipareigojimai 2 333 517 2 249 706

Finansiniai įsipareigojimai 1 323 043 1 359 867

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 249 430 9 326 003

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 sausis–birželis (6 mėn.) 2016 sausis–birželis (6 mėn.)

Pardavimo pajamos 1 226 478 1 273 447

Pardavimo savikaina 825 964 804 999

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 400 514 468 447

Veiklos sąnaudos 317 361 320 625

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 5 576 5 951

Veiklos pelnas (nuostoliai) 88 729 153 773

Veiklos pelno marža 7,2% 12,1%

EBITDA 241 018 312 587

EBITDA marža 19,7% 24,5%

Finansinė ir investicinė veikla -5 126 -8 655

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 83 603 145 118

Pelno mokestis 3 948 25 693

Grynasis pelnas (nuostoliai) 79 655 119 425

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 5 829 10 089

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 115 602 137 499

Normalizuoto grynojo pelno marža 9,4% 10,8%

Agreguota VVĮ finansinė informacija
Žemiau esančiose lentelėse pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija, remiantis preliminariais (neaudituotais) 2016 metų pirmojo 
pusmečio finansinių ataskaitų duomenimis.
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Turtas ir investicijos

VVĮ apskaitinę turto vertę labiausiai didino dotacijų ir 
subsidijų augimas

2016 metų birželio pabaigoje VVĮ apskaitinė turto vertė siekė 9,3 mlrd. eurų – 0,8 proc. daugiau nei 2015 metų 
pabaigoje. Energetikos, susisiekimo ir miškininkystės sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė per pirmąjį 2016 metų 
pusmetį reikšmingai nepakito. Kitų VVĮ sektorių apskaitinė turto vertė išaugo 3,1 proc. ir vis dar sudarė tik apie 5,7 
proc. viso VVĮ turto.

VVĮ portfelio finansinių įsipareigojimų suma per 2016 metų pirmąjį 
pusmetį išaugo 2,8 proc. ir sudarė 1 359,9 mln. eurų. Žymesni pokyčiai 
įvyko energetikos sektoriuje, kuriame finansiniai įsipareigojimai 
paaugo 23,5 mln. eurų dėl didėjusių „Lietuvos energija“, UAB, įmonių 
grupės skolų. „Lietuvos energija“, UAB finansiniai įsipareigojimai augo 
38,9 mln. eurų dėl naujų paskolų vėjo jėgainių parkų įsigijimui ir UAB 
„NT Valdos“ paimtos paskolos siekiant optimizuoti įmonės kapitalo 
struktūrą. Miškininkystės sektoriuje reikšmingesnių pokyčių per 
pirmuosius šešis šių metų mėnesius neįvyko. Susisiekimo sektoriuje 
finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 5,2 mln. eurų, tuo tarpu likusiose 
VVĮ šie įsipareigojimai išaugo 18,7 mln. eurų.

VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė per 2016 metų pirmus 
šešis mėnesius didėjo 0,6 proc. iki 5 248,3 mln. eurų. Labiausiai 
nuosavo kapitalo vertė augo energetikos sektoriuje, augimas sudarė 
1 proc. arba 20,1 mln. eurų. Susisiekimo sektoriaus nuosavo kapitalo 
vertė pirmąjį 2016 metų pusmetį išaugo 0,8 proc., iki 1 932,3 mln. 
eurų, tuo tarpu miškininkystės sektoriaus nuosavo kapitalo vertė 
reikšmingai nepakito – 1,1 mln. eurų sumažėjimas sudarė 0,1 proc. 
Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo vertė išliko nepakitusi. VVĮ 
portfelio dotacijų ir subsidijų suma per šį laikotarpį didėjo 7,5 proc., 
iki 1 828 mln. eurų. Didžiausia dalis teko energetikos sektoriui, 
kurio dotacijos augo 13,2 proc. iki 1 093,8 mln. eurų dėl reikšmingai 
išaugusių dotacijų UAB „EPSO-G“ įmonių grupei bei Ignalinos 
atominei elektrinei. 

Toliau pateikiama informacija apie VVĮ portfelio apskaitinės turto 
vertės pokyčius detalizuojant juos pagal įmones, kurios turėjo 
didžiausią įtaką viso portfelio rezultatams.
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės turtas palyginti su 2015 
metų pabaiga padidėjo 10,8 proc., arba 61,4 mln. eurų. 2016 
metų birželio gale įmonės turto vertė sudarė 632,7 mln. 

eurų. Šiam pokyčiui daugiausia įtakos darė 13,9 proc., iki 513,7 mln. 
eurų išaugusios dotacijos ir subsidijos, kurios yra skirtos elektrinės 
uždarymo sąnaudų finansavimui, kitiems su elektrinės eksploatavimu 
bei uždarymu susijusiems projektams, energetikos sektoriaus 
restruktūrizacijai, aplinkosauginėms investicijoms ir pan. 

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 
agentūros turto vertė 2016 metų birželio pabaigoje siekė 
62,3 mln. eurų ir palyginti su 2015 metais išaugo 153,2 proc., 

arba 37,7 mln. eurų. Šiam pokyčiui įtaką darė įmonės trumpalaikiai 
įsipareigojimai, kurie išaugo 37,5 mln. eurų, daugiausia dėl 31,8 mln. 
eurų didėjusių finansinių skolų iš kredito įstaigų bei 5,6 mln. eurų 
išaugusių skolų tiekėjams.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turtas palyginti 
su 2015 metų gruodžio mėnesio pabaiga išaugo 14 mln. 
eurų arba 2,6 proc. ir sudarė 541,3 mln. eurų. Šiuos pokyčius 

daugiausia lėmė 15,1 mln. eurų arba 3,3 proc. išaugęs įmonės 
nuosavas kapitalas. Augimui įtaką darė turto, kuris pagal įstatymus gali 
būti tik valstybės nuosavybe, padidėjimas 22,1 mln. eurų bei rezervų 
didinimas.

 AB „Klaipėdos nafta“ turtas per ataskaitinį laikotarpį augo 
2,8 proc. arba 6,7 mln. eurų ir sudarė 245,5 mln. eurų. Turto 
augimui daugiausia įtakos turėjo trumpalaikių įsipareigojimų 

– gautų išankstinių apmokėjimų ir prekybos skolų augimas. Tuo tarpu 
dėl aukšto įmonės pelningumo padidėjęs nepaskirstytasis pelnas, 2016 
metų pirmąjį pusmetį sumažėjo įmonei išmokėjus dividendus.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės turto vertė 2016 
metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 2 083,9 mln. eurų 
ir palyginti su 2015 metais išaugo 6,1 mln. eurų. Grupės 

turto padidėjimui įtakos turėjo 3 mln. eurų išaugusios dotacijos ir 
subsidijos, 23,8 mln. eurų sumažėję ilgalaikiai bei 27,2 mln. eurų išaugę 
trumpalaikiai įsipareigojimai. 

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės turtas 2016 metų pirmąjį 
pusmetį sumažėjo 1,9 proc. iki 1 130,2 mln. eurų. Dėl pelningos 
veiklos pirmuosius šešis 2016 metų mėnesius įmonės kapitalas 

išaugo 8,5 proc. Tuo tarpu įsipareigojimai sumenko 14,3 proc. arba 
108,5 mln. eurų. Šiam pokyčiui reikšmingiausią įtaką turėjo, daugiausia 
dėl sezoniškumo, pastebimai sumažėję trumpalaikiai įsipareigojimai 
bei, dėl vystomų strateginių ir infrastruktūros projektų, šiek tiek mažiau 
išaugę ilgalaikiai įsipareigojimai. Turto pokyčiui įtakos taip pat turėjo 
ženkliai, 36,4 proc., padidėjusios valstybės dotacijos ir subsidijos.
  

VĮ Turto banko turtas per ataskaitinį laikotarpį smuko 18,6 
mln. eurų ir 2016 metų birželio pabaigoje jo vertė sudarė 142,2 
mln. eurų. Sumažėjimą lėmė 24,6 mln. eurų mažesnis įmonės 

ilgalaikis turtas. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką darė 5,1 mln. eurų 
mažesnis investicinis turtas bei 19,4 mln. eurų sumažėjęs finansinis 
turtas. Įmonės trumpalaikis turtas augo 6,1 mln. eurų dėl 12,9 mln. 
eurų didėjusių pinigų ir pinigų ekvivalentų. 

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės turtas per pirmus 
šešis 2016 metų mėnesius sumažėjo 8,7 mln. eurų ir 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 330,5 mln. eurų. 

Pokytį lėmė 23 proc. arba 84,8 mln. eurų dėl sezoniškumo sumažėję 
trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams bei kitos trumpalaikės skolos 
ir 20,3 proc. arba 65 mln. eurų išaugę ilgalaikiai įsipareigojimai, 
daugiausia skirti vėjo jėgainių Lietuvoje ir Estijoje įsigyjimui.

Likusių VVĮ turtas per 2016 metų pirmąjį pusmetį mažėjo 0,1 
mln. eurų. Iš 112 įmonių, kurių turto pokyčiai nebuvo paaiškinti 
detaliau, 47 įmonių turtas mažėjo, 65 įmonių turtas augo.
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2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje VVĮ finansinių įsipareigojimų 
ir nuosavybės santykis siekė 25,9 proc. ir palyginti su 2015 metais 
išaugo 0,5 procentinio punkto. VVĮ nuosavas kapitalas per ataskaitinį 
laikotarpį augo 0,6 proc., o finansiniai įsipareigojimai padidėjo 2,8 
proc. VVĮ įsiskolinimo lygis ir toliau išlieka konservatyvus – palyginti 
su visų Lietuvos įmonių vidurkiu, 2016 metų birželio pabaigoje jis 
buvo 5,7 procentinio punkto mažesnis (Statistikos departamento 
duomenys). Didžiausias skolinto ir nuosavo kapitalo santykis 2016 
metų pirmąjį pusmetį buvo užfiksuotas energetikos sektoriuje – 44,5 
proc., o mažiausias – miškininkystės sektoriuje, kuriam priklausančios 
įmonės beveik neturėjo finansinių įsipareigojimų ir jų rodiklis 
2016 metų birželio gale siekė 0,03 proc. (įskaitant nuosavą kapitalą 
didinančią apskaičiuotą komercinės paskirties miško vertę). 

VVĮ įsipareigojimų ir turto santykis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
palyginti su visų Lietuvos įmonių finansiniais rodikliais, buvo 15,2 
procentinio punkto mažesnis. Didžiausią įsipareigojimų dalį turte 
apskaitė kitų įmonių sektorius – šis rodiklis viršijo Lietuvos vidurkį. 
Šio sektoriaus sudėtyje yra finansines paslaugas teikiančios bei 
nuostolingai veikiančios įmonės, kurios ir lėmė aukštą įsipareigojimų 
santykį. Susisiekimo sektoriaus įsipareigojimų ir turto santykis yra 
daugiau nei dvigubai mažesnis už Lietuvos vidurkį, o miškininkystės 
sektoriaus turtas 97,6 proc. padengtas nuosavu kapitalu.

Įsipareigojimų ir turto santykis

Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ Lietuvos įmonės*
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Pardavimo pajamos

VVĮ pajamos išaugo 3,8 proc.

VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė 
1 273,4 mln. eurų ir, lyginant su 2015 metų atitinkamo laikotarpio 
rezultatais, išaugo 3,8 proc. Portfelio pajamų bendrąjį kilimą 
labiausiai lėmė 7,9 proc. padidėjusios didžiausio VVĮ sektoriaus – 
energetikos – pajamos, kurios išaugo nuo 716,7 iki 773,5 mln. eurų. 
Šio sektoriaus pajamos 2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė 60,7 proc. 
visų VVĮ portfelio pajamų ir, lyginant su 2015 metų pirmojo pusmečio 
duomenimis, dalis nuo visų VVĮ portfelio pardavimo pajamų augo 
nuo 58,4 proc. iki 60,7 proc. Taip pat augo miškininkystės sektoriaus 
pajamos – 2,5 proc., iki 80,7 mln. eurų, tačiau per 2016 metų 
sausio–birželio mėnesius mažėjo susisiekimo ir kitų įmonių sektorių 
pajamos. Susisiekimo sektoriaus pajamos sudarė 342,8 mln. eurų ir 
buvo 3,3 proc. mažesnės nei tuo pat metu 2015 metais, kitų įmonių 
sektoriaus pajamos siekė 76,5 mln. eurų – 0,3 proc. mažiau nei 2015 
metų pirmojo pusmečio pabaigoje.

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

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2016 metų pirmąjį pusmetį 
uždirbo 118,9 mln. eurų pajamų, t. y. 56,8 proc. arba 43,1 mln. 
eurų daugiau nei 2015 metų pirmąjį pusmetį. Labiausiai augo 

elektros ir susijusių paslaugų pajamos, kurių įmonių grupė 2016 metų 
birželio mėnesio pabaigoje uždirbo 73,8 mln. eurų ir buvo 34 mln. 
eurų didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2015 metais. Šios pajamos 
2016 metų ataskaitiniu laikotarpiu sudarė didžiąją dalį įmonių grupės 
pajamų (62 proc. visų pajamų). Taip pat 24,5 proc. arba 6,7 mln. eurų 
augo ir gamtinių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos, kurios 
siekė 33,8  mln. eurų.
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LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 14PORTFELIO REZULTATŲ APŽVALGA 

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė per 2016 metų 
pirmąjį pusmetį uždirbo 579,6 mln. eurų pajamų, t. y. 5,7 proc. 
arba 31,3 mln. eurų daugiau nei tuo pat metu 2015 metais. 

Didžiausia Grupės pajamų dalis, gauta iš elektros energijos persiuntimo 
paslaugų, sudarė 206,8 mln. eurų, arba 36 proc. visų pajamų, ir buvo 
29,4 proc. didesnės nei 2015 metų pirmąjį pusmetį. Pajamų augimą 
lėmė padidėjusios pajamos iš elektros energijos persiuntimo veiklos dėl 
didesnio paskirstyto elektros energijos kiekio vidutinės ir žemos įtampos 
tinklais. Taip pat svarbią dalį grupės pajamų struktūroje sudarė dujų 
paskirstymo ir pardavimo pajamos, kurios 2016 metų birželio mėnesio 
pabaigoje buvo 142,2 mln. eurų ir lyginant su 2015 metų atitinkamo 
laikotarpio duomenimis buvo 11 proc. mažesnės dėl sumažėjusios 
dujų pardavimo kainos. Pažymėtina tai, kad į Grupės bendrųjų pajamų 
ataskaitą įtrauktos 3,8 mln. eurų pajamos gaunamos iš 2016 metų 
įsigytų vėjo elektrinių parkų Estijoje ir Lietuvoje. 
  

AB „Klaipėdos nafta“ pajamos už ataskaitinį laikotarpį siekė 
57,3 mln. eurų, 6,5 proc. daugiau nei 2015 metų sausio–birželio 
mėnesiais. Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausia pajamų dalis buvo 

gauta iš SGD terminalo veiklos (59,5 proc. visų pajamų). Lyginant su 2015 
metų pirmojo pusmečio rezultatais, SGD terminalo pajamos išaugo 5,2 
proc. dėl reikšmingai, 2,5 karto, išaugusio išdujinto gamtinių dujų kiekio. 
Naftos terminalo pajamos augo 6,9 proc. ir bendroje pajamų struktūroje 
sudarė 38 proc. arba 21,8 mln. eurų. Šių pajamų augimą sąlygojo 35 
proc. išaugusi naftos terminalo krova. Subačiaus kuro bazėje, pajamos 
2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 1,4 mln. eurų ir buvo 27,3 
proc. didesnės nei 2015 metų atitinkamą laikotarpį.
  

VĮ Turto bankas per 2016 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 4,4 
mln. eurų pajamų, t. y. 3,8 karto daugiau nei 2015 metų pirmąjį 
pusmetį. Ženklų sugeneruotų pajamų augimą lėmė uždirbtos 

pajamos iš atlygio už nekilnojamojo turto ir žemės pardavimą, kurios 
sudarė 57,1 proc. visų pardavimo pajamų. Taip pat įtakos turėjo atlygio 
už nekilnojamo  turto valdymo ir priežiūros paslaugų pajamų bei atlygio 
už akcijų privatizavimą uždirbtos pajamos, kurių VĮ Turto bankas per 
2015 metų atitinkamą laikotarpį neuždirbo. Taip pat VĮ Turto banko 
svarbią pajamų dalį sudaro atlygis už skolų valstybei išieškojimą, kuris 
2016 metų ataskaitinį laikotarpį pajamų struktūroje sudarė 21,6 proc. 
ir lyginant su ankstesniųjų metų atitinkamu laikotarpiu buvo 2 kartus 
didesnis.
  

VĮ Registrų centras per pirmąjį 2016 metų pusmetį sugeneravo 
17 mln. eurų pajamų, 2,9 mln. eurų arba 20,4 proc. daugiau nei 
per atitinkamą 2015 metų laikotarpį. Įmonės pajamų augimui 

daugiausiai įtakos turėjo nekomercinių pajamų padidėjimas 21,7 proc. 
arba 2,6 mln. eurų. Nekomercinių paslaugų pajamų grupėje didžiausia 
pajamų dalis tenka nekilnojamojo turto registro pajamoms, kurios 
sudarė 77,1 proc. ir per ataskaitinį laikotarpį augo 11,2 proc. lyginant 
su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu. Ženkliai, 5 kartus, išaugo antstolių 
informacinės sistemos paslaugų pajamos. Taip pat reikšmingomis tapo 
gyventojų registro pajamos, kurios per pirmąjį 2016 metų pusmetį 
padidėjo 683 tūkst. eurų. Komercinės įmonės pajamos augo 13,1 proc., 
iš  kurių  57,6 proc. uždirbta iš NT objektų kadastrinių matavimų.

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros, kurios pagrindinis 
uždavinys yra kaupti ir tvarkyti valstybės naftos produktų 
atsargas, 2016 metų pirmojo pusmečio pajamos siekė 9,2 

mln. eurų ir buvo 19,8 mln. eurų mažesnės nei tuo pat metu 2015 
metais. Pagrindinis pardavimo pajamų šaltinis yra valstybės atsargų 
pardavimo pajamos, kurios 2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė 95,4 
proc. pardavimo pajamų ir lyginant su 2015 metų atitinkamo laikotarpio 
duomenimis sumažėjo 86,8 proc. Pagrindinė pardavimo pajamų 
mažėjimo priežastis yra ta, kad 2015 metų pirmąjį pusmetį atnaujinat 
valstybės naftos produktų atsargas buvo apskaityta 3 mln. eurų mazuto 
pardavimo pajamų bei 61,9 proc. arba 57,8 mln. eurų daugiau dyzelino 
pardavimo pajamų. Per 2016 metų pirmuosius šešis mėnesius įmonė 
gavo 425 tūkst. eurų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo už kitus 
asmenis paslaugų pajamų, t. y. 15,1 proc. mažiau nei per atitinkamą 
2015 metų laikotarpį. 
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės pajamos 2016 
metų pirmąjį pusmetį lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2015 
metais sumažėjo 6,8 proc. ir siekė 203,3 mln. eurų., nepaisant 

1,6 proc. išaugusių krovinių pervežimo bei 2,9 proc. išaugusių keleivių 
pervežimo apimčių. Pajamų mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo 
rentabilių krovinių pervežimų Kaliningrado kryptimi apimčių mažėjimas 
bei su krovinių vežimo veikla susijusių paslaugų (tuščių vagonų vežimas, 
prekinių vagonų naudojimas užsienyje, krovinių ekspedijavimas kitų 
valstybių teritorijoje) apimčių sumažėjimas. Pajamos, uždirbtos už 
krovinių pervežimą ir naudojimąsi infrastruktūra, sumažėjo 3,3 proc. 
lyginant 2016 metų ir 2015 metų pirmųjų pusmečių duomenis.  
  

UAB Lietuvos monetų kalykla pirmąjį 2016 metų pusmetį 
uždirbo 2,5 mln. eurų pajamų – 64,7 proc. mažiau nei per 
pirmąjį 2015 metų  pusmetį, kai buvo gauta 7 mln. eurų 

pajamų. 2015 metų pirmojo pusmečio aukštesnes Bendrovės pajamas 
lėmė su euro monetų kaldinimu susijusios veiklos, o 2016 metų 
pajamų sumažėjimą labiausiai lėmė  nestabilus monetų poreikis ir 
pokyčiai kolekcinių monetų rinkose.

VĮ Valstybės žemės fondo pajamos 2016 metų pirmojo 
pusmečio pabaigoje sudarė 2,3 mln. eurų ir buvo 54,7 proc. 
mažesnės nei tuo pat metu 2015 metais. Pajamų sumažėjimui 

įtakos turėjo 2016 metų pirmąjį pusmetį ženkliai sumažėjusios darbų 
apimtys dėl 2015 metų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos 2015 metų gegužės mėnesio pabaigoje sustabdytų 
tolesnių žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų 
žemės sklypų planų rengimo bei įgyvendinimo darbų vykdymo.

Likusių VVĮ pajamos 2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė 278,9 
mln. eurų ir buvo 1,8 proc. didesnės nei 2015 metų pirmojo 
pusmečio pabaigoje.  Iš 111 įmonių, kurių pardavimo pajamų 

pokyčiai nebuvo paaiškinti detaliau, 50 įmonių pajamos mažėjo, o 
likusiųjų 60 įmonių sugeneruotos pajamos augo. Iš šiai grupei priskirtų 
įmonių uždirbtų pajamų 28,7 proc. sudaro miškų urėdijų pajamos, o 
VĮ Energetikos agentūra, kurios veikla finansuojama tiesioginėmis 
valstybės dotacijomis ir subsidijomis, kaip ir 2015 metų pirmąjį 
pusmetį pardavimo pajamų neapskaitė.
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Normalizuotas grynasis pelnas

Normalizuotas grynasis pelnas didėjo 18,9 proc.

Valstybės valdomos įmonės per 2016 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 
137,5 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – tai 18,9 proc. daugiau 
nei tuo pat metu 2015 metais. Portfelio normalizuoto grynojo pelno 
padidėjimui daugiausiai įtakos turėjo 27,3 proc. arba 21,5 mln. eurų 
padidėjęs energetikos sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas. 
Šio sektoriaus 2016 metų pirmąjį pusmetį uždirbtas normalizuotas 
grynasis pelnas sudarė didžiąją dalį viso VVĮ portfelio normalizuoto 
grynojo pelno, kurio dalis lyginant su 2015 metų pirmojo pusmečio 
duomenimis išaugo nuo 68,3 proc. iki 73,1 proc. Taip pat išaugo ir kitų 
įmonių sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas – 13,8 proc. arba 
0,8 mln. eurų. Susisiekimo ir miškininkystės sektorių normalizuotas 
grynasis pelnas sumažėjo atitinkamai 1,5 proc. ir 1,3 proc.  lyginant su 
atitinkamais 2015 metų duomenimis.

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

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė per 2016 metų 
pirmąjį pusmetį uždirbo 72,3 mln. eurų normalizuoto grynojo 
pelno, 17 proc. arba 10,5 mln. eurų daugiau nei per 2015 

metų sausio–birželio mėnesius. Normalizuojant Grupės grynąjį pelną 
buvo atsižvelgta į dujų kainos nuolaidos poveikį vartotojams bei 
2015 metų pirmąjį pusmetį patirtą ankstesnių laikotarpių sąnaudų 
priskyrimą bei vienkartinį dukterinės įmonės UAB „Lietuvos dujų 
tiekimas“ 8,5 mln. eurų neigiamo prestižo pelno mokesčio atstatymą 
dėl gamtinių dujų tiekimo veiklos įsigijimo. Ataskaitiniu laikotarpiu 
Grupės grynasis pelnas buvo 72,7 proc. didesnis nei 2015 metų 
pirmojo pusmečio pabaigoje ir siekė 67,1 mln. eurų. Grynąjį rezultatą 
lėmė augančios elektros energijos persiuntimo ir dujų paskirstymo 
pajamos, sumažėjusi dujų įsigijimo savikaina bei 10,2 mln. eurų 
sumenkusios veikos sąnaudos.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2016 metų pirmąjį pusmetį 
uždirbo 18,2 mln. eurų grynojo pelno, 10,3 mln. eurų arba 2,3 
karto daugiau nei tuo pat metu 2015 metais. Grynojo pelno 

augimui įtakos turėjo pajamų augimas 56,8 proc., iš kurių labiausiai 
padidėjo elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos, išaugusios 
85,4 proc. lyginant su 2015 metų pirmuoju pusmečiu. Veiklos sąnaudų 
augimas buvo mažesnis ir sudarė 43,1 proc. 45,7 proc. veiklos sąnaudų 
ataskaitiniu laikotarpiu sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų 
sąnaudos, padidėjusios 1,5 karto lyginant su 2015 metų pirmojo 
pusmečio duomenimis.
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VĮ Turto banko 2016 metų pirmojo pusmečio normalizuotas 
grynasis rezultatas siekė 2,8 mln. eurų ir buvo 3,4 mln. eurų 
didesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2015 metais, kuomet buvo 

patirti 0,6 mln. eurų dydžio nuostoliai. Įmonės normalizuotą grynąjį 
rezultatą pagrinde lėmė reikšmingai išaugusios pardavimo pajamos, 
kurios buvo 3,8 karto didesnės nei atitinkamą laikotarpį 2015 metais. 
Tam daugiausiai įtakos turėjo uždirbtos pajamos už nekilnojamojo 
turto ir žemės pardavimą, kurios siekė 2,5 mln. eurų ir sudarė 57,1 
proc. visų pardavimo pajamų, kai per 2015 metų pirmąjį pusmetį 
pajamų už nekilnojamojo turto ir žemės pardavimą uždirbta nebuvo. 
Taip pat normalizuoto grynojo pelno rezultatą sąlygojo pardavimo 
savikainos ir veiklos sąnaudų sumažėjimas, atitinkamai 1,3 proc. ir 
24,9 proc. Svarbu paminėti, kad Turto banko pajamos už ataskaitinį 
laikotarpį skaičiuojamos pagal 2015 metų lapkričio 20 d. Finansų 
ministro įsakymu patvirtintus atlygio dydžius. Pajamos patvirtinus 
šiuos dydžius 2016 metams turės būti perskaičiuotos ir tai turės įtakos 
įmonės rezultatams.

AB „Klaipėdos nafta“ per 2016 metų pirmuosius šešis 
mėnesius uždirbo 11,7 mln. eurų grynojo pelno, kuris buvo 
23,9 proc. arba 2,3 mln. eurų didesnis nei per 2015 metų 

pirmąjį pusmetį. Įmonės pelno augimą paskatino 35 proc. išaugusi 
naftos terminalo krova, kuri lėmė naftos produktų grynojo pelno 
augimą 9 proc. iki 8,7 mln. eurų. Taip pat svarbi grynojo pelno dalis 
teko ir SGD terminalui, kurio grynasis pelnas 2016 metų pirmojo 
pusmečio pabaigoje siekė 2,6 mln. eurų, 2,2 karto daugiau nei 
atitinkamu 2015 metų laikotarpiu. Subačiaus kuro bazė per ataskaitinį 
laikotarpį Bendrovei uždirbo 0,6 mln. eurų grynojo pelno, t.y. 50 proc. 
daugiau nei 2015 pirmąjį pusmetį.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos normalizuotas 
grynasis pelnas 2016 metų pirmąjį pusmetį augo 14 proc. (1,9 
mln. eurų) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 15,3 mln. 

eurų. Normalizuoto grynojo rezultato augimą didžiąją dalimi lėmė 6 
proc. išaugusi krovinių krova uoste iki 19,9 mln. tonų jūrinių krovinių. 
Tokie krovos rezultatai lėmė pagrindinių įmonės pajamų, t.y. uosto 
rinkliavų pajamų, 10 proc. augimą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės grynasis rezultatas 
2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo neigiamas ir 
sudarė – 0,4 mln. eurų, lyginant su 2015 metų atitinkamu 

laikotarpiu, šis rezultatas sumažėjo 2,9 mln. eurų. Bendrovės 
rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 0,5 mln. eurų pelno, 
tačiau sumenkusios krovinių vežimo veiklos pajamos dėl struktūrinių 
krovinių pervežimų pasikeitimų lėmė veiklos pajamų mažėjimą 
3,3 proc., tačiau 1,5 proc. sumažėjusios Bendrovės sąnaudos leido 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasiekti teigiamą rezultatą. Nepaisant 
teigiamo Bendrovės rezultato, Grupės pardavimo pajamos sumažėjo 
6,8 proc. Grupės rezultatams įtakos turėjo 2016 metų pirmąjį pusmetį 
bendras dukterinių įmonių grynasis nuostolis, kuris siekė 3,7 mln. 
eurų. Nuostolius patyrė dvi iš šešių dukterinių įmonių.

VĮ Valstybės žemės fondas per pirmuosius 2016 metų šešis 
mėnesius uždirbo 0,2 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno, 
89 proc. arba 1,9 mln. eurų mažiau nei per atitinkamą 2015 

metų laikotarpį. Sumenkusius įmonės rezultatus lėmė 2016 metų 
pirmąjį pusmetį 54,7 proc. sumažėjusios pardavimo pajamos dėl 
ženkliai sumažėjusių darbų apimčių.

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros grynasis rezultatas 
2016 metų pirmąjį pusmetį buvo neigiamas ir siekė 629,7 
tūkst. eurų. Tokiem rezultatam įtakos turėjo sumažėjusios 

pardavimo pajamos, kurios 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje 
buvo 19,8 mln. eurų mažesnės nei 2015 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje dėl sumažėjusių pajamų už valstybės atsargų pardavimo 
pajamų sumažėjimo 86,8 proc., iš kurių labiausiai – 91,1 proc. 
sumažėjo pajamos už dyzelino pardavimą.
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Subačiaus kuro bazės veikla
SGD terminalo veikla
Naftos terminalo veikla

2015-06-30 2016-06-30

8,7

2,6
0,6

0,4

8,0

1,2

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

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

2015-06-30 2016-06-30

26,4

50,8%

54,1%

13,4

28,3

15,3

Normalizuotojo
grynojo pelno maržaNormalizuotas grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

2015-06-30 2016-06-30

Veiklos sąnaudos (mln. eurų)Pajamos (mln. eurų)

Grynasis pelnas (mln. eurų) 

203,3

31,233,6

218,2

2,5

-0,4
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UAB Lietuvos monetų kalykla 2016 metų pirmąjį pusmetį 
patyrė 320 tūkst. eurų grynąjį nuostolį, kai 2015 metų 
atitinkamu laikotarpiu uždirbo 551,9 tūkst. eurų grynojo 

pelno. Tokių grynojo pelno pokyčių pagrindinė priežastis yra ženklus 
pardavimo pajamų sumažėjimas, siekęs 64,7 proc. dėl nestabilaus 
monetų poreikio ir pokyčių kolekcinių monetų rinkose.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras per 2016 metų sausio–
birželio mėnesius patyrė 500 tūkst. eurų grynąjį nuostolį. 
Palyginimui su 2015 metų pirmuoju pusmečiu, bendrovės 

grynasis pelnas siekė 147,3 tūkst. eurų. Tokiems rezultatams įtakos 
turėjo nežymus pardavimo pajamų augimas, siekęs 2,6 proc., kai tuo 
metu pardavimo savikaina padidėjo 7,7 proc., o veiklos sąnaudos 
išaugo 20,6 proc. dėl padidėjusių personalo išlaikymo sąnaudų, kurias 
lėmė vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas.

„ 
 

„ 
 

VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2016 metų pirmojo 
pusmečio pabaigoje siekė 4,9 proc. ir, palyginti su 2015 metų gruodžio 
31 d. įvertinta grąža, padidėjo 0,4 procentinio punkto. Ataskaitiniu 
laikotarpiu augo energetikos sektoriaus normalizuota grąža, kuri 
2016 metų birželio mėnesio pabaigoje siekė 5,6 proc., 1 procentiniu 
punktu daugiau nei 2015 metų pabaigoje. Miškininkystės sektoriaus 

normalizuota nuosavo kapitalo grąža per ataskaitinį laikotarpį nekito 
ir išliko stabili. Susisiekimo sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo 
grąža sumažėjo 0,1 procentinio punkto, nuo 1,8 proc. iki 1,7 proc. Kitų 
įmonių sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2016 metų 
pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 3,8 proc. ir buvo 0,5 procentinio 
punkto didesnė nei 2015 metų pabaigoje.

 
 

Likusių VVĮ normalizuotas grynasis pelnas 2016 metų pirmąjį 
pusmetį siekė 18,8 mln. eurų ir buvo 6 proc. (arba 1,1 mln. 
eurų) didesnis nei 2015 metų pirmojo pusmečio pabaigoje ir 

šia suma didino bendrą VVĮ portfelio normalizuotą grynąjį pelną. Iš 110 
įmonių, kurių pokyčiai nebuvo detaliau aprašyti, normalizuoto grynojo 
pelno (nuostolių) teigiami pokyčiai užfiksuoti 53 VVĮ įmonėse, o 
neigiami grynojo normalizuotojo pelno (nuostolių) pokyčiai užfiksuoti 
57 įmonėse.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža

2016-06-302015-12-31

4,6%

5,6%

1,8% 1,7%
2,3%2,3%

3,4% 3,8%
4,9%4,5%

Energe�ka Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ
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Nuosavybės grąža pagal DuPont analizę

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža augo

DuPont analizė

2016 metų antrojo ketvirčio pabaigoje VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža siekė 4,9 proc. ir palyginti 
su 2015 metų finansiniais rezultatais išaugo 0,4 procentinio punkto. Vidutinis portfelio pardavimo pajamų bei spartus 
(9,5 proc.) normalizuoto grynojo pelno didėjimas lėmė 0,7 procentinio punkto aukštesnę VVĮ normalizuoto grynojo 
pelno maržą, kuri 2016 metų birželio pabaigoje siekė 10 proc. Portfelio pajamos ir turtas didėjo santykinai vienodai, 
todėl turto apyvartumas išaugo nežymiai, iki 0,28.  VVĮ turtui bei nuosavam kapitalui augus panašiu tempu finansinio 
sverto rodiklis reikšmingai nepakito ir siekė 1,78.

Reikšmingiausios įtakos portfelio rezultatams turėjo energetikos ir susisiekimo sektoriai, kuriems priklauso didžiausios VVĮ. Šiems sektoriams 
priklausančių įmonių turtas kartu sudarė 81,5 proc., normalizuotas grynasis pelnas – 56,1 proc., pardavimo pajamos – 87,2 proc., o nuosavas 
kapitalas – 74 proc. viso VVĮ portfelio atitinkamų dydžių.

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 
nuosavo kapitalo grąža (ROE) yra veiklos efektyvumo, matuojamo grynojo pelno marža, turto panaudojimo efektyvumo, matuojamo turto 
apyvartumo rodikliu, bei įmonės finansinio sverto sandauga:

Energetikos įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža analizuojamu 
laikotarpiu buvo 1 procentiniu punktu didesnė nei 2015 metais. Grąžos 
augimui daugiausiai įtakos turėjo reikšmingai (27,3 proc.) išaugęs 
sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas ir ne taip sparčiai augusios 
pajamos. Normalizuota grynojo pelno marža per analizuojamą 
laikotarpį didėjo 1,2 procentinio punkto. Kadangi sektoriaus turtas 
bei pajamos augo panašiu greičiu, turto apyvartumo rodiklis išaugo 
nežymiai, iki 0,34. Sektoriaus finansinio sverto rodiklis dėl santykinai 
vienodai didėjusio turto ir nuosavo kapitalo išliko 2,26.

Susisiekimo sektoriaus įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža 
yra viena iš mažiausių VVĮ portfelyje – 2016 metų antrąjį ketvirtį ji 
sudarė 1,7 proc. ir nuo 2015 metų pabaigos sumažėjo 0,1 procentinio 
punkto. Dėl mažėjusių pajamų ir normalizuoto grynojo pelno, 
susisiekimo sektoriaus įmonių grynojo pelno marža analizuojamu 
laikotarpiu išliko stabili – 4,6 proc. Šio sektoriaus turto apyvartumo bei 
finansinio sverto rodikliai per pirmąjį 2016 metų pusmetį nepakito ir 
atitinkamai sudarė 0,23 ir 1,65. 

Miškininkystės sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo grąža 
nesikeitė ir 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 2,3 proc. 
Sumažėjęs normalizuotas grynasis pelnas ir išaugusios sektoriaus 
pajamos darė neigiamą įtaką normalizuoto grynojo pelno maržai – ši 
sumažėjo 0,3 procentinio punkto iki 16,4 proc. Turto apyvartumo bei 
finansinio sverto rodikliai 2016 metų pirmąjį pusmetį nekito ir išliko 
atitinkamai 0,14 ir 1,02.  

Kitų įmonių sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo grąža, 
kuri 2015 metais siekė 3,4 proc., per pirmąjį 2016 metų pusmetį 
paaugo 0,4 procentinio punkto. Normalizuotos nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklį nulėmė padidėjęs normalizuotas grynasis pelnas, 
kai nuosavas kapitalas beveik nekito. Normalizuoto grynojo pelno 
augimas ir pajamų mažėjimas padidino normalizuoto grynojo pelno 
maržą 0,5 procentinio punkto – iki 4,9 proc. Turto augimas kartu su 
sumenkusiomis pajamomis lėmė turto apyvartumo rodiklio mažėjimą 
iki 0,30. Nežymiai, palyginti su turtu, išaugęs kitų įmonių nuosavas 
kapitalas iki 2,59 padidino šių įmonių finansinio sverto rodiklį.

Grynojo pelno marža
(Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos) 

Turto apyvartumas 
(Pardavimo pajamos/Turtas) 

Finansinis svertas 
(Turtas/Nuosavas kapitalas)ROE

 
normalizuotas ROE
2015 metai: 4,5%

2016 m. II ketv.: 4,9%

Finansinis svertas

2015 metai: 2,26
2016 m. II ketv.: 2,26

 
normalizuotas ROE
2015 metai: 4,6%

2016 m. II ketv.: 5,6%

SusisiekimoEnergi�kosVVĮ por�elio  
normalizuotas ROE
2015 metai: 1,8%

2016 m. II ketv.: 1,7%

Miškininkystės 
normalizuotas ROE
2015 metai: 2,3%

2016 m. II ketv.: 2,3%

Kitų įmonių 
normalizuotas ROE
2015 metai: 3,4%

2016 m. II ketv.: 3,8%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2015 metai: 6,1%
2016 m. II ketv.: 7,3%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2015 metai: 4,6%
2016 m. II ketv.: 4,6%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2015 metai: 16,7%
2016 m. II ketv.: 16,4%

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2015 metai: 4,4%
2016 m. II ketv.: 4,9%

Turto apyvartumas

2015 metai: 0,33
2016 m. II ketv.: 0,34

Turto apyvartumas

2015 metai: 0,23
2016 m. II ketv.: 0,23

Turto apyvartumas

2015 metai: 0,14
2016 m. II ketv.: 0,14

Turto apyvartumas

2015 metai: 0,32
2016 m. II ketv.: 0,30

Finansinis svertas

2015 metai: 1,65
2016 m. II ketv.: 1,65

Finansinis svertas

2015 metai: 1,02
2016 m. II ketv.: 1,02

Finansinis svertas

2015 metai: 2,43
2016 m. II ketv.: 2,59

Finansinis svertas

2015 metai: 1,77
2016 m. II ketv.: 1,78

Turto apyvartumas

2015 metai: 0,27
2016 m. II ketv.: 0,28

Normalizuoto grynojo 
pelno marža

2015 metai: 9,3%
2016 m. II ketv.: 10%



Įmonių aprašymai

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

VĮ Lietuvos oro uostai

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Kelių priežiūros įmonės

AB „Klaipėdos naft a“

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė

„Lietuvos energijos gamyba“,  AB

AB „Energijos skirstymo operatorius“

LITGRID AB įmonių grupė

AB „Amber Grid“

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė
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Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, geležinkelių 
ti nklo administravimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros 
valdymas, priežiūra ir plėtra

„Lietuvos geležinkeliai“ valdo įmonių „Geležinkelio ti esimo centras“, 
„Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, „Geležinkelių projektavimas“, 
„Gelsauga“, „Geležinkelių aplinkosaugos centras“ ir „Rail Balti ca statyba“ 
100 proc. akcijų, 79,61 proc. VšĮ „Vilniaus logisti kos parkas“ kapitalo ir       
34 proc. Lietuvos ir Austrijos UAB „voestalpine VAE Legetecha“ akcijų.

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį  „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 23,4 mln. 
tonų krovinių – 1,6 proc. daugiau nei ati ti nkamu laikotarpiu 2015 metais. 
Tarptauti niais maršrutais pervežtų krovinių kiekis dėl nepalankių geopoliti nių ir 
makroekonominių priežasčių sumažėjo 1,8 proc. ir sudarė 16,5 mln. tonų arba 
70,4 proc. visų pervežtų krovinių. Mažėjanti ems tarptauti niams pervežimams 
daugiausia įtakos turėjo smukusios krovinių tranzito apimtys per Klaipėdos uostą, 
kurios sumenko 0,5 mln. tonų ir siekė 7,8 mln. tonų. Visgi lyginant su kitomis 
Balti jos šalimis, įmonės pervežamų krovinių srautas smuko mažiausiai. Vieti niais 
maršrutais pervežta 6,9 mln. tonų arba 10,9 proc. daugiau krovinių nei 2015 
metų pirmąjį pusmetį . Vieti niais maršrutais pervežtų krovinių kiekis paaugo dėl 
didesnių naft os ir jos produktų bei grūdų pervežimų.

Pervežtų keleivių skaičius padidėjo 2,9 proc., iki 2,1 mln. keleivių. Vieti niais 
maršrutais pervežta 1,8 proc. daugiau keleivių nei per 2015 metų sausio–birželio 
mėnesius. Vieti niais maršrutais pervežtų keleivių skaičių didino atlikti  keleivinio 
eismo tvarkaraščio pakeiti mai, taip pat užbaigus pirmosios „Rail Balti ca“ 
geležinkelio atkarpos statybos darbus, atstatyti  maršrutai Kaunas – Kybartai ir 
Kaunas – Kazlų Rūda – Marijampolė. Tarptauti niais maršrutais per pirmąjį 2016 
metų pusmetį  buvo pervežta 8,1 proc. daugiau keleivių dėl augusių tranziti nių 
keleivių srautų Kaliningrado krypti mi. Keleivių skaičius maršrutu Vilnius – Maskva 
toliau mažėjo, tuo tarpu maršrute Vilnius – Minskas beveik nekito. 

Įmonių grupės pardavimo pajamos sumažėjo 6,8 proc., iki 203,3 mln. eurų. 
Nors didžiausią įtaką pajamoms turinčių krovinių pervežimo apimtys (sudaro 86,8 
proc. visų Bendrovės pardavimo pajamų) šiek ti ek paaugo, tačiau dėl pasikeitusios 
krovinių struktūros Bendrovės pajamos iš šios veiklos sumenko 3,3 proc. arba 6,0 
mln. eurų. Pajamos iš keleivių vežimo veiklos analizuojamu laikotarpiu beveik 
nekito. Grupės pardavimo savikaina sumažėjo 6,6 proc., iki 172,8 mln. eurų, 
taip pat veiklos sąnaudos sumenko 7,1 proc. iki 31,2 mln. eurų. Reikšmingą įtaką 
savikainos mažėjimui turėjo sumažėjusios kuro sąnaudos.

2016 metų pirmąjį pusmetį  grupė patyrė 0,4 mln. eurų dydžio grynąjį nuostolį, 
kai tuo pat metu 2015 metais buvo uždirbtas 2,5 mln. eurų grynasis pelnas. 
Grupės grynajam rezultatui ženkliausios įtakos turėjo išaugusios fi nansinės veiklos 
sąnaudos, kurias lėmė 2015 metų antrąjį ketvirtį  atliktas 2,6 mln. eurų sukauptų 
baudų ir delspinigių atstatymas bei dėl valiutos kurso svyravimų sumažėjusios 
fi nansinės veiklos pajamos. Grupės EBITDA paaugo 1,5 proc. ir siekė 61,8 mln. 
eurų.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
www.litrail.lt

  • Pervežtas krovinių kiekis didėjo 1,6 proc.
  • Pervežtų keleivių skaičius didėjo 2,9 proc. 
  • Grupės pardavimo pajamos mažėjo 6,8 proc.

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
2,08

mlrd. eurų
2014 sausis–birželis

(6 mėn.)
2015 sausis–birželis

(6 mėn.)
2016 sausis–birželis

(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

244

1,8%

218

1,1%

203

-0,2%

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 218 186 203 309

Pardavimo savikaina 185 006 172 777

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 33 180 30 532

Veiklos sąnaudos 33 629 31 247

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 4 369 4 389

Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 920 3 674

EBITDA 60 868 61 791

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 485 -402

Grynojo pelno marža 1,1% -0,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 1 961 219 1 946 087

Trumpalaikis turtas 116 575 137 814

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 682 30 154

Turto iš viso 2 077 793 2 083 901

Nuosavas kapitalas 1 099 419 1 099 041

Dotacijos, subsidijos 576 611 579 645

Įsipareigojimai 401 763 405 215

Finansiniai įsipareigojimai 320 709 315 784

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 077 793 2 083 901

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskuti nių 12 mėnesių) 0,0% -0,1%

ROE (paskuti nių 12 mėnesių) 0,1% -0,2%

D/E 29,2% 28,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 12 430 11 980

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Viduti nis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

6 703 6 207

AKCININKAI

Valstybei priklausanti  dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Stasys Dailydka

Valdybos pirmininkas                                                Saulius Girdauskas (Susisiekimo ministerija)

Ričardas Čepas* (UAB „RC Holding“)
Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija) 
Alfonsas Macaiti s (Susisiekimo ministerija)

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

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai
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AB Lietuvos pašto įmonių grupė
www.post.lt

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

Lietuvos paštas valdo dukterines įmones UAB „Lietuvos pašto finansinės 
paslaugos“, UAB „LP mokėjimų sprendimai“ ir UAB „Baltic Post“ (100 
proc.). 

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį Lietuvos pašto įmonių grupė suteikė 89,5 
mln. vienetų paslaugų – 9,3 proc. daugiau nei per 2015 metų atitinkamą 
laikotarpį. Lietuvos pašto suteiktų pašto paslaugų kiekis analizuojamu 
laikotarpiu mažėjo 2,2 proc., daugiausiai dėl sumažėjusių tarptautinių siuntų 
iš Kinijos. Tuo tarpu ypač pastebimai išaugo kitų paslaugų apimtys (20,7 
proc.) dėl neadresuotosios reklamos ir spausdinimo paslaugų padidėjimo. 
Šių paslaugų dalis sudaro 57 proc. viso paslaugų kiekio, todėl ir nulėmė 
bendrą paslaugų kiekio augimą. Suteiktų kurjerių paslaugų kiekis taip pat 
didėjo 4,9 proc. 

Grupės pardavimo pajamos 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje 
pasiekė 33,8 mln. eurų ir buvo 2,9 proc. mažesnės nei 2015 metais tuo 
pačiu laikotarpiu. Pašto paslaugų pajamų, kurios sudaro 53,5 proc. (18,1 
mln. eurų) visų pardavimo pajamų, uždirbta 3,7 proc. mažiau dėl sumažėjusių 
siunčiamųjų tarptautinių pašto siuntų srauto iš Kinijos. Pajamos iš kurjerių 
paslaugų ir finansinio tarpininkavimo paslaugų analizuojamu laikotarpiu 
beveik nekito, tuo tarpu pajamos iš kitų paslaugų (periodinių leidinių 
prenumerata, neadresuotosios reklamos paslaugos, mažmeninė ir komisinė 
prekyba ir kt.) nepaisant reikšmingai išaugusio suteiktų paslaugų kiekio 
mažėjo 4,5 proc. (iki 7,1 mln. eurų). Tam įtakos taip pat turėjo sumažėjusios 
korespondencijos siuntos iš Kinijos, pristatant siuntas į Europos šalis. 

Grupės veiklos sąnaudos sudarė 34,3 mln. eurų. Palyginti su 2015 metų 
pirmuoju pusmečiu jos sumažėjo 3,2 proc. Tarptautinio pašto vežimo 
ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos 2016 metų pirmąjį 
pusmetį buvo net 18,8 proc. mažesnės ir siekė 4,3 mln. eurų. Mažesnes 
sąnaudas nulėmė ypač sumažėjęs siuntų srautas su Kinija. Kitos sąnaudos 
taip pat mažėjo (12,8 proc.) dėl tos pačios priežasties bei dėl priskaitytos 
kompensacijos už periodinių leidinių pristatymą pagal Vyriausybės nustatytą 
nuostolių dengimo tvarką. Didžiausią sąnaudų dalį (57,6 proc.) sudarančios 
su darbuotojais susijusios sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį buvo 6,4 proc. 
didesnės nei 2015 metais tuo pačiu laikotarpiu. Nors darbuotojų skaičius 
įmonėje mažėja, tačiau dėl augančio vidutinio darbo užmokesčio, darbo 
užmokesčio sąnaudos pastoviai auga. 

2016 metų sausio–birželio mėnesiais Lietuvos pašto įmonių grupė patyrė 
211 tūkst. eurų grynąjį nuostolį arba 57 proc. mažiau, kai atitinkamu 2015 
metų laikotarpiu grynasis nuostolis sudarė 492 tūkst. eurų. Grupės EBITDA 
rodiklis 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 967 tūkst. eurų, prieš 
metus šis rodiklis siekė 1 mln. eurų.

  • Suteiktų paslaugų kiekis didėjo 9,3 proc.
  • Grupės pardavimo pajamos traukėsi 2,9 proc.
  • EBITDA rodiklis mažėjo 4,9 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 34 830 33 812

Veiklos sąnaudos 35 469 34 335

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 481 317

Veiklos pelnas (nuostoliai) -159 -206

EBITDA 1 017 967

Grynasis pelnas (nuostoliai) -492 -211

Grynojo pelno marža -1,4% -0,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 41 500 40 918

Trumpalaikis turtas 29 067 31 682

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 184 4 550

Turto iš viso 70 567 72 600

Nuosavas kapitalas 27 662 26 758

Dotacijos, subsidijos 13 12

Įsipareigojimai 42 891 45 829

Finansiniai įsipareigojimai 11 854 12 969

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 70 567 72 600

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,3% 0,0%

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -1,0% 0,0%

D/E 42,9% 48,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 6 130 5 992

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 10

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

3 374 3 928

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Lina Minderienė

Valdybos pirmininkas                                                  Alfonsas Macaitis (Susisiekimo ministerija)

Jonas Butautis* („Magnetic MRO AS“)
Irma Kirklytė (Susisiekimo ministerija)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)
Algimantas Variakojis* (KŪB „Verslo angelų fondas I“)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
72,6

mln. eurų 2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

30 35 34

-1,9% -1,4% -0,6%
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VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
www.portofklaipeda.lt

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

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį Klaipėdos uoste perkrauta 19,9 mln. 
tonų jūrinių krovinių – 5,7 proc. daugiau nei 2015 metais tuo pačiu 
metu. Klaipėdos uosto krovos augimą daugiausiai lėmė 26,7 proc. iki 5,2 
mln. tonų augusi naftos produktų krova ir tai leido pasiekti rekordinius 
krovos rezultatus.

Klaipėdos uosto direkcijos pardavimo pajamos augo 7,3 proc., iki 28,3 
mln. eurų. Rinkliavų pajamos, sudarančios 87,6 proc. uosto pagrindinės 
veiklos pajamų, padidėjo 9,8 proc., iki 24,8 mln. eurų. Įmonės veiklos 
sąnaudos 2016 metų sausio–birželio mėnesiais sudarė 12,4 mln. eurų 
ir palyginti su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu išaugo 4 proc. Tipinės 
veiklos sąnaudų augimui didžiausią įtaką darė 5,2 proc., iki 6,6 mln. eurų, 
padidėjusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos bei 2,4 karto, iki 919 
tūkst. eurų, padidėjusios savivaldybei perduotos lėšos. 

Klaipėdos uosto direkcijos 2016 metų pirmojo pusmečio normalizuotas 
grynasis pelnas padidėjo 14 proc., iki 15,3 mln. eurų. Uosto direkcijos 
EBITDA rodiklis taip pat ženkliai didėjo. Ataskaitiniu laikotarpiu rodiklis 
buvo 10,9 proc. didesnis nei 2015 metų birželio pabaigoje. 2016 metų 
pirmojo pusmečio normalizuota grynojo pelno marža siekė 54 proc. ir 
buvo 3,2 procentinio punkto didesnė nei 2015 metų atitinkamą laikotarpį.

2016 metų pirmojo pusmečio įmonės investicijos sudarė 5,9 mln. eurų. 
Analizuojamu laikotarpiu daugiausia investicinių lėšų buvo skirta krantinių 
statybai ir rekonstrukcijai (37 proc.), privažiavimo kelių rekonstravimui (28 
proc.) ir akvatorijos gilinimo darbams (14 proc.).

  • Krovinių krova uoste buvo rekordinė ir augo 5,7  
 proc. dėl didesnės naftos produktų krovos
  • Pajamos augo 7,3 proc., EBITDA – 10,9 proc.,  
 normalizuotas grynasis pelnas – 14 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 26 408 28 339

Veiklos sąnaudos 11 927 12 410

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 3 2

Veiklos pelnas (nuostoliai) 14 484 15 932

EBITDA 19 611 21 752

Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 185 15 050

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 13 414 15 291

Normalizuoto grynojo pelno marža 50,8% 54,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 497 768 505 100

Trumpalaikis turtas 29 547 36 170

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 142 27 251

Turto iš viso 527 315 541 270

Nuosavas kapitalas 457 785 472 835

Dotacijos, subsidijos 54 891 53 838

Įsipareigojimai 14 639 14 598

Finansiniai įsipareigojimai 11 597 10 621

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 527 315 541 270

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 4,7% 4,9%

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

D/E 2,5% 2,2%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 243 251

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

3 457 5 137 

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius     Arvydas Vaitkus

Valdybos pirmininkas                                                 Tomas Karpavičius (Susisiekimo ministerija)

Saulius Kerza (Susisiekimo ministerija)
Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerija)

Normantas Marius Dvareckas* (UAB Adventum)
Nerijus Udrėnas* (Energy and Infrastructure Baltic)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

24

26

28

52,3%
50,8%

54,0%Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
0,54

mlrd. eurų
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VĮ Lietuvos oro uostai
www.ltou.lt

Oro uostų eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikštelių 
nuoma, reklama

2016 metų pirmąjį pusmetį Lietuvos oro uostai aptarnavo 2 211 tūkst. 
keleivių – 14,6 proc. daugiau nei per 2015 metų pirmuosius šešis 
mėnesius. Keleivių skaičius augo visuose trijuose oro uostuose: Vilniaus 
oro uoste aptarnauta 14,8 proc. daugiau keleivių, Palangos oro uoste 
– 53,4 proc., o Kaune – 6,2 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos oro 
uostuose aptarnauta 25 tūkst. skrydžių, 4,2 proc. daugiau nei per 2015 
metų pirmąjį pusmetį.

Lietuvos oro uostų pardavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį siekė 
13,9 mln. eurų ir buvo 18,9 proc. didesnės nei 2015 metų pirmąjį 
pusmetį. Aviacinės veiklos pajamos išaugo 19 proc., iki 8,8 mln. eurų. 
Aviacinių pajamų augimą lėmė didėjęs aptarnautų keleivių bei orlaivių 
skaičius. Lietuvos oro uostų neaviacinės pajamos didėjo 18,7 proc., iki 
5,1 mln. eurų. Pajamos iš turto nuomos (daugiausia keleivių terminalų 
nuomos), kurios yra pagrindinis neaviacinių pajamų šaltinis, 2016 metų 
pirmąjį pusmetį didėjo 6,5 proc. Įmonės veiklos sąnaudos padidėjo 15,3 
proc. ir siekė 11,9 mln. eurų. Sąnaudų pokytį labiausiai paveikė išmokos 
darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo sąnaudos, kurios padidėjo 
11,3 proc. arba 0,4 mln. eurų iki 4,3 mln. eurų. Taip pat reikšmingai 
didėjo ilgalaikio turto priežiūros, remonto ir komunalinės sąnaudos, kurių 
augimas siekė 20,9 proc.

Įmonės EBITDA rodiklis didėjo 19,5 proc. ir 2016 metų birželio pabaigoje 
sudarė 5 mln. eurų. 2016 metų pirmąjį pusmetį įmonė uždirbo 2 mln. 
eurų grynojo pelno, o grynojo pelno maržos rodiklis išaugo iki 14,3 proc.

Per 2016 metų pirmuosius šešis mėnesius įmonė atliko investicijų už 544 
tūkst. eurų., iš kurių 67 proc. buvo skirta pastatų ir statinių modernizavimui, 
plėtros darbams. Visos investicijos buvo atliktos nuosavomis įmonės 
lėšomis.

  • Aptarnautų keleivių skaičius padidėjo 14,6 proc.
  • Pardavimo pajamos didėjo 18,9 proc.
  • EBITDA augo penktadaliu

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 11 672 13 881

Pagrindinės veiklos sąnaudos 10 317 11 899

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 8 18

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 364 2 000

EBITDA 4 163 4 975

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 328 1 979

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 1 328 1 979

Normalizuoto grynojo pelno marža 11,4% 14,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 151 922 147 654

Trumpalaikis turtas 14 012 15 596

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 122 8 993

Turto iš viso 165 935 163 250

Nuosavas kapitalas 113 248 115 483

Dotacijos, subsidijos 41 434 39 598

Įsipareigojimai 11 253 8 170

Finansiniai įsipareigojimai 5 147 4 213

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 165 935 163 250

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 1,5% 1,9%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 2,2% 2,7%

D/E 4,5% 3,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 582 577

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 9

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

3 533 4 343

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius   Gediminas Almantas

Valdybos pirmininkas                                                   Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Tomas Krakauskas* (UAB „INVL Asset Management“)
Nerijus Pačėsa* (Nepriklausomas ekspertas)

Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)
Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

10,3
10,4%

11,7
11,4% 13,9

14,3%

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
0,16

mlrd. eurų



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 25ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Radijo ir televizijos programų siuntimo, telefonijos, belaidžio, 
mobiliojo interneto, duomenų perdavimo ir operatorių įrangos 
bendrovės objektuose talpinimo paslaugų teikimas

2016 metų pirmąjį pusmetį įmonės pardavimo pajamos buvo 2,6 proc. 
didesnės nei atitinkamą laikotarpį 2015 metais ir siekė 9,5 mln. eurų. 
Tipinės veiklos pajamos, kurios sudaro 98,5 proc. visų pajamų, didėjo 2,6 
proc. dėl augusių pajamų iš radijo ir televizijos siuntimo ir perdavimo bei 
skaitmenimės TV persiuntimo paslaugų. Ekskursijų į TV bokštą ir svečių 
maitinimo paslaugų pajamos augo 19 proc. 

2016 metų birželio pabaigoje įmonės veiklos sąnaudos siekė 3 mln. 
eurų – tai 20,6 proc. daugiau nei prieš metus. Šį pokytį nulėmė su verslo 
plėtra susijusių sąnaudų padidėjimas. Plečiant bendrovės veiklą išaugo 
telekomunikacijų įrangos savikaina, rangovų atliktų darbų sąnaudos, kas 
didino paslaugų pardavimo savikainą 7,7 proc., iki 7,2 mln. eurų.

Kadangi veiklos sąnaudos bei savikaina augo labiau nei pajamos, įmonė 
per 2016 metų pirmąjį pusmetį patyrė 500 tūkst. eurų grynąjį nuostolį. 
Atitinkamu laikotarpiu 2015 metais įmonė uždirbo 147 tūkst. eurų grynojo 
pelno.

Bendrovės EBITDA rodiklis 2016 metų birželio pabaigoje siekė 2 048 
tūkst. eurų ir buvo 27,1 proc. mažesnis nei 2015 metais tuo pačiu metu. 
EBITDA marža ataskaitiniu laikotarpiu traukėsi 8,8 procentinio punkto ir 
siekė 21,5 proc.

Bendrovės pirkėjų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 
3,5 mln. eurų ir nuo 2015 metų pabaigos padidėjo 467 tūkst. eurų. 
Bendrovės skolos tiekėjams 2016 metų birželio gale siekė 5,2 mln. eurų ir 
nuo metų pradžios išaugo 3,8 mln. eurų.
 
Per 2016 metų pirmus šešis mėnesius įmonė investavo 5 mln. eurų. Buvo 
baigta LRT HD tinklo statyba ir tęsiamas 4G LTE tinklo plėtros projektas.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 
www.telecentras.lt

  • Telecentro pajamos didėjo
  • EBITDA sumenko 27,1 proc.
  • Patirtas 500 tūkst. eurų grynasis nuostolis

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 9 281 9 518

Pardavimo savikaina 6 725 7 240

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 555 2 278

Veiklos sąnaudos 2 447 2 951

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 36 99

Veiklos pelnas (nuostoliai) 144 -574

EBITDA 2 808 2 048

Grynasis pelnas (nuostoliai) 147 -500

Grynojo pelno marža 1,6% -5,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 28 011 30 361

Trumpalaikis turtas 12 730 14 031

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 962 7 205

Turto iš viso 40 741 44 393

Nuosavas kapitalas 31 559 31 059

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 9 182 13 333

Finansiniai įsipareigojimai 187 166

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 40 741 44 393

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 0,4% -1,2%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 0,5% -1,5%

D/E 0,6% 0,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 360 354

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

3 215 3 594

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Remigijus Šeris

Valdybos pirmininkas                                                   Arijandas Šliupas (Susisiekimo ministerija)

Giedrius Martusevičius* (UAB „Probiosanus“)
Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)

Arūnas Šikšta* (UAB Financial Management Group)
Viktorija Trimbel* („Quantum Capital“)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

9,2 9,3 9,5

-5,3%

-0,4%
1,6%Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
44,4

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

Lietuvos keliuose ir gatvėse per 2016 metų pirmąjį pusmetį įvyko 1 
615 eismo įvykių, tai 22,1 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį 
2015 metais. Per ataskaitinį laikotarpį eismo įvykiuose buvo sužeisti 1 936 
žmonės – 340 žmonių daugiau nei per 2015 metų pirmus šešis mėnesius. 
Lietuvos keliuose per pirmąjį 2016 metų pusmetį žuvo 91 žmogus – 11 
mažiau nei atitinkamu metu 2015 metais.

Kelių priežiūros įmonių pardavimo pajamos 2016 metų pirmąjį pusmetį 
sudarė 37,4 mln. eurų ir palyginti su 2015 metų birželio pabaiga ženkliai 
nekito. Žymesnius pardavimo pajamų pokyčius turėjo Utenos ir Šiaulių 
regionų kelių įmonės. VĮ „Utenos regiono keliai“ pajamos augo 12,7 
proc. iki 3,7 mln. eurų dėl didesnių rangovinės veiklos pajamų. VĮ „Šiaulių 
regiono keliai“ pardavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį smuko 8,4 
proc. iki 5,1 mln. eurų, daugiausiai dėl mažesnių kelių remonto (rangovinė 
veikla) pajamų. Taip pat santykinai reikšmingas pajamų padidėjimas 
užfiksuotas Klaipėdos ir Vilniaus regionų kelių priežiūros įmonėse, kuriose 
pajamos augo atitinkamai 7,1 proc. ir 5,2 proc. 

Kelių priežiūros įmonių pardavimo savikaina 2016 metų birželio pabaigoje 
sudarė 33,3 mln. eurų ir palyginti su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu 
išliko stabili. Tuo metu kelių priežiūros įmonių veiklos sąnaudos didėjo 
7,4 proc. iki 3,6 mln. eurų. Didžiausius veiklos sąnaudų pokyčius apskaitė 
Klaipėdos ir Utenos regionų kelių įmonės, atitinkamai 11,1 proc. ir 15,2 
proc. augimą.

Kelių priežiūros įmonės 2016 metų birželio pabaigoje kartu uždirbo 1,8 
mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – 5,7 proc. mažiau palyginti su 
2015 metų atitinkamu laikotarpiu. VĮ Automagistralė patyrė didžiausią 
normalizuoto grynojo pelno (eliminavus turto mokesčio įtaką) sumažėjimą 
(50,3 proc. iki 178 tūkst. eurų). Taip pat ketvirtadaliu mažiau normalizuoto 
grynojo pelno uždirbo Tauragės regiono kelių įmonė, 88 tūkst. eurų. Tuo 
metu normalizuotas grynasis pelnas daugiausiai augo Utenos regiono 
kelių įmonėje – 75 tūkst. eurų arba 54,3 proc.

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį kelių priežiūros įmonės grynojo pelno 
uždirbo 4,1 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2015 metais dėl augusių 
veiklos sąnaudų.

Kelių priežiūros įmonės
www.lakd.lt

  • Lietuvos keliuose didėjo eismo įvykių ir sužeistųjų,  
 žuvusiųjų skaičius mažėjo
  • Įmonių pardavimo pajamos beveik nekito
  • Normalizuoto grynojo pelno uždirbta 5,7 proc.  
 mažiau

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 37 261 37 391

Pardavimo savikaina 33 426 33 310

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 834 4 080

Veiklos sąnaudos 3 397 3 647

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 289 272

Veiklos pelnas (nuostoliai) 726 705

EBITDA 5 672 5 730

Grynasis pelnas (nuostoliai) 632 606

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 1 908 1 799

Normalizuoto grynojo pelno marža 5,1% 4,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ)1 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 98 053 95 627

Trumpalaikis turtas 29 059 34 189

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 568 17 788

Turto iš viso 127 113 129 816

Nuosavas kapitalas 120 228 119 882

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 6 885 9 934

Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 127 113 129 816

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 3,1% 2,9%

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

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 2 797 2 772

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 45 39

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

2 505 2 912

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 
padidėjimo, apskaitytus 2012 metų pabaigoje perdavus kelių priežiūros įmones Lietuvos 
automobilių kelių direkcijai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

36

5,1%

37 37

4,8%5,1%

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Turtas
0,13

mlrd. eurų
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Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpylimas 
bei susijusios paslaugos, Suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) terminalo projekto įgyvendinimas ir SGD terminalo 
eksploatavimas

Naftos produktų krova 2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė 4 369 tūkst. 
tonų ir palyginti su 2015 metų atitinkamu laikotarpiu išaugo 35 proc. 
Naftos krovos augimui teigiamos įtakos turėjo 18,7 proc.  padidėjusi AB 
„Orlen Lietuva“ naftos produktų krova bei  66,2 proc. išaugęs tranzitinių 
krovinių srautas iš Baltarusijos ir Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, iš 
kurių 2016 metų pirmąjį pusmetį viso atgabenta 1 843 tūkst. tonų.

SGD terminalas per pirmąjį 2016 metų pusmetį išdujino 9,2 mln. MWh 
gamtinių dujų. Palyginti su 2015 metų atitinkamu periodu šis kiekis didėjo 
3,5 karto. 

Didėję SGD terminalo išdujinimo kiekiai bei išaugusios krovos apimtys 
lėmė 6,5 proc. didesnes Bendrovės pardavimo pajamas. 2016 metų 
pirmąjį pusmetį buvo uždirbta 57,4 mln. eurų pardavimo pajamų, iš 
kurių 21,8 mln. eurų sudarė naftos produktų perkrovimo paslaugų 
pajamos, 34,1 mln. eurų – SGD terminalo veiklos pajamos, 1,4 mln. eurų 
– Subačiaus kuro bazės veiklos pajamos. Pardavimų savikaina 2016 metų 
birželio pabaigoje lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus išaugo 
3,8 proc. iki 42 mln. eurų. Pardavimų savikainos pokytį labiausiai lėmė 35 
proc. išaugęs perkrautų naftos produktų kiekis, 64 proc. išaugusios naftos 
produktų krovos tiesioginės sąnaudos (dujų, geležinkelio paslaugų, žemės 
ir krantinių nuomos ir kt.), kurios 2016 metų pirmąjį pusmetį sudarė 4,3 
mln. eurų, 1,7 mln. eurų daugiau nei tuo pačiu metu 2015 metais.

Pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo 11,7 mln. eurų grynojo pelno, t. y. 
23,9 proc. daugiau nei 2015 metų pirmąjį pusmetį. Bendrovės EBITDA 
rodiklis sudarė 19,5 mln. eurų, 11,1 proc. daugiau nei 2015 metų 
atitinkamu periodu.

Bendrovės investicijos 2016 metų pirmąjį pusmetį siekė 8,2 mln. eurų. 68 
proc. šios sumos buvo skirta SGD mažos apimties terminalo projektui.

Paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža, lyginant su 2015 metų 
pabaiga, išaugo nuo 11,9 proc. iki 13 proc. 

AB „Klaipėdos nafta“
www.oil.lt

  • Naftos produktų krova išaugo 35 proc.
  • Grynojo pelno uždirbta 24 proc. daugiau 
  • Nuosavo kapitalo grąža didėjo iki 13 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 53 871 57 348

Pardavimo savikaina 40 508 42 035

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 13 363 15 313

Veiklos sąnaudos 2 072 2 383

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 175 24

Veiklos pelnas (nuostoliai) 11 466 12 954

EBITDA 17 537 19 477

Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 458 11 722

Grynojo pelno marža 17,6% 20,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 180 074 182 499

Trumpalaikis turtas 58 713 63 033

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 788 44 798

Turto iš viso 238 787 245 532

Nuosavas kapitalas 196 804 190 897

Dotacijos, subsidijos 209 1 425

Įsipareigojimai 41 774 53 210

Finansiniai įsipareigojimai 29 737 29 728

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 238 787 245 532

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 9,6% 10,0%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 11,9% 13,0%

D/E 15,1% 15,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 376 383

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 34 37

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

3 399 3 805

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

Rytis Ambrazevičius* (Baltic Institute of Corporate Governance) 
Mantas Bartuška (AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius)

Dainius Bražiūnas (Energetikos ministerija)
Mindaugas Jusius* (AB „Swedbank Life Insurance“)

Eimantas Kiudulas* (UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“) 
Agnė Amelija Petravičienė (Energetikos ministerija)
Romas Švedas* (MB „Romas Švedas ir partneriai“)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

Stebėtojų tarybos nariai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

17

21,9%

54
17,6% 57

20,4%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
0,25

mlrd. eurų
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Grupę sudaro „Lietuvos energijos gamyba“, AB (valdoma akcijų dalis – 96,25 proc.), 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (94,98 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.), UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (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 Elektroninių mokėjimų agentūra (100 proc.), UAB Energijos sprendimų centras 
(100 proc.), UAB „EURAKRAS“ (75 proc.), HOB OU (100 proc.), Tuulueenergia OU (100 
proc.),  per Energijos tiekimas UAB – Geton Energy OU ir Geton Energy SIA (100 proc.).

2016 metų pirmąjį pusmetį mažėjo elektros suvartojimas. Palyginus su 2015 
metų birželio pabaiga, Grupės pagamintas elektros energijos kiekis smuko 
ketvirtadaliu ir sudarė 0,69 TWh. Per pirmus šešis 2016 metų mėnesius Grupė 
paskirstė 4,49 TWh elektros energijos, 5,6 proc. daugiau nei 2015 metais tuo 
pačiu metu. Gamtinių dujų vartojimas nežymiai didėjo. 2016 metų sausį–birželį 
paskirstytas dujų kiekis sudarė 3,9 TWh, 3,5 proc. daugiau nei tą patį laikotarpį 2015 
metais. Pradėjus veikti SGD terminalui, gamtinių dujų rinkoje išaugo konkurencija, 
kas lėmė 3,1 proc. sumažėjusį  (iki 6,15 TWh) Grupės parduotą gamtinių dujų kiekį.

Pardavimo pajamos 2016 metų birželio pabaigoje buvo 5,7 proc. didesnės nei 
tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais ir sudarė 579,6 mln. eurų. Pajamų augimą 
lėmė 46,9 mln. eurų didesnės pajamos, gautos už elektros energijos persiuntimą 
(iki 206,8 mln. eurų). Grupės pajamos iš dujų paskirstymo ir pardavimo mažėjo 
17,5 mln. eurų iki 142,2 mln. eurų.

Grupės pardavimų savikaina mažėjo 3,7 proc. ir 2016 metų pirmąjį pusmetį 
sudarė 376 mln. eurų. Nors elektros ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos augo 
23 proc., Grupės pardavimų savikainos sumažėjimą lėmė dujų ir susijusių paslaugų 
pirkimų sąnaudų smukimas 39 proc. dėl diversifikuoto tiekimo ir palankiomis 
sąlygomis įsigytų dujų iš suskystintų gamtinių dujų terminalo.

Įprastos veiklos EBITDA per 2016 metų pirmąjį pusmetį padidėjo 21,4 proc. 
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Grupės EBITDA augimą lėmė 
teigiamas dujų tiekimo ir prekybos veiklos rezultato pokytis dėl didesnio nei 
planuota dukterinės įmonės LITGAS reguliuojamų pajamų surinkimo bei didesnių 
„Lietuvos dujų tiekimas“ pardavimo apimčių, mažesnės dujų įsigijimo savikainos.

2016 metų pirmąjį pusmetį Grupė uždirbo 67,1 mln. eurų grynojo pelno – 73 
proc. daugiau nei 2015 metų pirmąjį pusmetį. Įvertinus vienkartinių veiksnių įtaką 
Grupės veiklos rezultatams normalizuotas grynasis pelnas už ataskaitinį laikotarpį 
siekė 72,3 mln. eurų – 17 proc. daugiau nei 2015 metų birželio pabaigoje. 

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

  • Elektros ir gamtinių dujų pardavimas bei vartojimas  
 šalyje mažėjo
  • Uždirbta 72,3 mln. eurų normalizuoto grynojo  
 pelno 

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 548 304 579 633

Pardavimo savikaina 390 276 375 996

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 158 028 203 637

Veiklos sąnaudos 116 945 115 178

Veiklos pelnas (nuostoliai) 41 083 88 459

EBITDA 117 300 142 449

Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 834 67 073

Grynojo pelno marža 7,1% 11,6%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 2 837 6 170

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostolis) 61 800 72 323

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 1 955 377 2 011 432

Trumpalaikis turtas 383 853 319 054

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 164 341 171 845

Turto iš viso 2 339 230 2 330 486

Nuosavas kapitalas 1 304 485 1 315 552

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 50 445 59 391

Dotacijos, subsidijos 296 437 291 977

Įsipareigojimai 738 308 722 957

Finansiniai įsipareigojimai 420 688 490 985

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 339 230 2 330 486

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 5,4% 6,0%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 9,8% 10,5%

D/E 32,2% 37,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 5 552 5 035

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 73 68

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

4 030 3 978

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius   Dalius Misiūnas

Valdybos pirmininkas                                                       Dalius Misiūnas (Generalinis direktorius)

 Dominykas Tučkus (Gamybos ir paslaugų direktorius)
Ilona Daugėlaitė (Organizacinio vystymo direktorė)

Darius Kašauskas (Finansų ir iždo direktorius)
Mindaugas Keizeris (Strategijos ir plėtros direktorius)

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)

Agnė Bagočiūtė (Finansų ministerija)

*Nepriklausomas narys

Stebėtojų tarybos nariai

Valdybos nariai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

403

23,7%

548
7,1%

580
11,6%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
2,3

mlrd. eurų
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Elektros energijos bei šilumos energijos gamyba ir tiekimas bei 
prekybos elektros energija veikla

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

2016 metų pirmąjį pusmetį pagamintos ir parduotos elektros energijos 
kiekis siekė 0,637 TWh – 30,7 proc. mažiau nei tuo pačiu metu 2015 
metais. Sumažėjimą lėmė tai, kad šių metų pirmąjį pusmetį mažiau 
elektros energijos buvo pagaminta Elektrėnų komplekse (2,7 karto 
mažiau) bei Kruonio HAE. Šių elektrinių veiklai daug įtakos turėjo nuo 2016 
metų pradžios panaikinta remtinos elektros energijos gamybos kvota ir 
pradėjusios veikti elektros energijos jungtys su Švedija ir Lenkija. 

2016 metų birželio pabaigoje Bendrovė uždirbo 16,8 proc. mažiau 
pajamų nei prieš metus, t. y. 89,3 mln. eurų. Analizuojamu laikotarpiu 
„Lietuvos energijos gamyba“ uždirbo 69,1 mln. eurų pardavimo pajamų 
– 29,5 proc. mažiau nei 2015 metų pirmąjį pusmetį. Tai lėmė VKEKK 
priimti sprendimai sumažinti Bendrovei skiriamas VIAP lėšas. Bendrovės 
pajamų mažėjimą sąlygojo mažesnis pagamintas elektros energijos kiekis 
Elektrėnų komplekse dėl šiai elektrinei sumažintų remtinų kvotų gamybai.

Bendrovės EBITDA 2016 metų pirmąjį pusmetį siekė  21,7 mln. eurų 
ir palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2015 metais smuko beveik 
ketvirtadaliu. Bendrovės grynasis rezultatas buvo 17,8 mln. eurų – 7,6 
proc. mažesnis nei 2015 metų birželio pabaigoje. Įmonės pelningumo 
rodiklių sumažėjimui didelę įtaką padarė 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. Bendrovės normalizuotas ROE palyginti 
su 2015 metų pabaiga smuko 0,6 procentinio punkto ir 2016 metų birželio 
pabaigoje siekė 7,8 proc.

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pajamos 107 377 89 324

Pagrindinės veiklos sąnaudos 84 615 66 287

Veiklos pelnas (nuostoliai) 22 762 23 037

EBITDA 28 334 21 655

Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 256 17 794

Grynojo pelno marža 17,9% 19,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 703 816 682 581

Trumpalaikis turtas 129 658 158 782

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 66 176 97 899

Turto iš viso 833 474 841 363

Nuosavas kapitalas 342 900 360 694

Dotacijos, subsidijos 280 343 276 171

Įsipareigojimai 210 231 204 498

Finansiniai įsipareigojimai 145 674 137 069

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 833 474 841 363

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 3,4% 3,3%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 8,4% 7,8%

D/E 42,5% 38,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 453 401

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

4 465 3 669

AKCININKAI

„Lietuvos energija“, UAB
(netiesiogiai valstybei priklausanti dalis)

96,75 proc.

Kiti akcininkai 3,25 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius   Eglė Čiužaitė

Valdybos pirmininkas                                                              Eglė Čiužaitė (Generalinė direktorė)

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

Mindaugas Kvekšas (Finansų ir administravimo departamento direktorius)

Dominykas Tučkus (UAB „Litgas“)
Mindaugas Keizeris („Lietuvos energija“, UAB)

Pranas Vilkas*

*Nepriklausomas narys

Stebėtojų tarybos nariai

Valdybos nariai

  • Elektros energijos pagaminta 30,7 proc. mažiau
  • Bendrovės EBITDA, grynasis pelnas mažėjo

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

93

24,0%

107

17,9%

89

19,9%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
0,84

mlrd. eurų



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 30ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Elektros energijos ti ekimas ir skirstymas bei gamti nių dujų 
skirstymas, garanti nis elektros energijos ir dujų ti ekimas, 
elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo ti nklų 
eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir 
pati kimumo užti krinimas

Per pirmąjį 2016 metų pusmetį  Bendrovė elektros energijos ir gamti nių 
dujų paskirstė daugiau lyginant su 2015 metų ati ti nkamu laikotarpiu. Per 
ataskaiti nį laikotarpį ESO klientams persiuntė 4,5 TWh elektros energijos, 
5,6 proc. daugiau nei per 2015 metų pirmąjį pusmetį . Parduotos elektros 
energijos kiekis sudarė 35,7 proc. visos klientams paskirstytos elektros 
energijos. Per tą patį  laikotarpį Bendrovė skirstomaisiais dujoti ekiais 
transportavo 3,9 TWh gamti nių dujų, 3,4 proc. daugiau nei per 2015 metų 
pirmąjį pusmetį . Padidėjusį paskirstytų gamti nių dujų kiekį nulėmė ženkliai 
šaltesni orai šildymo sezono metu.

Pajamos išaugo 3,3 proc. ir 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje 
sudarė 334 mln. eurų. Pajamų augimą nulėmė didesni elektros energijos 
ir gamti nių dujų paskirstyti  kiekiai.  Didžiausią dalį Bendrovės pajamų 
sudarė elektros persiunti mo paslaugos – 65 proc. visų ESO pajamų. 19 
proc. pajamų sudarė pajamos iš visuomeninio elektros energijos ti ekimo, 
9 proc. – iš gamti nių dujų paskirstymo veiklos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos didėjo 2,9 proc. iki 270,4 mln. eurų. 
Bendrovės sąnaudų didėjimą nulėmė elektros energijos ir susijusių 
paslaugų pirkimo sąnaudos, kurios didėjo 8,5 proc. nuo 180,3 mln. eurų 
iki 195,7 mln. eurų. Šių sąnaudų augimą sąlygojo išaugę elektros energijos 
persiunti mo kiekiai ir padidėjusi elektros perdavimo kaina.

Grynasis pelnas augo 4,9 proc. arba 2,5 mln. eurų ir ataskaiti nio 
laikotarpio pabaigoje sudarė 53,2 mln. eurų. 2016 metų pirmąjį pusmetį  
EBITDA siekė 87,7 mln. eurų, 3,8 proc. arba 3,2 mln. eurų daugiau nei tuo 
pat metu 2015 metais.

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį  ESO į elektros ir dujų skirstomuosius 
ti nklus investavo 51,2 mln. eurų, 11,4 proc. daugiau nei per 2015 
metų pirmuosius šešis mėnesius. Šį pokytį  sąlygojo 20,9 proc. didesnės 
investi cijos į elektros skirstymo ti nklo atnaujinimą, kuriam ataskaiti niu 
laikotarpiu buvo skirta 25,8 mln. eurų bei 3,7 karto didesnės investi cijos į 
naujos elektros skirstymo ti nklo valdymo sistemos diegimą.

AB „Energijos skirstymo operatorius“
www.eso.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pajamos 323 174 333 954

Pagrindinės veiklos sąnaudos 262 657 270 392

Veiklos pelnas (nuostoliai) 60 517 63 562

EBITDA 84 465 87 706

Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 714 53 216

Grynojo pelno marža 15,7% 15,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 941 305 967 231

Trumpalaikis turtas 137 423 97 178

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 961 16 017

Turto iš viso 1 078 728 1 064 409

Nuosavas kapitalas 573 813 596 433

Dotacijos, subsidijos 21 384 20 918

Įsipareigojimai 483 531 447 058

Finansiniai įsipareigojimai 246 985 228 918

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 078 728 1 064 409

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskuti nių 12 mėn.) 8,1% 8,4%

Normalizuotas ROE (paskuti nių 12 mėn.) 15,1% 15,1%

D/E 43,0% 38,4%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 3 226 2 706

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 11 8

Viduti nis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

4 293 4 107

AKCININKAI

„Lietuvos energija“, UAB
(neti esiogiai valstybei priklausanti  dalis)

94,98 proc.

Kiti  akcininkai 5,02 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius   Liudas Liutkevičius

Valdybos pirmininkas                                                                                            Liudas Liutkevičius

Dalia Andrulionienė (Paslaugų tarnybos direktorė)
Augustas Dragūnas (Finansų ir administravimo tarnybos direktorius)

Ryti s Borkys (Tinklų vystymo tarnybos direktorius)
Dalius Svetulevičius (Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius)

Dalius Misiūnas („Lietuvos energija“, UAB)
Ilona Daugėlaitė („Lietuvos energija“, UAB)

Petras Povilas Čėsna*

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

  • Didėjo paskirstyti  elektros energijos ir gamti nių  
 dujų kiekiai
  • 3,3 proc. išaugo pajamos
  • EBITDA didėjo 3,8 proc.

Stebėtojų tarybos nariai

 2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

 2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

323 334

15,7% 15,9%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
1,06

mlrd. eurų



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 31ĮMONIŲ APRAŠYMAI

„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

Vykdydama elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkciją, per 2016 
metų pirmąjį pusmetį „Litgrid“ aukštos įtampos elektros įrenginiais šalies 
poreikiams perdavė 4,8 TWh elektros energijos – 5,1 proc. daugiau nei 
atitinkamą 2015 metų laikotarpį.

Įmonių grupės pajamos 2016 metų pirmąjį pusmetį augo 75,3 proc. ir 
pasiekė 84,7 mln. eurų. Grupės pajamų didėjimą labiausiai lėmė pajamų 
už elektros energijos perdavimą padidėjimas 34,8 proc. iki 33,7 mln. 
eurų. Šių pajamų, kurios sudaro 40 proc. visų Grupės pajamų, didėjimą 
sąlygojo išaugęs perduotos elektros energijos kiekis bei Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas didesnis elektros perdavimo 
paslaugos tarifas. Dėl Komisijos nuo 2016 metų sausio 1 d. nustatyto 
didesnio sisteminių paslaugų tarifo augo ir pajamos už sistemines 
paslaugas, kurios 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje siekė 18,6 mln. 
eurų ir buvo 4 kartus didesnės nei atitinkamą 2015 metų laikotarpį.

Grupės sąnaudos išaugo 64,3 proc. arba 29,1 mln. eurų. Labiausiai,  
beveik 4 kartus arba 15 mln. eurų, didėjo sisteminių paslaugų sąnaudos. 
Šių sąnaudų didėjimą lėmė daugiau nei dvigubai didesnė nustatyta 
rezervinės galios pirkimo kaina bei dėl naujų elektros jungčių su Švedija ir 
Lenkija eksploatacijos dvigubai išaugęs rezervinės galios poreikis.

2016 metų pirmąjį pusmetį Grupė uždirbo 8,7 mln. eurų grynojo pelno, 
3,7 karto daugiau nei per 2015 metų atitinkamą laikotarpį. Grynojo pelno 
maržos rodiklis augo 5,3 procentinio punkto iki 10,2 proc. Grupės didesnį 
grynąjį rezultatą lėmė ženkliai išaugusios pajamos.

2016 metų sausio–birželio mėnesiais pagrindinės „Litgrid“ investicijos, 
kurios siekė 15,7 mln. eurų, buvo skirtos strateginių elektros energetikos 
projektų įgyvendinimui. Dar 10,5 mln. eurų buvo investuota į perdavimo 
tinklo rekonstrukciją ir plėtrą.

LITGRID AB įmonių grupė
www.litgrid.eu

„Litgrid“ grupei priklauso elektros įrenginių techninę priežiūrą atliekanti 
bendrovė „Tetas“ (valdoma akcijų dalis – 100 proc.) ir tarptautinių jungčių 
(HVDC) eksploatavimo kompetencijų įmonė „Litgrid Power Link Service“ (100 
proc.). Be to, „Litgrid“ turi 50 proc. „LitPol Link“ ir 20 proc. Duomenų logistikos 
centro akcijų.

  • Didėjo perduotas elektros energijos kiekis
  • Grupės pajamos padidėjo 75,3 proc.
  • Grupės grynasis pelnas padidėjo 3,7 karto

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 48 308 84 688

Pagrindinės veiklos sąnaudos 45 220 74 305

Veiklos pelnas (nuostoliai) 3 108 10 415

EBITDA 14 270 24 514

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 366 8 670

Grynojo pelno marža 4,9% 10,2%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 7 10

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 469 873 407 081

Trumpalaikis turtas 84 501 86 515

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 791 3 094

Turto iš viso 554 374 493 596

Nuosavas kapitalas 241 744 245 777

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 133 0

Dotacijos, subsidijos 3 870 0

Įsipareigojimai 308 760 247 819

Finansiniai įsipareigojimai 203 438 204 329

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 554 374 493 596

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 0,3% 1,5%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 0,8% 3,3%

D/E 84,2% 83,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 669 677

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 13 11

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

4 500 4 528

AKCININKAI

UAB „EPSO-G“ (netiesiogiai valstybei priklausanti 
dalis)

97,5 proc.

Kiti akcininkai 2,5 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius    Daivis Virbickas

Valdybos pirmininkas                                                                   Rimvydas Štilinis (UAB „EPSO-G“)

Daivis Virbickas (Generalinis direktorius)
Nemunas Biknius (UAB „EPSO-G“) 

Vidmantas Grušas (Perdavimo tinklo departamento direktorius)
Domas Sidaravičius* („ERGO Invest SIA“)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

59

-4,5%

48
4,9%

85
10,2%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
0,49

mlrd. eurų



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 32ĮMONIŲ APRAŠYMAI

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo siste-
mos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą 
(transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudoto-
jams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir 
plėtojimą. Bendrovės klientai – stambios (elektros, centralizuo-
tos 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

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ transportavo 23,9 TWh 
gamtinių dujų, 7,4 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2015 metais. 
Šalies vartotojams buvo transportuota 12,3 TWh gamtinių dujų arba 14,3 
proc. mažiau. Dujų transportavimo apimčių mažėjimą Lietuvos vartotojams 
daugiausiai lėmė didesnis alternatyvaus kuro panaudojimas, sumažėjęs 
dujų suvartojimas energetikos bei  trąšų gamybos sektoriuose. Ataskaitiniu 
laikotarpiu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 11,4 TWh 
dujų (3,6 proc. daugiau); Latvijos kryptimi transportuota 235,6 GWh dujų 
(2,2 karto mažiau).

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 33,9 mln. eurų pajamų – 24,2 
proc. daugiau nei per 2015 metų sausio–birželio mėnesius. Didžiausią 
dalį pajamų (88,2 proc. visų pajamų) „Amber Grid“ gavo atlikdama 
gamtinių dujų perdavimą ir tranzitą magistraliniais dujotiekiais Lietuvos 
teritorijoje sistemos naudotojams. Šios pajamos 2016 metų pirmąjį 
pusmetį augo 15,8 proc. ir birželio pabaigoje sudarė 29,9 mln. eurų.

2016 metų pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ uždirbo 11,5 mln. eurų 
grynojo pelno, 37,3 proc. arba 3,1 mln. eurų daugiau nei tuo pat metu 
2015 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu grynojo pelno maržos rodiklis augo 
3,2 procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje siekė 34 proc. Grynojo 
pelno augimą lėmė reikšmingai išaugusios įmonės pajamos bei stabiliomis 
išlikusios sąnaudos.

Nuosavo kapitalo grąža didėjo 2,6 procentinio punkto ir 2016 metų 
birželio pabaigoje sudarė 10 proc. 21,5 mln. eurų sumažėję įmonės 
finansiniai įsipareigojimai sumažino D/E rodiklio reikšmę 10,6 procentinio 
punkto iki 60,3 proc.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu investicijoms skyrė 5,7 mln. eurų. 
Pagrindinė investicijų dalis (4,5 mln. eurų) buvo skirta naujų dujų sistemų 
statybos projektams. 

AB „Amber Grid“ 
www.ambergrid.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pajamos 27 306 33 904

Sąnaudos 20 266 20 365

Veiklos pelnas (nuostoliai) 7 040 13 539

EBITDA 14 503 21 555

Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 402 11 536

Grynojo pelno marža 30,8% 34,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 354 911 351 668

Trumpalaikis turtas 98 442 44 006

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 969 6 761

Turto iš viso 453 353 395 674

Nuosavas kapitalas 194 664 193 418

Dotacijos, subsidijos 62 885 63 242

Įsipareigojimai 195 804 139 014

Finansiniai įsipareigojimai 138 010 116 556

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 453 353 395 674

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 3,9% 4,7%

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 7,4% 10,0%

D/E 70,9% 60,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 360 363

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

5 541 5 507

AKCININKAI

UAB „EPSO-G“ (netiesiogiai valstybei priklausanti 
dalis)

96,58 proc.

Kiti akcininkai 3,42 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius   Saulius Bilys

Valdybos pirmininkas                                                                 Nemunas Biknius (UAB „EPSO-G“)

Saulius Bilys (Generalinis direktorius)
Vytautas Ruolia (Komercijos direktorius)

Nerijus Datkūnas* (Nepriklausomas ekspertas)
Rimvydas Štilinis (UAB „EPSO-G“)

*Nepriklausomas narys

Valdybos nariai

  • Transportuotų dujų kiekis sumažėjo 7,4 proc.
  • Bendrovės grynasis pelnas išaugo 37,3 proc.
  • Nuosavo kapitalo grąža pasiekė 10 proc.

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

25
14,2%

27

30,8%

34

34,0%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
0,40

mlrd. eurų



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 33ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Pagrindinė Grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, 
stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais 
ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei 
užtikrinti šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą; 
prekybos organizavimas gamtinių dujų ir biokuro biržose

Grupę sudaro LITGRID AB (valdoma akcijų dalis – 97,5 proc.), AB „Amber 
Grid“ (96,6 proc.), BALTPOOL UAB (67 proc.).

2016 metų pirmąjį pusmetį Grupė perdavė 5,1 proc. daugiau elektros 
energijos nei 2015 metais tuo pačiu laikotarpiu, iš viso buvo perduota 
4,8 TWh elektros energijos. Augimą nulėmė padidėjęs elektros energijos 
suvartojimas Lietuvoje. Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos vartotojams į dujų 
skirstymo sistemas, tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas ar gretimų 
šalių perdavimo sistemas  buvo bendrai perduota 23,9 TWh gamtinių dujų, 
7,4 proc. mažiau nei 2015 metų sausio–birželio mėnesiais. 

2016 metų šešių mėnesių įmonių Grupės pardavimų pajamos augo 56,8 
proc. iki 118,9 mln. eurų. Ženkliausiai augo elektros energijos perdavimo 
pajamos, kurios 2016 metų birželio pabaigoje sudarė 33,7 mln. eurų, 34,7 
proc. daugiau nei tuo pat metu 2015 metais. Šių pajamų didėjimą nulėmė 
išaugęs perduotos elektros energijos kiekis bei didesnis elektros energijos 
perdavimo paslaugų tarifas. Gamtinių dujų perdavimo pajamos augo 15,7 
proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 29,9 mln. eurų. Pajamų 
už gamtinių dujų transportavimą augimą sąlygojo šaltesnis nei įprastai 
sausio mėnesis.

Augo įmonių grupės pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos. Grupės 
pardavimų savikaina augo du kartus ir 2016 metų birželio pabaigoje 
sudarė 47,6 mln. eurų. Pardavimų savikainos augimą nulėmė nuo 17,5 
mln. eurų iki 43,6 mln. eurų išaugusios elektros energijos ir susijusių 
paslaugų sąnaudos. Grupės veiklos sąnaudas, kurios išaugo 4,6 mln. eurų, 
didino 2,9 mln. eurų didesnės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos bei 
1,4 mln. eurų augusios darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos.

Per 2016 metų pirmąjį pusmetį Grupė uždirbo 18,2 mln. eurų grynojo 
pelno, 2,3 karto daugiau nei per 2015 metų sausio–birželio mėnesius. 
Grynojo pelno marža pasiekė 15,3 proc., 4,9 procentinio punkto daugiau 
nei tuo pat metu 2015 metais.

Nuosavo kapitalo grąža padidėjo 4,8 procentinio punkto iki 11 proc. 
Finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis, kuriame yra įtrauktas 
Grupės įsipareigojimas „Lietuvos energija“, UAB, 2016 metų birželio 
pabaigoje siekė 253 proc., 44 procentiniais punktais mažiau nei 2015 metų 
pabaigoje.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė                                                                       

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 75 814 118 903

Pardavimo savikaina 23 455 47 637

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 52 359 71 266

Veiklos sąnaudos 43 178 47 741

Veiklos pelnas (nuostoliai) 9 181 23 525

EBITDA 28 038 45 727

Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 910 18 224

Grynojo pelno marža 10,4% 15,3%

Mažumai tenkanti grynojo pelno (nuostolių) dalis 345 645

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas 948 674 955 531

Trumpalaikis turtas 203 449 174 700

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 33 655 15 110

Turto iš viso 1 152 123 1 130 231

Nuosavas kapitalas 202 387 219 625

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 12 837 12 921

Dotacijos, subsidijos 190 609 259 955

Įsipareigojimai 759 127 650 651

Finansiniai įsipareigojimai1 601 654 555 165

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 152 123 1 130 231

RODIKLIAI 2015-12-31 2016-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 1,2% 2,1%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 6,4% 11,0%

D/E 297% 253%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 1 046 1 068

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 23 26

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

4 377 4 447

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius   Rolandas Zukas

Audrius Misevičius (LR Vyriausybės kanceliarija)
Inga Černiuk (Energetikos ministerija)

Agnė Amelija Petravičienė (Energetikos ministerija)
Raimondas Rapkevičius* (UAB General Financing)

Viktorija Trimbel* („Quantum Capital“)  

1-Lentelėje į finansinius įsipareigojimus yra įtrauktas 209 975 tūkst. eurų įsipareigojimas 
„Lietuvos energija”, UAB už LITGRID AB akcijų įsigijimą.

*Nepriklausomas narys

Stebėtojų tarybos nariai

www.epsog.lt

  • Perduotas elektros energijos kiekis didėjo, gamtinių  
 dujų – mažėjo
  • Pardavimo pajamos augo 56,8 proc.
  • Grupės grynasis pelnas buvo daugiau nei 2 kartus  
 didesnis

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

59

-7,7%

76

10,4%
119

15,3%

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
1,13

mlrd. eurų



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 34ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

Per pirmąjį 2016 metų pusmetį miškų urėdijos pardavė 1 942,6 tūkst. 
kubinių metrų apvaliosios medienos. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 
2015 metais, šis kiekis išaugo 12 proc. 

Miškų urėdijų pardavimo pajamos 2016 metų pirmąjį pusmetį didėjo 
2,8 proc. ir siekė 80 mln. eurų. Pajamų augimą, nepaisant kritusios 
medienos pardavimo kainos, lėmė 12 proc. didėjęs parduotos medienos 
kiekis. Vidutinė parduotos apvaliosios medienos kaina už kubinį metrą 
sumažėjo net 7,6 proc. – nuo 40,7 euro 2015 metų birželio pabaigoje iki 
37,6 euro. Pajamos už apvaliąją medieną yra pagrindinės miškų urėdijų 
pajamos, 2016 metų pirmąjį pusmetį šių pajamų dalis sudarė 91,2 proc. 
visų urėdijų gaunamų pardavimo pajamų. 

Miškų urėdijų veiklos sąnaudos fiksavo nežymų 1,3 proc. didėjimą, iki 
44,8 mln. eurų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 569,8 tūkst. eurų 
paaugusios bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurios 2016 metų 
birželio pabaigoje sudarė 42,9 mln. eurų. Savikaina 2016 metų pirmąjį 
pusmetį sudarė 33,2 mln. eurų ir palyginti su 2015 metų atitinkamu 
laikotarpiu padidėjo 4,7 proc. Šį pokytį lėmė parduotos apvaliosios 
medienos kiekio augimas, dėl kurio medienos pardavimo savikaina augo 
7,2 proc., iki 27,6 mln. eurų.

Miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas išliko panašus kaip 2015 
metais ir siekė 12,4 mln. eurų. Nors pardavimo pajamos didėjo, jų augimą 
atsvėrė didėjusi savikainą bei veiklos sąnaudos. Normalizuoto grynojo 
pelno marža sumažėjo 0,7 procentinio punkto ir siekė 15,5 proc. 

2016 metų birželio pabaigoje normalizuota paskutinių 12 mėnesių 
miškų urėdijų nuosavo kapitalo grąža siekė 2,3 proc. Normalizuotas 
grynasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį reikšmingai nekito dėl to, 
palyginti su 2015 metų pabaiga, normalizuota nuosavo kapitalo grąža išliko 
nepakitusi. Urėdijų nuosavo kapitalo vertė per pirmąjį 2016 metų pusmetį 
išliko stabili.

Miškų urėdijos
www.gmu.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 77 827 79 999

Pardavimo savikaina 31 683 33 177

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 46 143 46 822

Veiklos sąnaudos 44 238 44 813

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 416 351

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 322 2 359

EBITDA 9 274 9 449

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 084 2 012

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 12 578 12 426

Normalizuoto grynojo pelno marža 16,2% 15,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2015-12-31 2016-06-30

Ilgalaikis turtas1 1 111 548 1 114 402

Trumpalaikis turtas 70 477 68 868

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 340 30 420

Turto iš viso 1 182 024 1 183 271

Nuosavas kapitalas1 1 156 311 1 155 229

Dotacijos, subsidijos 12 767 12 505

Įsipareigojimai 12 947 15 536

Finansiniai įsipareigojimai 478 338

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 182 024 1 183 271

RODIKLIAI1 2015-12-31 2016-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 2,3% 2,3%

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

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2015 M. 6 MĖN. 2016 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 4 245 4 073

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 83 45

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesio 
atlyginimas (bruto, eurai)

1 876 2 175

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas  Rimantas Prūsaitis

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Valdas Vaičiūnas

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius

1 – Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės vertės 
padidintos diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų verte, kuri, remiantis atliktu 
vertinimu, 2016 metų pradžioje sudarė 1 003 mln. eurų. Rodikliai apskaičiuoti remiantis 
padidintomis ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo vertėmis.

  • Parduotas apvaliosios medienos kiekis padidėjo
 12 proc.
  • Urėdijų pardavimo pajamos augo 2,8 proc.
  • Normalizuotas urėdijų grynasis pelnas mažėjo
 1,2 proc. 

2014 sausis–birželis
(6 mėn.)

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

87

22,4%

78

16,2%

80

15,5%

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
1,18

mlrd. eurų



Vertinimo metodika
Analizuojant VVĮ portfelio rodiklius, buvo vertinami suminiai finansiniai duomenys, pateikti įmonių tarpinėse 
neaudituotose finansinėse ataskaitose, nes neturėta visų VVĮ konsoliduotųjų 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“, AB Lietuvos pašto 
įmonių grupių finansiniai rezultatai bei Generalinės miškų urėdijos 
konsoliduotieji 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 (2016 
metų birželio 30 d.);

• akcijų biržoje nekotiruojamų įmonių vertė nustatyta pagal 
buhalterinę nuosavo kapitalo vertę;

• miškų urėdijų balansinė nuosavo kapitalo vertė padidinta 
miškų verte, kuri nustatyta naudojant diskontuotų pinigų 
srautų metodą. Pagal šį metodą 2016 metų pradžioje miškų 
vertė buvo perskaičiuota, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos 
sąlygas: apskaičiuota, kad miškų vertė padidėjo 5,3 proc. – 
nuo 952,3 mln. eurų 2014 metų pabaigoje iki 1 003  mln. eurų 
2015 metų pabaigoje. Šioje ataskaitoje daroma prielaida, kad 
2016 metų pirmojo pusmečio 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 2016 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje). Ji parodo investuotų biudžeto 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 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 rezultatą) pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas bei 
vienkartinių įvykių 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 pelningumą ir grąžą valstybei, 
tikslinga netipinius mokesčius valstybei atimti iš veiklos sąnaudų. 
Todėl ataskaitoje papildomai nurodomas VVĮ portfelio ir atskirų 
valstybės įmonių normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai), kuris 
apskaičiuojamas grynąjį pelną padidinus (grynuosius nuostolius 
sumažinus) netipinių 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 informaciniais 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 
atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš 
balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Kitaip tariant, 
skaičiuojant kapitalo grąžos rodiklį 2016 metų birželio 30 d., imamas 

pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2015 metų liepos 1 d. iki 2016 metų 
birželio 30 d. Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 2015 metų 
liepos 1 d. ir 2016 metų birželio 30 d. vidurkiai.

Siekiant geresnio duomenų palyginamumo, 2016 metų šešių 
mėnesių ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių apžvalgose nurodomas 
normalizuotas grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei ir „Lietuvos energijos“ turto perkainojimo nuostolius bei 
vienkartinius netipinių veiksnių rezultatus. 

Ataskaitoje nurodyti grynojo pelno maržos, ROE ir ROA rodikliai 
apskaičiuoti naudojant normalizuoto pelno vertes. 

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

• neigiamą dujų vartotojams pritaikytos dujų kainos nuolaidos 
įtaką 2015 metų rezultatams, kuri 2015 metų grynąjį pelną 
mažino 42,5 mln. eurų,

• neigiamą praėjusiems laikotarpiams priskirtinų sąnaudų 
poveikį 2015 metų rezultatui (6,9 mln. eurų),

• neigiamą „Lietuvos energijos gamyba“, AB turto vertės 
sumažėjimo įtaką (26 mln. eurų).

Įmonių aprašymuose nurodytos tokios įmonių valdybos bei įmonių 
valdomose bendrovėse nurodytos tokios jų grupių dalys, kokios jos 
buvo ataskaitos rengimo metu (2016 metų rugėsjo 15 d.). Darbuotojų 
skaičius bei vadovaujančių darbuotojų skaičius nurodyti tokie, kokie jie 
buvo analizuojamo laikotarpio pabaigoje (2016 metų birželio 30 d.).

 1 Neigiamas ataskaitinio laikotarpio poveikis eliminuojamas didinant ankstesnių laikotarpių grynąjį rezultatą, o teigiamas ataskaitinio laikotarpio poveikis eliminuojamas 
mažinant ankstesnių laikotarpių grynąjį rezultatą.



Valstybės valdomų įmonių sąrašas
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Pardavimo 
pajamos 
2016 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

EBITDA 
2016 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

Grynasis 
pelnas 
2016 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

1 „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė 100,0% Finansų ministerija Energetika 1B I 2 330 486  579 633  142 449  67 073

1a „Lietuvos energijos gamyba“, AB 96,7% „Lietuvos energija“, 
UAB, įmonių grupė

Energetika - -  841 363  89 324  33 291  17 794

1b AB „Energijos skirstymo operatorius“1 94,4% „Lietuvos energija“, 
UAB, įmonių grupė

Energetika - - 1 064 409  333 954  86 553  53 216

2 UAB „EPSO-G“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1B I 1 130 231  118 903  44 585  18 224

2a LITGRID AB įmonių grupė 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  493 596  84 688  23 520  8 670

2b AB „Amber Grid“ 96,6% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  395 674  33 904  21 486  11 536

3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 1B I  245 532  57 348  19 535  11 722

4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V  1 141   0   0   1

5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė2 - Energetikos ministerija Energetika 2 III  632 730   88 -1 663 -2 055

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūra

- Energetikos ministerija Energetika 2 V   372   9   3 -3

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 1A II  49 886  7 395  1 620   798

8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Turto bankas Energetika 1A IV  6 490   928   85 -96

9 VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 I  94 774  9 202 -625 -630

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių 
grupė

100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I 2 083 901  203 309  61 791 -402

11 AB Lietuvos pašto įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  72 600  33 812   967 -211

12 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B IV  10 029  1 943   615 -63

13 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 II  47 306  13 321  1 669 -234

14 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija

- Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  541 270  28 339  22 563  15 050

15 VĮ Lietuvos oro uostai - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  163 250  13 881  4 975  1 979

16 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 IV  26 531  1 015   32 -59

17 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B II  44 393  9 518  2 048 -500

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

Susisiekimas 2 II  339 352  4 402   498   55

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

Susisiekimas 2 II  101 839  2 101   390   8

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

Susisiekimas 2 II  237 723  4 451   690   74

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

Susisiekimas 2 II  188 962  2 958   346   7

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

Susisiekimas 2 II  158 186  2 345   423   36

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

Susisiekimas 2 II  137 459  3 870   639   55

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

Susisiekimas 2 II  306 281  5 051  1 032   241

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

Susisiekimas 2 II  98 123  2 064   349   45

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

Susisiekimas 2 II  102 271  2 083   305   7

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

Susisiekimas 2 II  178 401  3 703   527   50
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28 VĮ „Vilniaus regiono keliai“ - Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  351 518  4 363   530   28

29 AB „Autoūkis“ 87,4% VĮ Turto bankas Susisiekimas 1A V  2 250   304   45   4

30 VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas - Aplinkos ministerija Miškininkystė 1A V  1 658   651   35   7

31 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  3 491  1 454   253   139

32 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  4 097  1 606   202   66

33 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 281  2 571   465   255

34 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 644  1 105   99   16

35 VĮ Dubravos eksperimentinė-
mokomoji miškų urėdija

- Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 783  1 492   136   8

36 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 444  1 301   21 -80

37 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  3 510  1 865   172   14

38 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  3 404  1 364   201   69

39 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  6 967  2 597   542   248

40 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 608  1 888   316   66

41 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  3 912  1 531   130 -10

42 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 033  2 313   435   257

43 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  6 321  2 008   163 -61

44 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  8 703  2 936   346   34

45 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  1 407   957   63   12

46 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 928  1 707   110   2

47 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 249  1 675   77 -24

48 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  3 215  1 757 -128 -288

49 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  3 437  1 948   49 -86

50 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 404  1 617   121 14

51 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B III  7 514  3 012   347   8

52 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 809  1 931   251   78

53 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 636  1 977   158   53

54 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  3 828  1 459   183   47

55 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  3 028  1 531   31 -138

56 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 494  1 587   93   1

57 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 075  2 455   301   96

58 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 410  1 616   244   171
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59 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 440  1 991   218   1

60 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 011  2 132   290   72

61 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 734  2 728   457   206

62 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  7 822  3 106   711   294

63 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 507  2 048   261   3

64 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 868  1 407   224   101

65 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 866  2 664   351   129

66 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 701  2 962   309   20

67 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  1 561  1 119   52   8

68 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 684  2 073   354   162

69 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  4 034  1 822   180   34

70 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B  3 011  1 500 -52 -105

71 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B IV  5 261  2 222   266   88

72 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų 
urėdija

Miškininkystė 1B V  2 176   965   96   30

73 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1A V   719   196   50   28

74 VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo 
centras

- Aplinkos ministerija Kita 1B V  1 228   527   62   41

75 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 2 IV  22 525   545   164   28

76 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - Finansų ministerija Kita 2 IV  15 871   278   10   78

77 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 2 V  3 530   261   31   2

78 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 2 III  142 214  4 395  2 963  2 714

79 UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra

100,0% Finansų ministerija Kita - III  38 498   886   327   250

80 Mūsų amatai, VĮ - Kalėjimų departa-
mentas

Kita 1B III  6 855  3 080 -48 -179

81 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 1A V   721   154   27   18

82 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo 
departamentas

Kita 2 IV  1 356  2 439 -168 -180

83 UAB Respublikinė mokomoji sportinė 
bazė

100,0% Kūno kultūros ir sporto 
departamentas

Kita 1A V   34   12 -9 -18

84 UAB Lietuvos monetų kalykla 100,0% Lietuvos bankas Kita 1B III  7 107  2 491 -169 -320

85 AB Informacinio verslo paslaugų 
įmonė

51,7% Lietuvos statistikos 
departamentas

Kita 1A V   821   319   74   57

86 VĮ distancinių tyrimų ir geoinforma-
tikos centras „Gis-centras“

- Nacionalinė žemės 
tarnyba

Kita 2 V  3 269   432   83   71

87 VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ - Seimo kanceliarija Kita 2 V  1 815   223   22   1

88 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B V  3 842   964   112   9

89 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1A IV  7 458  1 894   327   131

90 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos 
ministerija

Kita 1A V  1 351  1 325   33   27

91 AB „Mintis“ 80,7% VĮ Turto bankas Kita 1A V   233   17   8 -5

92 UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos 
mokymo centras

54,2% Švietimo ir mokslo 
ministerija

Kita 2 V  1 208   574   240   194

93 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 2 II  24 166  16 973  1 774   684



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2016 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 39VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS 

Nr. Įmonės pavadinimas Va
ls

ty
be

i 
pr

ik
la

us
an

ti
 

da
lis

*

Atskaitomybė Sektorius G
ru

pė

Ka
te

go
ri

ja Turtas 
2016-06-
30 (tūkst. 
eurų)

Pardavimo 
pajamos 
2016 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

EBITDA 
2016 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

Grynasis 
pelnas 
2016 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

94 VĮ Centrinė hipotekos įstaiga3 - Teisingumo ministerija Kita - -  4 925  1 618  1 113   276

95 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A III  20 057  2 086   290   143

96 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 100,0% Ūkio ministerija Kita 2 IV  14 420   633   363   390

97 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1A III  30 430   955   60 -249

98 UAB Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „LITEXPO“

98,8% Ūkio ministerija Kita 1A IV  14 890  3 970  1 817  1 289

99 UAB poilsio namai „Baltija“ 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A V  5 675   309 -248 -347

100 AB Vilniaus metrologijos centras4 100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V  5 744  1 376   258   108

101 VĮ „Infostruktūra“ - Susisiekimo ministerija Kita 1B III  6 902  3 371   510   101

102 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų minis-
terija

Kita 2 II  19 419  12 250  2 591  1 463

103 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1B III  5 279  1 859 -51 -243

104 AB „Lietuvos veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 648   517   79   52

105 AB „Kiaulių veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 721   567   61   36

106 UAB „Gyvulių produktyvumo kon-
trolė“

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 080   520   22   3

107 UAB „Lietuvos žirgynas“ 89,6% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 541   144   24 -32

108 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 382   554   17   12

109 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V   819   39 -17 -35

110 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 295   598   35   2

111 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 337   269 -6 -58

112 UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų 
ekspertizė“

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   95   60   3   3

113 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 419   122 -44 -63

114 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  3 723   363 -129 -273

115 UAB Klaipėdos žuvininkystės produk-
tų aukcionas

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 124   43 -97 -125

116 UAB Upytės eksperimentinis ūkis 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  2 824   502   81   28

117 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  27 718   770 -62   21

118 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  5 697  1 988   341   44

119 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto pro-
duktų rinkos reguliavimo agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  62 326   241 -296 -311

120 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  4 264  2 264   313   201

121 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centras

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  4 104   432   264   65

122 VĮ Mašinų bandymo stotis5 - Žemės ūkio ministerija Kita - -   178   116   11   6

123 UAB „Mokslas ir technika“ 100,0% Lietuvos mokslų 
akademija

Kita - V   10   16 -1 -1

1   2016 metų sausio 1 d. AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ buvo reorganizuotos sujungimo būdu įkuriant AB „Energijos skirstymo operatorius“.

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

3   VĮ Centrinė hipotekos įstaiga įsteigta 2016 metų sausio 1 d. pertvarkius biudžetinę įstaigą Centrinė hipotekos įstaiga.

4   2016 metų sausio 1 d. prie AB Vilniaus metrologijos centro buvo prijungta AB Kauno metrologijos centras, AB Klaipėdos metrologijos centras, AB    
Šiaulių metrologijos centras, AB Panevėžio metrologijos centras.

5   VĮ Mašinų bandymo stotis įsteigta 2015 metų spalio 1 d. pertvarkius biudžetinę įstaigą Valstybinę mašinų bandymo stotį prie Žemės ūkio ministerijos.

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



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

EBPO Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

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 energija“ ir „EPSO-G“ turto perkainojimo įtaką ir mokestines sąnaudas patirtas dėl „Lietuvos dujos“ 
ir „Amber Grid“ įsigijimo bei „Lietuvos dujos“ 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, 
apskaičiuojamas 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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