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Svarbiausios VVĮ naujienos
Kovo 15 d. Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtiems teisės 
aktų pakeitimams, kurie patobulins kandidatų į valstybės valdomų 
įmonių stebėtojų tarybų ar valdybų narius atrankos procedūras. 
Pagal patvirtintą tvarką valstybės valdomų įmonių valdybas turės 
sudaryti ne mažiau kaip pusė nepriklausomų narių, kurie bus 
renkami skaidriai, įvertinus kandidatų profesionalumą. Pakeitimuose 
numatyta, kad kandidatų atrankos procese galės dalyvauti personalo 
atrankos agentūros, taip pat kad valstybės valdomų įmonių valdybos 
ar stebėtojų tarybos nariu negalės būti paskirtas politinio pasitikėjimo 
valstybės tarnautojas. 

Kovo 29 d. Vyriausybė nutarė perduoti Lietuvos automobilių kelių 
direkcijai prie Susisiekimo ministerijos valstybinės reikšmės kelius, 
kuriuos iki šiol patikėjimo teise valdė 11 kelių priežiūros įmonių. Šio 
nutarimo priėmimas – svarbus žingsnis vykdant valstybės valdomų 
įmonių reformą, siekiant efektyvesnio valstybės turto valdymo, grąžos 
valstybei bei Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijoje (EBPO). Ateityje planuojama centralizuoti visų 
vienuolikos valstybei priklausančių kelių priežiūros įmonių valdymą ir 
šias įmones sujungti į vieną juridinį asmenį. Tai leis užtikrinti efektyvią 
kelių tinklo priežiūrą ir kasmet sutaupyti bent po 8,5 mln. eurų.

Gegužės 10 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos pasiūlytai 
energetikos srities valstybės įmonių pertvarkai. Šia pertvarka 
siekiama optimizuoti įstaigų veiklą ir mažinti išlaidas. Vietoj keturių 
šiuo metu esančių institucijų liks dvi. Apjungus Energetikos agentūrą ir 
Lietuvos naftos produktų agentūrą bus įkurtas energetikos sektoriaus 
kompetencijų ir duomenų centras. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūra bus prijungta prie valstybės įmonės Ignalinos atominės 
elektrinės. Planuojama, kad tai leis kasmet sutaupyti iki 300 tūkst. 
eurų.

Liepos 1 d. Valdymo koordinavimo centro funkcijas perėmė VšĮ 
„Stebėsenos ir prognozių agentūra“. Vadovaujantis 2017 metų 
balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 
straipsnio pakeitimu, nuo 2017 metų liepos 1 d. valstybės valdomų 
įmonių Valdymo koordinavimo centro funkcijas atlieka viešoji įstaiga 
„Stebėsenos ir prognozių agentūra“, kurios savininkė nuo 2010 metų 
yra Ūkio ministerija. Taip išvengta konfliktinės situacijos, kai viena iš 
valstybės įmonių yra atsakinga už visų valstybės valdomų įmonių 
valdymo politikos įgyvendinimo koordinavimą.

Rugpjūčio 2 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl sutikimo 
reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas. Miškų urėdijų 
reorganizavimu siekiama optimizuoti 42 valstybės įmonių miškų 
urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto veiklą ir valdymą, 
reikšmingai padidinti valstybinių miškų valdymo efektyvumą ir 
ekonominį potencialą. Remiantis šiuo nutarimu, 42 miškų urėdijos 
bus reorganizuotos ir prijungtos prie valstybės įmonės Valstybinis 
miškotvarkos institutas. Po reorganizavimo veiksiančios valstybės 
įmonės Valstybinis miškotvarkos institutas, kurio pavadinimas po 
reorganizavimo bus valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, 
savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija.

Rugpjūčio 17 d. baigta Vilniaus oro uosto lėktuvų kilimo ir tūpimo 
tako rekonstrukcija. Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako 
rekonstrukcijos darbai buvo pradėti liepos 14 dieną. Per 35 dienas 
trukusią rekonstrukciją kilimo ir tūpimo takas ir jo prieigos buvo 
atnaujinti iš esmės: sustiprinta grunto dalis aplink kilimo ir tūpimo 
taką, pakeistos lietaus nuotekų ir drenažo sistemų surinkimo sistemos, 
visiškai atnaujinti elektros tiekimo tinklai, paklota 3 sluoksnių nauja 
asfalto danga ir įrengta naujos kartos LED signalinių žiburių sistema. 
Rekonstrukcijos darbai kainavo apie 19 mln. eurų.

Rugsėjo 18 dieną AB „Klaipėdos nafta“ suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) paskirstymo stotyje pradėti paleidimo-derinimo darbai. AB 
„Klaipėdos nafta“ tarptautinį suskystintųjų gamtinių dujų, skirtų SGD 
infrastruktūros paleidimo-derinimo darbams, pirkimo sutartį pasirašė 
rugpjūčio pabaigoje su tarptautinės energetikos ir naftos chemijos 
grupės bendrove – „Shell Western LNG B.V.“. SGD paskirstymo stoties 
paleidimo-derinimo darbams reikalingą SGD kiekį laivas „Cardissa“, 
kuris į Klaipėdos uostą įplaukė rugsėjo 17 d., užsipildė SGD terminale iš 
laivo-saugyklos „Independence“. Į bunkeravimo laivą perpilta 1 tūkst. 
kub. m SGD, kuriomis bus užpildytos dvi iš 5 SGD paskirstymo stoties 
talpyklų. Infrastruktūros paleidimo-derinimo darbai tęsis iki 2018 
metų sausio mėn. ir leis išbandyti visą SGD logistikos Klaipėdos uoste 
infrastruktūrą.



Lietuvoje 2017 metų birželio mėnesio pabaigoje veikė 118 valstybės 
valdomų įmonių – tiek pat, kiek ir 2016 metų pabaigoje. Į VVĮ portfelį 
įtraukta 115 įmonių. Dėl palyginamų duomenų trūkumo neįtrauktos 
dvi valstybės valdomos įmonės: UAB poilsio namai „Baltija“ bei 
VĮ Mašinų bandymo stotis. Į VVĮ portfelį taip pat neįtraukta UAB 
„Geoterma“, kuri Valdymo koordinavimo centrui nepateikė visų 
reikalingų duomenų.

Visos VVĮ yra suskirstytos į keturis sektorius: susisiekimo, energetikos, 
miškininkystės ir kitų įmonių. Pastarajam sektoriui priklauso įmonės, 
nepriskirtos nei vienam iš trijų pirmųjų sektorių. Energetikos sektorių 
sudaro aštuonios VVĮ, kurios valdo didžiausią dalį portfelio turto – 
47,3 proc. (4,4 mlrd. eurų). Šio sektoriaus įmonių pajamos buvo 722 
mln. eurų – 58,1 proc. viso portfelio pajamų. Susisiekimo sektoriui 
yra priskirta 19 įmonių, valdančių 33,3 proc. portfelio turto (3,1 mlrd. 

eurų), kuriuo disponuojant per 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbta 
28,4 proc. (352,8 mln. eurų) portfelio pajamų. Miškininkystės sektoriui 
priklauso 42 miškų urėdijos ir VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas. 
Šių įmonių turtas sudaro 12,9 proc. (1,2 mlrd. eurų, įskaitant Valdymo 
koordinavimo centro įvertintus komercinės paskirties miškus) 
analizuojamų valstybės valdomų įmonių turto, o uždirbtos pajamos 
– 6,8 proc. (85,3 mln. eurų) viso portfelio apyvartos. Kitų įmonių 
sektoriui priskirtos net 45 įmonės, tačiau bendrosios jų pardavimo 
pajamos sudarė tik 6,5 proc. (80,5 mln. eurų) portfelio pajamų, o 
disponuojamas turtas – 6,5 proc. (568,2 mln. eurų) viso portfelio turto.

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

Portfelio rezultatų apžvalga
Apžvelgiant valstybės valdomų įmonių portfelio 2017 metų sausio-birželio mėnesių rezultatus pirmiausia įvardijama, 
kiek įmonių sudaro portfelį, pateikiama informacija apie darbuotojus, analizuojama portfelio rinkos vertė ir pateikiama 
analizė pagal apskaitos rodiklius: turto vertes, pardavimo pajamas ir grynąjį pelną, taip pat DuPont analizės metodu 
apžvelgiamas atskirų sektorių bei viso portfelio veiklos efektyvumas.

Valstybė valdė 118 įmonių, į VVĮ portfelį įtraukta 115 įmonių

Įmonių skaičius, turtas ir pajamos pagal sektorius (mln. eurų) 
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2017 metų birželio 30 d. valstybės valdomose įmonėse dirbo 38 444 
darbuotojai – 2 054 darbuotojais mažiau nei prieš metus. Daugiau 
nei pusė (55 proc.) darbuotojų dirbo susisiekimo sektoriuje, o trys 
didžiausi darbdaviai – įmonių grupės AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB 
„Lietuvos paštas“ ir „Lietuvos energija“, UAB – kartu įdarbino 55,7 
proc. visų VVĮ darbuotojų.

Energetikos sektoriaus įmonėse 2017 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje dirbo 8 396 darbuotojai, palyginti su 2016 metų atitinkamu 
laikotarpiu, darbuotojų skaičius sumažėjo 3,3 proc. Daugiausiai 
darbuotojų skaičius mažėjo „Lietuvos energija“, UAB, įmonių 
grupėje, nuo 4 916 darbuotojų 2016 metų birželio mėnesio pabaigoje 
iki 4 667 darbuotojų atitinkamu 2017 metų laikotarpiu.

Susisiekimo sektoriaus įmonėse 2017 metų pirmo pusmečio gale 
dirbo 6,3 proc. mažiau darbuotojų (21 126), nei prieš metus. 
Daugiausiai darbuotojų skaičius šiame sektoriuje mažėjo dėl AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės darbuotojų skaičiaus 
kitimo, kurioje buvo apribotas darbuotojų priėmimas į darbo vietas, 
atsilaisvinusias dėl natūralios darbuotojų kaitos, todėl analizuojamo 
laikotarpio pabaigoje šioje įmonėje dirbo 10 863 darbuotojai, t. y. 1 
117 darbuotojų mažiau nei prieš metus. Taip pat 107 darbuotojais 
sumažėjo AB „Lietuvos paštas“ įmonių grupės darbuotojų skaičius.

Miškininkystės sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius per metus 
sumažėjo 7,7 proc. ir 2017 metų birželio 30 d. siekė 3 841 darbuotoją. 
Kitų įmonių sektoriuje darbuotojų skaičius traukėsi 2 proc., iki 5 082 
darbuotojų.

Trijose įmonėse dirbo net 55,7 proc. visų VVĮ darbuotojų

Darbuotojų skaičius

Miškininkystė KitaSusisiekimasEnergetika
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VVĮ portfelio rinkos vertė

VVĮ portfelio rinkos vertė 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 5,6 mlrd. eurų ir, palyginti su 2016 metų 
pabaiga, išaugo 1,3 proc. Nuosavo kapitalo apskaitinė vertė sudarė 2,8 mlrd. eurų ir, palyginti su 2016 metais, padidėjo 
3,2 proc. Portfelio vertės padidėjimui daugiausiai įtakos turėjo energetikos sektorius. Šio sektoriaus apskaitinė vertė 
išaugo 19,6 proc., iki 0,5 mlrd. eurų. Bendra energetikos sektoriaus rinkos vertė augo 2,8 proc., iki 2,3 mlrd. eurų. 
Susisiekimo sektoriaus bendra rinkos vertė išaugo 0,5 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė beveik 2 
mlrd. eurų. Miškininkystės sektoriaus apskaitinė vertė padidėjo 0,7 proc., o bendra rinkos vertė reikšmingai nekito ir 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1,2 mlrd. eurų. Kitų įmonių sektoriaus rinkos vertė augo 0,6 proc., iki 211,3 
mln. eurų.

VVĮ portfelio rinkos vertė padidėjo 1,3 proc.

2017-06-30 turto vertinimas
(tūkst. eurų)

Rinkos vertė akcijų 
biržoje

Pinigų srautų
metodas

Apskaitinė
vertė

Apskaičiuota rinkos 
vertė iš viso

Energetika 1 814 044 0 451 988 2 266 032

Pokytis nuo 2016-12-31 -0,6% 19,6% 2,8%

Susisiekimas 0 0 1 951 070 1 951 070

Pokytis nuo 2016-12-31 0,5% 0,5%

Miškininkystė 0 1 052 996 159 819 1 212 815

Pokytis nuo 2016-12-31 0% 0,7% 0,1%

Kita 0 0 211 266 211 266

Pokytis nuo 2016-12-31 0,6% 0,6%

Iš viso 1 814 044 1 052 996 2 774 144 5 641 184

Pokytis nuo 2016-12-31 -0,6% 0% 3,2% 1,3%

VVĮ rinkos vertė „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų biržoje

2017 metų pirmąjį pusmetį į „NASDAQ OMX Vilnius“ akcijų prekybos sąrašą buvo įtrauktos penkios valstybės valdomos 
bendrovės ir jų dukterinės kompanijos. Visų bendrovių rinkos vertė, priklausanti valstybei, 2017 metų birželio mėnesio 
pabaigoje sudarė 1 814 mln. eurų ir buvo 0,6 proc. mažesnė nei 2016 metų pabaigoje. 

Listinguojamų VVĮ rinkos vertė sumažėjo 0,6 proc.

2017-06-30
rinkos vertė akcijų biržoje

Akcijų vertė
(tūkst. eurų) Valstybės dalis

Valstybės dalies vertė 
2017-06-30

Akcijų vertės 
pokytis nuo

Valstybės dalies 
pokytis nuo

2016-12-31 2017-06-30 (tūkst. eurų)
Dalis nuo 

visos vertės
2016-12-31

AB „Energijos skirstymo operatorius“  775 644 94,98% 94,98%  736 728 40,6% 0,6% 0,6%

AB „Litgrid“ įmonių grupė  350 510 97,50% 97,50%  341 757 18,8% -1,4% -1,4%

AB „Lietuvos energija gamyba“  398 197 96,13% 96,75%  385 262 21,2% 0,2% 0,2%

AB „Klaipėdos nafta“  174 698 72,32% 72,32%  126 336 7,0% -14,7% -14,7%

AB „Amber Grid“  231 897 96,58% 96,58%  223 963 12,3% 4,8% 4,8%

VVĮ 1 930 948 - - 1 814 045 100% -1,0% -0,6%

Visų akcijų OMXV indeksas     6,9%
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Didžiausią dalį (40,6 proc.) valstybės turimų VVĮ akcijų rinkos vertės 
2017 metais pirmąjį pusmetį sudarė AB „Energijos skirstymo 
operatorius” (736,7 mln. eurų), o mažiausią – AB „Klaipėdos nafta” 
(126,3 mln. eurų). Per ataskaitinį laikotarpį AB „Klaipėdos nafta” 
akcijų kaina sumažėjo 14,7 proc. dėl smukusio Bendrovės grynojo 
rezultato. AB „Litgrid” akcijų vertė per pirmąjį 2017 metų smuko 1,4 
proc. Nepaisant prastesnių rezultatų, 4,8 proc. padidėjo AB „Amber 

Grid” akcijų kaina. AB „Energijos skirstymo operatorius” bei AB 
„Lietuvos energijos gamyba” akcijų vertė, lyginant su 2016 metų 
pabaiga, beveik nekito.

Iš valstybei priklausančių VVĮ akcijų sudarytas indeksas parodo biržoje 
kotiruojamo valstybės valdomo turto vertės pokyčius nuo 2016 metų 
pabaigos. 

VVĮ indeksas nuo 2016 metų pabaigos iki 2017 metų birželio mėnesio pabaigos sumažėjo 0,6 proc. Per tą patį laikotarpį „NASDAQ OMX Vilnius“ 
akcijų indekso vertė padidėjo 6,9 proc.
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 sausis–birželis (6 mėn.) 2017 sausis–birželis (6 mėn.)

Pardavimo pajamos 1 269 164 1 240 699

Pardavimo savikaina 791 946 804 929

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 477 218 435 770

Veiklos sąnaudos 333 129 332 234

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 6 225 2 261

Veiklos pelnas (nuostoliai) 150 314 105 798

Veiklos pelno marža 11,8% 8,5%

EBITDA 296 860 297 568

EBITDA marža 23,4% 24,0%

Finansinė ir investicinė veikla -7 757 -5 874

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 142 557 99 923

Pelno mokestis 25 684 5 905

Grynasis pelnas (nuostoliai) 116 873 94 018

Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis 10 114 5 363

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 134 945 114 481

Normalizuoto grynojo pelno marža 10,6% 9,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Nematerialus turtas 81 444 79 311

Materialus turtas 6 075 786 6 284 453

Finansinis turtas 156 478 129 680

Kitas ilgalaikis turtas 472 931 231 563

Biologinis turtas 1 054 379 1 054 336

Ilgalaikis turtas 7 841 019 7 779 343

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 513 100 513 074

Per vienerius metus gautinos sumos 546 047 490 481

Kitas trumpalaikis turtas 87 878 119 349

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 496 381 429 212

Trumpalaikis turtas 1 643 406 1 552 115

Turto iš viso 9 484 425 9 331 458

Nuosavas kapitalas 5 340 038 5 355 113

Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 121 399 120 496

Dotacijos, subsidijos 1 849 798 1 815 939

Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 362 594 1 234 203

Trumpalaikiai įsipareigojimai 931 995 926 204

Įsipareigojimai 2 294 589 2 160 407

Finansiniai įsipareigojimai 1 317 432 1 259 714

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 484 425 9 331 458

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

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

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

D/E 24,7% 23,5%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 sausis–birželis (6 mėn.) 2017 sausis–birželis (6 mėn.)

Darbuotojų skaičius 40 498 38 444

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 378 344

Agreguota VVĮ finansinė informacija
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama apibendrinta visų VVĮ finansinė informacija, remiantis preliminariais 
(neaudituotais) 2017 metų pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų duomenimis.
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Valstybės valdomų įmonių portfelio finansinių įsipareigojimų suma 
2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 1 259,7 mln. eurų ir 
buvo 4,4 proc. mažesnė nei 2016 metų gruodžio mėnesį. Didžiausią 
dalį,  59,7 proc., VVĮ finansinių skolų sudarė energetikos sektoriaus 
finansiniai įsipareigojimai, kurie per 2017 metų pirmuosius šešis 
mėnesius sumažėjo 6,5 proc. Šį pokytį daugiausia lėmė 36,5 mln. 
eurų sumažėjusios „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės 
finansinės skolos, 2017 metų birželio pabaigoje siekusios 457,7 mln. 
eurų. Susisiekimo sektoriuje didžiausias finansinių įsipareigojimų 
sumažėjimas priskirtinas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei, 
kurios finansinės skolos mažėjo 6,1 proc., iki 283,1 mln. eurų. Tuo 
pačiu laikotarpiu miškininkystės sektoriaus finansiniai įsipareigojimai 
traukėsi 39,7 proc., nuo 380,7 tūkst. eurų iki 229,4 tūkst. eurų. 

Vieninteliame kitų įmonių sektoriuje finansinės skolos augo – 
padidėjimas sudarė 5,8 proc. arba 10,3 mln. eurų.

VVĮ portfelio apskaitinė nuosavo kapitalo vertė 2017 metų birželio 
30 dieną siekė 5 355,1 mln. eurų – 0,3 proc. daugiau nei 2016 metų 
pabaigoje. Sparčiausiai nuosavo kapitalo vertė augo kitų įmonių 
sektoriuje – per pirmuosius šešis metų mėnesius apskaitinė vertė 
išaugo 2,8 proc., nuo 208,6 mln. eurų iki 214,4 mln. eurų. Tuo metu 
susisiekimo ir miškininkystės sektoriaus apskaitinė nuosavo kapitalo 
vertė augo nuosaikiau, atitinkamai 0,5 proc. ir 0,1 proc. Energetikos 
sektoriaus nuosavo kapitalo vertė mažėjo 0,1 procentinio punkto 
ir laikotarpio pabaigoje siek 1 976,8 mln. eurų. Valstybės valdomų 
įmonių portfelio dotacijų suma 2017 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 

Turtas ir investicijos

2017 metų birželio mėnesio pabaigoje VVĮ apskaitinė turto vertė siekė 9,3 mlrd. eurų – 1,6 proc. mažiau nei 2016 
metų pabaigoje. Energetikos sektoriaus apskaitinė turto vertė sumažėjo 3,9 proc., iki 4,4 mlrd. eurų, ir sudarė kiek 
mažiau nei pusę viso VVĮ turto vertės. Susisiekimo sektoriaus įmonių apskaitinė turto vertė reikšmingai nekito ir 
sudarė 3,1 mlrd. eurų, tuo tarpu miškininkystės sektoriaus apskaitinė turto vertė išaugo nežymiai, 0,2 proc., ir siekė 
1,2 mlrd. eurų. Kitų įmonių sektoriaus apskaitinė turto vertė augo daugiausiai – 3,8 proc. ir laikotarpio pabaigoje 
sudarė 0,6 mlrd. eurų arba 6,4 proc. viso VVĮ turto.

VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė mažėjo 1,6 proc.
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Turtas (mlrd. eurų)
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Finansiniai įsipareigojimai (mln. eurų)
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188
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Įsipareigojimų ir turto santykis

SusisiekimasEnergetika Miškininkystė Kita Visos VVĮ Lietuvos įmonės*

41,8%37,9%

23,2%24,2%

55,5%

15,4%
1,2%1,0%
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15,9%
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2016-12-31 2017-06-30 D/E (2017-06-30)

16,4%

0,0%

87,7%

23,5% 33,5%

38,0%

*Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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1,8 proc. arba 33,8 mln. eurų. Šį sumažėjimą daugiausia lėmė kritusios 
dotacijos VĮ Ignalinos atominei elektrinei, ataskaitiniu laikotarpiu 
sumažėjusios 30,4 mln. eurų.
 
2017 metų birželio pabaigoje VVĮ finansinių įsipareigojimų ir turto 
santykis siekė 23,5 proc. ir, palyginti su 2016 metų pabaiga, sumažėjo 
1,2 procentinio punkto. Lyginant su visų Lietuvos įmonių rodikliu, 
valstybės valdomų įmonių įsiskolinimo lygis vis dar išliko konservatyvus 
ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 10 procentinių punktų 
mažesnis (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Didžiausias 
nuosavo ir skolinto kapitalo santykis, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, 

išliko kitų įmonių bei energetikos sektoriuose, nepaisant to, jog per 
2017 metų pirmąjį pusmetį energetikos sektoriaus rodiklis sumažėjo 
1,8 proc. Susisiekimo sektoriaus įsipareigojimų ir turto santykis 
išliko palyginti nedidelis ir siekė 15,4 proc. Miškininkystės sektoriaus 
finansinių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, kaip ir 
ankstesniais metais, išlieka artimas nuliui (įskaitant kapitalą didinančią 
apskaičiuotą komercinės paskirties miško vertę).

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

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos turtas 2017 
metų pirmąjį pusmetį, palyginus su 2016 metų pabaiga, 
išaugo 12,2 mln. eurų arba 2,2 proc. ir laikotarpio pabaigoje 

siekė 569,5 mln. eurų. Turtas augo dėl pelningos įmonės veiklos 
didėjusio nuosavo kapitalo – turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybe atitinkantis kapitalas, išaugo 23,7 mln. eurų.

VĮ Turto banko turtas per pirmuosius šešis 2017 metų 
mėnesius išaugo 5,2 proc., iki 167,7 mln. eurų. Didžiausią 
įtaką turto augimui turėjo ilgalaikio materialaus turto, skirto 

parduoti, vertės didėjimas 3,1 procentinio punkto.

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 
agentūros turtas 2017 metų sausio-birželio mėnesiais 
išaugo 8,2 mln. eurų arba 12,2 proc. Didžiausią įtaką turto 

padidėjimui turėjo 5,9 mln. eurų išaugusios pirktos prekės, skirtos 
perparduoti (2015 metų liepos mėnesį pradėtas vykdyti intervencinis 
nugriebto pieno miltelių pirkimas) bei 0,9 mln. eurų išaugę pinigai ir 
pinigų ekvivalentai.

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ 
apskaitinė turto vertė per 2017 metų pirmąjį pusmetį išaugo 
3,7 mln. eurų arba 22,4 proc. ir birželio mėnesio pabaigoje 

siekė 20,3 mln. eurų. Turto augimui didžiausią įtaką darė reikšmingai, 
3,8 mln. eurų išaugusi sumokėtų avansų ir vykdomų materialiojo 
turto statybos darbų vertė, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekusi 
9 mln. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu bendrovės ilgalaikės skolos kredito 
įstaigoms išaugo 3,9 mln. eurų, iki 5,5 mln. eurų.
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„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės turtas 2017 metų 
sausio-birželio mėnesiais sumažėjo 111,6 mln. eurų arba 4,6 
proc. ir laikotarpio pabaigoje siekė 2,3 mlrd. eurų.  Grupės 

turto pokytį daugiausia lėmė sumažėję pinigai bei pinigų ekvivalentai, 
dėl grąžintų paskolų ir apmokėtų prekybos mokėtinų sumų už dujas.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės turtas per pirmuosius šešis 
2017 metų mėnesius sumažėjo 40,2 mln. eurų, iki 1 053 mln. 
eurų. Grupės turtas mažėjo dėl 38,3 mln. eurų sumažėjusių 

ilgalaikių įsipareigojimų – 18,2 mln. eurų sumenkusių ilgalaikių 
paskolų bei 23,2 mln. eurų sumažėjusių kitų ilgalaikių mokėtinų skolų 
ir įsipareigojimų, kurių reikšmingą dalį sudaro UAB „EPSO-G“ skola 
„Lietuvos energija“, UAB už Litgrid AB akcijas.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės apskaitinė turto vertė 
2017 metų pirmąjį pusmetį, lyginant su 2016 metų pabaiga, 
sumažėjo 3,7 proc., iki 621 mln. eurų. Turto mažėjimui 

didžiausią įtaką darė 30,4 mln. eurų, iki 497,4 mln. eurų, sumažėjusios 
dotacijos ir subsidijos.

AB Lietuvos geležinkeliai įmonių grupės turtas ataskaitiniu 
laikotarpiu sumažėjo 13,6 mln. eurų ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 2 072,4 mln. eurų. Pirmąjį 2017 metų pusmetį 

reikšmingai, 23 mln. eurų, mažėjo įmonės ilgalaikis materialusis 
turtas. Materialiojo turto vertės mažėjimui didžiausios įtakos turėjo 
parduotas, nurašytas, perleistas ar perkeltas į kitus balansinius 
straipsnius turtas.

UAB Viešųjų investicijų ir plėtros agentūros apskaitinė turto 
vertė 2017 metų sausio-birželio mėnesiais krito nuo 38,6 
mln. eurų iki 34,1 mln. eurų, t. y. 11,7 proc. Turto mažėjimui 

daugiausia įtakos turėjo 4,8 mln. eurų mažėjusios ilgalaikės skolos 
kredito įstaigoms.

Likusių VVĮ turtas per pirmąjį metų pusmetį padidėjo 9,4 mln. 
eurų. Iš 106 įmonių, kurių turto pokyčiai nebuvo paaiškinti 
detaliau, 68 įmonių apskaitinė turto vertė augo, 38 – mažėjo.
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VVĮ portfelio pardavimo pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė 
1 241 mln. eurų ir, lyginant su 2016 metų atitinkamo laikotarpio 
rezultatais, sumažėjo 2,2 proc. Portfelio pajamų sumažėjimą 
labiausiai lėmė 6,5 proc. sumažėjusios didžiausio VVĮ sektoriaus – 
energetikos – pajamos, kurios smuko nuo 772,6 iki 722 mln. eurų. 
Šio sektoriaus pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė 58,2 proc. 
visų VVĮ portfelio pajamų ir, lyginant su 2016 metų pirmojo pusmečio 

duomenimis, ši dalis visų VVĮ portfelio pardavimo pajamų struktūroje 
sumažėjo – 2016 metų pirmąjį pusmetį ši dalis sudarė 60,9 proc. 
Likusių sektorių pardavimo pajamos didėjo: susisiekimo sektoriaus 
pajamų augimas siekė 3,8 proc., miškininkystės – 5,9 proc., o kitų 
įmonių sektoriaus – 5,7 proc. Susisiekimo sektoriaus pajamų augimas 
nuo 339,8 mln. eurų iki 352,8 mln. eurų lėmė šio sektoriaus pajamų 
didėjimą bendroje portfelio struktūroje nuo 26,8 proc. iki 28,4 proc. 

Pardavimo pajamos

VVĮ pajamos sumažėjo 2,2 proc.

Pardavimo pajamos (mln. eurų)

773

340

81 76

722

353

85 81

Energe�ka MiškininkystėSusisiekimas Kita

2016 sausis-birželis (6 mėn.) 2017 sausis-birželis (6 mėn.)

-6,5%

+3,8%

+5,9% +5,7%

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

VVĮ por�elio pardavimo pajamų pokyčio detalizavimas pagal įmones (tūkst. eurų)
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės pajamos 2017 metų 
pirmąjį pusmetį lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2016 metais 
padidėjo 3,7 proc. ir siekė 208 mln. eurų. Didžiąją dalį pajamų, t. y. 

85 proc., bendrovė uždirbo iš krovinių vežimo veiklos. Šios veiklos pajamos 
padidėjo 2,8 proc. ir siekė 177 mln. eurų dėl 4,6 proc. išaugusių krovinių 
pervežimo apimčių. Reikšmingos įtakos krovinių vežimo pajamų dydžiui turėjo 
perskaičiuoti AB „Orlen Lietuva“ 2014 – 2017 metų laikotarpiu taikyti tarifai, 
lėmę iš AB „Orlen Lietuva“ priskaičiuotų pajamų sumažėjimą 6,8 mln. eurų.  
Keleivių vežimo pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį, lyginant su 2016 metų 
atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 6,8 proc. ir siekė 12,6 mln. eurų.

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros,  kurios pagrindinis uždavinys 
yra kaupti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargas, 2017 metų 
pirmojo pusmečio pajamos siekė 14,3 mln. eurų ir buvo 5,1 mln. eurų 

arba 55,2 proc. didesnės nei tuo pat metu 2016 metais. Pagrindinis pardavimo 
pajamų šaltinis yra valstybės atsargų pardavimo pajamos, kurios 2017 metų 
pirmąjį pusmetį sudarė 96,3 proc. visų pardavimo pajamų ir, lyginant su 2016 
metų atitinkamo laikotarpio duomenimis, padidėjo 57,1 proc. Šias pajamas 
sudarė vien dyzelino pardavimo pajamos, kai tuo tarpu 2016 metų pirmąjį 
pusmetį dyzelino pajamos sudarė 64 proc. valstybės atsargų pardavimo 
pajamų, likusioji dalis, 36 proc., buvo benzino pardavimo pajamos. Per 2017 
metų pirmuosius šešis mėnesius įmonė gavo 496,1 tūkst. eurų valstybės 
atsargų kaupimo ir tvarkymo už kitus asmenis paslaugų pajamų, t. y. 16,7 proc. 
daugiau nei per atitinkamą 2016 metų laikotarpį.

42 miškų urėdijos 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 84,9 mln. eurų 
– tai 6,2 proc., arba 4,9 mln. eurų, daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 
2016 metais. Pajamų padidėjimą lėmė 7 proc. išaugusios apvaliosios 

medienos pardavimo pajamos dėl 4,4 proc. padidėjusios apvaliosios medienos 
pardavimo kainos. Vidutinė parduotos apvaliosios medienos kaina už kubinį 
metrą išaugo nuo 37,6 eurų 2016 metų pirmąjį pusmetį iki 39,2 eurų 2017 
metų pirmąjį pusmetį. Taip pat išaugusias pajamas lėmė ir išaugęs parduotos 
apvaliosios medienos kiekis – 2,4 proc., iki 1 990 tūkst. kub. m.

VĮ Registrų centras  per pirmąjį 2017 metų pusmetį uždirbo 19,9 
mln. eurų pajamų, 3 mln. eurų arba 17,4 proc. daugiau nei per 
atitinkamą 2016 metų laikotarpį. Įmonės pajamų augimui daugiausiai 

įtakos turėjo nekomercinių pajamų padidėjimas 20,2 proc. arba beveik 3 mln. 
eurų, kai tuo tarpu komercinių paslaugų pajamos sumažėjo 9 tūkst. eurų dėl 
16,3 proc. sumažėjusių sertifikatų išdavimo pajamų. Nekomercinių paslaugų 
pajamų grupėje didžiausia pajamų dalis tenka nekilnojamojo turto registro 
pajamoms, kurios sudaro 68,6 proc. ir per ataskaitinį laikotarpį augo 6,9 proc. 
lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. Augimui reikšmingos įtakos 
turėjo ir atsiradusi nauja pajamų rūšis – teisių registrų pajamos, kurios sudarė 
8,3 proc. visų nekomercinių paslaugų pajamų.

VĮ Lietuvos oro uostai pajamos 2017 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje siekė 16,5 mln. eurų ir, palyginti su 2016 metų pirmojo 
pusmečio rezultatais, padidėjo 19,2 proc. Tai lėmė aviacinės veiklos 

pajamų, sudarančių 67,3 proc. visų pajamų, padidėjimas 26,7 proc. dėl 
15,4 proc. padidėjusio aptarnautų keleivių skaičiaus bei 10,5 proc. išaugusio 
aptarnautų skrydžių skaičiaus. Neaviacinės veiklos pajamos padidėjo 6,3 proc. 
ir siekė 5,4 mln. eurų. Vienas iš pagrindinių šios veiklos pajamų šaltinių yra 
nuomos pajamos, sudarančios 45,5 proc. visų neaviacinės veiklos pajamų. 
Daugiausia šių pajamų gaunama dalinai išnuomojus keleivių terminalus.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė per 2017 metų pirmąjį 
pusmetį uždirbo 537 mln. eurų pardavimo pajamų, t. y. 7,4 proc. 
arba 42,7 mln. eurų mažiau nei tuo pat metu 2016 metais. Didžiausia 

grupės pajamų dalis gauta iš elektros energijos tiekimo ir skirstymo bei dujų 
skirstymo. Šios pajamos sudarė 282,2 mln. eurų, arba 52 proc. visų pajamų, 
ir buvo 24,8 mln. eurų mažesnės nei 2016 metų pirmąjį pusmetį. Pajamų 
sumažėjimą lėmė  nustatytos mažesnės elektros energijos ir gamtinių dujų 
kainos vartotojams. Taip pat svarbią dalį grupės pajamų struktūroje (35 proc.) 
sudarė prekybos elektra ir dujomis pajamos, kurios, lyginant su 2016 metų 
pirmojo pusmečio rezultatais, sumažėjo 4,6 mln. eurų. Pajamos iš elektros 
energijos gamybos, sudarančios 10 proc. visų pajamų, sumažėjo 10,2 mln. 
eurų dėl mažesnių elektros energijos gamybos apimčių – pagaminta 11,6 proc. 
mažiau elektros energijos nei 2016 metų pirmąjį pusmetį. 
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AB  „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos statistika

Kroviniai (mln. tonų) Keleiviai (mln.)

23,023,6 23,4 24,5

2,1 2,1 2,22,2

23%

14% 23%

30%
28%

 

2015-06-30 2016-06-30 2017-06-30

Miškų urėdijų medienos pardavimai

Medienos pardavimų pajamos (mln. eurų)
Medienos pardavimai (tūkst. kub. m)
Medienos kaina (eurai/kub. m)

70,6 73,0 78,1

1 734

41

1 943

38 39

1 990

35%

VĮ Lietuvos oro uostai veiklos rezultatai (tūkst.)

Aptarnautų orlaivių skaičius Aptarnautų keleivių skaičius

2015-06-30

1 929
2 211

2 551

2016-06-30 2017-06-30

24
25

28

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės pajamų struktūra

52%

10%

35%

3%

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

Elektros energijos gamyba

Prekyba elektra bei dujomis

Kita veikla
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UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2017 metų pirmąjį pusmetį 
uždirbo 111,1 mln. eurų pajamų, t. y. 6,6 proc. arba 7,8 mln. 
eurų mažiau nei 2016 metų pirmąjį pusmetį.  Tam didžiausios 

įtakos turėjo 4 mln. eurų sumažėjusios delspinigių pajamos, mažesnės 
elektros energijos balansavimo ir reguliavimo pajamos bei vartotojams 
7,8 proc. sumažintas gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifas. 
Didžiausią dalį, 63,1 proc., įmonės pardavimo pajamų sudarančios 
elektros energijos ir susijusių paslaugų pajamos sumažėjo 4,9 proc. 
ir siekė 70,1 mln. eurų. Reikšmingai, 4,1 proc., sumažėjo ir gamtinių 
dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos, kurios ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje siekė 32,4 mln. eurų, kitų pajamų mažėjimas 
siekė 25 proc.

AB „Klaipėdos nafta“  pajamos už ataskaitinį laikotarpį siekė 
52,3 mln. eurų, 8,7 proc. mažiau nei 2016 metų sausio–
birželio mėnesiais. Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausia pajamų 

dalis buvo gauta iš SGD terminalo veiklos (66,9 proc. visų pajamų). 
Lyginant su 2016 metų pirmojo pusmečio rezultatais, SGD terminalo 
pajamos išaugo 2,6 proc. nepaisant 47,1 proc. sumažėjusio išdujinto 
gamtinių dujų kiekio, nes SGD terminalo veikla yra reguliuojama, 
nustatant viršutinę kainų ribą. Naftos terminalo pajamos sumažėjo 
25,7 proc. ir bendroje pajamų struktūroje sudarė 31 proc. arba 16,2 
mln. eurų. Šių pajamų smukimą sąlygojo 26,3 proc. sumažėjusi naftos 
terminalo krova dėl mažesnio tranzitinių krovinių iš Baltarusijos 
srauto. Subačiaus kuro bazėje pajamos 2017 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje siekė 1,1 mln. eurų ir buvo 21,4 proc. didesnės nei 2016 
metų atitinkamą laikotarpį.

VĮ Turto bankas per 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 
1,6 mln. eurų pajamų, t. y. 63,5 proc. mažiau nei 2016 
metų pirmąjį pusmetį. Nepaisant 96,3 išaugusių atlygio už 

nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas pajamų, ženklų 
sugeneruotų pajamų mažėjimą lėmė uždirbtų pajamų iš atlygio už 
nekilnojamojo turto ir žemės pardavimą mažėjimas, siekęs 2,3 mln. 
eurų arba 89,7 proc. Didžiausią dalį, 38,4 proc., visų pardavimo 
pajamų 2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė atlygis ir kompensuojamos 
sąnaudos už skolų valstybei išieškojimą, kurios, lyginant su 2016 metų 
pirmojo pusmečio rezultatais, sumažėjo 41,2 proc.  Reikšmingai, 
60,7 proc. sumažėjo ir atlygio už nekilnojamojo turto atnaujinimo 
organizavimą ir koordinavimą pajamos.

Likusių VVĮ pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį buvo 4 mln. 
eurų didesnės nei 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje.  
Iš 65 įmonių, kurių pardavimo pajamų pokyčiai nebuvo 

paaiškinti detaliau, 36 įmonių pajamos augo, o likusiųjų 29 įmonių 
uždirbtos pajamos mažėjo.

„ 
 

„ 
 

„ 
 

 
 

AB „Klaipėdos na�a“ pajamų struktūra (tūkst. eurų)

VĮ Turto banko pajamų struktūra

1,4 1,1

21,8

16,2

3534,1

2016-06-30 2017-06-30

Subačiaus kuro bazė Na�os terminalas SGD terminalas

Atlygis ir kompensuojamos sąnaudos už skolų valstybei išieškojimą

Atlygis už nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimą ir koordinavimą

Atlygis už akcijų priva�zavimą

Atlygis už nekilnojamojo turto ir žemės pardavimą

Atlygis už nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas

Nuomojamos patalpos

Kitos pajamos

559,6

165,5
63,3

258

272,4

280,1
6,9
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Valstybės valdomos įmonės per 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 
114,5 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – tai 15,2 proc. mažiau 
nei tuo pat metu 2016 metais. Portfelio normalizuoto grynojo pelno 
sumažėjimui daugiausiai įtakos turėjo 21,7 proc., arba 21,8 mln. eurų, 
sumažėjęs energetikos sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas. 
Šio sektorius 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbtas normalizuotas 
grynasis pelnas sudaro didžiąją dalį viso VVĮ portfelio normalizuoto 
grynojo pelno, nepaisant to, kad jo dalis, lyginant su 2016 metų 
pirmojo pusmečio duomenimis, sumažėjo nuo 74,4 proc. iki 68,7 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat sumažėjo ir susisiekimo sektoriaus bei 
kitų įmonių sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas, kuris, lyginant 
su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo atitinkamai 3,5 
proc. ir 11,5 proc. Tuo tarpu miškininkystės sektoriaus normalizuotas 
grynasis pelnas, lyginant su 2016 metų pirmu pusmečiu, išaugo 20,7 
proc.  arba 2,6 mln. eurų. 

Normalizuotas grynasis pelnas

Normalizuotas grynasis pelnas sumažėjo 15,2 proc.

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

84 014

134 945 -13 120

-4 333
-3 539

-2 930
-2 839

571 675 1 219 1 403
2 576 -175 114 481

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

2017 
sausis–
birželis

(6 mėn.)

2016 
sausis–
birželis

(6 mėn.)

2015 
sausis–
birželis

(6 mėn.)

Kitų VVĮ
poveikis

42 miškų
urėdijos
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AB
Lietuvos
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paskolų
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monetų
kalykla
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bankas

AB
„Lietuvos

geležinkeliai“
įmonių
grupė

UAB
„EPSO-G“

įmonių
grupė
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„Klaipėdos

nafta“

„Lietuvos
energija“,

UAB,
įmonių
grupė

12 15

SusisiekimasEnergetika Miškininkystė Kita

-21,7%

79

101

15 15

-3,5% +20,7%
-11,5%

7 6

Normalizuotas grynasis pelnas (mln. eurų)

2016 sausis–birželis (6 mėn.) 2017 sausis–birželis (6 mėn.)

42 miškų urėdijos

2017-06-302016-06-302015-06-302014-06-30

13 803

32,0

9 040

86,7

12 346

31,7

2 530

77,8

12 252

31,1

2 462

79,9

12 726

34,5

4 937

84,9

Grynasis pelnas (tūkst. eurų)
Netipiniai mokesčiai valstybei (tūkst. eurų)

Pardavimo pajamos (mln. eurų)
Pardavimo savikaina (mln. eurų)

42 miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas 2017 metų 
pirmąjį pusmetį buvo 2,6 mln. eurų arba 20,7 proc. didesnis 
nei atitinkamu laikotarpiu 2016 metais. Pagrindinė miškų 

urėdijų pelno augimo priežastis – 7 proc. išaugusios apvaliosios 
medienos pardavimo pajamos ir tik 3,8 proc. išaugusi apvaliosios 
medienos pardavimo savikaina. Apvaliosios medienos pardavimo 
pajamų augimą sąlygojo 2,4 proc. augęs parduotas apvaliosios 
medienos kiekis ir 4,4 proc. (nuo 37,6 eurų už kub. m. iki 39,2 eurų už 
kub. m.) augusi apvaliosios medienos pardavimo kaina.
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VĮ Lietuvos oro uostų normalizuotas grynasis pelnas per 2017 
metų pirmuosius šešis mėnesius, palyginus su 2016 metų 
pirmuoju pusmečiu, išaugo 70,9 proc. ir siekė 3,4 mln. eurų. 

Normalizuoto pelno augimui daugiausia įtakos turėjo atitinkamai 15,4 
proc. ir 10,5 proc. išaugę keleivių ir skrydžių srautai, dėl kurių aviacinės 
veiklos pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį buvo 26,7 proc. didesnės 
nei atitinkamu 2016 metų laikotarpiu. Tuo tarpu įmonės sąnaudos 
augo tik 10,7 proc., iš kurių daugiausiai – ilgalaikio turto priežiūros, 
remonto ir komunalinės sąnaudos, išaugusios 31,9 proc., iki 3,2 mln. 
eurų.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro grynasis rezultatas 
ataskaitiniu laikotarpiu buvo 1,2 mln. eurų didesnis, nei 2016 
metų sausio-birželio mėnesiais, kuomet buvo patirtas 500 

tūkst. eurų nuostolis. Grynojo pelno augimą labiausiai skatino dėl 
TeliaLietuva AB nuostolių padengimo  išaugusios finansinės veiklos 
pajamos bei 6,1 proc. mažėjusios bendrovės sąnaudos.

UAB Būsto paskolų draudimo grynasis pelnas 2017 metų 
pirmąjį pusmetį, palyginus su atitinkamu praėjusių metų 
laikotarpiu, išaugo nuo 27,5 tūkst. eurų iki 702,3 tūkst. eurų. 

Augimą lėmė daugiau nei du kartus išaugusios bendrovės pardavimo 
pajamos, taip pat augusios kitos veiklos bei finansinės ir investicinės 
veiklos pajamos.

AB Lietuvos monetų kalyklos grynasis pelnas ataskaitiniu 
laikotarpiu siekė 250,6 tūkst. eurų, kai atitinkamu 2016 
metų laikotarpiu buvo patirtas 320,1 tūkst. eurų nuostolis. 

Didžiausią įtaką pelno augimui darė daugiau nei 80,4 proc. išaugusios 
pardavimo pajamos. Dėl palankių rinkos sąlygų pajamos daugiausia 
augo apyvartinių monetų, kolekcinių monetų bei medalių pardavimo 
segmentuose. Tuo pačiu laikotarpiu bendrovės pardavimo savikaina 
išaugo tik 52,6 proc. Kitos sąnaudos bei pajamos reikšmingai nekito.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė per 2017 metų 
pirmąjį pusmetį uždirbo 59,2 mln. eurų normalizuoto grynojo 
pelno, tai 18,1 proc. mažiau nei per 2016 metų sausio-birželio 

mėnesius. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės grynasis pelnas buvo 22,6 
proc. mažesnis nei 2016 metų pirmojo pusmečio pabaigoje ir siekė 
51,9 mln. eurų. Sumenkusį Grupės rezultatą lėmė pardavimo pajamų 
sumažėjimas 7,4 proc. Labiausiai pajamų sumažėjimą lėmė energijos 
persiuntimo pajamų sumažėjimas 24,75 mln. eurų dėl nustatytos 
mažesnės elektros energijos ir gamtinių dujų kainos vartotojams.

AB „Klaipėdos nafta“ per 2017 metų pirmuosius šešis 
mėnesius uždirbo 7,4 mln. eurų grynojo pelno, kuris buvo 
37 proc. arba 4,3 mln. eurų mažesnis nei 2016 metų pirmąjį 

pusmetį. Įmonės pelno mažėjimą lėmė 26,3 proc. sumenkusi 
naftos terminalo krova, kuri sąlygojo naftos produktų grynojo pelno 
sumažėjimą 42,7 proc. iki 5 mln. eurų. Bendrovės rezultatams neigiamą 
įtaką taip pat darė Subačiaus kuro bazės veikla, kurios grynasis pelnas 
ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 72,1 proc. bei SGD mažos apimties 
krovos terminalo veikla, kurios nuostolis padidėjo 0,6 mln. eurų. Iš 
SGD terminalo veiklos Bendrovė uždirbo 3 mln. eurų grynojo pelno, 
15,8 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė 2017 metų pirmąjį pusmetį 
uždirbo 14,7 mln. eurų grynojo pelno, 3,5 mln. eurų arba 19,4 
proc. mažiau nei tuo pat metu 2016 metais. Grynojo pelno 

mažėjimui įtakos turėjo labiau nei veiklos sąnaudos sumažėjusios 
Grupės pajamos. Tam didžiausios įtakos turėjo 4,0 mln. eurų 
sumažėjusios delspinigių pajamos, mažesnės elektros energijos 
balansavimo ir reguliavimo pajamos bei vartotojams 7,8 proc. 
sumažintas gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifas. 
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12,5%

11,0%

VĮ Lietuvos oro uostai

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė

AB „Klaipėdos na�a“ grynasis pelnas (mln. eurų)

Aviacinės veiklos pajamos (tūkst. eurų)
Neaviacinės veiklos pajamos (tūkst. eurų)
Normalizuotas grynasis pelnas (mln. eurų)

Pardavimo pajamos (tūkst. eurų)
Normalizuotas grynasis pelnas (tūkst. eurų)
Normalizuoto grynojo pelno marža 

1 979

11 140

3 3827 387

1 4511 075

6 533

3 811
4 261

8 793

5 089

5 408

8,7

0,6

-0,2

0,2
2,6 3,0

5,0
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SGD terminalo veikla SGD mažos apim�es krovos terminalo veikla
Subačiaus kuro bazės veiklaNa�os terminalo veikla

579,6

72,3 59,2

537,0

2016-06-30 2017-06-30

Gam�nių dujų perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos
Kitos pajamos
Veiklos sąnaudos

Elektros ir susijusių paslaugų pajamos

70,173,8
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės grynasis 
rezultatas 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 
neigiamas ir sudarė – 6,1 mln. eurų. Lyginant su 2016 

metų atitinkamu laikotarpiu, grynasis nuostolis padidėjo 2,9 mln. 
eurų. Nepaisant to, kad Grupės, pardavimo pajamos dėl 2,8 proc. 
augusių pajamų už krovinių pervežimus ir 6,9 proc. didėjusių pajamų 
už keleivių pervežimus išaugo 3,7 proc., Grupės grynasis pelnas 
sumažėjo dėl augusios pardavimo savikainos, kuri išaugo 5,7 proc. 
iki 182,7 mln. eurų. Neigiamiems Grupės rezultatams didžiausią įtaką 
darė neigiamas Bendrovės grynasis pelnas, siekiantis -4,2 mln. eurų. 
Bendrovės nuostolis 2017 metų birželio pabaigoje sudarė 69,7 proc. 
viso Grupės nuostolio.

VĮ Turto banko 2017 metų pirmojo pusmečio normalizuotas 
rezultatas buvo neigiamas, siekiantis -0,1 mln. eurų, nors 
2016 metais atitinkamu laikotarpiu buvo gautas 2,7 mln. eurų 

siekiantis normalizuotas grynasis pelnas. Įmonės neigiamą rezultatą 

pagrinde lėmė reikšmingai sumažėjusios pardavimo pajamos, kurios 
buvo 63,5 proc. mažesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2016 metais. 
Pardavimo pajamų sumažėjimui didžiausią įtaką darė 89,7 proc. 
sumažėjusios pajamos už nekilnojamojo turto ir žemės pardavimą. VĮ 
Turto banko neigiamą rezultatą taip pat sąlygojo pardavimo savikainos 
augimas 8,5 proc. dėl 28,1 proc. augusių darbuotojų darbo užmokesčio 
ir su juo susijusių sąnaudų.

Kitos VVĮ 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 175 tūkst. 
eurų mažiau nei atitinkamu 2016 metų laikotarpiu. Iš 64 
įmonių, kurių pokyčiai nebuvo detaliau aprašyti, 31 įmonės 

normalizuotas grynasis rezultatas augo, 33 – mažėjo.

„ 
 

„ 
 

„ 
 

VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 4,4 proc. ir, palyginti su 2016 metų gruodžio 
31 d. įvertinta grąža, sumažėjo 0,5 procentinio punkto. Ataskaitiniu laikotarpiu augo tik miškininkystės sektoriaus normalizuota grąža, kuri 2017 
metų birželio mėnesio pabaigoje siekė 2,6 proc., 0,2 procentinio punkto daugiau nei 2016 metų pabaigoje. Energetikos sektoriaus normalizuota 
nuosavo kapitalo grąža per ataskaitini laikotarpį sumažėjo 1,2 procentinio punkto, iki 8,4 proc. 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 2017 
metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 2,9 proc. ir buvo 0,4 procentinio punkto mažesnė nei 2016 metų pabaigoje.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža

Energe�ka Susisiekimas Miškininkystė Kita Visos VVĮ

2017-06-302016-12-31

9,6%

1,8% 1,7%
2,6%

3,2% 2,9%

4,9% 4,4%

2,4%

8,4%



LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2017 METAIS. TARPINĖ ATASKAITA. SAUSIS–BIRŽELIS 19PORTFELIO REZULTATŲ APŽVALGA 

DuPont analizė

Reikšmingiausios įtakos portfelio rezultatams turėjo energetikos ir susisiekimo sektoriai, kuriems priklauso didžiausios VVĮ. Šiems sektoriams 
priklausančių įmonių turtas kartu sudarė 81,1 proc., normalizuotas grynasis pelnas – 84,6 proc., pardavimo pajamos – 86,8 proc., o nuosavas 
kapitalas – 73,7 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 sektoriaus įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža 
analizuojamu laikotarpiu buvo 1,2 procentiniu punktu mažesnė nei 
2016 metais. Grąžos mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo 11,6 proc. 
smukęs sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas. Kritus tiek sektoriaus 
pajamoms, tiek apskaitinei turto vertei, turto apyvartumo rodiklis 
reikšmingai nekito – sumažėjo 0,1, iki 0,32. Analizuojamu laikotarpiu 
augus sektoriaus nuosavo kapitalo vertei ir mažėjus turtui, finansinio 
sverto rodiklis sumažėjo iki 2,26.

Susisiekimo sektoriaus įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža ir 
toliau išliko viena mažiausių VVĮ portfelyje ir analizuojamu laikotarpiu 
siekė 1,7 proc. – 0,1 procentiniu punktu mažesnė nei 2016 metais. 
Normalizuotam grynajam sektoriaus pelnui mažėjus 1,6 proc. ir 
pajamoms išaugus beveik 2 proc., normalizuota grynojo pelno maža 
krito 0,2 procentinio punkto ir sudarė 4,7 proc. Analizuojamu laikotarpiu 
augus tiek sektoriaus pajamoms, tiek turtui, turto apyvartumo rodiklis 
reikšmingai nekito ir siekė 0,23. Sektoriaus nuosavo kapitalo vertei augus 
panašiu greičiu, kaip ir turtui, finansinio sverto rodiklio vertė išliko lygi 
1,61.

Miškininkystės sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo grąža 
analizuojamu laikotarpiu išaugo iki 2,6 proc. Sektoriaus įmonių 
pajamoms išaugus 3 proc., o normalizuotam grynajam pelnui – 9,2 
proc., normalizuota grynojo pelno marža padidėjo 1 procentiniu punktu 
– iki 18,6 proc. Analizuojamu laikotarpiu augus tiek įmonių pajamoms, 
tiek turtui, tiek ir nuosavam kapitalui, turto apyvartumo bei finansinio 
sverto rodikliai reikšmingai nekito ir išliko lygūs atitinkamai 0,13 ir 1,02.

Kitų įmonių sektoriaus normalizuota nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 
0,3 procentinio punkto ir analizuojamo laikotarpio pabaigoje siekė 
2,9 proc. Pokytį lėmė reikšmingai, 11,4 proc., sumažėjęs sektoriaus 
normalizuotas grynasis pelnas ir išaugusi apskaitinė nuosavo kapitalo 
vertė. Augus sektoriaus įmonių pajamoms ir mažėjus normalizuotam 
grynajam pelnui normalizuoto grynojo pelno marža krito 0,6 procentinio 
punkto ir laikotarpio pabaigoje sudarė 3,6 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu 
augus tiek įmonės pajamoms, tiek turtui, turto apyvartumo rodiklio 
reikšmė pastebimai nekito ir siekė 0,30. Sektoriaus įmonių apskaitinei 
turto vertei didėjus sparčiau, nei nuosavo kapitalo, finansinio sverto 
rodiklis išaugo 0,06 ir pasiekė 2,62.

Nuosavybės grąža pagal DuPont analizę

2017 metų birželio mėnesio pabaigoje VVĮ portfelio normalizuota nuosavo kapitalo grąža siekė 4,4 proc. ir, palyginti su 
2016 metų finansiniais rezultatais, buvo 0,5 procentinio punkto mažesnė. Portfelio pajamų bei spartus normalizuoto 
grynojo pelno mažėjimas lėmė 0,7 procentinio punkto mažesnę normalizuoto grynojo pelno maržą, kuri ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje siekė 9,5 proc. Kritus tiek portfelio pardavimo pajamoms, tiek apskaitinei turto vertei, turto 
apyvartumo rodiklis reikšmingai nekito ir siekė 0,27. VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertei augus, o turto – mažėjus, 
finansinio sverto rodiklis sumažėjo ir 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 1,76.

VVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža mažėjo

Grynojo pelno marža
(Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos) 

Turto apyvartumas 
(Pardavimo pajamos/Turtas) 

Finansinis svertas 
(Turtas/Nuosavas kapitalas)ROE
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Finansinis svertas

2016 metai: 4,9%          
2017 m. II ketv.: 4,4%

2016 metai: 9,6%          
2017 m. II ketv.: 8,4%

2016 metai: 1,8%          
2017 m. II ketv.: 1,7%

2016 metai: 2,4%          
2017 m. II ketv.: 2,6%

2016 metai: 3,2%          
2017 m. II ketv.: 2,9%

2016 metai: 10,2%          
2017 m. II ketv.: 9,5%

2016 metai: 0,27
2017 m. II ketv.: 0,27

2016 metai: 1,77          
2017 m. II ketv.: 1,76

2016 metai: 12,6%
2017 m. II ketv.: 11,5%

2016 metai: 0,33
2017 m. II ketv.: 0,32

2016 metai: 2,30          
2017 m. II ketv.: 2,26

2016 metai: 4,9%          
2017 m. II ketv.: 4,7%

2016 metai: 0,23
2017 m. II ketv.: 0,23

2016 metai: 1,61
2017 m. II ketv.: 1,61

2016 metai: 17,6%          
2017 m. II ketv.: 18,6%

2016 metai: 0,13
2017 m. II ketv.: 0,13

2016 metai: 1,02          
2017 m. II ketv.: 1,02

2016 metai: 4,2%          
2017 m. II ketv.: 3,7%

2016 metai: 0,30          
2017 m. II ketv.: 0,30

2016 metai: 2,56          
2017 m. II ketv.: 2,62



Įmonių aprašymai

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė

AB Lietuvos pašto įmonių grupė

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

VĮ Lietuvos oro uostai

VĮ „Oro navigacija“

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

Kelių priežiūros įmonės

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė

„Lietuvos energijos gamyba“,  AB

AB „Energijos skirstymo operatorius“

UAB „EPSO-G“ įmonių grupė

LITGRID AB įmonių grupė

AB „Amber Grid“

AB „Klaipėdos nafta“

Miškų urėdijos

VĮ Registrų centras

VĮ „Regitra“
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Krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos, geležinkelių tinklo 
administravimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, 
priežiūra ir plėtra

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

„Lietuvos geležinkeliai“ valdo įmonių „Geležinkelio tiesimo centras“, 
„Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, „Geležinkelių projektavimas“, 
„Gelsauga“, „Geležinkelių aplinkosaugos centras“ ir „Rail Baltica statyba“ 
100 proc. akcijų, 79,61 proc. VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ kapitalo ir 
34 proc. Lietuvos ir Austrijos UAB „voestalpine VAE Legetecha“ akcijų.

Per 2017 metų pirmąjį pusmetį „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 24,5 mln. 
tonų krovinių – 4,6 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2016 metais. 
Tarptautiniai pervežimai sudarė 72 proc., arba 17,6 mln. tonų 2017 metų 
pirmąjį pusmetį vežtų krovinių, vietiniai pervežimai atitinkamai siekė 6,9 mln. 
tonų ir sudarė 28 proc. krovinių vežimo apimties. Esminius pokyčius krovinių 
vežimo srityje lėmė išaugęs tarptautinių krovinių srautas, atsistatė pervežimai 
Kaliningrado srities kryptimi (Kaliningrado tranzito apimtys augo 16,2 proc., 
iki 5,2 mln. tonų), 6 proc. (iki 8,3 mln. tonų) augo tranzitiniai pervežimai per 
Klaipėdos uostą. 

Pervežtų keleivių skaičius padidėjo 3,8 proc. (80 tūkst. keleivių), iki 2,2 
mln. keleivių. Vietiniais maršrutais pervežta 5 proc. daugiau keleivių nei 
per 2016 metų sausio – birželio mėnesius. Vietiniais maršrutais pervežtų 
keleivių skaičiaus, kuris sudaro 81,8 proc. visų pervežtų keleivių, augimą lėmė 
atnaujintas keleivinių riedmenų parkas, atskiruose maršrutuose didinamas 
traukinių važiavimo dažnis, siūlomos naujos paslaugos keleiviams (pavyzdžiui, 
jungtiniai maršrutai: Vilnius-Palanga, Vilnius-Nida). Tarptautiniais maršrutais 
vežta nežymiai mažiau keleivių nei 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, 
atsisakyta neefektyvaus maršruto Vilnius-Maskva.

Įmonių grupės pardavimo pajamos išaugo 3,7 proc., iki 208 mln. eurų. 
Didžiausią dalį, 85 proc., pardavimo pajamų sudarančios pajamos už krovinių 
pervežimus padidėjo 2,8 proc. ir siekė 176,8 mln. eurų, papildomų paslaugų 
pardavimo pajamų augimas siekė 10,4 proc., o pajamos už keleivių, bagažo bei 
pašto pervežimus padidėjo 6,9 proc. Grupės pardavimo savikaina padidėjo 
5,7 proc., iki 182,7 mln. eurų. Reikšmingą įtaką pardavimo savikainos 
didėjimui turėjo išaugusi dyzelinių degalų kaina, taip pat laikinai padidėjusios 
personalo išlaikymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2017 metų pirmąjį pusmetį grupė patyrė beveik 2 kartus didesnį grynąjį 
nuostolį, kuris buvo lygus 6,1 mln. eurų. Grupės grynajam rezultatui 
ženkliausios įtakos turėjo išaugusios bendrovės sąnaudos bei sumažėjusios 
daugelio patronuojamųjų įmonių pajamos. Grupės EBITDA paaugo 2,8 proc. 
ir 2017 metų birželį siekė 60,7 mln. eurų.

  • Pervežtų krovinių kiekis išaugo 4,6 proc. 
  • Grupės pardavimo pajamos išaugo 3,7 proc.
  • Grupė patyrė dvigubai didesnį nuostolį nei prieš  
 metus

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos  200 583  207 960

Pardavimo savikaina  172 777  182 696

Bendrasis pelnas (nuostoliai)  27 806  25 265

Veiklos sąnaudos  31 247  30 959

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)  4 389   434

Veiklos pelnas (nuostoliai)   948 -5 261

EBITDA  59 065  60 695

Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 128 -6 058

Grynojo pelno marža -1,6% -2,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 1 967 805 1 942 262

Trumpalaikis turtas  118 183  130 148

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  20 666  22 316

Turto iš viso 2 085 988 2 072 410

Nuosavas kapitalas 1 093 614 1 087 853

Dotacijos, subsidijos  596 382  605 685

Įsipareigojimai  395 993  378 872

   Finansiniai įsipareigojimai  301 470  283 076

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 085 988 2 072 410

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) -0,2% -0,4%

ROE (paskutinių 12 mėnesių) -0,5% -0,7%

D/E 27,6% 26,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius  11 980  10 863

Vadovaujančių darbuotojų skaičius   6   6

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 6 206  5 489

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Mantas Bartuška

Valdybos pirmininkas    Romas Švedas* (Vilniaus universitetas, Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų institutas) 

Valdybos nariai      Rolandas Zukas* (UAB “EPSO-G” generalinis direktorius) 
Paulius Martinkus (Susisiekimo ministerija)

Monika Rimkūnaitė-Bložė* (verslo konsultantė)
Mantas Bartuška (generalinis direktorius)

* Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

218

1,1%
201

-1,6%

208

 

 

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
2,07

mlrd. eurų -2,9%
2015 sausis–birželis

(6 mėn.)
2016 sausis–birželis

(6 mėn.)
2017 sausis–birželis

(6 mėn.)
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AB Lietuvos pašto įmonių grupė
www.post.lt

Daiktų siuntimo, informacijos siuntimo, 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 2017 metų pirmąjį pusmetį Lietuvos pašto įmonių grupė suteikė 
72,7 mln. vienetų paslaugų – 19 proc. mažiau nei per 2016 metų 
atitinkamą laikotarpį. Didžiausią įtaką paslaugų apimčių mažėjimui 
turėjo informacijos siuntimo paslaugose, kurios sudarė 56 proc. visų 
suteiktų paslaugų, 14,6 mln. vienetų arba 41 proc. sumažėjusios 
neadresuotosios reklamos apimtys.  

Grupės pardavimo pajamos 2017 metų birželio mėnesio pabaigoje 
pasiekė 35,4 mln. eurų ir buvo 4,7 proc. didesnės nei 2016 metais 
tuo pačiu laikotarpiu. Pašto paslaugų pajamų, kurios sudaro 71,5 proc. 
(25,3 mln. eurų) visų pardavimo pajamų, gauta 10,1 proc. daugiau, iš 
jų daiktų siuntimo paslaugų padidėjo 10,6 proc. (iki 15,1 mln. eurų), 
informacijos siuntimo paslaugos padidėjo 9,4 proc. (iki 10,2 mln. 
eurų). Finansinių paslaugų pajamos beveik nekito, kai tuo tarpu kitų 
paslaugų pajamos sumažėjo 15,7 proc. dėl mažesnės mažmeninės 
prekybos apyvartos bei pajamų iš papildomų pašto paslaugų, susijusių 
su korespondencijos siuntomis iš Kinijos į Europos šalis, nebuvimas.

Grupės veiklos sąnaudos sudarė 36,7 mln. eurų. Palyginti su 2016 
metų pirmuoju pusmečiu jos išaugo 6,8 proc. Tarptautinio pašto 
vežimo ir atsiskaitymų su užsienio šalių paštais sąnaudos 2017 metų 
pirmąjį pusmetį buvo 8,8 proc. didesnės nei 2016 metų birželio 
pabaigoje. Taip pat patirta daugiau sąnaudų už medžiagas ir žaliavas 
bei priskaičiuota daugiau ilgalaikio turto nusidėvėjimo. Didžiausią 
sąnaudų dalį (60 proc.) sudarančios su darbuotojais susijusios 
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį buvo 11,2 proc. didesnės nei 2016 
metais tuo pačiu laikotarpiu. Nors darbuotojų skaičius įmonėje mažėja, 
tačiau dėl augančio vidutinio darbo užmokesčio, darbo užmokesčio 
sąnaudos pastoviai auga. 

2017 metų sausio-birželio mėnesiais Lietuvos pašto įmonių grupė 
patyrė 859 tūkst. eurų grynąjį nuostolį, kuris lyginant su 2016 metų 
pirmojo pusmečio rezultatais, padidėjo tris kartus. Grupės EBITDA 
rodiklis 2017 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 319 tūkst. eurų, 
prieš metus šis rodiklis siekė 967 tūkst. eurų.

Įmonių grupės investicijos 2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė 1 058 
tūkst. eurų, iš kurių 72,3 proc. lėšų buvo skirta patalpų, skirtų paštams, 
įrengimui ir atnaujinimui bei Ateities laiškininko projekto įrangai įsigyti.

  • Suteiktų paslaugų kiekis sumažėjo 19 proc.
  • Grupės pardavimo pajamos išaugo 4,7 proc.
  • EBITDA rodiklis mažėjo 67 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos  33 812  35 402

Veiklos sąnaudos  34 335  36 673

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)   317   346

Veiklos pelnas (nuostoliai) -206 -925

EBITDA   967   319

Grynasis pelnas (nuostoliai) -211 -859

Grynojo pelno marža -0,6% -2,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas  36 299  36 196

Trumpalaikis turtas  34 916  36 101

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  4 843  4 314

Turto iš viso  71 215  72 297

Nuosavas kapitalas  21 698  20 838

Dotacijos, subsidijos   12   11

Įsipareigojimai  49 506  51 448

   Finansiniai įsipareigojimai  10 497  14 916

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  71 215  72 297

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

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

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 0,1% -2,6%

D/E 48,4% 71,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius  5 992  5 885

Vadovaujančių darbuotojų skaičius   10   9

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 3 928  4 102

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  l.e.p. Inga Visockytė

Valdybos pirmininkas                                                                          Nepaskirtas

Valdybos nariai                                      Jonas Butautis* („Magnetic MRO AS“)
Paulius Martinkus (Susisiekimo ministerija)

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

* Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
72,3

mln. eurų 2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)

35 34 35

-1,4%
-0,6%

-2,4%
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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 2017 metų pirmąjį pusmetį Klaipėdos uoste perkrauta 20,6 mln. 
tonų jūrinių krovinių – 0,6 mln. tonų daugiau nei 2016 metų pirmąjį 
pusmetį. Daugiausiai Klaipėdos uoste krauta biriųjų krovinių – pilta 
9,3 mln. tonų, t. y. 25,1 proc. daugiau nei tuo pačiu metu prieš metus. 
2017 metų pirmąjį pusmetį pasiekti geriausi pirmojo pusmečio krovos 
rezultatai Klaipėdos uosto istorijoje.

Klaipėdos uosto direkcijos pardavimo pajamos augo 0,9 proc., iki 
28,6 mln. eurų. Rinkliavų pajamos, sudarančios 86,9 proc. uosto 
pagrindinės veiklos pajamų, beveik nepakito ir siekė 24,8 mln. eurų, 
o  uosto žemės nuomos pajamos padidėjo 6,9 proc., iki 3,7 mln. eurų. 
Įmonės veiklos sąnaudos 2017 metų sausio–birželio mėnesiais sudarė 
13,4 mln. eurų ir, palyginti su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, 
sumažėjo 1,1 proc. Tipinės veiklos sąnaudų mažėjimui didžiausią 
įtaką darė 4,9 proc., iki 6,3 mln. eurų, sumažėjusios ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo sąnaudos, nors uosto akvatorijos valdymo darbų 
sąnaudos padidėjo 3,5 karto (nuo 0,5 mln. eurų iki 2 mln. eurų).

Klaipėdos uosto direkcijos 2017 metų pirmojo pusmečio 
normalizuotas grynasis pelnas padidėjo 0,4 proc., iki 15,4 mln. 
eurų. Uosto direkcijos EBITDA rodiklis sumažėjo 1,3 proc. Ataskaitiniu 
laikotarpiu šis įmonės rodiklis buvo 21,5 mln. eurų. 2017 metų pirmojo 
pusmečio normalizuoto grynojo pelno marža siekė 53,7 proc. ir buvo 
0,3 procentinio punkto mažesnė nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį.

2017 metų pirmojo pusmečio įmonės investicijos sudarė 9,9 mln. 
eurų. Analizuojamu laikotarpiu daugiausiai investicinių lėšų buvo 
skirta krantinių statybai ir rekonstrukcijai (43 proc.) bei akvatorijos 
gilinimo darbams (37 proc.), geležinkelių statybai ir remontui (9 proc.), 
laivams ir kitoms transporto priemonėms (8 proc.).

  • Krovinių krova uoste augo 2,9 proc. dėl didesnės  
 biriųjų krovinių krovos
  • Pajamos augo beveik 1 proc., EBITDA sumažėjo 
 1,3 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos  28 339  28 604

Veiklos sąnaudos  13 594  13 445

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)   361 -14

Veiklos pelnas (nuostoliai)  15 106  15 145

EBITDA  21 738  21 452

Grynasis pelnas (nuostoliai)  15 050  15 110

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai)  15 291  15 351

Normalizuoto grynojo pelno marža 54,0% 53,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas  510 362  498 665

Trumpalaikis turtas  46 984  70 877

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  37 397  47 163

Turto iš viso  557 347  569 542

Nuosavas kapitalas  486 448  501 312

Dotacijos, subsidijos  54 695  53 710

Įsipareigojimai  16 203  14 521

   Finansiniai įsipareigojimai  9 645  8 668

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  557 347  569 542

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 5,4% 5,3%

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

D/E 2,0% 1,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius   251   247

Vadovaujančių darbuotojų skaičius   4   5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 5 180  8 042

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius     Arvydas Vaitkus

Valdybos pirmininkas                   Paulius Martinkus (Susisiekimo ministerija)

Valdybos nariai                                    Saulius Kerza* (Susisiekimo ministerija)
Normantas Marius Dvareckas

(UAB Ad ventum, UAB Trinitus generalinis direktorius)
Nerijus Udrėnas* (patariamasis tarybos narys fonde Energy and 

Infrastructure Baltic)
Vytautas Grubliauskas (Klaipėdos miesto savivaldybės meras)

*Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

   

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
0,57

mlrd. eurų
26

28 29

50,8%
54,0% 53,7%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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VĮ Lietuvos oro uostai 
www.ltou.lt

Oro uostų eksploatavimas, patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, 
reklama

2017 metų pirmąjį pusmetį Lietuvos oro uostai aptarnavo 2 551 
tūkst. keleivių – 15,4 proc. daugiau nei per 2016 metų pirmuosius 
šešis mėnesius. Keleivių augimo tendencijos užfiksuotos visuose 
trijuose oro uostose: Vilniuje aptarnauta 13,3 proc. daugiau žmonių, 
Palangoje keleivių srautas išaugo 39,4 proc., o Kaune – 19,2 proc., 
lyginant su 2016 metų pirmąjį pusmetį aptarnautų keleivių skaičiumi. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos oro uostuose aptarnauta 27,6 tūkst. 
skrydžių, 10,5 proc. daugiau nei per 2016 metų pirmąjį pusmetį.

Lietuvos oro uostų pardavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 
siekė 16,5 mln. eurų ir buvo 19,2 proc. didesnės nei 2016 metų 
pirmąjį pusmetį. Aviacinės veiklos pajamos siekė 11,1 mln. eurų, t. y. 
išaugo 26,7 proc. Aviacinių pajamų augimą lėmė didėjęs aptarnautų 
keleivių bei orlaivių skaičius. Lietuvos oro uostų neaviacinės pajamos 
didėjo 6,3 proc., iki 5,4 mln. eurų. Pajamos iš turto nuomos (daugiausia 
keleivių terminalų nuomos), sudarančios 45,5 proc. neaviacinių 
pajamų, 2017 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 4,7 proc. Įmonės 
veiklos sąnaudos padidėjo 10,5 proc. ir siekė 13,2 mln. eurų. Sąnaudų 
pokytį labiausiai paveikė išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio 
draudimo sąnaudos, kurios padidėjo 13,9 proc., arba 0,6 mln. eurų, iki 
4,9 mln. eurų. Taip pat reikšmingai didėjo ilgalaikio turto priežiūros, 
remonto ir komunalinės sąnaudos, kurių augimas siekė 31,7 proc. ir 
buvo lygios 3,2 mln. eurų.

Įmonės EBITDA rodiklis didėjo 27,1 proc. ir 2017 metų birželio 
pabaigoje sudarė 6,3 mln. eurų. 2017 metų pirmąjį pusmetį įmonė 
uždirbo 3,4 mln. eurų grynojo pelno, kuris padidėjo 70,4 proc., o 
grynojo pelno maržos rodiklis išaugo iki 20,4 proc.

Per 2017 metų pirmuosius šešis mėnesius įmonė atliko investicijų 
už 4,3 mln. eurų., iš kurių 97 proc. buvo skirta pastatų ir statinių 
modernizavimui, plėtros darbams. Visos investicijos buvo atliktos 
nuosavomis įmonės lėšomis.

  • Aptarnautų keleivių skaičius padidėjo 15,4 proc.
  • Pardavimo pajamos didėjo 19,1 proc.
  • EBITDA augimas siekė 27,1 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos  13 881  16 547

Pagrindinės veiklos sąnaudos  11 899  13 155

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)   18   0

Veiklos pelnas (nuostoliai)  2 000  3 393

EBITDA  4 975  6 332

Grynasis pelnas (nuostoliai)  1 979  3 382

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai)  1 979  3 382

Normalizuoto grynojo pelno marža 14,3% 20,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas  144 511  144 059

Trumpalaikis turtas  22 779  21 857

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  16 198  17 031

Turto iš viso  167 289  165 916

Nuosavas kapitalas  117 040  118 686

Dotacijos, subsidijos  37 769  35 963

Įsipareigojimai  12 481  11 266

   Finansiniai įsipareigojimai  11 804  11 199

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  167 289  165 916

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

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 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 577 636

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 10 1

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

4 343 8 807

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Gediminas Almantas 

Valdybos pirmininkas                  Tomas Krakauskas* (UAB “Girteka logistics”  
investicijų valdymo direktorius)

Valdybos nariai                          Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)
Ričardas Degutis (Susisiekimo ministerija)

Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

* Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
0,17

mlrd. eurų
11,6 13,9 16,5

12% 14%
20%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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VĮ „Oro navigacija“
www.ans.lt

Oro eismo ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos 
paslaugos Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams

VĮ „Oro navigacija“ per pirmuosius šešis 2017 metų mėnesius aptarnavo 
114 028 orlaivius, iš jų tranzitu skrido 85 342 orlaiviai. Lyginant 
ataskaitinio laikotarpio rezultatus su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, 
bendras aptarnautų orlaivių skaičius išaugo 3,1 proc., tranzitinių skrydžių 
– 1,1 proc. Tranzitinių skrydžių rezultatams didelę įtaką turėjo Berlyno 
oro uoste vykę antžeminio aptarnavimo specialistų streikai, „Finair“ 
darbuotojų streikai, Prancūzijos skrydžių vadovų streikai bei „British 
Airways“ lėktuvų įgulos streikai. Daugiausia skrydžių Lietuvos Respublikos 
oro erdvėje 2017 metų pirmąjį pusmetį atliko Suomijos aviakompanija 
„Finair“ (6 271 skrydžiai), Latvijos „Air Baltic“ (5 684 skrydžiai) ir Vokietijos 
„Lufthansa“ (4 659 skrydžiai).

Įmonės pajamos, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu 
reikšmingai nekito ir siekė 13,8 mln. eurų. Didžiausia pajamų dalis, kaip 
ir ankstesniais laikotarpiais, gauta iš užsienio aviakompanijų – 99 proc. visų 
pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės patirtos sąnaudos sumažėjo 304 
tūkst. eurų arba 2,2 proc. ir siekė 13,6 mln. eurų.

2017 metų pirmąjį pusmetį valstybės įmonė patyrė 89 tūkst. eurų 
grynojo nuostolio. 2016 metų atitinkamu laikotarpiu patirtas nuostolis 
siekė 234 tūkst. eurų. 

Vadovaujantis 2013 metų gegužės 3 d. ES reglamento Nr. 391/2013 11-
12 straipsnių nuostatomis per ataskaitinius metus gautos per didelės 
pagrindinės veiklos pajamos sąnaudomis padengti bus grąžintos paslaugų 
naudotojams per ateinančius metus. Realus įmonės pelnas bus žinomas 
tik ataskaitiniams metams pasibaigus, kai galima patikimai įvertinti 
gautinas/grąžintinas sumas.

2017 metais, palyginus su 2016, mažėjo įmonės teikiamų paslaugų įkainiai 
– maršruto paslaugos rinkliava mažėjo nuo 44,99 eurų iki 44,49 eurų, 
terminalo rinkliava – nuo 188,28 eurų iki 181,61 eurų.

  • Ataskaitiniu laikotarpiu augo skrydžių skaičius    
 Lietuvos Respublikos oro erdvėje
  • 2017 metų pirmąjį pusmetį įmonės pajamos  
 reikšmingai nekito, sąnaudos mažėjo
  • Grynasis nuostolis mažėjo 145 tūkst. eurų

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 13 321 13 765

Pardavimo savikaina 9 579 10 110

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 742 3 655

Veiklos sąnaudos 3 690 3 463

Veiklos pelnas (nuostoliai) 52 192

EBITDA 1 574 1 627

Grynasis pelnas (nuostoliai) -234 -89

Grynojo pelno marža -1,8% -0,6%

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostolis) 66 210

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 32 813 35 567

Trumpalaikis turtas 18 532 16 664

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 800 4 757

Turto iš viso 51 345 52 231

Nuosavas kapitalas 46 120 46 031

Dotacijos, subsidijos 2 592 2 592

Įsipareigojimai 2 633 3 608

   Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 51 345 52 231

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

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

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 5,4% 5,8%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 306 306

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 3

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

3 517 4 528

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius Mindaugas Gustys

Valdybos pirmininkas                     Ričardas Degutis (Susisiekimo ministerija)

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

Normantas Marius Dvareckas*
(UAB „Ad ventum“ generalinis direktorius)

Dangirutis Janušas*
(UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius)

*Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
52,2

mln. eurų

13,4 13,3 13,8

-2,4%

0,5%
1,5%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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Radijo ir televizijos programų siuntimo, telefonijos, belaidžio, mobiliojo 
interneto, duomenų perdavimo ir operatorių įrangos bendrovės 
objektuose talpinimo paslaugų teikimas

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 
www.telecentras.lt

2017 metų pirmąjį pusmetį įmonės pardavimo pajamos buvo 
1,3 proc. mažesnės nei atitinkamą laikotarpį 2016 metais ir siekė 
9,4 mln. eurų. Pajamų sumažėjimą lėmė skaitmeninės antžeminės 
televizijos paslaugų kritimas. Tačiau auganti Interneto klientų, ypač 
tų, kurie naudojasi LTE tinklo paslaugomis, bazė, lėmė didesnes  
duomenų perdavimo pajamas ir dalinai kompensavo pajamų netekimą 
iš reguliuojamų paslaugų. Bendrovės netelekomunikacinės pajamos iš 
ekskursijų į TV bokštą ir lankytojų maitinimo per metus išaugo 20,8 
proc.

2017 metų 6 mėnesių įmonės veiklos sąnaudos siekė 2,8 mln. eurų 
– tai 6,7 proc. mažiau nei prieš metus. Šį pokytį nulėmė valdymo, 
konsultacijų, mokesčių, reklamos ir kitų sąnaudų sumažinimas. 
Klientinės įrangos pateikimo vartotojams proceso pakeitimas taip pat 
leido sumažinti pardavimo savikainą. 

Sąnaudų optimizavimas lėmė EBITDA augimą 27,1% lyginant su 
pernai metais, o EBITDA marža išaugo iki 27,7%. 2016 metų pirmo 
pusmečio EBITDA marža buvo 21.5%.

Įmonė per 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 719 tūkst. eurų 
grynąjį pelną. Atitinkamu laikotarpiu 2016 metais įmonė patyrė 500 
tūkst. eurų grynąjį nuostolį. Teigiamus pokyčius lėmė pagal Taikos 
sutartį su Telia Lietuva AB gautas nuostolių kompensavimas, kuris yra 
apskaitytas finansinės veiklos pajamose.

Bendrovės pirkėjų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
siekė 2,9 mln. eurų ir nuo 2016 metų pabaigos sumažėjo 31 tūkst. 
eurų. Bendrovės skolos tiekėjams 2017 metų pirmojo pusmečio 
pabaigoje siekė 2,2 mln. eurų ir nuo metų pradžios sumažėjo 620 
tūkst. eurų.
 
Per 2017 metų pirmus šešis mėnesius įmonė investavo 2,2 mln. 
eurų – daugiausiai į LTE tinklo plėtrą. Lyginant su praėjusiais metais 
investuota mažiau pagal LTE tinklo plėtros planą ir atsižvelgiant į 
klientų poreikius.

  • Pajamos sumažėjo 1,3 proc.
  • EBITDA išaugo 27,1 proc.
  • Grynasis pelnas pasiekė 719 tūkst. eurų

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos  9 518  9 392

Pardavimo savikaina  7 240  6 795

Bendrasis pelnas (nuostoliai)  2 278  2 597

Veiklos sąnaudos  2 951  2 753

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)   99   52

Veiklos pelnas (nuostoliai) -574 -104

EBITDA  2 048  2 603

Grynasis pelnas (nuostoliai) -500   719

Grynojo pelno marža -5,3% 7,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas  31 493  31 004

Trumpalaikis turtas  8 986  9 624

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  3 620  3 035

Turto iš viso  40 480  40 628

Nuosavas kapitalas  31 828  32 405

Dotacijos, subsidijos   0   0

Įsipareigojimai  8 652  8 223

   Finansiniai įsipareigojimai   145   124

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  40 480  40 628

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 0,7% 4,0%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 0,8% 4,7%

D/E 0,5% 0,4%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 354 324

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 6 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

3 594 3 267

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Remigijus Šeris

Valdybos pirmininkas                                                                              nepaskirtas 

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

Arūnas Šikšta*
(UAB Financial Management Group vadovaujantis partneris)

Viktorija Trimbel* (UAB „Quantum Capital“ generalinė direktorė)
Lukas Savickas (Ministro pirmininko patarėjas)

* Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

 

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
40,6

mln. eurų

9,3 9,5 9,4
1,6%

-5,3%

7,7%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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Valstybinių kelių priežiūra ir remontas, įvairių kelių, gatvių, aikščių 
statyba ir remontas, aplinkos tvarkymo darbai, rangovinė veikla

Kelių priežiūros įmonės
www.lakd.lt

Lietuvos keliuose ir gatvėse per 2017 metų pirmąjį pusmetį įvyko 1 
534 eismo įvykiai, tai 11,2 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį 
2016 metais. Per ataskaitinį laikotarpį eismo įvykiuose buvo sužeisti 1 
841 žmonės – 210 žmonių daugiau nei per 2016 metų pirmus šešis 
mėnesius. Lietuvos keliuose per pirmąjį 2017 metų pusmetį žuvo 85 
žmonės – lygiai tiek, kiek ir atitinkamu metu 2016 metais.

Kelių priežiūros įmonių pardavimo pajamos 2017 metų pirmąjį 
pusmetį sudarė 38,1 mln. eurų ir, lyginant su 2016 metų birželio 
pabaiga išaugo beveik 2 procentais. Žymiausias pardavimo 
pajamų augimas užfiksuotas Alytaus regiono kelių įmonėje ir VĮ 
„Automagistralė“, kuriose pardavimo pajamos augo atitinkamai 12,3 
proc. ir 7,6 proc. Tuo tarpu santykinai reikšmingu pardavimo pajamų 
sumažėjimu pasižymėjo Utenos ir Kauno regionų kelių įmonės, kurių 
pardavimo pajamos sumažėjo atitinkamai 3,2 proc. ir 3 proc.

Kelių priežiūros įmonių pardavimo savikaina 2017 metų birželio 
pabaigoje sudarė 33,9 mln. eurų ir palyginti su 2016 metų atitinkamu 
laikotarpiu išaugo beveik 2 proc. Panašia apimtimi išaugo ir kelių 
priežiūros įmonių veiklos sąnaudos. Didžiausią veiklos sąnaudų pokytį 
apskaitė VĮ „Automagistralė“, šios įmonės veiklos sąnaudos išaugo  6 
proc.

Kelių priežiūros įmonės 2017 metų birželio pabaigoje kartu uždirbo 
beveik 2 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno – 8,5 proc. daugiau 
nei ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu. Didžiausiu normalizuoto 
grynojo pelno (eliminavus turto mokesčio įtaką) augimu pasižymėjo 
VĮ Automagistralė, kurios normalizuotas grynasis pelnas išaugo 
beveik keturis kartus (nuo 178,3 tūkst. eurų iki 705,3 tūkst. eurų). 
Taip pat 35,5 proc. daugiau normalizuoto grynojo pelno uždirbo 
Alytaus regiono kelių (36,4 tūkst. eurų) įmonė ir 22,8 proc. daugiau 
uždirbo Klaipėdos regiono kelių (17,4 tūkst. eurų) įmonė. Tuo tarpu 
normalizuotas grynasis pelnas labiausiai smuko Utenos regiono kelių 
įmonėje – 180,2 tūkst. eurų arba 84,7 proc. bei Tauragės regiono kelių 
įmonėje – 45,1 tūkst. eurų arba 51 proc.

  • Lietuvos keliuose daugėjo eismo įvykių, sužeistųjų  
 skaičius didėjo, o žuvusiųjų – nekito
  • Įmonių pardavimo pajamos nežymiai išaugo
  • Normalizuoto grynojo pelno uždirbta 8,5 proc.  
 daugiau

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 37 391 38 124

Pardavimo savikaina 33 310 33 926

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 081 4 198

Veiklos sąnaudos 3 647 3 686

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 272 325

Veiklos pelnas (nuostoliai) 705 837

EBITDA 5 730 5 892

Grynasis pelnas (nuostoliai) 620 885

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 1 813 1 967

Normalizuoto grynojo pelno marža 4,8% 5,2%

BALANSAS1 (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 99 070 96 036

Trumpalaikis turtas 29 346 33 859

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 507 18 423

Turto iš viso 128 416 129 894

Nuosavas kapitalas 120 542 120 918

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 7 874 8 976

   Finansiniai įsipareigojimai 253 358

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 416 129 894

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 2,7% 2,6%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 2,7% 2,8%

D/E 0,2% 0,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 2 772 2 656

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 39 34

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

2 912 3 044

VADOVYBĖ

„Automagistralė“                                                 L. e. p. Mindaugas Rinkevičius
„Alytaus regiono keliai“                                                        Bronius Vaičiulionis
„Kauno regiono keliai“                                                          Darius Aleknavičius
„Klaipėdos regiono keliai“                                                           Petras Kaučikas
„Marijampolės regiono keliai“                                 L. e. p. Alfonsas Štrimaitis
„Panevėžio regiono keliai“                                                       Rolandas Žagaras
„Šiaulių regiono keliai“                                                           Piotras Bakanovas
„Tauragės regiono keliai“                                    L. e. p. Arvydas Andriejauskas
„Telšių regiono keliai“                                                    Romualdas Kačerauskas
„Utenos regiono keliai“                                                      Jurgita Kazakevičienė
„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

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

 

Normalizuoto grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
0,13

mlrd. eurų

 

37 37 38

5,1% 4,8% 5,2%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupė
www.le.lt

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

Grupę sudaro „Lietuvos energijos gamyba“, AB (valdoma akcijų dalis – 96,75 
proc.), AB „Energijos skirstymo operatorius“ (94,98 proc.), UAB EURAKRAS (75 
proc.), UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (100 proc.), NT Valdos, UAB (100 proc.), UAB 
Technologijų ir inovacijų centras (97,8 proc.), UAB „Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija“ (100 proc.), Tuuleenergla OU (100 proc.), Energijos tiekimas UAB 
(100 proc.), UAB LITGAS (100 proc.), VšĮ Energetikų mokymo centras (100 proc.), 
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra (100 proc.), UAB Verslo aptarnavimo centras 
(97 proc.), UAB „VAE SPB“ (100 proc.), UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (100 
proc.), UAB Duomenų logistikos centras (79,64 proc.), UAB Energijos sprendimų 
centras (100 proc.), Lietuvos energijos paramos fondas (100 proc.), UAB Kauno 
kogeneracinė jėgainė (51 proc.), per Energijos tiekimas UAB - Geton Energy OU 
(100 proc.) ir Geton Energy SIA (100 proc.), Geton Energy sp.z.o.o. (100 proc.).

Grupės pagamintas elektros energijos kiekis smuko 11,6 proc. ir sudarė 0,61 
TWh. Per pirmus šešis 2017 metų mėnesius Grupė paskirstė 4,62 TWh elektros 
energijos, 2,9 proc. daugiau nei 2016 metų tuo pačiu metu. 2017 metų sausį–birželį 
paskirstytas dujų kiekis sudarė 4 TWh, 1,8 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 
2016 metais. 3,7 proc. (iki 5,8 TWh)  sumažėjusį Grupės parduotą gamtinių dujų 
kiekį lėmė sumažėjęs pardavimo reguliuojamiems energijos gamintojams kiekis.

Pardavimo pajamos 2017 metų birželio pabaigoje buvo 7,4 proc. mažesnės nei 
tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais ir sudarė 537 mln. eurų. Pajamų mažėjimą 
lėmė 24,8 mln. eurų sumažėjusios pajamos, gautos už elektros energijos 
persiuntimą (iki 182,1 mln. eurų) dėl nustatytos mažesnės elektros energijos 
kainos vartotojams. Taip pat 10,2 mln. eurų sumažėjo ir pajamos iš elektros 
energijos gamybos, o pajamos iš prekybos elektra ir dujomis - 4,6 mln. eurų.

Grupės pardavimo savikaina mažėjo 0,6 proc. ir 2017 metų pirmąjį pusmetį 
sudarė 373,6 mln. eurų. Nors dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos augo 6,4 
proc. (7,6 mln. eurų) dėl padidėjusio dujų perdavimo kiekio, Grupės pardavimo 
savikainos sumažėjimą lėmė elektros ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudų 
mažėjimas 2,1 proc.

EBITDA per 2017 metų pirmąjį pusmetį išaugo 4,6 proc. lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus ir siekė 120,2 mln. eurų. Didžiausią įtaką Grupės 
koreguotos EBITDA didėjimui turėjo elektros energijos gamybos veiklos EBITDA 
didėjimas 5,6 mln. eurų lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Taip 
pat Grupės koreguotos EBITDA augimą lėmė teigiamas, 3,3 mln. eurų siekiantis 
elektros tiekimo ir skirstymo bei dujų skirstymo veiklos rezultato pokytis. Skirtumas 
susidarė dėl efektyvinamos veiklos, mažesnių veiklos sąnaudų ir kitų veiksnių.

2017 metų pirmąjį pusmetį Grupė uždirbo 51,9 mln. eurų grynojo pelno – 22,6 
proc. mažiau nei 2016 metų pirmąjį pusmetį. Eliminavus vienkartinių veiksnių 
įtaką Grupės veiklos rezultatams normalizuotas grynasis pelnas už ataskaitinį 
laikotarpį siekė 59,2 mln. eurų – 18,1 proc. mažiau nei 2016 metų birželio 
pabaigoje. 

  • Grupės pagamintas elektros energijos kiekis   
 sumažėjo 11,6 proc.
  • Uždirbta 59,2 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno  

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
2,3

mlrd. eurų

5,5%

11,6%
9,7%

548 580 537

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.
Pardavimo pajamos  579 633  536 970

Pardavimo savikaina  375 996  373 628

Bendrasis pelnas (nuostoliai)  203 637  163 342

Veiklos sąnaudos  115 178  107 235

Veiklos pelnas (nuostoliai)  88 459  56 107

EBITDA**  114 864 120 200

Grynasis pelnas (nuostoliai)  67 073  51 903

Grynojo pelno marža 11,6% 9,7%

   Mažumai tenkanti grynojo pelno
   (nuostolių) dalis

6 170 2 719

Normalizuotas grynasis pelnas 
(nuostoliai)

72 323 59 203

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30
Ilgalaikis turtas 2 061 183 2 032 260

Trumpalaikis turtas  370 969  288 252

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  178 565  103 778

Turto iš viso 2 432 152 2 320 512

Nuosavas kapitalas 1 319 547 1 309 636

   Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis  51 172  51 666

Dotacijos, subsidijos  284 929  276 120

Įsipareigojimai  827 676  734 756

   Finansiniai įsipareigojimai  494 234  457 700

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 432 152 2 320 512

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30
Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 6,0% 5,6%

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

D/E 37,5% 34,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.
Darbuotojų skaičius  5 032  4 667

Vadovaujančių darbuotojų skaičius   65   64

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 3 978  4 500

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius                                                l.e.p. Mindaugas Keizeris

Valdybos pirmininkas        Mindaugas Keizeris (l.e.p. generalinis direktorius)

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

Darius Kašauskas (Finansų ir iždo direktorius)
Stebėtojų tarybos nariai                         Agnė Bagočiutė (Finansų ministerija)

Aušra Vičkačkienė (Finansų ministerija)
Darius Daubaras* („Saudi Aramco“ projektų vadovas)

Daiva Lubinskaitė – Trainauskienė*
(UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė ir Personalo 

valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė)
*Nepriklausomas narys
** Koreguota eleminuojant Gasprom dujų kainos nuolaidos, LITGAS, ESO, 
LDT reguliuojamų pajamų perskaičiavimo įtaką.
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„Lietuvos energijos gamyba“, AB
www.gamyba.le.lt

Elektros energijos bei šilumos energijos gamyba bei prekybos elektros 
energija veikla

Bendrovė vienija rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką 
Elektrėnų komplekse, Kauno A. Brazausko hidroelektrinę ir Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę.

2017 metų pirmąjį pusmetį pagamintos ir parduotos elektros 
energijos kiekis siekė 0,549 TWh – tai 13,7 proc. mažiau, nei 
atitinkamu 2016 metų laikotarpiu, kuomet Bendrovė pagamino ir 
pardavė 0,636 TWh elektros energijos. Tokį rezultatą lėmė – mažesnis 
pagamintas elektros energijos kiekis Elektrėnų komplekse (51,3 proc.) 
bei Kruonio HAE (15,7 proc.). Kruonio HAE pardavimų apimtys mažėjo 
dėl mažėjančio dieninės ir naktinės elektros energijos kainų skirtumo 
biržoje, Elektrėnų komplekse – dėl mažesnių elektros kainų biržoje, 
kurioms įtaką darė pigesnis elektros energijos importas. Tuo tarpu, 
dėl didesnio vandens kiekio Nemuno upėje, Kauno A. Brazausko 
hidroelektrinėje ataskaitiniu laikotarpiu pagaminta 19 proc. daugiau 
elektros energijos nei 2016 metų pirmąjį pusmetį.

Per pirmuosius šešis 2017 metų mėnesius, lyginant su atitinkamu 
2016 metų laikotarpiu, įmonės pajamos sumažėjo 28,6 proc. 
Šiam sumažėjimui įtakos turėjo 2016 pirmąjį pusmetį apskaitytos 
19,5 mln. eurų netipinės veiklos pajamos, susijusios su verslo dalies 
pardavimu. Palyginimui, Bendrovės pardavimo pajamos (pagrindinės 
veiklos pajamos) sumažėjo 8,4 proc., nuo 69,1 mln. eurų iki 63,3 
mln. eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu reguliuojamos veiklos pajamos 
(elektros energijos ir šilumos energijos gamyba Elektrėnų komplekse 
bei Elektrėnų komplekso ir Kruonio HAE teikiamos galios rezervo 
paslaugos) sudarė 64 proc. visų Bendrovės pardavimo pajamų, tuo 
tarpu 2016 metų atitinkamu laikotarpiu – 47 proc.

Bendrovės EBITDA 2017 metų pirmąjį pusmetį siekė 27,1 mln. 
eurų ir buvo 25,1 proc. didesnė nei atitinkamu laikotarpiu 2016 
metais. Esminę įtaką EBITDA pokyčiui turėjo VKEKK sprendimai, susiję 
su Bendrovės 2010-2012 metų veiklos patikrinimu bei pripažinimu 
turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl minėtų 
priežasčių 2016 metų pirmojo pusmečio finansinėse ataskaitose 
nebuvo pripažinta dalis reguliuojamos veiklos pajamų ir tai sumažino 
2016 metų EBITDA rodiklį 11,1 mln. eurų.

2017 metų sausio-birželio mėn. Bendrovės grynasis pelnas siekė 
10,3 mln. eurų ir buvo 42,2 proc. mažesnis nei atitinkamu praėjusių 
metų laikotarpiu. Bendrovės grynasis pelnas mažėjo dėl vienkartinių 
veiksnių įtakos 2016 metų pirmąjį pusmetį (verslo dalies pardavimo 
pajamų, sudariusių 19,5 mln. eurų). Neįtraukiant šių vienkartinių 
veiksnių įtakos, Bendrovės grynasis pelnas 2017 metų pirmąjį pusmetį 
augo.

  • Pagrindinės veiklos pajamos, dėl gamybos apimčių  
 mažėjimo, smuko 8,4 proc.
  • Bendrovės EBITDA augo 25,1 proc.
  • Grynojo pelno marža siekė 16,1 proc

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pajamos 89 324 63 772

   Pardavimo pajamos 69 148 63 306

   Kitos veiklos pajamos 20 176 466

Pagrindinės veiklos sąnaudos 66 287 53 444

Veiklos pelnas (nuostoliai) 23 037 10 328

EBITDA 21 655 27 084

Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 794 10 283

Grynojo pelno marža 19,9% 16,1%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 668 520 640 974

Trumpalaikis turtas 150 910 89 657

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 99 045 44 059

Turto iš viso 819 430 730 631

Nuosavas kapitalas 355 566 353 147

Dotacijos, subsidijos 269 758 260 831

Įsipareigojimai 194 106 116 653

   Finansiniai įsipareigojimai 132 907 60 236

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 819 430 730 631

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 4,8% 4,1%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 11,4% 9,1%

D/E 37,4% 17,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 401 399

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 4 4

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

3 669 3 664 

AKCININKAI

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

96,75 proc.

Kiti akcininkai 3,25 proc.

VADOVYBĖ

Generalinė direktorė  Eglė Čiužaitė

Valdybos pirmininkė                                 Eglė Čiužaitė (Generalinė direktorė)

Valdybos nariai             Darius Kucinas (Gamybos departamento direktorius)
Mindaugas Kvekšas

(Finansų ir administravimo departamento direktorius)
Nerijus Rasburskis

(Verslo vystymo departamento projektų vadovas)

Stebėtojų tarybos nariai         Mindaugas Keizeris („Lietuvos energija”, UAB)
Dominykas Tučkus („Lietuvos energija”, UAB)

Pranas Vilkas*

*Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Grynojo pelno maržaPajamos (mln. eurų)

Turtas
0,73

mlrd. eurų

107 89 64

17,9% 16,1%
19,9%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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AB „Energijos skirstymo operatorius“
www.eso.lt

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas, 
garantinis elektros energijos ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, 
elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir 
plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Per pirmąjį 2017 metų pusmetį Bendrovė elektros energijos ir 
gamtinių dujų paskirstė daugiau lyginant su 2016 metų atitinkamu 
laikotarpiu. Per ataskaitinį laikotarpį ESO klientams persiuntė 
4,6 TWh elektros energijos, 2,9 proc. daugiau nei per 2016 metų 
pirmąjį pusmetį. Parduotos elektros energijos kiekis sudarė 35 proc. 
visos klientams paskirstytos elektros energijos. Per tą patį laikotarpį 
Bendrovė skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 4 TWh gamtinių 
dujų, 1,8 proc. daugiau nei per 2016 metų pirmąjį pusmetį. Padidėjusį 
paskirstytų gamtinių dujų kiekį nulėmė ilgesnio nei 2016 metais 
šildymo sezono metu išaugęs dujų suvartojimo poreikis šilumos ir 
elektros gamybos įmonėse.

Pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 7,8 proc. ir siekė 
307,8 mln. eurų. Pajamų mažėjimą nulėmė nustatytos mažesnės 
elektros energijos ir gamtinių dujų kainos Bendrovės klientams. 
Elektros energijos persiuntimo pajamos sudaro didžiausią dalį 
Bendrovės pajamų – 66 proc. 18 proc. pajamų sudarė pajamos iš 
visuomeninio elektros energijos tiekimo, 9 proc. – iš gamtinių dujų 
paskirstymo pajamos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 5,3 proc., iki 256 mln. eurų. 
Bendrovės sąnaudų mažėjimą lėmė elektros, gamtinių dujų energijos 
ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudų mažėjimas 5,1 proc., kurios 
2017 metų birželio mėnesio pabaigoje siekė 187 mln. eurų. Veiklos 
sąnaudų sumažėjimą 9,7 proc. (iki 44 tūkst. eurų) lėmė 14,1 proc. 
sumažėjusios išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo 
įmokų sąnaudos, sudarančios didžiausią dalį – 45,7 proc. – visų veiklos 
sąnaudų.

Grynasis pelnas sumažėjo 13 proc. arba 6,9 mln. eurų ir ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje sudarė 46,3 mln. eurų. 2017 metų pirmąjį 
pusmetį EBITDA siekė 76,6 mln. eurų, 12,64 proc. arba 11,1 mln. eurų 
mažiau nei tuo pat metu 2016 metais.

Per 2017 metų pirmąjį pusmetį ESO investavo į elektros ir dujų 
skirstomuosius tinklus 74,1 mln. eurų, 44,7 proc. daugiau nei 
per 2016 metų pirmuosius šešis mėnesius. Šį pokytį lėmė 50 proc. 
didesnės investicijos į elektros skirstymo tinklo atnaujinimą, kuriam 
ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 39 mln. eurų, 19,4 proc. padidintos 
investicijos elektros skirstomo tinklo plėtrai bei 2,7 karto didesnės 
investicijos į dujų sistemų plėtrą ir rekonstrukciją.

  • Didėjo paskirstyti elektros energijos ir gamtinių  
 dujų kiekiai
  • Bendrovės pajamos sumažėjo 7,8 proc.
  • EBITDA sumažėjo 12,6 proc.

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

334 308
Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

Turtas
1,14

mlrd. eurų

15,9% 15,0%

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pajamos  333 954  307 785

Pagrindinės veiklos sąnaudos  270 392  255 953

Veiklos pelnas (nuostoliai)  63 562  51 832

EBITDA  87 706  76 618

Grynasis pelnas (nuostoliai)  53 216  46 297

Grynojo pelno marža 15,9% 15,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 1 032 300 1 080 642

Trumpalaikis turtas  79 796  61 424

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  10 662  4 218

Turto iš viso 1 112 096 1 142 066

Nuosavas kapitalas  623 195  617 729

Dotacijos, subsidijos  20 477  20 057

Įsipareigojimai  468 424  504 280

   Finansiniai įsipareigojimai  219 081  263 634

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  1 112 096  1 142 066

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 8,0% 7,2%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 14,5% 13,2%

D/E 35,2% 42,7%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 2 633 2 514

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 8 7

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

4 716 4 621 

AKCININKAI

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

94,98 proc.

Kiti akcininkai 5,02 proc.

VADOVYBĖ

Generalinė direktorė                                                          Dalia  Andriulionienė

Valdybos pirmininkė                   Dalia  Andriulionienė (Generalinė direktorė)

Valdybos nariai                Ignas Pranskevičius (Paslaugų tarnybos direktorius)
Augustas Dragūnas

 (Finansų ir administravimo tarnybos direktorius)
Rytis Borkys (Tinklų vystymo tarnybos direktorius) 

Saulius Vaičekauskas 
(Tinklų eksplotavimo tarnybos direktorius)

Stebėtojų tarybos nariai Dalius Misiūnas („Lietuvos energija“, UAB) iki 2017-10-04
Ilona Daugėlaitė („Lietuvos energija“, UAB)

Petras Povilas Čėsna*

*Nepriklausomas narys
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UAB „EPSO–G“ įmonių grupė 
www.epsog.lt

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

2017 metų pirmąjį pusmetį Grupė perdavė 3,2 proc. daugiau 
elektros energijos nei 2016 metais tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso buvo 
perduota 4,9 TWh elektros energijos. Augimą nulėmė dėl augančios 
šalies ekonomikos 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 25,8 TWh gamtinių dujų, 7,7 proc. 
daugiau nei 2016 metų sausio–birželio mėnesiais. 

2017 metų šešių mėnesių įmonių grupės pardavimo pajamos 
sumažėjo 6,6 proc., iki 111,1 mln. eurų. Pardavimo pajamų 
sumažėjimą sąlygojo dėl sumažinto gamtinių dujų perdavimo paslaugų 
tarifo mažėjusios gamtinių dujų perdavimo pajamos, kurios 2017 
metų birželio pabaigoje sudarė 29,2 mln. eurų, 2,4 proc. mažiau nei 
tuo pačiu metu 2016 metais, bei balansavimo (reguliavimo) elektros 
energijos pardavimo pajamos, kurios dėl sumažėjusio balansavimo 
energijos tiekėjų poreikio bei patikimiau veikusios tarpsisteminių 
jungčių sumažėjo 33,2 proc., iki 8,3 mln. eurų. Elektros energijos 
perdavimo pajamos augo 0,9 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
sudarė 34,0 mln. eurų. 

Įmonių grupės pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 4,1 proc., iki 
91,5 mln. eurų. Didžiausią įtaką sąnaudų mažėjimui turėjo energetinių 
išteklių ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos, kurios sumažėjo 11,4 
proc. ir 2017 metų birželio pabaigoje sudarė 42,2 mln. eurų. Elektros 
energijos is susijusių paslaugų sąnaudos sumažėjo nuo 43,6 mln. eurų 
iki 39,1 mln. eurų , o gamtinių dujų įsigijimo ir sąnaudos sumažėjo nuo 
4,0 mln eurų iki 3,1 mln. eurų. 

Per 2017 metų pirmąjį pusmetį Grupė uždirbo 14,7 mln. eurų 
grynojo pelno, 19,4 proc. mažiau nei per 2016 metų sausio–birželio 
mėnesius. Grynojo pelno marža siekė 13,2 proc., 2,1 procentinio 
punkto mažiau nei tuo pat metu 2016 metais.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 2,5 procentinio 
punkto iki 13,3 proc. Finansinių įsipareigojimų ir nuosavybės santykis, 
2017 metų birželio pabaigoje siekė 171,3 proc., 30,4 procentinio 
punkto mažiau nei 2016 metų pabaigoje.

  • Perduotas elektros energijos ir gamtinių dujų kiekis  
 didėjo 
  • Pardavimo pajamos sumažėjo 6,6 proc.
  • Grupės grynasis pelnas sumažėjo beveik penktadaliu

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.
Pardavimo pajamos 118 903 111 075

Pagrindinės veiklos sąnaudos 95 378 91 497

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 71 266 68 866

Veiklos sąnaudos 47 741 49 288

Veiklos pelnas (nuostoliai) 23 525 19 578

EBITDA 45 603 40 170

Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 224 14 685

Grynojo pelno marža 15,3% 13,2%

Mažumai tenkanti grynojo pelno 
(nuostolių) dalis

645 531

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30
Ilgalaikis turtas 946 982 936 054

Trumpalaikis turtas 146 442 117 141

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 718 1 048

Turto iš viso 1 093 424 1 053 195

Nuosavas kapitalas 240 413 253 363

   Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 13 509 12 813

Dotacijos, subsidijos 258 738 257 664

Įsipareigojimai 594 273 542 168

   Finansiniai įsipareigojimai1 484 956 434 110

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 093 424 1 053 195

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30
Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 3,1% 2,9%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 15,8% 13,3%

D/E 201,7% 171,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.
Darbuotojų skaičius 1 068 1 080

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 24 26

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

5 123 5 595

AKCININKAI
Valstybei priklausanti dalis 100 proc.

VADOVYBĖ
Generalinis direktorius  Rolandas Zukas

Valdybos pirmininkas       Rytis Ambrazevičius* (Asociacijos „Baltic Institute 
of Corporate Governance“ prezidentas) 

Valdybos nariai Gediminas Almantas* (VĮ „Lietuvos oro uostai“ direktorius)
Valdas Vitkauskas* (Europos rekonstrukcijos ir

 plėtros banko vyresnysis bankininkas)
Rolandas Zukas (Generalinis direktorius)

Algirdas Juozaponis (Finansų direktorius)
Stebėtojų tarybos pirmininkė             Viktorija Timbel* („Quantum Capital“,

  UAB vadovaujanti partnerė)
Stebėtojų tarybos nariai  Raimondas Rapkevičius* (UAB General Financing)

Inga Černiuk (Susisiekimo ministerija)
Agnė Amelija Kairytė (Energetikos ministerija)

1-Lentelėje į 2016 metų finansinius įsipareigojimus yra įtrauktas 205 794 
tūkst. eurų, o į 2017 metų finansinius įsipareigojimus 170 354 tūkst. eurų 
įsipareigojimai „Lietuvos energija”, UAB už Litgrid AB akcijų įsigijimą.
*Nepriklausomas narys

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos

 

Grynojo pelno maržaPardavimo pajamos (mln. eurų)

Turtas
1,05

mlrd. eurų
76

119 111
10,4%

15,3%
13,2%

2015 sausis–birželis
(6 mėn.)

2016 sausis–birželis
(6 mėn.)

2017 sausis–birželis
(6 mėn.)
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Litgrid AB įmonių grupė
www.litgrid.eu

Litgrid AB – dukterinė VVĮ UAB 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

Litgrid AB įmonių grupei priklauso elektros įrenginių techninę priežiūrą 
atliekanti bendrovė „Tetas“ (valdoma akcijų dalis – 100%) ir tarptautinių 
jungčių (HVDC) eksploatavimo kompetencijų įmonė „Litgrid Power Link 
Service“ (100%). Be to, Litgrid AB turi 50 proc. „LitPol Link“, 20% UAB 
„Duomenų logistikos centras“ ir 2% „Nord Pool“ AS akcijų.

Vykdydama elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkciją Grupė 
per 2017 metų pirmąjį pusmetį perdavė 4 939 mln. kWh elektros 
energijos, 3,2 proc. daugiau nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį. 
Pagrindinė augimo priežastis – dėl šalies gamintojų eksporto augimo 
didėjanti elektros energijos paklausa.

Grupė ataskaitiniu laikotarpiu uždirbo 7,8 proc., arba 6,6 mln. eurų, 
mažiau pajamų nei 2016 metų sausio-birželio laikotarpiu. Dėl išaugusio 
perduotos elektros energijos kiekio augo elektros perdavimo pajamos (0,9 
proc.) 2017 metų pirmąjį pusmetį sudariusios 43,5 proc. visų pajamų. Tuo 
tarpu dėl mažesnio balansavimo energijos tiekėjų poreikio bei mažesnio 
elektros jungčių su Švedija ir Lenkija paskirstytojo pralaidumo užtikrinimo 
poreikio, 33,3 proc. krito parduotos balansavimo elektros energijos 
pardavimo pajamos. Dėl 11 proc. didesnio VKEKK nustatyto sisteminių 
paslaugų tarifo, pajamos už sistemines paslaugas ataskaitinių laikotarpiu 
augo 15,3 proc., iki 21,4 mln. eurų.

2017 metų pirmąjį pusmetį Grupės sąnaudos, palyginus su atitinkamu 
2016 metų laikotarpiu, sumažėjo 4,5 proc. iki 71 mln. eurų. Didžiausią 
sąnaudų dalį, 55 proc., sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų 
pirkimo sąnaudos. Lyginant su praėjusių metų sausio-birželio mėnesių 
rezultatu, šios sąnaudos sumažėjo 10,4 proc. Balansavimo elektros 
sąnaudos mažėjo 37,6 proc., sisteminių paslaugų išaugo 0,8 proc. Darbo 
užmokesčio ir Sodros sąnaudos nekito ir siekė 6,8 mln. eurų.

Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius Grupė uždirbo 5,2 mln. eurų 
grynojo pelno – 39,5 proc. mažiau, nei per 2016 metų pirmąjį pusmetį. 
Pelno mažėjimui įtakos turėjo sumažėjusios delspinigių pajamos, kurios 
2016 metais buvo išaugusios dėl vėlavusių „NordBalt“ jungties darbų. 

2017 metų pirmąjį pusmetį Grupės investicijos siekė 10,5 mln. eurų, 
iš kurių po 50 proc. buvo skirta strateginių elektros energijos projektų 
įgyvendinimui ir perdavimo tinklo rekonstrukcijai bei plėtrai.

  • Aukštos įtampos perdavimo tinklais perduota
 3,2 proc. daugiau elektros energijos 
  • Pajamos mažėjo iki 78,1 mln. eurų
  • Nuosavo kapitalo grąža siekė 5,9 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 84 688 78 108

Pagrindinės veiklos sąnaudos 74 305 70 963

Veiklos pelnas (nuostoliai) 10 415 7 145

EBITDA 24 484 20 410

Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 670 5 202

Grynojo pelno marža 10,2% 6,7%

Mažumai tenkanti grynojo pelno
(nuostolių) dalis 

10 0

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 403 410 394 168

Trumpalaikis turtas 58 954 51 896

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 798 502

Turto iš viso 462 364 446 064

Nuosavas kapitalas 254 805 241 851

Dotacijos, subsidijos 38 38

Įsipareigojimai 207 521 204 175

   Finansiniai įsipareigojimai 165 503 165 386

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 462 364 446 064

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 3,5% 3,1%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 7,2% 5,9%

D/E 65,0% 68,4%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 677 682

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 11 14

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

5 208         5 361

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius                                                                Daivis Virbickas

Valdybos pirmininkas                                                                 Rimvydas Štilinis
(UAB „EPSO-G” infrastruktūros direktorius)

Valdybos nariai                                   Daivis Virbickas (generalinis direktorius)
Vidmantas Grušas

(perdavimo tinklo departamento direktorius)
Nemunas Biknius

(UAB „EPSO-G“ strategijos ir plėtros direktorius)
Domas Sidaravičius*

*Nepriklausomas narys
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AB „Amber Grid“ 
www.ambergrid.lt

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

2017 metų pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ sistemos vartotojams 
transportavo 25,8 TWh gamtinių dujų, 7,7 proc. daugiau nei per tą 
patį laikotarpį 2016 metais. Tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado 
sritį transportuota 12,9 TWh dujų (13,1 proc. daugiau); Latvijos 
kryptimi transportuota 35 GWh dujų (6,7 karto mažiau). Šalies 
vartotojams buvo transportuota 12,8 TWh gamtinių dujų arba 4,5 
proc. daugiau nei 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 32,6 mln. eurų pajamų 
– 3,8 proc. mažiau nei per 2016 metų sausio–birželio mėnesius. 
Tam didžiausios įtakos turėjo sumažinta vidutinė gamtinių dujų 
perdavimo kaina. Didžiausią dalį pajamų (89,4 proc. visų pajamų) 
„Amber Grid“ gavo atlikdama gamtinių dujų perdavimą magistraliniais 
dujotiekiais Lietuvos teritorijoje. Šios pajamos 2017 metų pirmąjį 
pusmetį, lyginant su 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2,4 
proc. ir sudarė 29,2 mln. eurų. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo 
paslaugas sumažėjo dėl užsakytų mažesnių įleidimo ir išleidimo į dujų 
perdavimo sistemą ilgalaikių pajėgumų. 2017 metų pirmąjį pusmetį 
mažėjo ir balansavimo pajamos, kurios dėl kritusių balansavimo kiekių 
sumažėjo 16,5 proc. 

2017 metų pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ uždirbo 10,9 mln. eurų 
grynojo pelno, 5,7 proc., arba 661 tūkst. eurų, mažiau nei tuo pat 
metu 2016 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu grynojo pelno maržos 
rodiklis sumažėjo 0,7 procentinio punkto ir laikotarpio pabaigoje 
siekė 33,3 proc. Grynojo pelno mažėjimą lėmė sumažėjusios įmonės 
pajamos.

2017 metų birželio pabaigoje normalizuota paskutinių 12 mėnesių 
įmonės nuosavo kapitalo grąža išliko nepakitusi ir siekė 10,5 proc. 
12,4 mln. eurų sumažėję įmonės finansiniai įsipareigojimai lėmė D/E 
rodiklio reikšmės sumažėjimą 4,1 procentinio punkto iki 42,1 proc.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu investicijoms skyrė 1 630 tūkst. 
eurų. Pagrindinė investicijų dalis (1 554 tūkst. eurų) buvo skirta dujų 
sistemų rekonstrukcijai ir modernizavimui. Likusi dalis investicijų buvo 
skirta naujų dujų sistemų statybai.

  • Transportuotų dujų kiekis išaugo 7,7 proc.
  • Bendrovės grynasis pelnas sumažėjo 5,7 proc.
  • Nuosavo kapitalo grąža išliko nepakitusi

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 33 904 32 617

Pagrindinės veiklos sąnaudos 20 365 19 616

Veiklos pelnas (nuostoliai) 13 539 13 001

EBITDA 21 509   20 316   

Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 536 10 875

Grynojo pelno marža 34,0% 33,3%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 348 715 342 196

Trumpalaikis turtas 42 583 21 089

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 966 9

Turto iš viso 391 298 363 285

Nuosavas kapitalas 202 810 192 757

Dotacijos, subsidijos 64 450 64 141

Įsipareigojimai 124 038 106 387

   Finansiniai įsipareigojimai 93 666 81 220

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 391 298 363 285

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėnesių) 5,0% 5,3%

ROE (paskutinių 12 mėnesių) 10,5% 10,5%

D/E 46,2% 42,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 363 363

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

5 714 6 309

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“ 
strategijos ir plėtros direktorius)

Valdybos nariai          Saulius Bilys (AB „Amber Grid“ generalinis direktorius)
Vytautas Ruolia (AB „Amber Grid“ komercijos direktorius)

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

*Nepriklausomas narys
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AB „Klaipėdos nafta“ 
www.kn.lt

Žaliavinės naftos ir naftos produktų saugojimas, perpylimas bei 
susijusios paslaugos, Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo 
eksploatavimas

Naftos produktų krova 2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė 3 221 
tūkst. tonų ir, palyginti su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, 
sumažėjo 26,3 proc. Naftos krovos laikinam sumažėjimui neigiamos 
įtakos turėjo 14,1 proc. sumažėjusi AB „Orlen Lietuva“ naftos 
produktų krova bei  46,3 proc. sumažėjęs tranzitinių krovinių srautas iš 
Baltarusijos ir Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, iš kurių 2017 metų I 
pusmetį viso atgabenta 989 tūkst. tonų.

SGD terminalas per pirmąjį 2017 metų pusmetį išdujino 4,9 mln. MWh 
gamtinių dujų. Palyginti su 2016 metų atitinkamu periodu, šis kiekis 
sumažėjo 47,1 proc. 

Sumažėjusios krovos apimtys lėmė 8,7 proc. mažesnes Bendrovės 
pardavimo pajamas. SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant 
viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo 
išdujinimo veiklos apimčių. 2017 metų pirmąjį pusmetį buvo uždirbta 
52,3 mln. eurų pardavimo pajamų, iš kurių 16,2 mln. eurų sudarė 
naftos produktų perkrovimo paslaugos pajamos, 35 mln. eurų – SGD 
terminalo veiklos pajamos, 1,1 mln. eurų – Subačiaus naftos terminalo 
veiklos pajamos. Pardavimų savikaina 2017 metų birželio pabaigoje, 
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 1,8 proc. - iki 
41,3 mln. eurų. Pardavimo savikainos pokytį labiausiai lėmė 38,4 proc. 
sumažėjusios naftos terminalo kintamos (dujų, elektros, geležinkelio) 
sąnaudos dėl sumažėjusios naftos produktų terminalo krovos 
Klaipėdos naftos terminale.

Pirmąjį 2017 metų pusmetį Bendrovė uždirbo 7,4 mln. eurų grynojo 
pelno, t. y. 37 proc. mažiau nei 2016 metų pirmąjį pusmetį. Bendrovės 
EBITDA rodiklis sudarė 15,2 mln. eurų, 21,9 proc. mažiau nei 2016 
metų atitinkamu periodu.

Bendrovės investicijos 2017 metų pirmąjį pusmetį siekė 10,2 mln. 
eurų. 39,2 proc. šios sumos buvo skirta SGD paskirstymo stoties 
statybai.

Paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža, lyginant su 2016 
metų pabaiga, sumažėjo nuo 7,1 proc., iki 5 proc. 

  • Naftos produktų krova sumažėjo 26,3 proc.
  • Grynojo pelno uždirbta 37 proc. mažiau
  • Nuosavo kapitalo grąža mažėjo iki 5 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos  57 348  52 341

Pardavimo savikaina  42 035  41 276

Bendrasis pelnas (nuostoliai)  15 313  11 065

Veiklos sąnaudos  2 383  2 814

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)   24   35

Veiklos pelnas (nuostoliai)  12 954  8 286

EBITDA  19 477  15 207

Grynasis pelnas (nuostoliai)  11 722  7 389

Grynojo pelno marža 20,4% 14,1%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas  186 895  189 957

Trumpalaikis turtas  55 536  52 045

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai  42 056  36 224

Turto iš viso  242 431  242 002

Nuosavas kapitalas  192 969  190 702

Dotacijos, subsidijos  2 781  4 006

Įsipareigojimai  46 681  47 294

   Finansiniai įsipareigojimai  29 724  29 664

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  242 431  242 002

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

ROA (paskutinių 12 mėn.) 5,7% 3,9%

ROE (paskutinių 12 mėn.) 7,1% 5,0%

D/E 15,4% 15,6%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius   375   383

Vadovaujančių darbuotojų skaičius   37   37

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

 3 805  3 950

AKCININKAI

Valstybei priklausanti dalis 72,3 proc.

UAB koncernas „Achemos grupė“ 10,2 proc.

Kiti akcininkai 17,5 proc.

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Mindaugas Jusius

Valdybos pirmininkas                                                                           nepaskirtas

Valdybos nariai                              Dainius Bražiūnas (Energetikos ministerija)
Mantas Bartuška

(AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinis direktorius)
Giedrius Dusevičius* 

Bjarke Pålsson*
(„Nykredit” finansų strategijos ir genezės vykdantysis direktorius) 

*Nepriklausomas narys
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Miškų urėdijos
www.gmu.lt

Miškų priežiūra ir atkūrimas, medienos kirtimas ir prekyba

Per pirmąjį 2017 metų pusmetį miškų urėdijos pardavė 1 989,6 
tūkst. kubinių metrų apvaliosios medienos. Palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 2016 metais, šis kiekis išaugo 2,4 proc. 

Miškų urėdijų pardavimo pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį 
didėjo 6,2 proc. ir siekė 84,9 mln. eurų. Pardavimo pajamų augimą 
lėmė 2,4 proc. didėjęs parduotos medienos kiekis bei augusi medienos 
pardavimo kaina. Vidutinė parduotos apvaliosios medienos kaina už 
kubinį metrą išaugo 4,3 proc. – nuo 37,6 euro 2016 metų birželio 
pabaigoje iki 39,2 euro. Pajamos už apvaliąją medieną yra pagrindinės 
miškų urėdijų pajamos. 2017 metų pirmąjį pusmetį šių pajamų dalis 
sudarė 92 proc. visų urėdijų gaunamų pardavimo pajamų. 

Miškų urėdijų veiklos sąnaudos fiksavo nežymų 2,3 proc. didėjimą 
iki 45,9 mln. eurų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 973,2 tūkst. 
eurų paaugusios bendrosios ir administracinės sąnaudos, kurios 2017 
metų birželio pabaigoje sudarė 43,8 mln. eurų. Pardavimo savikaina 
2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė 34,5 mln. eurų ir, palyginti su 
2016 metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 4,1 proc. Šį pokytį lėmė 
parduotos apvaliosios medienos kiekio augimas, dėl kurio medienos 
pardavimo savikaina augo 3,8 proc., iki 28,7 mln. eurų.

Miškų urėdijų normalizuotas grynasis pelnas 2017 metų birželio 
pabaigoje siekė 15 mln. eurų ir, lyginant su 2016 metų tuo pačiu 
laikotarpiu, išaugo penktadaliu. Šį augimą lėmė sparčiau nei 
pardavimo savikaina augusios pardavimo pajamos. Normalizuoto 
grynojo pelno marža išaugo 2,2 procentinio punkto ir siekė 17,7 proc. 

2017 metų birželio pabaigoje normalizuota paskutinių 12 mėnesių 
miškų urėdijų nuosavo kapitalo grąža siekė 2,6 proc. Lyginant su 
2016 metų atitinkamu laikotarpiu, nuosavo kapitalo grąža dėl augusio 
normalizuoto grynojo pelno išaugo 0,3 procentinio punkto. Urėdijų 
nuosavo kapitalo vertė per pirmąjį 2017 metų pusmetį išliko stabili.

  • Parduotas apvaliosios medienos kiekis padidėjo
 2,4 proc.
  • Urėdijų pardavimo pajamos augo 6,2 proc.
  • Normalizuotas urėdijų grynasis pelnas didėjo
 20,7 proc. 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 79 918 84 850

Pardavimo savikaina 33 113 34 475

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 46 804 50 375

Veiklos sąnaudos 44 813 45 851

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 337 348

Veiklos pelnas (nuostoliai) 2 328 4 872

EBITDA 9 418 11 661

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 007 4 181

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 12 421 14 998

Normalizuoto grynojo pelno marža 15,5% 17,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas¹ 1 168 754 1 165 517

Trumpalaikis turtas 68 518 74 631

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 569 35 751

Turto iš viso 1 237 272 1 240 148

Nuosavas kapitalas¹ 1 210 417 1 211 427

Dotacijos, subsidijos 14 197 13 521

Įsipareigojimai 12 659 15 201

   Finansiniai įsipareigojimai 381 229

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 237 272 1 240 148

RODIKLIAI¹ 2016-12-31 2017-06-30

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

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 2,3% 2,6%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 4 067 3 750

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 46 42

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

2 172 2 333

VADOVYBĖ

Generalinis miškų urėdas  Rimantas Prūsaitis

1 – Miškų urėdijų konsoliduotos ilgalaikio turto ir nuosavo kapitalo apskaitinės 
vertės padidintos diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota miškų 
verte, kuri, remiantis atliktu vertinimu 2017 metų pradžioje sudarė 1 053 
mln. eurų. Rodikliai apskaičiuoti remiantis padidintomis ilgalaikio turto ir 
nuosavo kapitalo vertėmis.

Nuosavas kapitalas

Įsipareigojimai

Dotacijos
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VĮ Registrų centras
www.registrucentras.lt

Nekilnojamojo turto kadastro, Nekilnojamojo turto ir kitų registrų 
priežiūra, su jais susijusių informacinių sistemų plėtojimas ir priežiūra, 
turto vertinimas, sertifikatų išdavimas

2017 metų pirmąjį pusmetį valstybės įmonės pajamos išaugo 17,4 proc., 
iki 19,9 mln. eurų. Visų įmonės tvarkomų registrų pajamos, lyginant su 2016 
metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 1,3 mln. eurų, nuo 2016 metų liepos 1 
d. prijungtų Teisių registrų pajamos sudarė 1,5 mln. eurų, įmonės tvarkomų 
informacinių sistemų pajamos padidėjo 0,2 mln. eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu 
didžiausią įmonės pajamų dalį sudarė Nekilnojamojo turto registro (60,7 
proc. 2017 metų pirmojo pusmečio pajamų), Juridinių asmenų registro (10,6 
proc. 2017 metų pirmojo pusmečio pajamų) bei Teisių registro (7,3 proc. 
2017 metų pirmojo pusmečio pajamų) pajamos. Ataskaitiniu laikotarpiu 
Nekilnojamojo turto registro pajamos išaugo 6,9 proc., daugiausia dėl 
išlikusio didelio aktyvumo nekilnojamojo turto rinkoje. Įmonė per 2017 metų 
pirmąjį pusmetį neatlygintinai suteikė duomenų už 13 mln. eurų (pagal šiuo 
metu galiojančius nustatytus įkainius).

VĮ Registrų centro pardavimo savikaina bei veiklos sąnaudos išaugo 
18,5 proc. Augimui daugiausia įtakos turėjo 22 procentais išaugusios darbo 
užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos. Šios sąnaudos, palyginus su 
2016 metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo apie 2,4 mln. eurų. Per 2017 metų 
pirmąjį pusmetį buvo atleisti darbuotojai, kuriems išmokėtos kompensacijos 
už nepanaudotas atostogas ir kitos išmokos, kurios sudarė apie 0,5 mln. 
eurų su mokesčiais, prijungtų Teisių registrų darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo sąnaudos sudarė 0,5 mln. eurų, be to, besiruošiant pertvarkoms, 
įmonė yra sukaupusi 1,1 mln. eurų išmokų darbuotojams įsipareigojimą. Šių 
metų pusmetį palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, apie 50 
procentų padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos dėl Centrinės 
hipotekos įstaigos perduoto ir naujai įsigyto įmonės turto.

Įmonė 2017 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 710 tūkst. eurų normalizuoto 
grynojo pelno, 0,7 proc. daugiau nei 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. 
Normalizuotojo grynojo pelno marža siekė 3,6 proc. – 0,6 procentinio punkto 
mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

2017 metų pirmąjį pusmetį įmonės EBITDA siekė 2,2 mln. eurų – 434 tūkst. 
eurų arba 24,5 proc. daugiau, nei 2016 metų atitinkamu laikotarpiu.

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2017 metų pirmąjį pusmetį, 
palyginus su 2016 metų pirmaisiais šešiais mėnesiais sumažėjo 0,4 proc. 
ir siekė 1,4 procentinio punkto. Normalizuotos nuosavo kapitalo grąžos 
smukimą lėmė sumenkęs normalizuotas grynasis pelnas bei, lyginant su 2016 
metų birželio pabaiga, pastebimai, 28,1 proc.  išaugęs nuosavas kapitalas.

Per 2017 metų pirmąjį pusmetį valstybės įmonė investavo 1,1 mln. 
eurų. Didžiausia investicijų dalis buvo skirta programinei bei kompiuterinei 
technikai įsigyti.

  • Pardavimo pajamos augo 17,4 proc. ir siekė 19,9  
 mln. eurų
  • Grynasis pelnas sumenko 7,5 proc.
  • Normalizuota nuosavo kapitalo grąža siekė 1,4 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 16 973 19 924

Pardavimo savikaina 11 660 14 183

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 313 5 741

Veiklos sąnaudos 4 502 4 969

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 8 7

Veiklos pelnas (nuostoliai) 820 780

EBITDA 1 774 2 208

Grynasis pelnas (nuostoliai) 644 633

Grynojo pelno marža 3,8% 3,2%

Normalizuotas grynasis pelnas (nuostoliai) 705 710

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 24 702 24 590

Trumpalaikis turtas 5 438 6 242

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 094 1 759

Turto iš viso 30 140 30 832

Nuosavas kapitalas 18 505 19 138

Dotacijos, subsidijos 1 277 1 484

Įsipareigojimai 10 358 10 210

   Finansiniai įsipareigojimai 970 1 412

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 140 30 832

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 1,1% 0,9%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 1,8% 1,4%

D/E 9,3% 9,3%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 1 610 1 660

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 5 5

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

3 643 3 461

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius                           Vaidas Valikonis (pavaduotojas teisės
registrams, atliekantis direktoriaus funkcijas) 

Valdybos pirmininkas                                                     Algirdas Stasys Vėgėlė*

Valdybos nariai                   Šarūnas Kliokys* (Lietuvos prekybos ir pramonės
 asociacijos prezidentas)

Gintautas Galvanauskas*
(Danske Bank A/S Lietuvos filialas generalinis direktorius)

Vaidotas Valikonis (pavaduotojas teisės
registrams, atliekantis direktoriaus funkcijas) 

*Nepriklausomas narys
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VĮ „Regitra“
www.regitra.lt

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos 
kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, 
motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, 
vairuotojų egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas

2017 metų pirmąjį pusmetį VĮ „Regitra“ suteiktų paslaugų apimtys, 
lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu išaugo beveik visuose 
teikiamų paslaugų segmentuose. Transporto priemonių registravimo 
paslaugos išaugo 12,3 proc., praktinių motorinės transporto 
priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminų – 2 
proc., vairuotojų pažymėjimų gamybos – 0,3 proc. Teorinių žinių 
patikrinimo egzaminų paslaugos teikimo apimtys sumenko 1,5 proc.

Valstybės įmonės pajamos 2017 metų pirmąjį pusmetį, lyginant su 
praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu išaugo 8,5 proc. ir pasiekė 
13,3 mln. eurų. Pajamų augimą skatino reikšmingas įmonės suteiktų 
paslaugų skaičiaus augimas. Tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimo 
savikaina išaugo mažiau, nei pajamos – 6,4 proc. arba 569 tūkst. eurų.

Įmonės EBITDA 2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė 2 799 tūkst. eurų 
ir buvo 8 proc. didesnė nei 2016 metais tuo pačiu metu. EBITDA 
marža ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2016 metų pirmuoju 
pusmečiu, reikšmingai nesikeitė ir siekė 21,2 proc.

Grynasis įmonės pelnas 2017 metų pirmąjį pusmetį, palyginus su 
ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo 18% ir sudarė 1,7 
milijonus eurų. Grynojo pelno marža padidėjo nuo 11,9 proc., iki 
13 proc. Grynojo pelno augimą daugiausia lėmė pastebimai išaugęs 
transporto priemonių registravimo operacijų skaičius.

VĮ „Regitra“ normalizuota nuosavo kapitalo grąža ataskaitiniu 
laikotarpiu, palyginus su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo 
1,1 procentiniu punktu ir pasiekė 16,6 proc.

  • Įmonės pajamos bei paslaugų apimtys augo
  • Grynasis pelnas išaugo 263 tūkst. eurų
  • Normalizuota nuosavo kapitalo grąža pasiekė
 16,6 proc.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Pardavimo pajamos 12 250 13 293

Pardavimo savikaina 8 853 9 422

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 397 3 871

Veiklos sąnaudos 1 698 1 876

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai) 30 36

Veiklos pelnas (nuostoliai) 1 729 2 030

EBITDA 2 591 2 799

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 463 1 726

Grynojo pelno marža 11,9% 13,0%

Normalizuotas grynasis pelnas 
(nuostoliai)

1 529 1 792

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2016-12-31 2017-06-30

Ilgalaikis turtas 7 024 6 921

Trumpalaikis turtas 13 452 14 612

   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 178 8 642

Turto iš viso 20 476 21 533

Nuosavas kapitalas 19 498 19 841

Dotacijos, subsidijos 0 0

Įsipareigojimai 978 1 692

   Finansiniai įsipareigojimai 0 0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 476 21 533

RODIKLIAI 2016-12-31 2017-06-30

Normalizuotas ROA (paskutinių 12 mėn.) 14,8% 15,5%

Normalizuotas ROE (paskutinių 12 mėn.) 15,5% 16,6%

D/E 0,0% 0,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2016 M. 6 MĖN. 2017 M. 6 MĖN.

Darbuotojų skaičius 549 576

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 3 2

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo 
mėnesio atlyginimas (bruto, eurai)

2 617 2 796

VADOVYBĖ

Generalinis direktorius  Dalius Prevelis

Valdybos pirmininkas              Algirdas Stončaitis (Vidaus reikalų ministerija)

Valdybos nariai                              Ilona Pileckienė (Vidaus reikalų ministerija)
Vytautas Pliuskus*

Irina Urbonė (Vidaus reikalų ministerija)
Dalius Prevelis (Generalinis direktorius)

Kęstutis Širvaitis*

*Nepriklausomas narys
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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 (2017 
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 2017 metų pradžioje miškų 
vertė buvo perskaičiuota, atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos 
sąlygas: apskaičiuota, kad miškų vertė padidėjo 5 proc. – nuo 1 
003 mln. eurų 2015 metų pabaigoje iki 1 053 mln. eurų 2016 
metų pabaigoje. Šioje ataskaitoje daroma prielaida, kad 2017 
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 mlrd. eurų 2016 metų pabaigoje ir 50,7 
mln. eurų 2017 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 2017 metų birželio 30 d., imamas 
pelnas, kurį įmonė uždirbo nuo 2016 metų liepos 1 d. iki 2017 metų 
birželio 30 d. Atitinkamai imami apskaitinio kapitalo verčių 2016 metų 
liepos 1 d. ir 2017 metų birželio 30 d. vidurkiai.

2017 metų pirmojo pusmečio VVĮ finansiniams rodikliams įtakos 
turėjo vienkartiniai įvykiai. Siekiant geresnio duomenų palyginamumo, 
ataskaitoje VVĮ portfelio ir sektorių apžvalgose nurodomas 
normalizuotas grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius 
valstybei bei taip pat atėmus „Lietuvos energija“, UAB, įmonių 
grupės  bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės vienkartinius netipinių 
veiksnių rezultatus. Ankstesniais metais įmonių rezultatus paveikusi 
bankų bankrotų įtaka eliminuota prie grynojo pelno pridėjus įmonių 
į finansines arba veiklos sąnaudas įtrauktus nuostolius dėl finansinio 
turto vertės sumažėjimo (nurašymo). Kadangi šios sąnaudos, 
vadovaujantis pelno mokesčio įstatymu, nėra laikomos leidžiamasi 
atskaitymais, koreguojant grynąjį pelną pridėta visa sąnaudų suma, t. 
y. nesumažinta pelno mokesčio dalimi. 

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 buvo apskaičiuotas eliminuojant1:

• neigiamą dujų vartotojams pritaikytos dujų kainos nuolaidos įtaką 
2016 pirmojo pusmečio, 2016 metų metiniams ir 2017 metų 
pirmojo pusmečio rezultatams, kuri 2016 metų sausio-birželio 
mėnesių grynąjį pelną mažino 5,3 mln. eurų, 2016 metų - 24,6 mln. 
eurų, 2017 metų sausio-birželio mėnesį - 7,3 mln. eurų;

Įmonių aprašymuose nurodytos tokios įmonių valdybos bei įmonių 
valdomose bendrovėse nurodytos tokios jų grupių dalys, kokios 
jos buvo ataskaitos rengimo metu (2017 metų rugsėjo mėnesį). 
Darbuotojų skaičius bei vadovaujančių darbuotojų skaičius nurodyti 
tokie, kokie jie buvo analizuojamo laikotarpio pabaigoje (2017 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.
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eurų)

EBITDA 
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eurų)

Grynasis 
pelnas 

2017 m. 
6 mėn. 
(tūkst. 
eurų)

1 „Lietuvos energija“, UAB, 
įmonių grupė

100,0% Finansų ministerija Energetika 1B I 2 320 512  536 970  99 215  51 903

1a AB „Lietuvos energijos gamyba“ 
įmonių grupė

96,8% „Lietuvos energija“, UAB 
įmonių grupė

Energetika - -  730 631  63 772  22 769  10 283

1b AB „Energijos skirstymo 
operatorius"1

95,0% „Lietuvos energija“, UAB 
įmonių grupė

Energetika - - 1 142 066  307 785  76 889  46 297

2 UAB „EPSO-G“ 100,0% Energetikos ministerija Energetika 1B I 1 053 195  111 075  40 008  14 685

2a AB LITGRID įmonių grupė 97,5% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  446 064  78 108  20 274  5 202

2b AB „Amber Grid“ 96,6% UAB „EPSO-G“ Energetika - -  363 285  32 617  20 289  10 875

3 AB „Klaipėdos nafta“ 72,3% Energetikos ministerija Energetika 1B I  242 002  52 341  15 188  7 389

4 VĮ Energetikos agentūra - Energetikos ministerija Energetika 2 V  1 154   6   3   3

5 VĮ Ignalinos atominė elektrinė2 - Energetikos ministerija Energetika 2 III  621 037   96 -1 937 -2 464

6 VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra

- Energetikos ministerija Energetika 2 V   248   16   9   3

7 VĮ „Visagino energija“ - Ūkio ministerija Energetika 1A II  49 539  7 190  1 124   358

8 UAB „Geoterma“ 99,1% VĮ Turto bankas Energetika 1A IV  6 107   928   85 -96

9 VĮ Lietuvos naftos produktų 
agentūra

- Energetikos ministerija Energetika 2 I  94 014  14 282 -633 -636

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
įmonių grupė

100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I 2 072 410  207 960  60 695 -6 058

11 AB Lietuvos pašto įmonių grupė 100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  72 297  35 402   319 -859

12 AB Smiltynės perkėla 99,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B IV  8 978  2 054   587 -69

13 VĮ „Oro navigacija“ - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 II  52 231  13 765  1 627 -89

14 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija

- Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  569 542  28 604  21 452  15 110

15 VĮ Lietuvos oro uostai - Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B I  165 916  16 547  6 332  3 382

16 VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija

- Susisiekimo ministerija Susisiekimas 2 IV  27 762   982   35 -29

17 AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras

100,0% Susisiekimo ministerija Susisiekimas 1B II  40 628  9 392  2 603   719

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

Susisiekimas 2 II  16 070  4 738  1 044   599

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

Susisiekimas 2 II  8 523  2 360   383   13

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

Susisiekimas 2 II  18 049  4 318   636   58

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

Susisiekimas 2 II  9 228  2 997   364   25

22 VĮ „Marijampolės regiono 
keliai“

- Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos

Susisiekimas 2 II  9 945  2 432   379   11

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

Susisiekimas 2 II  36 334  3 918   641   65

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

Susisiekimas 2 II  20 756  5 028   866   125

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

Susisiekimas 2 II  10 023  2 055   305   22
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26 VĮ „Telšių regiono keliai“ - Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos

Susisiekimas 2 II  10 465  2 145   310   1

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

Susisiekimas 2 II  11 720  3 586   427 -49

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

Susisiekimas 2 II  29 529  4 547   536   16

29 VĮ Valstybinis miškotvarkos 
institutas

- Aplinkos ministerija Miškininkystė 1A V  1 707   494   33   6

30 VĮ Alytaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  3 615  1 605   222   125

31 VĮ Anykščių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  3 940  1 490   160   25

32 VĮ Biržų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 303  2 423   309   112

33 VĮ Druskininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 885  1 372   110   20

34 VĮ Dubravos eksperimentinė-
mokomoji miškų urėdija

- Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  6 984  1 413   147   16

35 VĮ Ignalinos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 379  1 425   114   17

36 VĮ Jonavos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  3 643  1 914   182   40

37 VĮ Joniškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  3 488  1 420   185   58

38 VĮ Jurbarko miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  7 195  3 127   492   197

39 VĮ Kaišiadorių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 560  2 156   351   85

40 VĮ Kauno miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  3 926  1 653   191   38

41 VĮ Kazlų rūdos mokomoji miškų 
urėdija

- Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 126  2 220   397   237

42 VĮ Kėdainių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  6 491  2 321   332   135

43 VĮ Kretingos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  9 161  3 165   702   254

44 VĮ Kupiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  1 453   940   109   45

45 VĮ Kuršėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 791  1 792   135   19

46 VĮ Marijampolės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 332  1 693   96   5

47 VĮ Mažeikių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  3 594  2 013   57 -92

48 VĮ Nemenčinės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 171  2 875   613   413

49 VĮ Pakruojo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 553  1 732   116   26

50 VĮ Panevėžio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B III  7 629  2 766   282   15

51 VĮ Prienų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 104  2 163   428   194

52 VĮ Radviliškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 653  1 970   273   155

53 VĮ Raseinių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 140  1 716   298   134

54 VĮ Rietavo miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  3 378  1 611   235   103

55 VĮ Rokiškio miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 565  1 698   187   68

56 VĮ Šakių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 161  2 665   252   51

57 VĮ Šalčininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 579  1 813   327   207

58 VĮ Šiaulių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 651  2 122   403   139

59 VĮ Šilutės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 052  2 188   332   107

60 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 875  2 994   487   220

61 VĮ Tauragės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  8 114  3 368   703   304

62 VĮ Telšių miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 570  2 357   320   24

63 VĮ Tytuvėnų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 847  1 395   171   68

64 VĮ Trakų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 836  2 560   236   45
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65 VĮ Ukmergės miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 959  3 271   365   123

66 VĮ Utenos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  1 667  1 092   130   74

67 VĮ Valkininkų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  4 547  1 884   206   6

68 VĮ Varėnos miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  4 431  1 713   339   176

69 VĮ Veisiejų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  3 260  1 665   256   161

70 VĮ Vilniaus miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B IV  5 485  2 117   168   4

71 VĮ Zarasų miškų urėdija - Generalinė miškų urėdija Miškininkystė 1B V  2 061   975   107   43

72 UAB „Projektų ekspertizė“ 100,0% Aplinkos ministerija Kita 1A V   556   216   38   28

73 VĮ Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras

- Aplinkos ministerija Kita 1B V  1 281   505   96   66

74 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 100,0% Finansų ministerija Kita 1B III  21 071  1 666   630   702

75 VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“

- Finansų ministerija Kita 2 III  15 901   236   15   25

76 VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ - Finansų ministerija Kita 2 V  3 534   260   28 -6

77 VĮ Turto bankas - Finansų ministerija Kita 2 III  167 671  1 606   121 -128

78 UAB Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra

100,0% Finansų ministerija Kita 2 IV  34 088   802   223   151

79 Mūsų amatai, VĮ - Kalėjimų departamentas Kita 1B V  6 917  3 207   260   126

80 UAB „Lietuvos kinas“ 100,0% Kultūros ministerija Kita 2 V   996   151   260   252

81 VĮ „Lietuvos paminklai“ - Kultūros paveldo 
departamentas

Kita 2 IV  1 483  2 032 -149 -161

82 UAB Respublikinė mokomoji 
sportinė bazė

100,0% Kūno kultūros ir sporto 
departamentas

Kita 1A V  2 445   0 -28 -33

83 UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 100,0% Lietuvos bankas Kita 1B IV  6 335  4 494   458   251

84 AB Informacinio verslo paslaugų 
įmonė

51,7% Lietuvos statistikos 
departamentas

Kita 1A V   872   247   23   13

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

- Nacionalinė žemės 
tarnyba

Kita 2 V  2 553   205 -207 -220

86 AB „Detonas“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1B V  4 145  1 259   253   155

87 AB „Problematika“ 100,0% Susisiekimo ministerija Kita 1A V  8 044  2 288   349   155

88 UAB Universiteto vaistinė 100,0% Sveikatos apsaugos 
ministerija

Kita 1A IV  1 280  1 143   11   8

89 UAB Kauno Petrašiūnų darbo 
rinkos mokymo centras

54,2% VĮ Turto bankas Kita 2 V   951   434   73   47

90 VĮ Registrų centras - Teisingumo ministerija Kita 2 II  30 832  19 924  2 208   633

91 AB Giraitės ginkluotės gamykla 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A III  20 151  3 725   810   452

92 UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“

100,0% Ūkio ministerija Kita 2 IV  20 037   679   522   500

93 UAB „Toksika“ 92,5% Ūkio ministerija Kita 1A IV  29 151  1 492   363   84

94 UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centras „LITEXPO“

98,8% Ūkio ministerija Kita 1A IV  20 302  4 081  1 705  1 169

95 UAB poilsio namai „Baltija“ 100,0% VĮ Turto bankas Kita 1A V  5 239   319 -138 -242

96 AB Vilniaus metrologijos 
centras

100,0% Ūkio ministerija Kita 1B V  5 847  1 642   428   255

97 VĮ „Infostruktūra“ - Krašto apsaugos ministerija Kita 1B III  6 460  3 062   750   211

98 VĮ „Regitra“ - Vidaus reikalų ministerija Kita 2 II  21 533  13 293  2 799  1 726

99 AB „Jonavos grūdai“ 70,1% Žemės ūkio ministerija Kita 1B IV  5 729  1 361   239   89

100 AB „Lietuvos veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 725   579   113   81

101 AB „Kiaulių veislininkystė“ 99,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 693   677 -56 -84
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102 UAB „Gyvulių produktyvumo 
kontrolė“

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 039   528 -43 -57

103 UAB „Lietuvos žirgynas“ 89,6% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 529   171   12 -55

104 UAB „Panevėžio veislininkystė“ 97,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 286   711 -24 -33

105 UAB „Šeduvos avininkystė“ 100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 037   34   22   3

106 UAB „Šilutės polderiai“ 81,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 280  1 230   65   5

107 UAB „Šilutės veislininkystė“ 96,5% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  1 428   66   24 -25

108 UAB „Valstybinė projektų ir 
sąmatų ekspertizė“

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V   83   71   4   4

109 UAB Aerogeodezijos institutas 99,8% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  1 178   2 -316 -338

110 UAB Dotnuvos eksperimentinis 
ūkis

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  3 729   509   40 -91

111 UAB Klaipėdos žuvininkystės 
produktų aukcionas

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  2 004   14 -55 -72

112 UAB Upytės eksperimentinis 
ūkis

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 1A V  3 040   632   164   64

113 UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas

100,0% Žemės ūkio ministerija Kita 2 III  20 871   312 -138 -14

114 VĮ „Pieno tyrimai“ - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  5 749  2 037   346   87

115 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  68 157   456 -25 -31

116 VĮ Valstybės žemės fondas - Žemės ūkio ministerija Kita 2 IV  6 829  1 439 -237 -384

117 VĮ Mašinų bandymo stotis - Žemės ūkio ministerija Kita 2 V   154   133   9   5

118 VĮ Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centras

- Žemės ūkio ministerija Kita 2 V  4 426   398   157 -13

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



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

ES Europos Sąjunga

Finansinis svertas Finansinis rodiklis, parodantis turto ir nuosavo kapitalo santykį

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

LAKD Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 

mln. Milijonas (-ai)

mlrd. Milijardas (-ai)

Netipiniai mokesčiai valstybei Turto mokestis ir žaliavos mokestis

Normalizuotas grynasis pelnas Grynasis pelnas, eliminavus netipinius mokesčius valstybei, bei „Lietuvos energijos“, UAB, įmonių grupės ir UAB 
„EPSO-G“ įmonių grupės vienkartinių įvykių įtaką.

Normalizuoto grynojo pelno marža Rodiklis, apskaičiuojamas dalijant normalizuotą grynąjį pelną iš grynosios apyvartos

P/E Rodiklis, nusakantis įmonės akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykį

PVM Pridėtinės vertės mokestis

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

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 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, nuo 2017 metų liepos 1 d. viešoji 
įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“), 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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